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Ilusat advendiaega!
Kanepi vald tunnustas tublisid tegijaid aastal 2019

Kanepi valla tunnustuse saajad 2019. Fotod Kerli Koor

Aasta tegu 2019 on Kanepi Valgusfestival.

19. oktoobril Krootuse külakeskuses
toimunud Kanepi valla sünnipäevapeol
tunnustati valla kodanikke silmapaistvate teenete eest. Tunnustused
andsid üle Kanepi vallavolikogu esimees
Kaido Kõiv ja Kanepi vallavanem Piret
Rammul.
Tunnustamiseks esitati 26 kandidaati
erinevatesse
kategooriatesse.
Tunnustuse eesmärk on väärtustada
ja tunnustada üksikisikuid, asutusi
ning organisatsioone, kes on tööalase
või ühiskondliku tegevusega andnud
olulise panuse Kanepi valla inimeste
elukvaliteedi tõstmisele, hariduse,
kultuuri ja spordi edendamisele ning
valla maine arendamisele.
KANEPI VALLA AUKODANIK ON
TIIU LEPPIKUS.
Aukodaniku aunimetusega kaasnes
Kanepi valla kuldne vapimärk ja
rahaline preemia summas 1000 eurot.
Tiiu Leppikus on töötanud Põlgaste
Põhikooli
õppealajuhatajana
ja
ajalooõpetajana
ning
alates
2001. aasta septembrist töötab ta
Kanepi Gümnaasiumis ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetajana. Ta on
väga innovaatiline õpetaja. Tema
juhendamisel koostatud uurimistööd
on ära märgitud Eesti Vabariigi
Presidendi ajalooalaste uurimistööde
konkursil. Lisaks õpetajatööle on
nende aastate sisse mahtunud palju
kogukonnale suunatud ettevõtmisi. Tiiu
Leppikus oli Kanepi vallavolikogu liige
ja kultuurikomisjoni esimees aastatel
1999-2002.
Tähelepanuväärne
on
tema tegevus koduvalla ajalehe Kanepi
Teataja toimetajana, mille esimene
number ilmus 1999. aasta detsembris.
Tiiu Leppikus oli lehe toimetaja 12
aastat. Ta kirjutas kohalikku elu
ja inimesi kajastavaid artikleid ka
maakonnalehele
ja
kooliteemalisi

ujuma minekuid, teatrikülastusi jne.
Tänukirja pälvisid Meelis Kuldkepp,
Maria Drenkhan ja Kalmer Lina.
3. Aasta kultuurielu edendaja
Aasta kultuurielu edendaja on –
TANTSURÜHM PÄRIPIDI.
Tantsurühm on tegutsenud juba 12
aastat Maria Drenkhani juhendamisel.
Rühma eestvedamisel on algatatud
tantsufestivalide traditsioon, kuhu on
haaratud peale Eesti tantsurühmade veel
välismaised kollektiivid. „Päripidist“
on kujunenud aktiivne ja ühtehoidev
kollektiiv, kes oma tegevusega toetab
meie kultuurielu.
Tänukirja said Kanepi Seltsimaja ja
Marju Jalas ning Kalev Lindal.
4. Aasta sportlane/spordielu edendaja
Aasta spordielu edendajad on Hegri
Narusk ja Andres Kübar.
Hegri Narusk ja Andres Kübar on
Kanepi rahvatriatlonite sarja eestvedajad
ja korraldajad juba kolmandat aastat.
Tänu nende meeste järjepidevale tööle
on Kanepi valla spordielu muutunud
aktiivsemaks. Triatlonite sari ergutab
oma valla elanikke liikuma ning lugu
pidama aktiivsest eluviisist.
Tänukirja said Erhard Mandel, Triinu
Vares, Reio Kähr ja Helin Külm.
5. Aasta ettevõtja/ettevõtluse edendaja
Aasta ettevõtja on E- SAHVER OÜ.
E-Sahver
OÜ
mõte
on
väga
innovaatiline, inimene ei pea enam oma
sügavkülmikusse talvevarusid koguma.
Iga soovija saab juba kevadel E-Sahvri
veebikeskkonnas
broneerida
kõik
metsaannid ja aiasaadused, mida talve
jooksul tarvitada soovitakse. Seejärel
varub E-Sahver saadused kokku,
puhastab, pakendab, kiirkülmutab ning
paigutab need oma sügavkülmikusse.
Tänukirja pälvis Eco Oil OÜ.
6. Aasta küla/külaelu edendaja
Aasta küla on PRANGLI KÜLA.

artikleid Õpetajate Lehele. Erilist
esiletõstmist väärivad tegemised, mis
on seotud kodukoha ajaloo uurimise ja
jäädvustamisega. 2011. aastal koostas
ta koduloolised töölehed Kanepi kohta
Põlvamaa koduloolise kogumiku jaoks,
mida said kasutada kõik koolid. MTÜ
Kooraste Küla Seltsi ettepanekul koostas
Tiiu Leppikus 100-leheküljelise raamatu
„Kooraste 500. Killukesi möödunud
aegadest“. Ta on Kooraste Küla Seltsi
aktiivne liige ja sädeinimene. Tiiu
Leppikuse panus koduvalla arengusse
on märkimisväärne.
Tänukirja pälvis Meelis Vahtramäe.
AUNIMETUSED
Aunimetusega kaasnes Kanepi valla
hõbedane vapimärk või klaasmeene ja
rahaline preemia 200 eurot.
1. Aasta tegu/tegijad
Kanepi valla aasta tegu on KANEPI
VALGUSFESTIVAL 2019.
Kanepi (Valgus)Festival oli selle
suve suursündmus Kanepi vallas,
korraldajateks
Kanepi
valla
noortekeskused. Festival hõlmas tervet
valda ning oli valla mainesündmus.
Kahepäevast üritust külastas üle 2500
inimese. Festival läks igati korda ning
seda plaanitakse järgmisel aastal veel
suuremalt korraldada.
Tänukirja pälvis Kanepi valla
rahvatriatlonite sari.
2. Aasta kohaliku elu edendaja
Aasta kohaliku elu edendaja on
MEEDI HAABMA.
Meedi Haabma tegutseb eakate klubi
„Ajaring“ juhatajana alates 2018. aasta
märtsist. Ta teeb seda vabatahtlikult
ja suure pühendumusega. Äärmiselt
aktiivse organiseerimise tulemusena on
klubi liikmete arv kasvanud 167 liikmeni.
Meedi organiseerib klubi liikmetele
erinevaid kokkusaamisi, ekskursioone,

Prangli küla toimetab aktiivselt
oma väikese kogukonnaga, peetakse
traditsioonilisi üritusi ning kajastatakse
oma tegevusi järjepidevalt valla ajalehes.
Tänukirja pälvis Anu Kuldmägi.
7. Aasta hariduselu edendaja
Aasta hariduselu edendaja on RIIN
KONT.
Saverna Põhikooli hoolekogu esinaine.
Riin on lapsevanem, kellel on alati
pea mõtetest tulvil ning sära silmis.
Hoolekogu eestvedamisel on toimunud
kaks aastat järjest 1. septembri
perepäevad, mis on osutunud väga
populaarseteks. Riin tunneb siirast huvi
koolis toimuva vastu, tema juhtimisel
tegutsev hoolekogu on toimekas ning
osaleb aktiivselt kooli tegemistes.
Tänukirja pälvis Rita Punning.
8. Aasta vabatahtlik töö või isamaaline
tegevus
Aasta vabatahtliku töö aunimetuse
pälvis TARMO HALJAK.
Tarmo Haljak on Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde Kõlleste ja endine
Saverna rühma juht. Endine Kaitseliidu
Kanepi malevkonna pealik. Ehitas
Krootuse koolimaja keldrisse lasketiiru
ja viib läbi noortetreeninguid kolmel
päeval nädalas. Septembri lõpuks oli
rühmajuhina Tarmol juba ligi 900 tundi
panustatud. Tarmo ei ütle kunagi ära,
kui on vaja kogukonna üritustel abiks
olla.
Tänukirja pälvisid Kersti Kõrge ja
Irina Kruusla.
Sünnipäevaüritusel õnnitleti pikaajalisi
töötajaid tööjuubeli puhul ning
tänati kollektiivide juhte, kes on Eesti
laulu ja tantsu juubeliaastal andnud
märkimisväärse panuse.
Kerli Koor
kultuuri- ja haridusnõunik

VALLAVANEMA VEERG

Oktoober on olnud pikk ja tegus
kuu, kuid kõik teised sündmused
varjutas 27. oktoobri torm.
Kanepi vallas näitas loodus oma
jõudu kohati väga karmilt. Mitmed
külad ja majapidamised olid päevi
ilma elektrita. Siinkohal tahan kiita
meie inimesi, kes kõik keerulise
olukorraga kenasti toime tulid.
Kaeblemist ja kurtmist ei olnud.
Aitäh kõigile kannatlikkuse ja
mõistlikkuse eest.
Oktoobrikuu torm oli meile kõigile
selge ja karm õpetus, mis võib
juhtuda ja millega tuleb arvestada.
Suhteliselt soe ilm säästis meid
palju keerulisemast olukorrast. Eks
me kõik võiksime õppida ja omad
järeldused teha, et olla järgmisteks
tormideks veelgi paremini valmis.
Oktoobrisse jääb alati üks oluline
sündmus – Kanepi valla sünnipäev.
Sünnipäev on hea põhjus korraks
peatuda ja mõelda, mis aasta jooksul
tehtud, mis tegemata ning kiita
ja tänada. Vald on meil küll noor,
alles kaheaastane, kuid inimesi,
keda tunnustada ja tänada on palju.
Sünnipäevapidu on tunnustamiseks
ja tänamiseks parim sündmus.
Palju õnne kõigile laureaatidele.
Loodud on traditsioon, et nii
oluline sündmus rändab vallas ringi.
Esimest sünnipäeva tähistasime
Kanepi
Gümnaasiumi
saalis,
sel aastal pidutsesime Krootuse
külakeskuse saalis. Järgmise aasta
plaane alles peetakse.
Märkamatult on kätte jõudnud
november. Tänaseks on isadepäev
möödas, kuid õnnitlen siiski kõiki
isasid ja soovin teile jõudu, jaksu
ning kindlat meelt.
Piret Rammul
Kanepi vallavanem

Kanepi Valla Aukodanik Tiiu Leppikus.
Aasta kultuurielu edendaja tantsurühm Päripidi.

Aasta kohaliku elu edendaja Meedi Haabma. Aasta ettevõtja E-Sahver OÜ.
Aasta spordielu edendajad Hegri Narusk ja Andres Kübar.
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu oktoobrikuu istungi päevakorras oli kümme punkti
Istungit alustas volikogu andes nõusoleku
OÜ-le Relsiit Haldus geoloogilise uuringu
loa andmisega Tornimäe IV uuringuruumis
maavara tarbevaru uuringu teostamiseks
kehtivusajaga 2 aastat ja nõustudes Krüüdneri
Karjäär OÜ-le antud geoloogilise uuringu loa
nr L.MU/329110 pikendamisega Krüüdneri
VI uuringuruumis maavara tarbevaru uuringu
teostamiseks. Loa kehtivusaega pikendadakse
kahe aasta võrra ehk kuni 20.04.2022.
Järgmisena võttis volikogu vastu määruse,
millega kehtestatakse Kanepi vallas toimuvate
avalike ürituste korraldamise nõuded
eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord
ja turvalisus. Määruse uue redaktsiooni
kehtestamine on tingitud vajadusest kehtestada
kogu Kanepi valla haldusterritooriumit
hõlmav ühtne regulatsioon. Avaliku ürituse
korraldamiseks peab olema vallavalitsuse luba,
taotlus selleks tuleb esitada vähemalt 15 päeva
enne ürituse läbiviimise päeva. Otsuse taotluse
kohta teeb vallavalitsus 14 tööpäeva jooksul

avaliku ürituse korraldamise loa taotluse
vallakantseleisse saabumise päevast arvates.
Määruses on toodud avaliku ürituse korraldaja
kohustused, ürituse läbiviimise peatamise ja
lõpetamise ning loa kehtetuks tunnistamise
alused. Avaliku ürituse korraldamise kohta
tekkivates küsimustes võib pöörduda
vallavanem Piret Rammuli poole.
Vallavalitsuse ettepanekul otsustas volikogu
täiendada vallavalitsuse struktuuri haridus- ja
noorsootööspetsialist ametikohaga. Loodava
ametikoha peamiseks eesmärgiks on Kanepi
valla koolieelsete lasteasutuste, haridusasutuste
ja avatud noortekeskuste töö koordineerimine
ja kontrollimine ning hariduspoliitika
väljatöötamisele,
edasiarendamisele
ja
elluviimisele kaasaaitamine.
Ühehäälselt otsustas volikogu tõsta alates
järgmisest aastast sotsiaaltoetuste määrasid.
Sünnitoetuse
esimese
osa
suuruseks
määrati 375 eurot (makstakse lapse sünnil)
ning teise osa suuruseks samuti 375 eurot

(makstakse lapse aastaseks saamisel). Seega
tõuseb sünnitoetus 750 eurole. Tõstetakse
küttetoetust ja määratakse selle suuruseks
ühe taotleja kohta kuni 200 eurot. Küttetoetus
tõuseb seega 50 euro võrra. Tõstetakse
puudega lapse hooldaja toetust ja määratakse
selleks senise 60 euro asemel 100 eurot,
pideva hooldusvajaduse korral 140 eurot kuus
(seni 100 eurot).
Erastvere ja Soodoma külade endised ja
praegused elanikud ning piirkonnaga seotud
inimesed esitasid volikogule ettepaneku
ajaloolise Erastvere küla nime taastamiseks
Soodoma küla territooriumil. Ettepanekut
asustusjaotuse muutmise algatamiseks toetas
volikogu ühehäälselt. Küla nime muutmiseks
viib menetluse läbi vallavalitsus.
Volikogu kinnitas uues redaktsioonis Kanepi
valla arengukava aastateks 2019-2026.
Volikogu komisjonide esimeestest ja volikogu
esimehest koosnev ajutine komisjon esitas
volikogule oma eelistuse valla aukodaniku

aunimetuse ja teiste aunimetuste andmiseks.
Tänaseks päevaks on aunimetused pidulikult
üle antud. Soovin palju õnne ja edu ning
teotahet kõikidele tunnustatutele!
Arutasime ka Valgjärve küla inimeste avalikku
pöördumist volikogu poole ja otsustasime
selle suunata majanduskomisjonile täpsemaks
arutamiseks.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine
korraline
volikogu istung toimub
21. novembril Põlgaste
metsasõprade majas.
Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

TALIHOOLE KANEPI VALLAS 2019-2020
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Piirkonna kirjeldus
Vissi ja Maaritsa külad, osaliselt Krüüdneri ja Sulaoja külad
Prangli ja Veski külad, osaliselt Piigaste ja Palutaja külad
Voorepalu, Tõdu ja Häätaru külad
Puugi küla, osaliselt Pikareinu ja Kooli külad
Valgjärve küla, osaliselt Aiaste, Pikareinu, Sulaoja ja Krüüdneri külad
Saverna, Abissaare, Tiido külad, osaliselt Tuulemäe ja Palutaja külad
Krootuse, Ihamaru, Karaski külad, osaliselt Piigaste ja Tuulemäe
külad
Hauka, Pikajärve külad, osaliselt Kooli ja Aiaste küla
Sirvaste küla, osaliselt Mügra, Karste ja Kaagvere küla
Jõksi ja Heisri külad, osaliselt Mügra küla
Kanepi alevik, Piigandi ja Kaagna külad, osaliselt Hurmi ja Erastvere
külad
Kooraste ja Rebaste külad, osaliselt Jõgehara, Karste ja Kaagvere külad
Jõgehara, Koigera ja Hino külad
Soodoma, Peetrimõisa, Närapää, Magari külad, osaliselt Erastvere
küla
Põlgaste, Sõreste, Lauri ja Varbuse külad, osaliselt Hurmi küla

Hoolde teostaja
Renaldo Mark FIE
Asumäe talu OÜ
Aav Teenused OÜ
Von Haus OÜ
Renaldo Mark FIE
Eino Hani Tammiku talu FIE

Kontaktisik
Telefon
Renaldo Mark
5 260 859
Andres Määrits
53308585
Arne Valdas
5142951
Reijo Hausenberg
5 207 780
Renaldo Mark
5 260 859
Margus Hani
56 150 256

AS Krootuse Agro

Valev Krebes

56200385

Urmas Unt FIE
Urmas Unt
Eino Hani Tammiku talu FIE Margus Hani
Saaretu OÜ
Kalmer Lina

5 270 639
56 150 256
5 140 335

Kalev Varul Tigase Talu

Vaido Varul

5 047 565

Eino Hani Tammiku talu FIE Margus Hani
Saaretu OÜ
Kalmer Lina

56 150 256
5 140 335

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

Kaska Luiga OÜ

Marek Kruusla

53 429 099

Alates 1. detsembrist 2019 kehtivad Kanepi vallas uued jäätmeveo teenustasud
Kanepi vallavalitsus edastas
AS-le
Eesti
Keskkonnateenused
ettepaneku
pikendada Kanepi Vallavalitsuse ja AS Eesti
Keskkonnateenused vahel 02.12.2016 sõlmitud
teenuse kontsessiooni lepingut korraldatud
jäätmeveoks kuni 30.11.2021.
AS Eesti Keskkonnateenused vastas, et on
valmis korraldatud jäätmeveo lepingut
pikendama tingimusel, kui lepingu poolte
kokkuleppel muutuvad alates 01.12.2019
segaolmejäätmete kogumise hinnad seni
kehtivate hindadega võrreldes +10% .
Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude
suurendamise vajadust 10% võrra on
põhjendatud jäätmete käitluskulu kasvuga,
kütuseaktsiisi kallinemisega, tööjõukulu
kasvuga, postiteenuste kallinemisega ning
alates 2018 aastast kehtima hakanud veokite

teekasutuse maksuga.
Kanepi Vallavolikogu arutas korraldatud
jäätmeveo
hankelepingu
pikendamist
19.09.2019 toimunud istungil ja otsustas
pikendada AS-le Eesti Keskkonnateenused
(registrikood 10277820) antud korraldatud
jäätmeveo ainuõigust kuni Kanepi vallas
välja kuulutatud uuel konkursil edukaks
tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni,
kuid mitte kauemaks kui 30.11.2021.
Kanepi Vallavalitsuse 28.10.2019 korraldusega
nr 300 rahuldas Kanepi Vallavalitsus jäätmeveo
teenustasu muutmise taotluse.
Kanepi Vallavalitsus annab teada, et alates
1. detsembrist 2019 kehtivad Kanepi
valla haldusterritooriumi hõlmavas veopiirkonnas uued jäätmeveo teenustasud.

Jäätmeveo teenustasud Kanepi veopiirkonnas alates 01.12.2019

Jäätmeliik

Kategooria
jäätmemahuti
suurus
m³

Segaolmejäätmed

Jäätmekott 0,10
0,08
0,14
0,24
0,37
0,66
0,80
1,50
2,50
4,50

Teenustasu
hind jäätmete
ühekordse
käitlemise
eest ilma
käibemaksuta (€)
0,99
0,99
1,73
2,97
4,58
8,17
9,91
18,58
30,97
55,74

Teenustasu hind
jäätmete ühekordse
käitlemise eest koos
käibemaksuga (€)
1,19
1,19
2,08
3,56
5,50
9,80
11,89
22,30
37,16
66,89

Ametlik WRC promotsiooniralli Shell Helix Rally Estonia 2020 toimub 24.-26. juulil
30. oktoobril Saku Suurhallis toimunud WRC
promotsioonralli Shell Helix Rally Estonia
2019 tänuüritusel tänasid korraldajad Kanepi
valda koostöö eest ning avalikustasid järgmise
aasta ralli toimumisaja. Kanepi valla poolt käis
tänutahvlit vastu võtmas vallavanem Piret
Rammul. „Kanepi vallal on jätkuvalt hea meel
teha koostööd Rally Estonia korraldajatega
ning ka uuel aastal on kõik rallisõbrad Kanepi
valda oodatud,” kinnitas Kanepi vallavanem
Piret Rammul.
Tänavu esmakordselt ametliku WRC
promotsiooniralli tiitlit kandnud Shell Helix
Rally Estonia tänuõhtul öeldi välja 2020.
aasta autospordi suursündmuse toimumisaeg.
Shell Helix Rally Estonia 2020 sõidetakse
24.-26. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja
Kambja teedel. Järgmise aasta Rally Estonia
on järjekorras kümnes. See on oluline tähis
Baltikumi suurima autospordisündmuse jaoks,
esimene ralli toimus 2010. aastal ja selle aja
jooksul on Rally Estonia pärjatud muuhulgas

ka FIA ERC Euroopa meistrivõistluste
parimaks ralliks. Eesti meistrivõistluste etapist
on tänaseks välja kasvanud ametlik WRC
promotsiooniralli, kus osalevad WRC sarja
tipptiimid ja sõitjad.
Shell Helix Rally Estonia ametlikul tänuõhtul
toodi ka välja tänavuse ralli publikuarv.
Positiumi poolt läbi viidud uuringu kohaselt
sai Shell Helix Rally Estonia sündmustest osa
52 234 inimest. Kanepi valla teedel sõideti
viis kiiruskatset, nendest populaarsemad olid
Maaritsa katse, kus osales 16 922 rallisõpra
ning Prangli katse, kus oli pealtvaatajaid
13 593.
Ka järgmisel aastal saavad valla kodanikud
kaasa aidata suursündmuse toimumisele,
pakkudes
rallisõpradele
majutust,
parkimisvõimalusi jne.
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ETTEVÕTLUS
Parim taimekasvataja 2019
on Margus Vahtramäe
Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)
kuulutas 31. oktoobril välja aasta parima
taimekasvataja, kelleks on Kanepi Aiandi OÜ
tegevjuht Margus Vahtramäe. Aunimetusega
kaasneb Tauno Kangro skulptuur „Naeri
tõmbamine“.
„Margus Vahtramäe on vaatamata oma noorusele juba pikka aega aianduse valdkonnas
toimetanud, arendades edasi vanemate poolt
loodud ettevõtet, mille toodangu kvaliteet on
kõrgelt hinnatud,“ põhjendas MESi juhatuse
esimees Raul Rosenberg valikut.
MES annab parima taimekasvataja aunimetust
välja kuuendat aastat. Võitja väljaselgitamisel
võeti arvesse tootmisnäitajaid, rakendatud
agrotehnilisi
võtteid,
keskkonnaja
loodussõbralikkust
taimekasvatamisel,
heakorda
tootmisüksuses,
ettevõtte
arengut ja innovaatilisust, jätkusuutlikkust,
taimekasvatuse propageerimist ning koostööd
kogukonnaga.
MESi eesmärk on toetada ja elavdada Eesti
maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu
mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk
on tunnustada innovaatilist ja efektiivset
tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö
eest.
Allikas: Lõunaleht 1.11.2019
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

RAAMATUÖÖ
Koolivaheaja eel toimus järjekordne öökool
1. - 5. klassile, mille eesmärgiks oli tublide
lugejate tunnustamine ja uute huviliste
innustamine. Öökooli üheks eestvedajaks oli
Kanepi raamatukogu juhataja Heli Adamson.
Kohal oli üle 50 lapse, kes kõik kostümeerisid end üheks raamatutegelaseks
ja tutvustasid, millise raamatuga nad
seotud on. Mõnusates seltskondades la-

hendati viktoriini, seati puslet kokku ja
mängiti ootamatu külalise - Karlssoniga.
Suvelugemise väljakutses osalenud 18 õpilast
said kätte väljateenitud autasu. Meeleolukas
õhtu jätkus ettelugemisega, kus omaloomingut
tutvustasid Iiris, Carolina-Kaisa ja Katriin.
Aitäh Helile meeldiva koostöö ja laste
lugemishuvi alalhoidmise eest!
Kanepi Gümnaasiumi klassiõpetajad

Raamatuöö. Foto Kanepi Gümnaasium.

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

LAN party Kanepi Gümnaasiumis
1. novembril toimus Kanepi Gümnaasiumis LAN party (võrgupidu). LAN party (inglise keeles
Local Area Network) on kogunemine, kus mitu arvutit ühendatakse selle toimumise kestel
suureks kohtvõrguks, tavaliselt tehakse seda omavahel mitmikmängude mängimiseks. Antud
LAN party oligi viimasena nimetatud formaadis. Reedel kell 5 kogunesid arvutimänguhuvilised
õpilased 9.-12. klassist ühte ruumi, kuhu oli pandud valmis lauad ja internetijuhtmed. Iga
õpilane võttis kaasa oma isikliku arvuti ja varustuse, et saaks koos teistega erinevaid arvutimänge
mängida. Üritus kestis järgmise päeva hommikuni ja viimased õpilased lahkusid alles kell 10.
Kõigil osalejatel oli lõbus ja sellist üritust polnud varem Kanepi Gümnaasiumis korraldatud.
Põhilised mängud mida mängiti olid: Counter-Strike Global Offensive, Minecraft ja League
of Legends. Mängimine kestis umbes kella kuueni öösel, kui esimesed langenud jäid magama
ja mõned otsustasid koju ära minna. Usun, et kõik kes üritusel osalesid jäid üritusega rahule
ja võin öelda, et meil oli väga lõbus koosviibimine. Loodan, et LAN partyst kujuneb Kanepi
Gümnaasiumis traditsioon.
Jaan Jalas
12. klass

Kanepi Gümnaasiumi
külastas
sõpruskool Itaaliast
Kanepi Gümnaasiumis oli õpilasvahetuse käigus külas 12 õpilast ja 2 õpetajat partnerkoolist
Itaaliast. Saluzzo linnas asuv Liceo G.B. Bodoni on meie hea sõpruskool, kellega õpilasvahetus
toimub juba kolmandat korda. Lisaks sellele on kahel suvel meie kooli õpilastel olnud võimalus
töötada vabatahtlikuna Itaalias.
Oktoobrikuu ilm soosis tegutsemist väljas ja nii toimus õppereis Meenikunno rabasse, kus
räätsadega matkamine oli itaallastele erakordne kogemus. Meeskonnamängud ühendasid
ja nõudsid kaasa mõtlemist. Tartu ekskursioonil külastati ülikooli ja Toomemäed. Külalised
jõudsid ka koolitundidesse 9.-12.klassini, kus tehti kaasa matemaatikas, inglise keeles ja ajaloos.
Emotsiooniderohke õpilasvahetuse tipphetked olid kindlasti Eesti õhtu ning sõpruskohtumine
jalgpallis. Nädalavahetus veedeti koos peredega.
Meie õpilasvahetus Itaalia Saluzzo kooliga saab teoks tänu Kanepi valla, Kanepi Gümnaasiumi
ja perede toetusele.
Merike Luts
Itaalia õpilased Kanepis. Foto Kanepi Gümnaasium.

LAN party. Foto Urmas Kivirand.

Maakondlik inglise keele päev
Halloweeni ajal
31. oktoobril toimus Kanepi Gümnaasiumis teist korda maakondlik inglise keele päev 4.-5.klassi
õpilastele. Osalejaid oli kokku 47 õpilast, 7 erinevast koolist. Üritusel lahendati ülesandeid,
meisterdati, mängiti mänge ja tehti ka magus amps kehakinnituseks. Päeva korraldas inglise
keele õpetaja Maris Lepp.
Inglise keele päev. Foto Andre Kaljumäe.
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NOORTEKESKUS

Noortekeskuse toidulõhnad meelitavad uudishimulikke nii raamatukogust
kui lasteaiast üle ukse kaema...
Kümnes kuu möödus Saverna noortekeskuses
ülehelikiirusel. Pannkoogipärastlõunad ja
šokolaadimuffinipäevakud on meil juba
tavapärane!
Oktoobri keskpaigas käisime viieteistkümne
noorega Kanepi noortekeskuse sünnipäevapeol! Ettevalmistusi vedas 9aastane
Marta,
kelle
juhendamisel
valmisid
martsipaniroosid küpsisetordile.
Koolivaheajal toimusid mitmed väljasõidud.
Käisime kümne noorega ponihobustel külas!
Kirsi ponitalus ikka! Üheksa noormeest osales
toiduvärvi sõjas - paintball. 25. oktoobril
käisime Ahja Noortekeskuse sünnipäevapeol!
Nimelt sai noortekeskus täisealiseks – 18 aastat!
Saverna ja Kanepi noorte osalusel ning Liivi
Kodase juhendamisel valmisid külakostiks
tervislikud suupisted - muffinid suvikõrvitsast

ja trühvlid kuivatatud puuviljade, pähklite ja
meega.
Koostöös Kõlleste ja Kanepi noortekeskustega
korraldasime külakeskuse saalis ning
noortekeskuses Halloweeni peo, mida toetas
Hurmi Taaskasutuskeskus kostüümivaliku
näol. Kaisa ja Siret olid saalikaunistuste
hankimisel vaeva näinud! 11aastase Markuse
juhendamisel valmisid juba neljapäeval
õõnes kõrvitsad, näod peas. Peoõhtul
vilkusid Cucurbita pepo sees tulukesed.
Magusad köögiviljad olid pärit Liidia Kängsepa
kapi otsast. Noortekeskuse köögis vaaritasid
noored reede pärastlõunal Liivi Kodase
juhendamisel peolauale kõveraid ja kondiseid
nõiasõrmi, muumiaid, ämblikke ning mitte
just kõige ilusamaid hambaid. Lisaks kolisid
peosaali sisse kakskümmend kummitust

koos kummituslossiga. Siin saab nüüd
magusamast magusamat sõrme viibutada
Kohvik Maitsev Suutäis suunas!
Õhtu
möödus meeleolukalt, osalejaid oli rohkem kui seitsekümmend. Külakeskuse
heakorrapidaja võis peojärgsel hommikul küll
veidi ehmatada - mõned tualettpaberirullid
olid kadunud ning mõned suuremas mahus
ära kasutatud. Eesmärk oli õilis - õhtu
jooksul oli vaja läbi viia mumifitseerimisega
seotud protseduure. FotoStopi fotoboks
oli kahtlemata magnet. Järjekord ulatus
uksest välja ja uksest tagasi sisse! Exitmobiili
põgenemistoas osales üksteist võistkonda.
Tegemist on mänguga, millega kaasneb
mõõdukas doos C9H13NO3 (loe: adrenaliini)!
Viis inimest on lukustatud järelhaagisesse,
aeg on piiratud, välja peab pääsema! Vihjeid

järgides ja mõistatusi lahendades leiavad nad
tee väljapääsuni!
Ja saate “Eesti otsib superstaari” seitsmenda
hooaja võitja - Uudo Sepp ning tema singel
“Sinule” vallutas tol õhtul seal saalis kõik
südamed ja kajab ka oluliselt hiljem kõrvus...
Nagu tuul mis tantsib, sind kätte ei saa
Mu meeltel mängid oma naeruga
Ja ma nüüd nüüd proovin
Nüüd nüüd proovin
Anda endast kõik
Sinule sinule sinule sinule
Sinule sinule
Getter Rand
Saverna noortekeskus

KOGUKOND
Sügisesed tegevused Prangli külas
Oktoobris hakkas koos käima mõttemängude
huviring, mille juhendajaks on Meelis
Kuldkepp. Huviring on mõeldud kõigile,
kuid peamiselt osalevad selles koolilapsed.
Tänu sellele ringile tekkis noortel suurem
huvi mõttemängude vastu ning Rea Nukk ja
Johanna Juhkam kirjutasid projektikonkursile
„Nopi Üles“ oma projektitaotluse, millega
nad soovivad soetada külakeskusesse uusi
mõttemänge ja lauamänge. Kui hoog on sees,
siis ei tohi lasta sellel raugeda.
Anu Kuldmägi ja Prangli noored Johanna,
Kadi ja Rea osalesid mängujuhi koolitusel, mis
toimus Tartus. Feralia OÜ viis läbi lühikursuse,
mille raames said osalejad oskuse ja julguse
mängujuhina töötada. Osalejatele väljastati
pärast kursuse läbimist mängujuhi tunnistus.
27. oktoobril toimus Prangli Külakeskuses
võtmehoidjate valmistamise õpituba, kus
juhendajaks oli Lea Dorbek. Võtmehoidjad
valmistati cernitist. Iga üks voolis endale
täpselt sellise võtmehoidja nagu ta soovis.
Valmis voolitud võtmehoidjaid küpsetati ahjus
pool tundi. Pärast ahjust välja võtmist tehti veel
väike viimistlus ja kaunis võtmehoidja oligi

valmis. Kui keegi ei soovinud võtmehoidjat
teha, siis võis teha näiteks ehteid (pärleid
käevõru tegemiseks).
2. novembril korraldasid Rea ja Johanna
Prangli Külakeskuses Halloween`i õhtu, kuhu
olid oodatud kostüümides ja näomaalinutega
peolised. Pidu algas tutvumisega: kõik
peo külalised tutvustasid ennast. Seejärel
meisterdati paberist ja papist nahkhiiri,
kõrvitsaid ja ämblikke. Kui meisterdused olid
valmis, toimus mäng, kus osalejad jagati kaheks
võistkonnaks: ühed olid ämblikud ja teised
kummitused. Veel oli võimalus meisterdada
kahe peale kõrvitsalatern ja kogu ürituse ajal
fotoseina juures pilte teha. Halloween´i hõngu
lisas pidev voolu kõikumine ning lõpuks kadus
ka elekter täitsa ära. Kokkuvõttes oli igati tore
ja vahva pidu.
Kutsume kõiki osalema mõttemängude
huviringi, mis toimub kaks korda kuus ja
pühapäevasel päeval. Edaspidi jagame infot
huviringi toimumise ja muu kohta jooksvalt
Prangli Külaseltsi facebook´i lehel. Hoidke
ennast toimuvaga kursis.
Prangli külakeskuse huvijuht Merle Juhkam

Halloween Pranglis. Foto Johanna Juhkam.

Põlvamaal on tegutsemas uus MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad on 30. juunil
2019 asutatud kolme ja enama lapsega peresid
koondav ühing Põlvamaal, kes lähtub oma
tegevustes lasterikaste perede väärtustamisest
ja toetamisest.
Alustasime tegutsemist hoogsalt! 25. augustil

toimus Põlva Keskpargis vahva suvelõpu piknik.
Saime tuttavaks, mängisime, meisterdasime,
tegime joogat, sõime pannkooke ja vahvlit,
kuulasime head muusikat. Lisaks saime ühingu
peresid üllatada ka sponsorite ja toetajate
abiga täidetud koolitarvetekotikestega ning

Foto Hanori Perlov.

õnneloosipakikestega. Lastega peresid oli
kohal parasjagu ning korraldajatena jäi ühingu
juhatus esimese sündmusega igati rahule.
15. septembril toimus ühingu peredel esimene
ühine väljasõit. Paduvihmasel pühapäeva
hommikul võttis meid lahke Aakre aia
pererahvas oma õunahoidlas vastu. Seal
tutvustati meile õunahoidlat, räägiti õunaaia
istutamisest ja hooldamisest, õunte korjamisest
ja säilitamisest. Saime degusteerida mitmeid
erinevaid maitsvaid õunasorte, juua värsket
õunamahla ja sooja õunajooki ning maitsta
Aakre aia mesilaste korjatud mett. Kuna
ilmataat oli otsustanud sel päeval taevavee
kraanid korralikult valla keerata, jäi seekord
õunaaed külastamata. Pererahvas on aga
lahkelt valmis meid ka edaspidi vastu võtma
õunaaias jalutamiseks sobivamate ilmadega.
Maitsvatest õuntest isu täis maiustatud
suundusime edasi Aakre rahvamajja, kus meid
juba külalislahke majarahvas ootas. Nüüd oli
ühingu peredel võimalus omavahel lähemalt
tuttavaks saada ja koos aega veeta. Rahvamajas
oli lastele pakkuda mitmeid põnevaid tegevusi
– lauamängudest piljardini, meisterdamisest
põnevate tantsumängudeni! Kõik leidsid
tegevuseks midagi toredat, mida koos uute
sõpradega ühiselt teha. Köögitoimkonnas algas

aga pühapäevane pannkookide küpsetamine.
Katsime pika ja uhke lõunalaua. See oli väga
vahva ja võimas tunne olla seal ühise laua
taga ning tunda rõõmu meie ühingupere
pühapäevasest koosviibimisest!
6.oktoobril 2019 toimus Vana-Koiola rahvamajas meie ühingu logo avalikustamise
sündmus. Logo autor kunstnik Epp
Margna! Avalikuks sai meie ühingu logo ja
tunnuslausega lipp, laulsime ja tantsisime
koos, tunnustasime õpetajate päeva möödudes
ühingu peredes õpetaja ametit pidavaid
lapsevanemaid, joonistasime isasid, isad
meisterdasid klotsidest ühingu logo, lustisime
Maagiliste Mullidega, maiustasime peolauas
tordi ja muu maitsvaga!
Hea lasterikas pere Põlvamaal (või ka Põlvamaa
lähiümbruses), oled väga oodatud oma perega
meie ühinguga liituma! Infot liitumise kohta
kagueestilasterikkad@gmail.com , 5809 9910.
Tere tulemast Kagu-Eesti Lasterikaste ühingu
perekonda! Hoiame üheskoos oma tõelist
rikkust!
Bibi Perlov
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad, juhatuse
esinaine, 5809 9910

INFO
Õhksoojuspumba mürale tuleb mõelda enne selle paigaldamist
Terviseameti
statistika
näitab,
et
õhksoojuspumpadega seonduvate kaebuste
arv on püsivalt kõrge – 2019 aastal on
Terviseametile esitatud 9 kuu jooksul 111
kaebust välisõhus leviva müra kohta, nendest
26 kaebust tehnoseadmete peale.
Õhksoojuspumpade ja küttekehade poolt
põhjustatud müra saab vähendada juba
projekteerimise ja paigaldamise käigus. Pumba
paigaldamine peab olema kooskõlastatud
kohaliku omavalitsusega, kortermaja seinale
paigaldamisel on aga lisaks omavalitsuse loale

vaja ka kõigi korteriomanike nõusolekut.
Õhksoojuspumba paigaldamisel on oluline
põhjalikult analüüsida nii agregaadi asukohta
kui rakendada teisi müra leevendavaid
meetmeid.
Kuna
soojuspumpade
ümberpaigaldamine ja häälestamine nõuab
täiendavat ressurssi ning keset kütteperioodi
ei ole küttesüsteemi ümberehitamine alati
võimalik, tuleb kindlasti tähelepanu pöörata
agregaadi õigele asukohale ja adekvaatsele
mürasummutusele.
Terviseameti soovituste kohaselt peaks

õhksoojuspump
jääma
naabermajadest
võimalikult kaugele, hea tulemuse võib
anda ka pumba paigutamine müra
takistavate hooneosade varju. Kui hoonestus
rahuldavat lahendust ei paku, tuleb
vaagida helilaineid neelavate müratõkete
rajamist. Paigaldamisel tuleb arvestada, et
tehnoseadme ekvivalentse helirõhutaseme
ehk müra piirväärtus haridusasutuste,
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande-asutuste
ning elamute läheduses ei tohi päeval ületada
50 ja öösel 40 detsibelli (müranorme sätestab

Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr
71 „Välisõhus leviva müra normtasemed
ja mürataseme mõõtmise, määramise ja
hindamise meetodid“).
Õhksoojuspumba müraga seoses saab
terviseamet alustada järelevalve menetlust,
kui kohalik omavalitsus on kontrollinud
soojuspumba vastavust ehitusnormidele.
Seega soovitame oma murega kõigepealt
kohaliku omavalitsuse poole pöörduda.
Natalja Šubina, terviseameti
keskkonnatervise osakonna nõunik
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KOGUKOND
Värviküllane sügis klubis “Ajaring”
10. septembril toimus meie klubi esimene
rahvarohke koosolemine pärast suvevaheaega.
Alustaime pooletunnise ergutusvõimlemisega.
Esimene külaline oli meie vallavanem Piret
Rammul. Saime teateid valla tegemistest,
üritustest ja plaanidest. Rohked küsimused
said vastused. “Ajaringi” rahvas tunneb suurt
huvi arvutiõppe vastu. Vallavanema sõnul on
arvutiõpe täiesti võimalik. Teine külaline, Ene
Lellep, agiteeris meid Väärikate Ülikooliga
liituma. Kuna nii teemad kui ka lektorid olid
huvipakkuvad, siis otsustasid paljud osaleda.
Järgnesid meie esinaise Meedi Haabma
teated ja jooksvad küsimused. Hääletuse
tulemusena on järgmise suve reisisihiks
Saaremaa. Koosolemise lõpetas vabas vormis
vestlus kohvilauas maitsvate pirukate ja
koogiga. Kuna olen “Ajaringi” üks uuematest
liikmetest, siis oli minu jaoks see esimene
kohtumine teiste liikmetega. Esmamulje

jäi väga positiivne - meie klubi liikmed on
üllatavalt elurõõmsad, heatahtlikud, hakkajad
ning südant soojendavalt sõbralikud. Oli
pisarateni liigutav näha mõningaid oma endisi
õpetajaid ja koolikaaslasi, kuna lõpetasin
Kanepi Keskkooli 1967. aastal. Mõnega neist
oli olnud viimane kohtumine 20-30 aastat
tagasi.
25. septembril oli Põlva Ühisgümnaasiumi
auditooriumis Väärikate Ülikooli esimene
loeng. Huvilisi oli palju. Tervitused väärikatele
olid Põlva valla ja Tartu Ülikooli esindajatelt.
Loengust tehti ka lindistus saatele “Ööülikool”.
Teema oli “Kas ja miks on mõtet olla täiskohaga
vanaema/vanaisa?”, lektoriks Ülo Vooglaid.
Saime palju kasulikku teavet, kuidas on õige
suhelda oma järglastega.
Teine loengupäev oli 09. oktoobril teemal
“Kuidas jõudis inimkond headuseni?”,
lektoriks psühholoog, koolitaja ja perenõustaja

Tõnu Ots, Jälle teema, mis ei jätnud kedagi
külmaks. Huvilisi oli nii palju, et kasutusel olid
juba lisatoolid.
15. oktoobril oli meil järjekordne kokkusaamine Kanepi Seltsimajas. Kõigepealt pool
tundi tervisele ja seekordseks üllatusesinejaks
oli luuetaja ja muidu tore mees Contra
alias Margus Konnula. Tunnid möödusid
linnutiivul kuulates ta luuletusi, laule ja nalju.
Huvilised said osta tema luuleraamatuid
autogrammidega varustatult. Contra loosis
välja meie detsembris külastatava teatrietenduse tasuta pileti - õnneseeneks osutus
Maire Oeselg. Contra ei pidanud paljuks
istuda meiega ühises kohvilauas ürituse
lõpuni. Tänasime teda meeldejääva ja toreda
kohtumise eest!
19. oktoobril tähistati Krootuse külakeskuses
Kanepi valla 2. sünnipäeva. Bussitäit
“Ajaringi” rahvast ootasid broneeritud lauad.

Saal oli väga kaunis ja pidulikult dekoreeritud.
Vallavanem Piret Rammul ja volikogu esimees
Kaido Kõiv jagasid välja tunnustused valla
edukatele. Kohaliku elu edendajaks kuulutati
klubi “Ajaring” esinaine Meedi Haabma. Tema
on selle tunnustuse küll kuhjaga ära teeninud
oma organiseerimisvõime, asjatundlikkuse,
sõbraliku ja mõistva olemisega. Õnne ja
edu talle! Ansambli IZ-58 saatel sai jalga
keerutada. Juba esimeste lugudega oli
tantsupõrand tantsijaid täis. Samuti võrratu
oli ka Showstep tantsutüdrukute esinemine.
Pakuti ka sünnipäeva kooki, kohvi ja puuvilju.
Pidu oli igati sünnipäeva vääriline. Tänu
vallavalitsusele, esinejatele ja osavõtjatele
toreda ning meeleoluka õhtu eest.
Tänu “Ajaringiga” liitumisele tunnen, et
terviski läheb aina paremaks. Uute ürituste ja
kohtumisteni, armas “Ajaringi” rahvas!
Aili Kivipõld

KULTUUR
Põlvamaa rahvatantsurühmade žanripäev Kanepi Seltsimajas
26. oktoobril pidas 120 Põlvamaa rahvatantsijat
Kanepi Seltsimajas žanripäeva. Rühmadest
olid kohal: Kanepi Kanged, Vunkratas,
Kanapää Keerutajad, Kabuvilistlased, Põlva
Päntajalad, Värten, Hõbesõlg, Tantsurõõm,
Põlva Memmed, Krookus. Tervitusetteaste oli
Kanepi rahvatantsijate ühistants „Kalamees“
omapärases ja lõbusas lavastuses. Oma
võrratut tantsuoskust näitasid Kabuvilistlased
ja Põlva Päntajalad.
Rühmade esindajad võistlesid erinevate
rahvatantsu
mõistete
ja
tantsuvõtete
demonstreerimises. Toimus tantsupidude
teemaline mälumäng. Siis aeti kõik rühmad
segamini, moodustus viis töögruppi, kes
juhendajate Mari, Andre, Maarja, Tiina ja
Kristi juhtiva pilgu all hakkasid looma täiesti
uut tantsu. Tantsu muusikaks oli valitud
žanripäeval musitseerinud Nedsaja Küla Bändi

lugu Sinna ja tänna. Iga võistkond pidi välja
mõtlema ühe salmi tantsuliikumised ja üks
võistkond refrääni osa. Nii uskumatu, kui see
idee algul ka ei tundunud, saadigi tants valmis
viieteistkümne minutiga. Esitlus toimus bändi
saatel ja see oli väga meeleolukas. Naljatati, et
tants võiks olla ka mõne tulevase tantsupeo
kavas.
Õhtu oli väga rõõmurohke ja pakkus peale
pikka pidude hooaega mõnusat koosolemist
ja lõõgastust. Tantsurahvas jäi väga rahule.
Järgmisel aastal saavad Põlvamaa rahvatantsijad
kokku juba kevadisel žanripäeval Põlva
Kultuurikeskuses ja see saab olema suure
kontserdi vormis. Kerget tantsujalga kõigile
tantsijatele! Suur tänu Mari Rüütlile, Maarja
Pukkile ja Linda Jalasele tubli panuse
eest maakonna žanripäeva õnnestumisel!
Marju Jalas

Rahvatantsu žanripäeval Kanepi Kanged ja Nedsaja Küla Bänd.

RAAMATUKOGU

Raamatukogupäevad Valgjärvel
20.-30. oktoober olid üle-eestilised raamatukogupäevad, mille ajal meie tubli
raamatukoguhoidja Ilse korraldas Valgjärve
raamatukogus kolm vahvat üritust.
21. oktoobril oli võimalik tutvuda 1891.
aastal ilmunud ajalehega “Postimees”. Ajaleht
oli kirjutatud gooti kirjas, mis erineb meie
tavapärasest kirjakeelest ja on seetõttu raskem
lugeda ning aru saada. Ajaleht ilmus kolm
korda nädalas ja selle sai endale osta 50
kopika eest kuus ning aasta oli 3 rubla. Alates
2. august 1891 hakkas “Postimees” ilmuma
igapäevaselt, väljaarvatud pühapäevad, suured
pühad ja kroonupühad. Muidugi tõusis siis ka
lehe hind aastas 5 rubla peale. Lehes leidus
igasuguseid vahvaid artikleid: joomise vastu
võitlemine Soomes, uuemad sõnumid mujalt
maailmast, poliitika ringvaatus, artikkel meie
aja lõbudest jne. Ajalehes olid ka kuulutused,
telegrammid, jutunurk, luuletused, sõnumid
Tartust-Tallinnast. Mida rohkem artikleid
sai läbi loetud, seda lihtsamaks läks kirjast
arusaamine. Lisaks “Postimehele” sai uuritud
1936, 1938 ja 1940 aastate kodumajanduse
ja -kultuuri ajakirja “Taluperenaine”.
“Taluperenaist” oli juba kergem lugeda, sest
oli tavakirjas. Ajakiri ilmus ükskord kuus
Valgjärve raamatukogus.

ja maksis 40 senti. Igas ajakirjas oli artikkel
kaanepildi kujundanud autorist. Lisaks sai
lugeda kodukaunistusviisidest, rahvariietest,
toidutegemisest jne. Kaasas olid ka lõike- ja
mustrilehed. Oli palju toredat avastamist ning
meeldivat lugemist.
25. oktoobril olid huvilised kutsutud K.
Hinrikuse raamatu „ Millest sa unistad?“
ettelugemisele. Lapsed kuulasid suure huviga
ja arutlesid laste erinevate unistuste üle, samal
ajal said lapsed värviraamatust värvida. Hiljem
tutvustati lastele ka uusi lasteraamatuid ning
väljavalitud raamatud said lapsed endale koju
laenutada.
29. oktoobril oli Sügisene raamatupäev.
Alguses vaatasime erinevaid sügise ja
meisterdamise raamatuid. Arutasime, kuidas
ära tunda, et sügis on käes. Seejärel oligi
aeg oma teadmisi praktikas rakendada ja
meisterdasime miniraamatud, kuhu sisse
joonistasime erinevaid pilte sügisest. Lapsed
omavahel arutasid, kes mis pilti teeb või
peaks tegema. Vahepalaks olid laual maitsvad
küpsised ja soe tee.
Aitäh väga vahvate ürituste eest!
Ulvi ja Kristel

Oktoobrikuu
Saverna raamatukogus
Saverna raamatukogus algas oktoobrikuu
laste ettelugemiskonkursiga, kus selgitasime
välja parima lugeja 4. klassis. Seekordne tase
oli väga ühtlane ja oli ka toredaid üllatusi.
„Üle kivide-kändude“ sai otsus lõpuks tehtud
ning Saverna Põhikooli esindas maakonna
konkursil Melani Kahar. Melani oli tubli ka
maakonnas, saavutades 2. koha.
4.oktoobril alustasime mälumängu kolmandat
hooaega, seekord 7 võistkonnaga ning
koostöös Saverna Külakeskuse ja Kanepi
raamatukoguga. Korraldusmeeskonnaga liitus
uue vabatahtlikuna Carmen Kägo.
18.oktoobril sai teoks laste Poku-konverents,
mis oli pühendatud Edgar Valteri 90.
juubelisünnipäevale. Konverentsi ettekannete
osa valmistasid ette 6. klassi õpilased
õpetaja Ivi Luht juhendamisel. Materjalide
leidmisega
aitas
kaasa
raamatukogu.
Ettekanded puudutasid kirjaniku lapsepõlve ja
kooliaastaid, tema kujunemist illustraatoriks
ja kirjanikuks, samuti ei puudunud ka
Pokude ja Pokumaa teema. Tuleb tõdeda, et
lapsed said väga hästi hakkama. Aitäh teile
– Cassandra Randoja, Meribel Pukk, Daniel
Kure ja Raven Kalpus! Ürituse teises pooles
jagati tunnustust parimatele, kes osalesid
Edgar Valterile pühendatud joonistus– ja
meisterdamise konkursil. Parimad valisid välja
täiskasvanutest lugejad, kes näitust külastasid.
Parimad joonistajad olid: Eliise Linnus,
Amariel Lõhmus ja Marta Järvelt, eriauhinna
sai Triinu Liis Seema. Tublimad Pokude

meisterdajad olid: Marleen Tverdohleb,
Nora Lilli Maamägi ja Laura Lisanne Laur,
eriauhinna sai Marta Kont.
22. oktoobrit alustasime raamatukogu saalis
ettelugemisega lasteaia mudilastele. Seekord
lugesid lastele ette ema Kristel, vanaema Tiina
ja vallavanem Piret. Lapsed kuulasid väga
tähelepanelikult. Vahva oli vaadata, kuidas
kõige pisemad panid näpud suule ja näitasid
sellega kaaslastele, et tuleb olla tasa! Päeva
jätkas tööga raamatukogus Kanepi vallavanem
Piret Rammul. Lisaks lugejate teenindamisele
sai vallavanem selgeks ka uute raamatute
töötlemise ja ta oli üllatunud, et ühe raamatuga
läheb päris kaua aega.
Raamatukogupäevad lõpetasime 30. oktoobril
raamatukogu kohvikupäevaga, mis oli avatud
kella 9.00 – 15.00, kuid paraku pidi „töötama“
tund kauem. See oli tegelikult vahva, et
lugejad leidsid aega iseenda jaoks olla koos
teistega ning vestelda nii kirjandusest, headest
raamatutest kui ka muust. Sai ette loetud
ka katkendeid oktoobrikuu juubilari Kalju
Saaberi loomingust. Külastajaid tuli ja läks,
joodi kohvi ja maitsti kohvikõrvast – nagu
kohvikus ikka.
Oktoobrikuu näitust „Pokud ja teised ka“
käis vaatamas 135 inimest. Sai uudistada ka
väljapanekut „Kalju Saaber – 75“.
Tiina Hoop
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RAAMATUKOGU

Põlvamaa maaraamatukoguhoidjate päevad Leevil
Traditsioonilised
raamatukogupäevad
toimuvad igal aastal 20.-30. oktoobril.
Kõik raamatukogud valmistuvad selleks,
planeerides üritusi lugejatele ja kohtudes ise
maaraamatukoguhoidja päeval. Seekordne
14. Põlvamaa maaraamatukoguhoidja päev
toimus Leevi Rahvamajas 23. oktoobril.
Põlvamaa kultuurispetsialist Andres Määr
tervitas meid järgmiste Laine Meose
luuleridadega:
Kes siis on raamatukoguhoidja?
Raamatukoguhoidja aitab kaasa inimeste

harimisele, kuid ta pole õpetaja;
ta aitab hoida ja säilitada raamatuid, kuid ta
pole arhivaar;
ta sisustab ruumi ja valib mööblit, ent ta pole
sisearhitekt;
ta tegeleb küsitlustega, kuigi ta pole sotsioloog;
ta koostab eelarve, planeerib kulusid, kuid ta
pole raamatupidaja;
ta pühib tolmu ja kastab lilli, kuid ta pole
aednik-koristaja;
ta suhtleb inimestega, kuulab nende rõõme ja
muresid, kuigi ta pole psühholoog;

ta koostab plakateid ja reklaame, ent ta pole
kommunikatsioonijuht;
ta aitab lugejaid töös arvutiga, kuid ta pole ITspetsialist;
ta vaatab üle kordasid ja õigusakte, kuigi ta
pole jurist;
ta tegeleb hea meelega noortega, ent ta pole
noorsootöötaja;
tihtilugu müüb ta marke ja väljastab pakke,
kuid ta pole postitöötaja;
ta leiab vajaliku isegi ühe märksõna järgi,
kuigi ta pole detektiiv.

Maapäeval tänati tööjuubilare, kelledest oli
kõige väärikam Lea Saaremäe Võõpsust.
Tal täitus 60 tööaastat. Tunnustati ERÜ
konkursside nominente. Tänased nominendid
on Ene Lugamets Himmastest ja Ene Mähar
Viluste Põhikooli raamatukogust.
Isetegevuskava järel sõime lõunasuppi ja
kringlit. Suur tänu kõigile korraldajatele
meeleoluka päeva eest!
Ilse Aigro Valgjärve raamatukogust

Valgjärve raamatukogus
Valgjärve raamatukogus toimusid ka raamatukogupäevade raames järgmised üritused.
Alustasime
teisipäeval
22.
oktoobril
vana ajalehe sirvimise ja lugemisega.
Leidsime koolimaja asjade hulgast ajalehe
POSTIMEES
aastast
1891.
Lisaks
oli raamatukogule annetatud ajakirja
TALUPERENAINE 1936. ja 1938. numbrid.
Oo, kui raske oli vanas kirjaviisis veerida sõnu
kokku!
Reedel , 25. oktoobril toimus ettelugeminevestlus Hinrikus, K. Millest sa unistad?
Teisipäeval, 29. oktoobril oli sügisene

raamatupäev. Kohale oli tulnud 12 last oma
emmede-issidega. Valmistasime miniraamatu
teemal „Sügis”. Õppisime raamatut voltima ja
seda kujundama. Põnevust oli palju, sest kõiki
osalejaid ootas teelaud magusate küpsistega.
Ürituse lõpus koorus välja idee – vaja jälle
hakata raamatukogu juures mudilasringi
tegema!
30. oktoobril – maaraamatukoguhoidja
päeval
külastasid
meie
raamatukogu
vallavanem Piret Rammul ja praegune
riigikogu liige Andrus Seeme. Nad õnnitlesid
raamatukogutöötajate pidupäeval lilleõie ja
maiusega. Kanepi Vallavalitsus õnnitles kõiki

oma valla raamatukogutöötajaid. Palju tänu
meelespidamise eest!
Raamatukogupäevade eel panin välja meie
selle aasta raamatute TOP 10.
1.Peers,B. Lüriidiumivaras
2. Sillamaa, K. Müllersonide kroonika
3.Tomusk, I. Kolmanda A kriminalistid
4. Hobb, R. Saatuse laev
5. Mankell, H. Itaalia kingad
6. Kurmiste, K. Tuulekülv
7. Künnapas, H. Jõuluks koju
8. Uustulnd, L. Avameri. Kapten
9. Carr, R. Sosistav kalju
10. Bryndza, R. Külm veri

Ajakirjade TOP 10 oli hoopis igavam, sest siin
olid esireas ainult nn: naistekad.
Kroonika, Naisteleht, Tiiu, Mida Arstid Sulle
Ei Räägi, Nipiraamat, Oma Maitse, Kodu &
Aed, Käsitöö, Eesti Ajalugu, Eesti Naine.
Saabunud on pikad ja pimedad sügisõhtud, kus
on palju aega ka lugemiseks muude tegevuste
kõrval. Raamatukogu on avatud tööpäevadel
kella 12 – 19, muudel aegadel kokkuleppel.
Soovin kõigile ilusat sügist ja talveootust!
Kohtumiseni raamatukogus!
Ilse Aigro, Valgjärve raamatukogu juhataja

SPORT

Vihmast ilma trotsides kogunesid trialisõitjad Valgjärvele hooaja
viimasele mõõduvõtmisele

Vihmasel ja tormisel 12. oktoobril kogunesid
trialiharrastajad taaskord
Valgjärvele.
Halba ilma trotsides peeti maha Otepää
Motoklubi
poolt
korraldatud
hooaja
viimane võistlus. Esmakordselt Eestis
kasutati uut võistlusformaati „punktitrial“.
Traditsioonilisest trialist, kus rada on
vastavalt võistlusgrupile ette antud erineb
„punktitrial“ selle poolest, et võistleja valib
katsel paiknevate väravate vahel ise ja saab

erineva raskusastmetega väravate läbimise
eest punkte. Enim punkte saanud võistleja on
võitja. Võistlusgruppe on vastavalt vanusele ja
tasemele kokku kaheksa.
Võistluspäeval maha sadanud vihm muutis
rajad libedaks, saapad ja kindad lirtsusid ning
tingimused olid keerulised. Sellele vaatamata
möödus võistluspäev tõsisemate vigastusteta
ja kõik sujus viperusteta.
Suureks abiks oli meie võistluste tugipunktiks

saanud Valgjärve koolimaja ja selle ümbrus.
Vihma ja tormi eest pakkus see vana maja
meile taaskord kaitset. Võistluse sekretariaat
seadis ennast sisse koridoris, sinna mahtus ka
toitlustaja ning lapsed said võistlustulemusi
oodates võimlas joosta ja palli mängida. Laste
võistlusrajad olid siinsamas vana koolimaja
taga. Suuremate võistlejate võistlusrajad olid
koolimaja taga ja Pikareinu külas. Võimlas
läbiviidud autasustamisel said medalid kaela ka
meie pesamunad ehk sügisel triali treeninguid
alustanud lapsed. Uus võistlusformaat võeti
hästi vastu nii võistlejate kui ka kohtunike
poolt. Juba oodatakse uusi võistlusi, kus
ennast punktitrialis proovile panna. Tundub,
et uus motospordiala on sündinud.
Otepää Motoklubi tänab kõiki selle aasta
võistlustel osalenuid kohtunike, korraldajaid
ja toetajaid. Tänu Teile saime nautida toredat
ja tegusat mototriali võistlushooaega. Samuti
aitäh Valgjärve külakogukonnale, kes on meid
omaks võtnud ja üha rohkem toetamas meie
tegemisi. Heameel on tõdeda, et kohalikud
üha enam meie võistluste korraldamisel kaasa
löövad.
Selleks aastaks on küll võistlused peetud aga
see ei tähenda, et mototriali elu Valgjärvel

talveunne vajub. Tavapärased treeningud nii
suurematele kui ka väiksematele mototriali
harrastajatele ikka jätkuvad. Niikaua kui ilmad
võimaldavad, toimuvad treeningud õues, kui
aga talv võimust võtab, algavad treeningud
sisetingimustes. Valgjärvel asuvas päris heade
tingimustega „triali kuuris“ plaanime veel
sellel sügisel teha väikseid muutusi ja uusi
takistusi, millel turnida. Sellest sügisest on
Otepää Motoklubi alustanud treeninguid
ümbruskonna lastele. Treeningutel osalevad
lapsed Otepäält ja Valgjärvelt. Treeninguteks
saame kasutada Otepää valla abiga soetatud
kahte elektrimootorratast, mis on mõeldud
4-10 aastastele. Tänaseks on treeninguid
alustanud 6 last ja mootorrattad ja treener
saavad kõvasti vatti. See aga ei tähenda, et
motohuviline ei võiks meie poole pöörduda.
Leiame kindlasti võimaluse, et huviline saaks
võimaluse mototrialiga tutvust teha ja jätkuva
huvi korral treeningutes kaasa lüüa. Uueks
hooajaks katsume leida võimalusi tehnikapargi
laiendamiseks. Võtke aga julgesti ühendust!
Mart Kalve
51998233
Otepää Motoklubi

Erastvere külakeskuses toimusid malevõistlused

Ülar ja Kersti Kõrge koos oma järeltulijatega. Foto Aike Meekler.
Kevadel korraldas naiskodukaitse Kanepi Kersti ja Ülar Kõrge.
jaoskond malelaagri, kus osalesid nii Enne kui võistlus lahti läks, tehti paar tundi
naiskodukaitse,
noorkotkaste
kui
ka veel ka trenni: tuletati meelde käike, küsiti nõu
kodutätarde liikmed. Laagri lõpus sai kohtunikelt, mängiti mõned proovipartiid ning
kokku lepitud, et sügisel korraldame ka peale lõunasööki algas turniir. Peakohtunik
Kersti Kõrge oli osalejad kõigis gruppides
malevõistlused.
Pühapäeval, 20. oktoobril, saigi lubatud paika pannud: kes kellega ja millal mängib
võistlus maha peetud. Sel korral oli osalejaid ning mis värvi nuppudega. Kõige rutem selgus
veidi rohkem kui kevadises malelaagris. võitja vanemate kodutütarde grupis, sest seal
Kohale oli tulnud 16 malehuvilist ning oli ainult kaks võistlejat. Seekord saavutas
võisteldi viies grupis: kodutütred 8-12 a., esimese koha Melani-Marite Kasuk Põlgaste
kodutütred 13-18 a., noorkotkad 8-12 a., rühmast. Nooremate kodutütarde grupis
noorkotkad 13-18 a. ja naiskodukaitsjad. tuli võitjaks Helena Uibo Kanepi rühmast.
Kõige rohkem osalejaid oli naiskodukaitsjate Noorkotkaste mõlemas vanuseklassis läks võit
grupis: viis. Teistes gruppides oli 2-3 osalejat. Intsikurmu rühma: vanemas vanuseklassis
Võistluste läbiviijateks ja kohtunikeks olid tuli võitjaks Leo-Martin Pala ja nooremas

vanuseklassis Magnus Pala.
Kõige pingelisem oli võistlus naiskodukaitsjate
klassis, sest seal võistlesid kolme esimese
koha nimel lausa viis naist. Kindla võitjana
väljus sellest võistlusest Kaia Kõrge, kes on
varasemalt võidutsenud ka vabariiklikel
Kaitseliidu malevõistlustel mõned aastad
tagasi. Siis küll veel kodutütarde arvestuses.
Teisele kohale tuli Elen Kõrge ning kolmanda
koha sai sel korral Aike Meekler. Kõik kolm
kuuluvad Kanepi jaoskonda.
Pärast võistlust uurisime osalejate käest, et
kuidas neile selline võistlus meeldis ja kas
võiks ka edaspidi midagi sarnast korraldada.
Üldjoontes oldi võistlusega rahul ning avaldati
arvamust, et midagi sarnast võiks ka edaspidi
korraldada. Nii mõnigi osaleja käis välja mõtte,
Malevõistlustel osalejad. Foto Ülar Kõrge.

et sarnase võistluse võiks korraldada ka kabes.
Rääkides korraldajatega koorus välja idee
korraldada järgmise aasta kevadel lahtised
meistrivõistlused ning anda sedasi võimalus
ka Kanepi valla elanikele kaasa lüüa.
Selline üritus oleks kindlasti hea võimalus
naiskodukaitset rohkem nähtavaks teha ning
samuti tugevdada koostööd kogukonnaga.
Peakorraldajate poolt suured tänusõnad Anu
Klemmer´ile, kes hoolitses osalejate kõhutäie
eest, Maive Tõemäe´le Põlva malevast, kes
aitas diplomite, medalite ja auhindadega
ning Tuuliku Reisidele, kes sõidutasid kohale
osalejad Põlvast.
Võistluste peakorraldajate ja NKK Kanepi
jaoskonna nimel Aike Meekler
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Aastalõpupidu
Näärivana tulek süütalastepäeval
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Õhtut juhib Andri Võsokovski
Meeleolu loob ansambel 2in1 Band
Showtantsutrupp Viva La Divas
Soovijatel võimalik Näärivana kaudu
pakke edastada
Avatud puhvet (kaardimakse võimalus)

Laudade broneerimine Astra 55544592

L 23. novembril
IHAMARU KÜLAS, KANEPI VALLAS, PÕLVAMAAL

KOSTITEE
P Ä E V
11.00

LAAT

Saagikoristusjärgne rahvalik kauplemine
Ihamaru külakeskuse sees ja ümber
Lõuna-Eesti toit ja toodang
Parima pruukosti võistlus „POSTITEE MAITSE”

17.15 Ihamaru külarahva koosolek
18.00

SÜGISPIDU
ansambliga Country Road

E

TOIMUMIS
T
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POSTITEE MAITSE 2019 väljakuulutamine
Isetegevuslased lähemalt ja kaugemalt
Tants, pruukostid ja muu sobilik
ETAB
TO

SÜNDMU
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KANEPI VALD

Sügispeole sissepääs omadele tasuta, teistele annetuslik
Laadale registreerumine, esinemiskokkulepped ja info:
laat@ihamaru.eu

www.ihamaru.eu

Kanepi Teataja

8

NR. 11 (144) November 2019

NOVEMBER Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris
1. 30 aastat tagasi suri † 4.11.1989
Võrus August Hermann Tina
(*Võrus 18.07.1896, †† Ala
k.),
pedagoog,
seltsitegelane.
lõpetanud Erastvere vallakooli,
Kanepi kihelkonnakooli, Võru
linnakooli,
täiendanud
end
õpetajate edasiharimise kursustel,
muusikakursustel, õppinud Tallinna
Kolledzis 1927-1929. Võtnud osa I
maailmasõjast 1915-1918 ja Eesti
Vabadussõjast 1918-1920, 1920-1930
Kooraste v. Jõksi algkooli õpetaja,
1930-1931 Kasaritsa v. Kolepi
algkooli juhataja, 1931. a-st Kooraste
v. Kaagvere algkooli juhataja, hiljem
Jõksi algkooli juhataja. Tegutsenud
Kanepi Laulu ja Mängu Seltsis,
Vabatahtl. Ttuletõrje ja Õpetajate
ühinguis, Jõksi Karskustoimkonna
laulukoori asutaja ja juhataja 192629, Kaagvere Lugemisringi esimees,
kohalike organisatsioonide näitejuht
ja näitleja, K.L. Kooraste Kompanii
õppepäälik,
sanitaarpäälik,
Noorkotkaste Kaagvere haukapere
vanahaugas, E. Karskusliidu ja
Looduskaitse Seltsi usaldusmees.
Kogunud hulgaliselt koduloolisi
andmeid
ERM-le,
hõbemärgi
kavaler kirjutanud mälestusi. B.:
Lõuna-Eesti tegelaste elulood,
lk.245.
2. 265 aastat tagasi sündis Liivimaal
(*Pärnu vkj.13.11.1754 † Kanepis
13.6.1818, †† Kanepi Mäe k.)
Johann Philipp von Roth ∞ 1780
Beate Catherina Seefelsiga (*Kursi
19.5.1759 † Kanepi 15.5.1818, ††
Kanepi Mäe k.), 11 last. Haridus:
1766-73 Königsbergi Collegium
Friedricanum, 1773 Königsbergi
Ülikool juura, 1774-1777 Halle
Ülikool juura ja teoloogia. 177780 koduõpetaja Tartus, 1779 sai
Liivimaa
teoloogiakandidaadi
astme, 1792 Saksa riigiaadli seisus.
ordineeriti Riias, 17.5.1780 õnnistati
Kanepi
koguduse
õpetajaks
ja Võru koguduse ajutiseks
õpetajaks
(1780-1800).
1789
nimetati Võrumaa 9 kihelkonna
praostiks, 1805 keelepiiride järgi
moodustatud
Tartu-Võru
17
kihelkonna praostiks, 24.4.1808
Tartu kreisi Ülemkirikueestseisuse
ameti eesistujaks. 1809 omistati
konsistoriaalnõuniku auaste. Asutas

1814 Vene Piibliseltsi Tartu Komitee
ja valiti viitsepresidendiks, oli St.
Peterburi Keiserliku Inimarmastuse
(Filantroopia) Seltsi, Kuramaa
Kirjanduse ja Kunsti Seltsi ning
Arensburgi Eesti Seltsi liige.
1815 autasustati Vladimiri 4. kl.
ordeniga. Teened: J. Ph. v. Roth
oli Kanepi kihelkonna kultuuriloo
vundamendi rajaja. 1802 asutas
Võrumaa kirikuõpetajate konvendi
koos keeleuurimusliku ringiga,
1804 asutas Kanepi poeglaste
kihelkonnakooli,
1804
tõlkis
Liivimaa talurahvaseaduse lõunaeesti murdesse “Sädusse Marahwa perrast antu kea Liiwlandi
Gubernementi
wallitsusse
al
ellawa”. Tartu Linan, Trükkitu M.
G .Grentsiuse man, tõi eesti keelde
juriidilise termini “omandussuhted”;
asutas 1806 esimese eestikeelse
nädalalehe ”Tarto maa rahwa
Näddali-Leht”; andis 1810 Kanepi
kihelkonna talurahvale priinimed,
1811 asutas Kanepisse vaeste
tütarlaste käsitöökooli, oli “Wastse
Tarto-Ma-kele
laulu-Ramatu”
ja “Wastse Tarto-Ma-kele KässiRamato” väljaandjaid; toimetas Tartu
Piibliseltsis ilmunud tartukeelse
Vastse Testamendi:”Meije Issanda
Kristusse Wastne Testament ehk
Jummala Pühha Sõnna, kumb
Perräst Issanda Jesusse Kristusse
Sündimist pühhist Ewangelistist
nink Apostlist om ülles kirotetu.
Tartu Piibli Koggodusse nouga
trükkitu.
Mitau,1815,
615
lk.
Biograafia:
Magazin
für
protestantische Prediger, 1817, 1818;
Eesti Üliõpilaste Seltsi Album VII.
1902. Keel ja Kirjandus, 1967, 1983,
1996; enamuses XIX-XX sajandi
eesti haridus- või kultuurilugu
käsitlevates raamatutes ja ajakirjade
personaalias; Friedrich von Roth.
Das Roth-Buch. Die Familie von
Roth. Hamburg, 1985, 210 lk. EE
VIII, 222. M. Hirvlaane. Johann
Philipp von Roth. Tartu 2000, 292
lk., ill. 1938 ilmus M. Laarmanni
puulõikes praost Rothi Talvelaulu
raamat “ Joh.Ph.v. Rothi 120.
kuulmispäävä mälestüsess naksi
ma seod raamatut tegema 1937.a.
tõsõl jõulupühäl nink sai valmiss
viimätsel küündläkuu pääval 1938.

3. 100 aastat tagasi *9.11.1919
sündis Kanepis Eha Jõgi-Tarkus, †
Võrus 20.09.1984, †† Kanepi Mäe
kalmistule, lõpetas pärast kanepi
kooli Võru RHS TG kiitusega, oli
1942-47 Kanepi MTK algklasside- ja
matemaatika- ja saksa keele õpetaja
vanemates klassides, hiljem töötas
Võrumaal kauplustes.
4. 145 aastat tagasi *14.11.1874
sündis Erastvere k. Paul Leis,
haridustegelane
ja
poliitik,
Vabadussõjas
allohvitser,
koolmeistrina Kahkvas ja Urvastes
(1895-1905), asutas Põlgastesse Roti
veski, kus töötas möldrina, arendas
kalakasvatust, Põllumeeste Kogude
tegelane, olnud I Riigivolikogu liige
(1920-1921), Põlgaste vallavanem,
mitmete seltside, sh Põlgaste I
Masinatarvitajate Ühistu asutajaid
(1913) ja kauaaegne esimees,
Põlgaste Vabatahtliku Tuletõrje
Ühingu asutajaid. † 15.12.1952 ††
Mäe k.
5. 110 aastat tagasi *20.11.1909
sündis Henn Aavola (Adler)
Ilumäe t. Koorastes Otto ja
Wilhelmine
Aavola
(Adler)
pojana,
lõpetanud
Kooraste
algkooli, Otepää Gümnaasiumi,
sõjakooli
aspirantuuri,
1936
ülendati
nooremleitnandiks,
tegutses Kaitseliidus ja teistes
organisatsioonides.
autasustatud
Kotkaristi Kuldristiga 24.02.1938.
Arreteeritud 19.02.1953 ja saadetud
vangilaagrisse Komi ANSV-s .
6. 110 aastat tagasi *27.11.1909
sündis Erastvere v. Hausi t.
Helmur(t)
Soome,
lõpetas
Kanepi kihelkonnakooli, Võru
gümnaasiumi, põllumees, juhatanud
Erastvere sega- ja meeskoori, seltside
juhtiv tegelane ja muusikajuht
ning muusikalavastuste korraldaja
Kanepis, Erastveres, Võrus, olnud
meeskooride
üldjuht
Kanepi
kihelkonna laulupäevadel, juhtivalt
tegev Kanepi põllumajandusnäituse
korraldamisel 1936, hiljem tuntud
muusik Võrus, mänginud tšellot
Võru sümfooniaorkestris ja kapellis
kuni surmani, surnud Võrus 40
aastat tagasi 17.07.1979, †† Võru
kalmistule.
7. 110 aastat tagasi *27.11.1909
sündis Kooraste v. Oskar Kirret

(a-ni 1936 Kirp), keemik, †
18.12.1991 Tallinnas; lõpetanud
Rakvere Poeglaste Gümnaasiumi
ja 1936 Tartu Ülikooli, õppinud
Dresdeni Tehnikaülikoolis, doktor
inseneri kraad. 1936-41 TPI
anorgaanilise ja analüütilise keemia
labori assistent, mobiliseeriti 1941
Punaarmeesse,
demobiliseeriti
1942 ja suunati tööle Sverdlovskisse
Ida Söekeemia instituuti, osales
defitsiitse
meditsiinipreparaadi
sulfidiini tootmise korraldamisel.
1943 töötas NL Teaduste Akadeemia
Uurali Filiaali Keemia Instituudis
vedelkütuste
laboratooriumis.
Pärast sõda ENSV Tööstuse
Teadusliku
Uurimise
Keemia
Instituudi, ENSV TA Energeetika
Instituudi,
Keemia
Instituudi
direktor,
Keemia
Instituudi
polümeeride labori juhataja, a-st
1989 instituudi nõunik. Tallinna
Pedagoogilise Instituudi dotsent
Eesti TA liige (1961, orgaaniline
keemia),
1964-73
Keemia,
Geoloogia ja Bioloogiateaduste
osakonna akadeemik-sekretär. 200
teadustrükist, sh. monograafiad,
õpikud, 20 autoritunnistust, 2
patenti. B.: Eesti teaduse biograafiline
leksikon, 646-47.
8. 50 aastat tagasi † 4.11.1969
suri Tartus Helmi Regina Kann,
†† tartu Raadi k. *Kanepi kih.
28.11.1880, laulja ja lauluõpetaja,
Hans ja Liisa K. tütar, õppinud
oma õe Salme juures, hiljem
Viinis ja 1947 lõpetanud Tallinna
Konservatooriumi Linda Sauli
klaveriklassi. Andnud kontserte,
laulnud ka laulupidude ajal Kanepi
kirikus. Töötanud hääleseadjana
Tallinnas, alates 1958 Tartus. B.:
Eesti muusika biograafiline leksikon.
Helmi Kanni mälestused asuvad
Võru Koduloomuuseumis.

Kanepi valla sündmused november-detsember 2019
Urmas Sokmanni joonistuste näitus
Tantsuõhtu
Kostitee päeva sügispidu ansambliga
Country Road
Kodanikupäeva lõunakohv

Saverna raamatukogu
Krootuse külakeskus

Tel 50 45 215,

Ihamaru külakeskus
Saverna raamatukogu

info@est-land.ee

Kanepi Seltsimajas
Kanepi keskuse jõulukuuse juures

Müüa 2,6 ha kinnistu

Põlgaste külakeskuses

Erastvere külas.

6.12. kell 18.30
7.12. kell 10.00
8.12.
8.12. kell 12.00
10.12. kell 11.00
14.12. kell 12.00
15.12. kell 12.00
18.12. kell 13.00
19.12. kell 18.00
20.12. kell 20.00
22.12.2019
28.12. kell 20.00
28.12. kell 21.00
28.12.2019

Etendus „Mamma lood“
Esimese advendi tähistamine
Esimese advendi kontsert Bue S tüdrukuteansambel. Küünalde süütamine kuusel.
Mälumängu III etapp
Jõululaat
Jõululaat Valgjärvel
Klubi „Elulõng“ jõulupidu
Kanepi valla koduste laste jõulupidu
Lastehommik
Klubi „Ajaring“ jõulupidu
Seltsing „Sügiskuld“ jõulukoosviibimine
Jõululaulude ühislaulmine
Jõulupidu
Valgjärve piirkonna laste jõulupidu
Aastalõpupidu
Aastalõpupidu
Aastalõpupidu Valgjärvel

30.12. kell 21.00

Aastalõpupidu. Tantsuks mängib Country
Road

Põlgaste külakeskuses

Kanepi
Teataja

Saverna raamatukogu
Kanepi Seltsimajas
Valgjärve võimla
Põlgaste külakeskuses
Kanepi Seltsimajas
Erastvere raamatukogu-külakeskus
Kanepi Seltsimajas
Uhti kõrtsihoones
Kanepi Seltsimajas
Krootuse külakeskuses
Valgjärve laululava
Maaritsa kultuurimajas
Kanepi Seltsimajas
Valgjärve võimla

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

Kennert Vago (Põlgaste)
Romet Kuus (Kaagvere)
Kristofer Šustrov
(Põlgaste keskus)

Õnnitleme!

Sünnipäevad detsember
95
Evald Kraavi
25.12.1924 (Pikareinu)
90
Heino Kattai
12.12.1929 (Erastvere)
Õie Muld
30.12.1929 (Abissaare)
85
Kalju Meitsar
26.12.1934 (Saverna)
Roland Rauba
30.12.1934 (Sirvaste)
80
Urve Mertsina
12.12.1939 (Tiido)
Eha-Mai Randoja
25.12.1939 (Saverna)
Juss Klais
27.12.1939 (Rebaste)
75
Luule Nigula
02.12.1944 (Magari)
Väino Vaher
14.12.1944 (Hino)
70
Maimu Rammul
10.12.1949 (Põlgaste)
Ruth Drenkhan
14.12.1949 (Jõgehara)
Toomas Juust
16.12.1949 (Maaritsa)
65
Malle Hirmo
11.12.1954 (Põlgaste keskus)
Aavo Kõiv
16.12.1954 (Prangli)
Märt Kuudeberg
27.12.1954 (Sirvaste)

ostab metsa- ja

Toimumiskoht

1.12. kell 18.00

Trevor Valdmets (Jõgehara)

Kalendrit lehitses
Milvi Hirvlaane

Sündmus

23.11. kell 18.00
26.11. kell 15.00
Detsember
1.12. kell 14.00
1.12. kell 16.00

Kirke Pappel (Põlgaste)

OÜ ESTEST PR

Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg
November
5.-30.11.2019
22.11. kell 20.30

Sünnid

põllumaad.

 MÄLESTAME 

51 45 215,

Kalju Viin

27.10.1927- 14.10.2019 (Heisri)
Aivar Värnu
14.11.1957- 04.10.2019 (Krootuse)
Silvi Nilbe
28.06.1935-02.10.2019 (Magari)

Kinnistul asub lautelamu. Üp. 643 m2. Hea
juurdepääs. Olemas
elekter. Hind 19 500
EUR.Kontakt: 529 4294
või info@varaleidja.ee

ELEKTRITÖÖD
TÖÖDELE
ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
•

Ostan vanu

•

trükiseid: raamatud,
postkaardid, sildid,
plakatid jmt.,
soovitavalt ilmunud
enne 1945 aastat.
Johan 56495622

Järgmine leht ilmub novembris 2019.
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

