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Tartu rahu aastapäeva tähistamine Kanepi Vabadussamba juures. Foto Kanepi vald

Põlvamaa Partnerluskogu
projektitoetuste taotlusvoor
on avatud 1.-16. märts 2020.a
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“
Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda!
Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora valla
territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus on hiljemalt 12.
juuni 2020.a
Info www.partnerluskogu.ee.

Suur rõõm on näha, et veebruar
tõi meile natukenegi talvetunnet.
Vanarahva tarkuse kohaselt ennustab
päikesepaisteline südatalv ehk veebruarikuu head suve ja rohket viljasaaki. Seda
tarkust tahaks küll uskuda.
Tänastes tegemistes on aga toimetamist
hulgaliselt. Jaanuari viimastel päevadel
võttis Kanepi valla volikogu vastu
2020. aasta eelarve. Plaanitud tegevusi
saab nüüd suurema hooga ellu hakata
viima. Pikemajalised plaanid astuvad
aga oma rada. Kanepi Gümnaasiumi
renoveerimise projekt hakkab valmis saama. Valgjärve külamaja projekti koostamine on täies hoos ja
detailplaneering on samuti algatatud.
Veebruarikuu tõi suured muudatused
ka jäätmejaamade töös. Tänaseks on
kõik jäätmejaamad üle viidud kaardi
ja telefoniga avatavale süsteemile. Uute
süsteemidega harjumine võib aega võtta,
kuid tänaseks on juba üle 500 lepingu
sõlmitud. Suur rõõm on tõdeda, et
Kanepi valla inimesed tulevad moodsate
muudatustega kaasa ja on valmis uusi
lahendusi proovima.
Veebruarikuu on meile kõigile oluline
kuu. 2.veebruaril tähistasime Tartu rahu
aastapäeva. Ees on ootamas kodumaa
sünnipäev. Eesti Vabariigi sünnipäeva
tähistatakse mitmeti. Koolides on
aktused. Ülevallaliselt tähistame sel aastal
meile kõigile nii olulist päeva natuke
teisiti. Kõik on oodatud 23. veebruaril
Kanepi
Seltsimajja
isetegevuslaste
kontserdile ja nagu on juba traditsiooniks
kujunenud, toimub Kanepi alevikus
24. veebruari varahommikul lipuheiskamise tseremoonia. Kõik on väga
oodatud. Loodan, et meil kõigil on
igapäevatoimetuste vahel võimalik võtta
sellel olulisel päeval korraks aeg maha,
olla tänulikud ajaloole ja tunda uhkust
Eestimaa üle.
Kaunist Eesti Vabariigi sünnipäeva meile
kõigile!
Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 30. jaanuaril 2020
Jaanuari volikogu istungi päevakorras oli kaheksa
punkti. Uue aasta esimest istungit alustas volikogu
valla 2020. aasta eelarve kinnitamisega. Vald sai
tugeva eelarve. Kanepi valla 2020. aasta eeldatav
eelarve maht on 8 763 848 eurot. Eelarves on
planeeritud põhitegevuse tulud 7 430 911 eurot ja
põhitegevuse kulud 7 035 435 eurot. Tähtsaimad
investeeringud alanud aastal on Valgjärve
külamaja ehitus ja Kanepi Gümnaasiumi
koolihoone renoveerimine. Mõlema hoone
projekteerimisega on juba alustatud. Gümnaasiumi hoone remondiga loodame algust teha
maikuus ja Valgjärve külamaja ehitusega suvel.
Usun, et kuna Valgjärve küla koosolekul saime
külamaja asukohas ja funktsionaalsuses kohalike
elanikega kokkuleppele, siis enam mingeid
takistusi selles ei tule ja saame kiiresti tegutseda.
See on kasulik kõigile osapooltele.
Lisaks eelnimetatule on kavas veel mitmeid töid,
nagu näiteks Kanepi alevikus Kooli tänavalt
algava kergliiklustee ehitus kuni magistraalini,
Saverna lasteaia mänguväljaku uuendamine,

Saverna
kaseallee
kergtee
pikendamine
koolini, kruusateede hooldamine ja remont
kogu vallas jpm. Valla 2020. aasta eelarvega ja
investeeringutega saab tutvuda valla kodulehel ja
Riigi Teatajas.
Teise päevakorrapunktina otsustas volikogu
jätkata ka 2020. aastal Kanepi valla laste
eraüldhariduskoolides õppimise toetamist 15
euroga kuus õpilase kohta. Eraüldhariduskoolides
õpib 25 Kanepi valla last.
Volikogu vaatas majandus- ja eelarvekomisjoni
ettepanekul üle vallavanema ja volikogu liikmete
tasud ja hüvitised. Otsustati alates 2017. aastast
muutumatuna püsinud tasusid tõsta järgmiselt:
vallavanema töötasuks määrati
3098 eurot
kalendrikuus (tõus 5%), volikogu esimehe
hüvitiseks määrati 40% ja volikogu aseesimehe
hüvitiseks 12% vallavanema töötasust. Ülejäänud
volikogu tasud tõusid 5%.
Valla investeerimisvõimekuse tõstmiseks otsustati

tõsta maamaksu määrasid.
Alates 1. jaanuarist 2020 on Kanepi valla haldusterritooriumil
maamaksumääraks
2,5
protsenti maa maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Tulevastel aastatel on vallas
kavas mitmeid suuremaid vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisi, tähelepanu
vajab Saverna Põhikooli võimlahoone ja
asfalteerimist ootavad mitmed tänavad. Maamaksu tõstmine toetab kavandavate tegevuste
realiseerimist.
Volikogu otsustas kehtetuks tunnistada Kanepi
Vallavolikogu määruse, millega kohustati Kanepi
aleviku müügikioskites müüjaid müügipiletit
hankima. Nüüdsest on kioskid kõikidele
müüjatele vabalt kasutada ning müügipiletit
eelnevalt hankima ei pea.
Viimase päevakorrapunktina otsustati määrata

AS Võru Vesi Kanepi valla tegevuspiirkondades
vee-ettevõtjaks kuni 31.12.2037. AS Võru Vesi on
vee-ettevõtjana meie piirkonnas tegutsenud juba
eelnevalt, nüüd aga oli vajalik määrata tegutsemise
tähtaeg, kuna see võimaldab AS-il ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks
keskkonnaprogrammi toetuse taotlemise.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 19.
veebruaril.
Kena jätku kõigile ja päris
kevadet oodates!
Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

Lühiülevaade Kanepi valla 2020. aasta eelarvest
Kanepi valla 2020. aasta eelarve koostamisel on
lähtutud reaalsetest tuludest ja kuludest 2018. ja
2019. aasta andmete põhjal.
Kanepi valla eelarve on koostatud tekkepõhiselt
(tekkepõhises
eelarves
kavandatakse
majandustehingud selles perioodis, millal
tehingud on toimunud).
Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla
arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 20202024.
Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on

eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeeringute
tegemiseks
püütakse
kaasata
toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei
halveneks.
Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse
tuludest väiksemad, põhitegevuse tulem on
positiivne.
Koondeelarve
2020 aasta eeldatav eelarve maht on 8 763 848
eurot.

Kanepi valla 2020 aasta koondeelarve
KOONDEELARVE

2020
eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD

7 430 911

Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

4 344 184
681 218
2 380 509
25 000

PÕHITEGEVUSE KULUD

7 035 435

Antavad toetused
Muud tegevuskulud

514 290
6 521 145

PÕHITEGEVUSE TULEM

395 476

INVESTEERIMISTEGEVUS

-1 401 013

Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)

-1 344 393
80 000
-121 600
80
-15 100

EELARVE TULEM +/-

-1 005 537

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)

777 680
1 025 000
-247 320

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

-227 857

Muutus sularahas ja hoiustes

-227 857

Eelarve kogumaht

8 763 848

Asustusjaotuse muutmise algatamine ajaloolise
Erastvere küla taastamiseks
Soodoma küla territooriumil

Kanepi Vallavolikogu on Soodoma küla elanike
taotlusel algatanud 17.10.2019 otsuse nr 39
„Asustusjaotuse muutmise algatamine“ alusel
Erastvere küla asustusjaotuse muutmise ajaloolise
Erastvere küla nime taastamiseks Soodoma küla
territooriumil.
Kõigil asjaomaste külade territooriumil elavatel
alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus
esitada arvamusi või ettepanekuid Erastvere

küla asustusjaotuse muutmise kohta, mille
tulemusena kavandatakse taastada Soodoma küla
territooriumil endine Erastvere küla.
Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kirjalikult
Kanepi Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@
kanepi.ee või postiaadressil Turu põik 1, Kanepi
alevik, Kanepi vald 63101 hiljemalt 18. märtsiks
2020.

Põhitegevuse tulud
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse
tulud 7 430 911 eurot. See on 376 658 eurot ehk
5,3% enam kui 2019. aasta eelarve.
• Eelarve tuludest 55,1% ehk 4 094 494 eurot
moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta
eelarvega kasv +8,8%). 2020. aastast tõuseb
kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva
tulumaksu protsent 0,03%, 11,93 %- lt 11,96 %-le
tulumaksuga maksustatavast tulust.
• Eelarve tuludest 3,4% s o 249 690 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega
kasv 4,1%).
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9,2% ehk 681 218 eurot (+4,9% võrreldes
eelmise aasta eelarvega). Laekumisest enamuse
moodustab tulud hoolekandeasutustest s o 549
020 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest
68 000 eurot.
• Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest
32,0%, s o 2 380 509 eurot (+0,8%).
Sellest sihtotstarbelised toetused on summas 74
807 eurot. Tasandus- ja toetusfond on summas
2 305 702 eurot, ning võrreldes eelmise aasta
eelarvega kasv 6,6% s o summas 141 755
eurot. Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud
õpetajate alampalga tõus 1 315 euroni. Lisaks
üldhariduskoolide pidamiseks antavale toetusele
laekub riigilt matusetoetuse raha, noorte
huvihariduse- ja huvitegevuse toetus, asendusja järelhooldusteenuse toetus, kohalike teede
hoiu toetus, raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetus, rahvastikutoimingute kulude
hüvitis ning lasteaiaõpetajate tööjõukulude
toetus.
• Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad
eelarve tuludest 0,3% ehk 25 000 eurot.
Põhitegevuse kulud
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse
kulud 7 035 435 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:
• Üldised valitsussektori teenused - kulub 11,71%
ehk 823 775 eurot.
• Avalik kord ja julgeolek - kulub 0,10% ehk 6 900
eurot.
• Majandus - kulub 6,15% ehk 432 332 eurot.
• Elamu- ja kommunaalmajandus - kulub 1,71%
ehk 120 400 eurot.
• Tervishoid - kulub 0,04% ehk 2 770 eurot.
• Vabaaeg, kultuur ja religioon - kulub 13,21%

ehk 929 635 eurot.
• Haridus - kulub 48,65% ehk 3 422 752 eurot.
• Sotsiaalne kaitse - kulub 18,43% ehk 1 296 871
eurot.
Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes
2020. aastal
Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest
majandusliku sisu järgi järgmiselt:
• Personalikulud moodustavad 55,99% s o 3 939
403 eurot.
• Majandamiskulud moodustavad 35,41% s o
2 491 392 eurot.
• Sotsiaaltoetused moodustavad 5,08% s o 357
190 eurot.
• Eraldised moodustavad 2,23% s o 157 100 eurot.
• Muud kulud moodustavad 1,28% s o 90 350
eurot.
Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2020.
aastal
Investeerimistegevus
2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 481 093 eurot.
Investeeringukulud koosnevad:
• Põhivara soetusest, s o 1 344 393 eurot.
• Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest,
s o 121 600 eurot
• Finantskuludest, s o 15 100 eurot.
Investeeringutulud on planeeritud summas 80
080 eurot ja koosneb:
• Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest, s o 80 000 eurot kergliiklustee väljaehitamiseks
• Finantstuludest, s o 80 eurot
Finantseerimistegevus
• Finantseerimistegevuse all kajastatakse laenu
võtmist summas 1 025 000 eurot ja laenude
tagasimaksmist summas 247 320 eurot.
Eelarves on valla omafinantseerimisvõime ehk
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe
395 476 eurot ehk 5,3% põhitegevuse tuludest,
mis on suunatud laenude tagasimaksmiseks ja
investeeringuteks.
Likviidsete varade maht väheneb summas
227 857 eurot, mis on 3,1 % põhitegevuse
tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.
Koostas
Kaida Vool
finantsnõunik

Valguskaabli paigaldamine Kanepi vallas
AS Eesti Andmesidevõrk kinnitas Kanepi vallas
arenduspiirkonnad, kuhu rajatakse esimeses
etapis valguskaabli ühendused (kaarti näeb
veebiaadressilt www.internetkoju.ee). Kokku
maksab praegu liitujale ühenduse väljaehitamine
eramaja aadressile 297 eurot ja korteri aadressile
197 eurot. Esimese sammuna tuleks täita avaldus
(www.internetkoju.ee) ning maksta 153 eurot
ning peale ühenduse väljaehitamist ülejäänud
summa. Varem liitunud juurde maksma ei pea.
On väga oluline, et arenduspiirkonnas asuvad
võimalikult paljud majapidamised sooviksid
valguskaablit saada ja täidaksid taotluse,
sest eelisjärjekorras paigaldatakse kaabel
piirkondadesse, kus soovijaid on rohkem. Kui
kaabel on juba paigaldatud, siis täiendavate
liitumiskohtade hilisem väljaehitamine on
kordades kallim kui liitudes projektiga praeguses
faasis.

Tehnoloogiliselt ei ole valguskaablil probleeme
ka tulevikus aina kasvavate andmemahtude
liigutamisega, samas kui üle õhu on see tihtipeale
komplitseeritud. Peale valguskaabli paigaldamist
on võimalik sõlmida leping interneti (ja
teleteenuste) kasutamiseks nelja ettevõttega
(Telia, STV, Levikom, Elevi) ning kaabli
paigaldajale maksavad juba nemad igakuiselt
kaabli kasutamise eest, internetiteenuse tellija
maksab ainult internetiteenuste eest, kusjuures
kehtivad ettevõtete üleriiklikud hinnakirjad ning
muid lisakulusid ei lisandu.
Hea vallaelanik, kui sinu elukoht jääb kaardil
märgitud piirkonna sisse, siis palun kasutage
võimalust ja täitke avaldus, et saada kiire internet
oma koju.
Kaido Kõiv
vallaelanik
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Avatud on 2020. aasta hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega
maa-piirkondades
elavatele
peredele head elutingimused ja aidata seeläbi
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on sel aastal
avatud 17. veebruarist 17. aprillini. Taotlused
tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil
koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Kanepi
Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt
digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile
hajaasustus@kanepi.ee.
TOETATAVAD TEGEVUSED ON:
1. Veevarustussüsteemid - joogiveetorustiku
ja kaevude väljaehitamine, pumpade ja vee
kvaliteedi parandamiseks puhastusseadmete
paigaldamine jms;
2. Kanalisatsioonisüsteemid - nõuetekohase
reovee kogumis- ja puhastussüsteemi ning
torustiku väljaehitamine jms;
3. Juurdepääsuteed – majapidamisele aastaringseks juurdepääsuks tee ehitamine;
4. Autonoomsed elektrisüsteemid – majapidamise
elektrivarustuse lahendamine kui ei ole liitumist
elektrivõrguga.
Kanepi Vallavalitsus on 2020. aastal määranud
prioriteetseks toetatavaks valdkonnaks vee-

varustussüsteemid. See tähendab, et veevarustussüsteemi projektid saavad taotluste hindamisel
lisapunkti.
Toetuse maksimaalne summa ühele majapidamisele on 6500€. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval aastal
programmist saadud toetuse summa. Toetuse
osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt
67%, omafinantseering 33%.
Möödunud aastal kiideti Kanepi vallas heaks täies
mahus 24 taotlust ja osalise toetuse sai 1 projekt.
Kokku esitati kõikide valdkondade peale kokku
63 taotlust, kellest 32 projekti sai küll piisaval
hulgal hindamispunkte, kuid jäi rahastamata
toetusvahendite lõppemise tõttu. 2019. aastal
oli riigi toetus 43986 eurot, millele lisandus
samas summas valla osalus. 2020. aastal jäävad
toetusrahade summad samasse suurusjärku.
Täpsemad riigi poolt eraldatavad toetussummad
selguvad alles peale taotluste vastuvõttu lõppu.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii
riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
TAOTLEJALE ESITATAVAD TINGIMUSED
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist Kanepi valla hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete
kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas

maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab varasemalt
hajaasustuse programmist saadud toetuse
kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse
poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu
sõlmimisest
ning
projekti
elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
TAOTLUS KOOSNEB JÄRGMISTEST KOHUSTUSLIKEST DOKUMENTIDEST:
1)vormikohane taotlusvorm ja projekti eelarve;
2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba,
ehitusteatis või meetme määruse § 6 lõikes 6
nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a
määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti
puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs
ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet,
kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast
veevarustussüsteemist
saadava
joogivee
kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine
olemasolevast kaevust või sinna pumba
paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele
uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee
kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti
korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks
taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega
sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui
võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole
võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused
ja hinnakalkulatsioonid;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi
seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik
on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat
veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset
elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav
või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-,
kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem
läbib mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste korteriomanike
kirjalik nõusolek.
Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta
eraldi.
Küsimuste korral palume pöörduda valla
arendusnõuniku Merlika Niidumaa poole
telefonil 56457546 või kirja teel hajaasustus@
kanepi.ee.
Kogu programmi ja taotlemist puudutav info
on leitav valla kodulehel ja Riigi Tugiteenuste
Keskuse lehel
h t t p s : / / w w w. r t k . e e / t o e t u s e d / t o e t u s t e rakendamine/elukesk kond/hajaasustuseprogramm.
Merlika Niidumaa
arendusnõunik

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise toetus

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 20. jaanuaril
välja III taotlusvooru puuetega inimeste kodude
füüsiliseks kohandamiseks.
Eelmistes voorudes eraldatud vahendite toel on
Kanepi vallas kohandatud või veel kohandamisel
vastavalt 8 ja 13 puudega inimese eluruumi.
Kolmandas voorus on Kanepi vallale eraldatud
vahendeid 13625 eurot, millele lisandub valla
osalus vähemalt 15%.
Kanepi
Vallavalitsus võtab vastu taotlusi
eluruumi kohandamise toetuse saamiseks
ajavahemikul 01. märts – 01. juuni 2020.
TOETATAVAD TEGEVUSED
Toetust saab taotleda tegevustele mis soodustavad
puudega isiku iseseis-vat toimetulekut ja
parandavad:

1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas
eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile
sissepääsu või piirde kohandamist;
2) hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
3) köögitoimingutega seotud tegevusi.
TAOTLEMINE
Taotleja esitab vallavalitsusele vabas vormis
kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
• Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed
(aadress, telefon, elektronposti aadress);
• kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise
alus (leping, omand, kaasomand);
• eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega
seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute
parandamine);
• planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse
automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee
rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri
välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus,
uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava
kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC

ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WCruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
• otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri
või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist
vajava eluruumi aadressil).
TAOTLUSELE LISATAKSE:
• eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi
kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole
kohandatava eluruumi omanik;
• taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus,
volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja;
• korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise
tegemise kohta, kui eluruumi kohandamisega
seotud tööd tehakse väljaspool eluruumi
(hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid,
üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad
tehnoseadmed ja -süsteemid).
• Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või muu eksperdi hinnang
eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
• kohanduse puhul, mille maksumus on väiksem
kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine,
• kohanduse puhul, mille maksumus on 5000

eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist.
Ühe kohanduse saaja jaoks antakse ajavahemikus
2018–2023 meetme tegevusest toetust üks kord.
Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse
põhjendatust, vajadust ja otstarbekust ning üksi
elava taotleja või temaga koos elava perekonna
sissetulekuid. Eelistatakse suurema abivajadusega
taotlejaid. Toetuse saajate nimekirja kinnitab
vallavalitsus. Toetuse kasutamise aeg on kuni 12
kuud taotluse rahuldamise otsusest.
Lisainfo saamiseks palume võtta ühendust
vallavalitsuse sotsiaalnõunikuga Terje Lihtsa,
tel. 5915 1304, e-post sotsiaal@kanepi.ee või
piirkondliku sotsiaaltöö spetsialistiga (Kõlleste
- Küllike Kaldoja tel. 5034413, Valgjärve - Riina
Marran tel. 53851582, Kanepi – Tiia Urm tel.
58547751).
Lisainfo ja määrused on leitavad Kanepi valla
kodulehelt
https://kanepi.kovtp.ee/eluruumikohandamise-toetus.
Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond
meetmest “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine” ja Kanepi vald.
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Kanepi laste imeline päev Tallinna raadiomajas

Miniturniiril osalejad. Foto Kaidi Toomsalu
29. jaanuar oli Kanepi Gümnaasiumi viiele 6. klassi
õpilasele väga eriline päev. Nimelt õnnestus neil
pääseda populaarsesse laste mälumängusaatesse
„Miniturniir“. Võistkonda kuulus viis õpilast:
Karmen Kokk, Kristella Kängsepp, Grete Miil,
Katarina Saare ja Oliver Truuts. Huvitavaks teeb

saate ka see, et vastasvõistkonnas on vaid üks
liige – armastatud laulja, kuid ka mälumängurina
tuntud Ivo Linna.
Alljärgnevalt jagavad lapsed ise oma toredaid
muljeid sellest päevast.
Grete: „Käisime oma võistkonnaga Tallinnas

raadiomajas „Miniturniiri“ saateid salvestamas.
Ega sinna saamine nii lihtne polnudki. Kõigepealt
pidime kirjutama motivatsioonikirja. Selle
tegime juba eelmisel aastal, aga kuna see on
väga populaarne saade, siis jõudis meie järg
esinemiseks alles sel aastal.“
Oliver: „Tallinna jõudes olime veidi närvis.
Ülemistes tehti peatus, et võtta väike eine. Päris
hea oli. Kui kohvikust lahkusime, siis õpetaja
kartis, et eksime seal suures rahvasummas ära.
Aga õnneks ei eksinud. Seega jõudsimegi varsti
raadiomajja. Nagu sisse läksime, nägime kohe
Ivo Linnat ja ütlesime tere. Ta küsis, kust me pärit
oleme. Ütlesime, et Kanepist. Oli päris huvitav
tunne“.
Karmen: „Kuna jõudsime raadiomajja varem
kohale, siis pidime seal ootama. Aga see oli
isegi hea, sest nii saime veel küsimuste lugemist
harjutada. Kui lõpuks lasteprogrammi toimetaja
Kadri Tiisel kohale jõudis, sõitsime liftiga õigele
korrusele. Seal rääkis ta meile veel, kuidas
salvestamine käib ja mida kõike salvestamise ajal
teha ei tohi.“
Katarina: „Kahe salvestuse vahel oli väike paus,
mis tegelikult tundus terve igavikuna. Ja huvitav
oli see, et peale pausi küsis Ivo Linna meilt palju
raskemaid küsimusi. Näiteks küsis ta, kelle piim
on valgurikkam kui lehmapiim. Kas teie arvasite

ära? Õige vastus on – prussakapiim. Täitsa imelik!
Aga samal ajal ka imeline!“
Kristella: „Kui salvestused lõppesid, pakuti
meile võimalust raadiomajaga lähemalt tutvuda.
Muidugi võtsime pakkumise suure õhinaga
vastu. Enne ringkäiku saime veel Ivo Linnaga
koos pilti teha ja saime ka tema autogrammi.
Kui raadiomajas ringi rändasime, nägime Valter
Soosalu, kes tegi koos Kadri Voorandiga kontserdi
proovi. Ja lõpuks käisime isegi raadiomaja
katusel.“
Karmen: „Ma olen väga õnnelik, et sellisest
seiklusest osa võtta sain.“
Oliver: „Tagasiteel sai palju nalja, sest kõik oli
juba läbi ja ei pidanud enam närveerima.“
Katarina: „Aga järsku oli kuidagi kurb, sest see
vaimustav päev oli lõppenud. Jääb üle vaid loota,
et selliseid elamusi saame kogeda veel.“
Kristella: „See päev oli väga tore ning huvitav.
Oli võimalus kontrollida ja näidata oma teadmisi
( muide, saime väga head punktid!) ning saime
uusi teadmisi juurde.“
Grete: „See päev jääb meile kindlasti igaveseks
meelde. Oleme väga tänulikud klassijuhataja Ele
Kõivule, kelle eestvõttel ja õhutusel me sellele
toredale üritusele jõudsime!“
Õpilaste kirjandeid lehitses ja mõtteid noppis
Tähte Tagel
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Kanepi Gümnaasiumi õpilaste edu aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel

Nuputa võistkond 7. klass III koht. Foto Kanepi Gümnaasium
Käesoleval õppeaastal on Kanepi Gümnaasiumi korraldatav
üle-eestiline
joonistusvõistlus
õpilased esindanud kooli edukalt erinevatel toimus 26. novembril Tartus. Meilt osalesid
ainealastel mõõduvõtmistel nii maakonna kui Melani-Marite Kasuk, Ivari Drenkhan, Sandra
vabariigi tasandil.
Hõlst, Carolina-Kaisa Häelme, Maarja Runtal ja
Maakondlik 6. klasside õpioskuste võistlus toi- Kadri Kalve. Kadri Kalve saavutas II koha 10.mus Põlvas 26. septembril 2019. III kohaga 12. klasside vanuserühmas. Kadri Kalve tegi ka
tulid tagasi Grete Miil, Karmen Kokk, Kristella Riigikohtu 100. aastapäeva tähistamiseks välja
Kängsep, Cristofer Nagel ja Egert Hiir. Teadlaste kuulutatud kaasuskonkursi jaoks loovtöö ning
Öö Festivali raames toimus 27. septembril Tartus ta oli kutsutud koos juhendajaga 14. jaanuaril
humanitaarainete õpilaskonverents, kuhu olid Tartusse pidulikule aktusele tänukirja vastu
oma eelmisel õppeaastal koostatud ja edukalt võtma.
kaitstud uurimistööd esitlema kutsutud kaks 12. Põlva maakonna inglise keele online-viktoriinist
klassi õpilast - Kadri Kalve ja Laura Saunamets. 8.klassile võtsid edukalt osa kolm poissi: Ralf
Üle-eestilisele metsapostkaardi kujundamise Finagin, Imre Gabriel Keldu, Tauri Liivamägi.
võistlusele saatis oma töö 3. klassi õpilane Henri KüberPähkli võistlusel Tallinnas osalesid
Häelme. Tema töö valiti žürii poolt 150 parima gümnaasiumiõpilased Cris-Steven Tamberg,
töö hulka. 9. oktoobril toimus Põlvas ettelugemise Kevyn-Marcus Räst, Laura Baranov ja Helena
võistluse „Heal meelel ja ilusal keelel“ maakondlik Rajatamm. Saavutati vabariigis märkimisväärne
eelvoor. Meie koolist osales 4. A klassi õpilane 7.koht viiekümne osaleja hulgas.
Rasmus Juhkam. Võro keele ettelugemise Inglise keele olümpiaad 9. klassidele viidi läbi
konkursil osalesid Gerlin Zoludev 5a klassist ja 17. jaanuaril Räpinas. Markus Meinhart Rego
Ewert Piirisalu 4a klassist.
saavutas III koha, kaotades võitjale vaid 0,5
Traditsiooniline Eesti Rahva Muuseumi poolt punktiga.

Erasmus+ projektiga Türgis

24. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaadi
piirkonnavoor. Taas saatis edu Markus Meinhart
Regot, kes saavutas I koha 9.-10. klasside
arvestuses 21 osavõtja hulgas. Seega edestas ta
oma tulemusega ka kõiki 10. klassidest osalenud
õpilasi. Samal olümpiaadil saavutas 8. klasside
arvestuses Hele-Riin Karus viienda koha. Janeli
Patrael sai 7. klasside arvestuses kuuenda koha.
6. klasside arvestuses jõudis Karmen Kokk
kaheksandale kohale. 5. klasside arvestuses jäi 0,5
punktiga esikümnest välja Gerlin Zoludev. Kokku
osales emakeeleolümpiaadil meie koolist kuus
õpilast.
Keemiaolümpiaadi piirkondlik voor toimus
25. jaanuaril Põlvas. Maarja Runtal 10. klassist
saavutas II koha, Hele-Riin Karus 8. klassist II
koha. Markus Meinhart Rego võistles ka selle
olümpiaadil ning saavutas IV koha, kaotus III
koha omanikule vaid 0,25 punkti. Kirke Pihlak
sai kaheksanda koha.
Traditsiooniline matemaatikavõistlus „Nuputa“
toimus 30. jaanuaril Räpinas. Kõige edukamalt
läks 7. klassi võistkonnal, kuhu kuulusid Ivari
Drenkhan, Janeli Patrael ja Ketli Saks. Nad
saavutasid maakonnas III koha. 5.-6. klassi
võistkond koosseisus Carolina-Kaisa Häelme,
Kermo Mehik, Karmen Kokk, Kristella Kängsep
saavutasid kümne võistkonna hulgas kuuenda
koha. 4a klassi võistkond koosseisus Mattias
Hani, Arti Mägi ja Andri Tätte jäid üheteistkümne
võistkonna seas tublile seitsmendale kohale.
Maakondlik matemaatikaolümpiaad toimus
5. veebruaril Põlvas. Sellest võttis meie koolist
osa kaheksa õpilast: neli 9. klassist ja neli
gümnaasiumiastmest. 9. klasside seas sai Merili
Tamm kuuenda ja Anette Emilie Lail seitsmenda
koha. Markus Meinhart Rego ja Kirke Pihlak jäid
teise kümnesse. Gümnasistide tööd hinnatakse
vabariikliku komisjoni poolt ja need tulemused ei
ole kooli veel jõudnud.
Meie õpilased on aktiivselt osalenud ka
erinevatel spordivõistlustel. Neist võib esile
tõsta just pallimängudel saavutatud tulemusi.
Sügisel maakonna koolide jalgpallivõistlustel
saavutasid nii 6.-9. klassi kui ka 10.-12. klassi
poiste võistkonnad III koha. Nooremate poiste
võistkonnas mängisid Henry Zoludev, Taigi

Juunior Tuul, Tanel Lokk, Kevin Virt, Teron Taal,
Ralf Finagin, Sander Rohelpuu. Vanemate poiste
võistkonna koosseisus mängisid Sten-Markus
Meekler, Carlos-Mathias Vaher, Karl Kevin Keldu,
Rayen Käsik, Jaan Jalas, Markus Meos, Jürgen
Kruuda. 10.-12. klassi tüdrukute võistkond,
koosseisus Kadri Hõim, Keitlin Kõoleht, Anneli
Lukats, Laura Baranov, Delia Kongo, Maria
Johanson, Marge Veskemaa, saavutas samuti III
koha.
Põlva maakonna koolide 4.-5. klassi rahvastepalli
võistlustel 7. novembril Põlvas saavutas III koha
poiste võistkond. See tagas nende edasipääsu
piirkondlikku vooru, mis toimus Võrus.
Võistkonnas mängisid Kermo Mehik, Ardo Mägi,
Andre Hiir, Ken-Marten Soosaar, Romet Reest,
Rannar Asi, Arti Mägi ja Sten-Vahur Soosaar.
Maakonna koolide 1.-3. klassi rahvastepalli
võistlustel saavutasid meie tüdrukud III koha ja
pääsesid võistlema Eesti Koolispordi Liidu poolt
13. detsembril Valgas korraldatud piirkondlikule
mõõduvõtmisele. Maakondlikus voorus mängisid
Heleriin Ingver, Ita-Maria Leis, Kirsika Karro,
Elisabet Saare, Kaisa Asi, Kristel Drenkhan, Iiris
Nurmla, Anette Oidekivi. Piirkondlikus voorus
Valgas olid platsil Heleriin Ingver, Ita-Maria Leis,
Jennifer Nagel, Elisabet Saare, Kaisa Asi, Kristel
Drenkhan, Iiris Nurmla.
Tunnustamist väärivad õpetajad, kes on õpilasi
juhendanud ja treeninud: Tähte Tagel, Kadri
Mõttus, Ele Kõiv, Aime Jääger, Karin Buhvestov,
Helgi Vassilko, Helen Oppar, Merike Luts, Tiiu
Leppikus, Karina Toots, Lilian Leib, Eda Tarend,
Maris Lepp, Maiken Keldu, Kaidar Taal, Kristel
Uiboupin.
Olümpiaadid ja konkursid on toimunud kas
Põlvas, Räpinas, Tartus või veelgi kaugemal. Suur
tänu Rita Ziugandile ja Urmas Kivirannale, kes
on olnud alati nõus õpilasi transportima ning
seda ka puhkepäeviti ja hilisõhtuti.
Tulemas on veel nii mõnedki olümpiaadid,
konkursid ja võistlused.
Jätkuvat õpihimu ning treeninguvaimu ja
vastupidavust osalejatele!
Eda Tarend,
Kanepi Gümnaasiumi õppejuht

12. klassi õpilase Kadri Kalve tunnustamine
Riigikohtu kaasuskonkursi loovtöö eest

Kadri Kalve

Türgi projektis osalesid Kaidi Sõukand, Helena Rajatamm, Kirke Pihlak. Foto Kristel Uiboupin
Erasmuse+ programmi “Today’s young people
tomorrow’s entrepreneurs” raames osalesid
Kanepi Gümnaasiumi 3 õpilast ja 2 õpetajat
õppimistegevuses Türgis Konyas. Projekti
põhiteema on ettevõtlus ja seda uuritakse koos
noortega itaaiast, Horvaatiast ja Türgist.
Nädalasse Türgis jäi palju huvitavat, alustades
erinevate töötubadega koolis ja lõpetades
külaskäiguga Mevlana muuseumisse. Sinna vahele
jäid külaskäik InnoParki, ettevõtlustemaatikaga
seotud loengud, ajaloolise kreeklaste külaga

tutvumine, Konya tehnikaülikooli ja Ecdati pargi
külastus, keerlevate dervišite esinemine ja palju
muud. Meie õpilased olid ette valmistanud kaks
ettekannet, milles esimeses tutvustati koolis läbi
viidud uuringut ettevõtlusteadlikkusest meie
õpilaste hulgas ning teises anti ülevaade ettevõtluse
toetamisest ja arendamisest Eestis laiemalt ning
koolides toimuvast ettevõtlusega seonduvast.
Türgi projektis osalesid Kaidi Sõukand, Helena
Rajatamm, Kirke Pihlak, projektijuht Kristel
Uiboupin ja Merike Luts.

Eesti Vabariigi Riigikohus tähistas 14. jaanuaril
100. sünnipäeva piduliku aktusega Tartu Raekoja
saalis, kuhu olid kutsustud lisaks endistele
ja praegustele riigikohtunikele ka õpilaste
kaasuskonkursi parimate tööde autorid ja nende
juhendajad. Tänavune juba 15. kaasuskonkurss
oli pühendatud Riigikohtu ja põhiseaduse 100.
sünnipäevale. Kaasuskonkursil saavad 9.- 12.
klasside õpilased panna ennast kohtuniku
rollidesse, et vastaspoolte huve mõistes jõuda õige
ja õiglase otsuseni. Kadri loovtöö oli kirjutatud

teemal „Laske laps kooli”, kus tuli lahendada
olukord, kas lubada vaktsineerimata laps kooli.
Kuigi Kadri töö laekus komisjonile hilinemisega ja
ei läinud konkureerima teiste töödega, siis ometi
valisid korraldajad just Kadri kirjutatud näidendi
pidulikul
aktusel esitamiseks. Tudengiteatri
poolt ette kantud näidend tõi ka muidu tõsiste
riigikohtunike näole muigeid ja aplaus Kadrile oli
suureks tunnustuseks.
Tiiu Leppikus, õpetaja

Riigikohtu saalis vaadatakse Kadri Kalve näidendit. Fotod Riigikohtu kodulehelt,
autor Rein Leib
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Kuidas saada juutuuberiks?
Youtube on sotsiaalmeedias teada-tuntud
platvorm, kuhu saab üles laadida ja kust saab
jälgida videoid.
31. jaanuaril külastas Krootuse kooli tuntud
sisulooja Artur Rehi, kes tutvustas kesk- ja
vanema astme õpilastele, mida Youtube endast
kujutab ja mida seal teha saab. Ta on tegelenud
Youtube`ga üheksa aastat ja on sellel alal üsna
kogenud. Artur jutustas üsna avameelselt oma
kooliajast, mil ta koges koolikiusamist, ja see
saigi otsustavaks tõukeks, miks ta hakkas videoid
tegema ja postitama.
Artur oli oma koolipõlves tehtud tööde suhtes
üsna kriitiline, tutvustas neid meilegi ja juhtis
tähelepanu vigadele. Samas hoiatas tulevasi
juutuubereid selle eest, et ei tohi südamesse võtta
halvustavaid kommentaare – vaatajate maitsed
on erinevad ja pole võimalik kõigile meeldida.
Õpilastele meeldis, et külaline rääkis kõigest nii,
nagu asjad on, midagi ilustamata.

Youtuber Artur Rehi Krootusel. Foto Aime Sabre

Jõgevalt pärit noormees teadis juba põhikoolis,
et tahab saada näitlejaks. Ta hakkas selle nimel
endaga töötama, et pärast keskkooli Holliwoodi
minna. 2013. aastal sai ta sisse ühte Ameerika
vanimasse filmikooli American Academy of
Dramatic Art`s ja lõpetas selle 2017. aastal.
Praegu toodab Artur videoid inglise keeles,
põhiliseks sihtgrupiks 18-35-aastased ameeriklased. Kuna noormees on tegevväelane, siis on
videote põhisisuks militaarteemad, mida seob
euroopaliku kultuuriga.
Meie õpilasi huvitas ka, kui palju juutuuber
oma töö eest tasu saab, kuid selle jättis külaline
saladuseks, öeldes vaid, et sellega on võimalik ära
elada.
Lõpuks laulis Artur meile juulikuisest lumest ja
oli nõus ühisele fotole jääma.
Emma Kaidro ja Rihhard Kuld
Krootuse Põhikooli 9. kl õpilased

NOORTEKESKUS

Huviringid Kanepi vallas
2017.aastal loodi alus noorte huvihariduse jategevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks,
et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal
hulgal noortel. Riikliku lisatoetuse eesmärk
on parandada huvihariduse ja huvitegevuse
kättesaadavust
ning
pakkuda
noortele
mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Huviringide
tegevust koordineerivad valla noortekeskused.
Lisaks toimuvatele huviringidele saab täiendavast
toetusest korraldada ka üritusi ning soetada
vahendeid. Näiteks 2019. aastal saadi antud toetuse
eest soetada Kanepi jõusaali treeningvahendid.
2018.aastal sai Krootuse noortekeskus endale
uue kööginurga. Sel aastal loodame saada uue
kööginurga ka Kanepi noortekeskusesse.
2020. aastal on Kanepi vallas võimalus tänu
täiendavale toetusele pakkuda noortele tasuta
27 erinevat huvitegevust, lisaks on transport
huviringidesse ja väljasõitudele tasuta.
Jätkuvad endised huviringid ning alustame
ka mõne uue huviringiga. 2019.aasta lõpus
viisid noosootöötajad läbi noortele mõeldud
huvihariduse- ja tegevuse rahulolu küsitluse,
et välja selgitada, millistes huviringides noored
käia soovivad.
Loodus-ja täppisteaduste valdkonnast toimub
valla kolmes noortekeskuses loodusring, mille
raames on noortel võimalus käia orienteerumas
ja matkamas ning õppida tundma loodust ning
looduses hakkama saamist. 2020. aasta suvel

plaanime noortega korraldada kahepäevase
ekskursiooni Saaremaale. Krootuse koolis
toimub esmaspäeviti
loodusklubi. Lisaks
toimub robootikaring kolmapäeviti Krootusel ja
Savernas esmaspäeviti ja kolmapäeviti.
Spordi valdkonna alla kuulub mäesuusaring,
mille raames on võimalik käia talveperioodil
Kuutsemäel suusatamas ja lumelauaga sõitmas.
Tegemist on väga populaarse huviringiga.
Jõusaalitreeningud-võimalus kasutada jõusaali
Kanepis, samuti ka Krootusel ja Savernas.
Mudelspordiring, mida veab MTÜ Põlgaste
Mudeliklubi, võimaldab noortel sõita mudelautodega ning osaleda üle-eestilistel võistlustel.
Huviring toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti
Põlgaste külakeskuse ruumides. Viburingi
viib läbi Kagu Vibuklubi. Huviring toimub
teisipäeviti Krootusel. Kanepi ja Saverna noortel
on võimalus samuti antud huviringis osaleda,
sest vajadusel pakume transporti Krootusele ja
tagasi. Ratsutamisringi korraldab Kirsi Ponitalu.
Adrenaliiniklubi raames saavad noored osa
võtta erinevatest seikluslikest tegevustest.
Noortega käiakse batuudikeskuses, paintballis,
laserlahingus, airsoftis ning põgenemistubades.
Lasketiir toimub Krootusel, kuid osaleda saavad
ka Saverna ja Kanepi noored. Huviring toimub
kolm päeva nädalas- esmaspäeval, kolmapäeval
ja reedel. Spordiringi raames toimuvad erinevad
sportlikud tegevused ning võistlused.

Jumping toimub Krootusel ja Savernas. Krootusel
toimub jumpingu trenn esmaspäeval ja neljapäeval
külakeskuse saalis. Savernas toimub treening
esmaspäeviti külakeskuse saalis. Sulgpalliring
toimub Kanepis ja Krootusel, trenne viib läbi
Võru Sulgpalliklubi. Jalgpall toimub algselt ainult
Krootusel, kuid loodame trenne hakata pakkuma
ka Saverna ja Kanepi noortele. Savernas toimub
tantsu-ja liikumisring ning korvpalliring.
Krootusel saavad huvilised osaleda kõhutantsu
treeningutel. Uue ringina alustab nii Kanepis,
Krootusel kui ka Savernas ujumisring.
Kultuuri valdkonda kuulub helitehnika-ja
muusikaring, kus noortel võimalus tutvuda
tänasepäeva tehnika ja tehnoloogiaga, õppida
juhendaja käe all looma DJ muusikapalasid
ning julgematel on võimalus omaloominguga
esineda Kanepi Festivalil. Tänu toetusele on
võimalik soetada vahendeid, et noored saaksid
õppida tänapäevase tehnikaga. Lilleseadering
toimub Kanepi noortekeskuses kaks korda
kuus neljapäeviti ning Põlgaste noortetoas üks
kord kuus kolmapäeviti. Sellest aastast alustab
lilleseadering ka Saverna noortekeskuses.
Draamaringi raames on võimalus noortel käia
kinos ja teatris. Rahvatantsuring toimub Kanepi
Seltsimajas kolmapäeviti. Lauamänguklubi
ja meisterdamisklubi raames soetatakse
noortekeskustesse vahendeid tegevuste läbi
viimiseks. Krootusel toimub kunstiring

teisipäeviti.
Uue ringina alustab Kanepis,
Krootusel ja Savernas fotograafiaring.
Tehnoloogia
valdkonna
alla
kuulub
virtuaalreaalsus, antud ringis võimalus mängida
mänge virtuaalmaailmas. Valgustehnikaring
võimaldab
noortel
tutvuda
tänapäevase
valgustehnikaga, võimalus soetada vahendeid.
Kanepis, Krootusel ja Savernas toimub
kokandusring, kus noortel võimalus õppida
valmistama toite retseptide järgi, lisaks õpitakse
huviringis
lauaetiketti.
Kanepis
toimub
kokandusring kaks korda kuus neljapäeviti,
Kanepi Gümnaasiumi kodunduse klassis,
Krootusel kaks korda kuus neljapäeviti
noortekeskuse köögis ning Savernas kaks korda
kuus.
Hea Kanepi valla noor! Kuna 2021.aasta toetuse
saamine on ebaselge, kutsume üles huviringides
osalema just nüüd! Leia endale sobiv huviring ja
anna osalemissoovist teada oma noorsootöötajale.
Täpsem info huviringide toimumise kohta:
Kanepi Avatud Noortekeskus: Siret Konsa
(kanepi.noortekeskus@gmail.com)
Saverna Avatud Noortekeskus: Getter Rand
(saverna.kanepi@gmail.com)
Kõlleste Avatud Noortekeskus: Kaisa Potter
(krootuse@kanepi.ee)
Siret Konsa
Kanepi Avatud Noortekeskus

KULTUUR
Jäljed Kanepi koorilaulumaastikul

Kanepi segakoori juubelikontsert 135. Foto erakogu
Igal tegevusel on jäljed, nii ka koorilaulul. Esimesed
jäljed koorilaulust Kanepimail on teada aastast
1804, kui kihelkonnakoolis poistele 4-häälselt
laulmist õpetama hakati. Edasi sammusid juba
kõik koorid, olgu need siis koolikoorid, mees –
ja segakoorid paljude haritud koorijuhtidega
kindlalt Kanepi koorilaulumaastikul, jättes maha
juba väärikad jäljed. Kõik see on tänu Milvi
Hirvlaanele talletatud ka raamatusse „Minu
Kanepi“.
Laul on ikka ja alati olnud hea kaaslane nii
rõõmudes kui muredes, laul annab elujõudu. Ja
kuigi naised laulsid omaette nii tööd tehes kui
kodudes, lubati esimesele laulupeole siiski laulma
vaid mehi. Hiljem tekkisid juba ka segakoorid,
keda siis samuti laulupidudele lubati. Kanepi
segakoori asutamisest annab tunnistust ajalooline
pilt aastast 1884, mille järgi segakoor oma

koorijuubeleid ka tähistab.
Eelmine aasta oli koorile seoses üldlaulupeoaastaga
hästi töine ja võimas. Teguderohke aasta lõpetasime
Seltsimajas piduliku juubelikontserdiga „Kanepi
segakoor 135“. Nüüdseks on aastanumber
vahetunud, ees ootavad uued laulupeod,
kontserdid ja esinemised. Tänavu on oma valla
tähtsamaks sündmuseks „Kanepi Kihelkond 345“
tähistamine, kus ka segakooril on tähtis roll kanda.
Kulmineerub see kõik 8.augustil Jõksi järve ääres,
esinejateks Kanepi valla isetegevuslased, paljud
sõpruskollektiivid ja külalised. Seoses sellega
ootame laulma ka Kanepi segakoori viimase 25
aasta jooksul laulnud laulurahvast. Suur soov
oleks teie kõikidega taas kohtuda ja laulda. Et see
ettevõtmine õnnestuks, ootab koorivanem Vaike
teilt tagasisidet oma e-maili aadressil või telefonil,
mille leiate selle artikli alt. Lisan nüüd nimekirja,

kus olete kõik järjepanu kirjas, kes on segakooris
laulnud rohkem kui 3 kuud kuni tänaseni. Kui
palju aastaid kooritöös osalenud olete, on kirjas
koorikroonikas. Nimekirjast leiate ka igavikuteele
lahkunuid, mäletame neid! Elavate päralt on aga
teguderohke tänapäev ja tulevik!
Kanepi segakoor aastatel 1994-2020.
Dirigendid: Eda Heinaste (1994-1997), Meeli
Järv-Rammul (1994-2007), Kalev Lindal al.
2007. Lauljad: Merike Arras, Riina Eglit, Liia
Hämaläinen, Laine Jalas, Heldur Jõgi, [Enn
Jõõgre], [Evi Kattai], Maie Kahk, Illar Kongas,
[Heino Kongo], Vaike Kottisse, Aime KärssinLattik, [Arnold Kärssin], [Jaan Lauk], Aasa
Meitern, Liivia Miil, Küllike Mäekink, Maimu
Märdin, Milvi Nuuma, [Vello Pappel], Tiit
Rammul, Meeli Rammul, Monika Sulbi, [Lembit
Suvi], Eda Tarend, Terje Tinn, Viibeke Turba,
Eha Vahtramäe, Meelis Vahtramäe, Helgi Vassar,
Lea Viin, Enn Viin, Ruth Viires, [Kaljo Viss],
Henn Rammul, Lea Urb, Leida Valge, Elar Edesi,
Aire Hallap, Anne Kukk, Diana Patrael, Koidu
Põder, Heli Adamson, Karin Kund, Urve Kukk,
Margit Lail, Annika Verrev, Annika Kütt, Julika
Põder, Ere Rekker-Mägi, Martin Kottisse, Martin
Adamson, Siim Adamson, Keio Hallap, Mari-Liis
Raudnagel, Leili Rekker, Katrin Kund, Tiia Hallap,
Tuulike Mölder, Tiiu Muuga, Simona Sulbi,
Virge Kirillov, Karl Klemmer, Merike Klemmer,
Triin Mäekink, [Guido Plado], [Leo Hirv], Kaili
Mertsina, Ülle Sillamäe, Inge Tamm, Kersti
Kõrge, Ülar Kõrge, Kaia Kõrge, Kalmer Lina,
Ene Pettai, Joosep Siska, [Aimar Uibo], Allan
Pullmann, Talvi Raudnagel, Marju Jalas, Natalja
Lindal, Erge Kuusneem-Tamberg, Arvi Raud,
Aivar Matt, Häldi Laurimaa, Mirjam Nurmla,
Ain Nurmla, Annika Palm, Malle Urman, Andres
Põld, Margus Hoop, Sulev Nõmmann, Urmas
Roht, Heli Helistvee, Liis Helme.
Nagu näete, on 25 aasta nimekiri muljetavaldav.

Kõik te olete jätnud oma laulujäljed väga
paljudele laulupidudele, muudest ülesastumistest
rääkimata. Siinkohal tänusõnad Sulle, hea Ly
Lauk, et koorilaulu kultuurimajas 1994. aastal
taas uue hooga käima lükkasid. Kõik need
aastad koorivanemana olles võin öelda, et
kooripere on nüüdseks kullaseks kulunud, ta on
oma pere kõrval teiseks kalliks pereks saanud.
Tänu tublidele dirigentidele ja lauljatele on
segakoor olnud alati aktiivne ja järjepidev, mis
on ka tulemusrikas olnud. Läbi aastate seob meid
ühine laulurõõm, sõbralik meel ja väga paljudel
laulupidudel osalemise ülev tunne. Tänaseks on
nüüd juba 26. aasta järjepideva laulukünnise
ületanud Heldur Jõgi, Lea Viin, Enn Viin, Eha
Vahtramäe, Meelis Vahtramäe, Viibeke Turba,
Vaike Kottisse. Neile järgnevad kohe Aire Hallap,
Koidu Põder, Tiia Hallap, Monika Sulbi, Maie
Kahk, Liivia Miil, Kaili Mertsina, Kalmer Lina,
Marju Jalas ning ridamisi uued tulijad Malle
Urman, Natalja Lindal, Andres Põld, Margus
Hoop, Sulev Nõmmann, Urmas Roht, Liis
Helme. Koori dirigent on Kalev Lindal. Kanepi
segakoor on jätkuvalt aktiivne, kohusetundlik
ja teotahteline, eesmärgiks sammuda kindlalt
Kanepi koorilaulumaastikul ning osaleda alati ka
laulupidudel. Ikka selleks, et oleks laulurõõmu ja
jäljed jätkuksid!
Hea Kanepi valla rahvas! Kanepi segakoor kutsub
kõiki, kellel on laululusti ja kooris laulmise
kogemust oma ridadesse laulma. Eriti oodatud
on meeshääled. Kooriproovid toimuvad igal
neljapäeval kell 19.00-21.00 Kanepi Seltsimajas.
Ettelaulmine pool tundi varem. Anna oma
tulekust kindlasti ette teada: koorivanem:
e-mail: vaike.kottisse@gmail.com tel.53622626,
dirigent: kalev.lindal@varbuse.ee tel.5040526.
Olete oodatud!
Koorivanem/president Vaike Kottisse
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KULTUUR
Hoogne aasta 2020 algus “Ajaringis”

Meie esimene kohtumine pärast aastavahetust
seltsimajas oli 14. jaanuaril. Tavapärane virgutusvõimlemine oli saanud värskeid tuuli.
Võimleme nüüd taustamuusika saatel ja juhendajaks on meie seltsimaja juhataja Marju Jalas.
Meeldis see, et kõiki harjutusi saatsid selgitused,
missugustele lihasgruppidele ja kuidas mõjub.
Aga alati peab igaüks tegema harjutusi nii nagu
tema tervislikule olukorrale on sobilik.
Esinejad olid meie energiast pakataval ringijuhil
Meedi Haabmal kutsutud ITAK Tartu esindusest,
kes tegelevad invavahendite müügi ja rendiga.
Neil oli kaasas väga palju näidiseid, mida
tutvustati ja saime ka ise lähemalt uurida. Oli
üllatav kuulda, et iga elujuhtumi leevenduseks
on püütud leida abivahendit - näiteks kellele
valmistab raskusi kummardamine, on välja
töötatud vastav varbavahe pesemise hari, haarats
riiete võtmiseks jne. Meie rahvale pakkusid
paljud tooted huvi ning osteti kohapealt ja mida
ei jätkunud, peeti plaani vastavast poest soetada.
On tore, et suurele jaole kaupadest on ostmisel

hinnaalandus kuni 40%. Saime ka oma rohketele
küsimustele vastused.
Meedi teatas veel ühe rõõmustava uudise - algavad
oodatud arvutikursused meile. Nüüd siis on igal
nädalal meil üks koolipäev tutvumaks arvuti ja
selle lõputute võimalustega.
Jaanuaris oli Väärikate Ülikooli lektoriks Kadri
Rootalu Tartu Ülikoolist, kelle teemaks oli “Abielud
ja lahutused”, kuidas eestlased väärtustavad
perekonda, kuidas suhtutakse lahutustesse...
Selgus, et kõige sagedamini lahutatakse paar, kes
on väga noorelt abiellunud, aga suurenenud on ka
lahutamine eakate hulgas. Huvitav oli kuulda, et
ka piirkonniti on protsendid erinevad. Igatahes on
Põlvamaa ja Võrumaa aladel abielud püsivamad,
aga Tallinnas on lahkumineku oht suurim Eestis.
Õnnelik olemiseks on perekond väga oluline. Oli
tore ja mõtlema panev loeng.
Soovin meile kõigile tervist ja palju ilusaid hetki
koos veetmiseks edaspidigi!
Helve Läll “Ajaringist”

Maalehe eakate festival
12. märtsil ootame kõiki eakaid kell 9:00 – 19:00
Eesti Rahva Muuseumi, kus leiab tegevust kogu
päeva jooksul. Avatud on suur messiala, kus saab
tutvuda erinevate toodete ja teenustega, proovida
uut ja huvitavat ning küsida parimaid pakkumisi.
Vaimu hoiavad erksana kahel laval ja õpitubades
toimuv programm, kus saab osaleda nii põnevates
aruteludes kui ka meelt lahutada suurepäraste
etteastete saatel. Töö – ja jututubades räägime
karjäärist, ümberõppest, poliitikast, tervisest ja
kasulikest teadmistest, kuidas ennast vitaalse
ja elujõulisena hoida. Mõistagi ei puudu ühelt
korralikult pidupäevalt ka kultuuriprogramm,
kus saab osaleda ühisvõimlemisel ja kaasa
elada isetegevuslastele, lõõtsamängijatele ning
suurepärastele muusikutele – Marju Länik ja
Toomas Anni.

Loomulikult on festival traditsiooniliselt
külastajatele täiesti tasuta. Ja veelgi enam, festivali
külastajad saavad kingituseks sooduspääsme,
mis avab Eesti Rahva Muuseumi uksed poole
hinnaga! Samuti on toimumas erinevad põnevad
loosimised. Spetsiaalselt festivali külalistele
mõeldud kõhukinnitust pakub restoran Pööriöö.
Maalehe Eakate Festival on tõeline pidupäev. See
on põhjus kokku tulla, nautida head programmi
ning saada teada, mida põnevat on ettevõtjatel
ja organisatsioonidel pakkuda väärikas eas
inimestele.
Ära jää sel päeval koju istuma, võta sõbradki
kaasa ning tulge nautima üritust, mille oleme
hoole ja armastusega ette valmistanud!
Rohkem infot: maaleht.ee/eakad
Kadri Allaste

MAALEHE
EAKATE FESTIVAL 2020
12. märtsil
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Tule ja veeda
meeleolukas päev
Üritus on

Uksed avatud 9–19

TASUTA

ESINEVAD
Toomas Anni ja Marju Länik
PÄEVAJUHT
Maire Aunaste
Avatud suur messiala
Harivad arutelud
Ühisvõimlemine
Auhindade loosimised

Kõigile osalejatele ERMi külastus 50% soodsam
Pakkumine kehtib 12.03-12.04.2020
maaleht.ee/eakad

Kui ka Sina soovid väljas olla oma ettevõttega, võta meiega ühendust: eakad@maaleht.ee

Meie esimene leedi – Maria Drenkhan
Kohtusin Mariaga esimest korda talveööde päeva
paiku, siis kui sügise pimedam pool on alanud.
Mariaga käib ka oktoobri keskpaigas kaasas
päikseline naeratus, elegantne kõnnak, eeskujulik
käitumine ja hea maitse.
Silmitsen Mariat, kes on kaheksakümnendate
eluaastate alguses ja mõtlen endamisi, et kindlasti
on ta ohtralt metsmaasikaleheteed tarbinud.
Vanasti ju teati, et see on kõige parem vahend
kortsude silumiseks näos. Usun, et ta on väikest
peale hommikuti kasteheinas paljajalu ringi
jooksnud. Kuidas muidu on võimalik saavutada
erakordselt väärikas iga?
Võib-olla ma eksin. Ehk on tema sünniaasta
saladus seotud hoopis armastusega? Armastus
ju pikendab eluiga!? Armastades kakskümmend
neli aastat abikaasat, kolme poega ja elu ennast!
Armastades seda, millega tegeleb!
Maria armastab tantsimist, kuid tema elu pole
liblika kombel õielt õiele lennates möödunud.
Maria teab rääkida tigedatest sõjameestest
ning tuleleekidest, mis vanematekodu kaotuse
põhjustasid. Maria on kogenud sõjategevuse
tagajärgi. Ta on pidanud väikse lapsena teatud
perioodi viibima eemal emast-isast. Ta teab mis
tunne on, kui kõhus näpistab. 7-aastasena pidas
ta karjalapse ametit.
Maria on juba väiksest peale olnud iseseisev,
hakkaja ning iseõppija! Teadmistejanu ajendas
teda kooli ning sundis seal ka pingutama.
Hariduselt on ta vene filoloog ning pidanud
õpetajaametit. Umbes kakskümmend aastat tagasi
alustas ta enda tantsujuhiks koolitamist. Tema
tänased hobid on mitmekülgsed – õmblemine,
lapitehnika ja kangastelgedel kudumine.
Maria Drenkhan

Maria ei mõista inimesi, kellel on igapäevaselt
tagataskust võtta kadedus ja viha teiste inimeste
isiksuse ja tegemiste suhtes. Inimesed, kes oma
negatiivsete emotsioonide põhjuste ja lahenduste
otsimisse ei süüvi, vaatavad paraku varem või
hiljem otsa vaimse ja füüsilise tervise muredega.
Maria tervendab end loomulikult läbi tantsimise.
Peale selle armastab Maria loodust, metsas
viibimine aitab sisemist tasakaalu säilitada. Karste
kooli läheduses asuvate põlispuude all tundis ta
olemise kergust. Ta oli seal kakskümmend aastat
vene keele õpetaja.
Tema öökapil on alati mõni raamat. Ta peab
väga lugu järgnevatest vene kirjanikest: Puškin,
Lermontov, Tšehhov, Dostojevski. Peale selle
jumaldab ta Turgenevi looduskirjeldusi. Eesti
kirjanikest hindab ta eelkõige Tammsaare, Vilde
ja Kuusbergi teoseid. Südame teeb soojaks Oskar
Lutsu raamat „Mälestused“. Viimased raamatud,
mida ta luges on Marje Ernits „Oodatud laps“ ja
Erik Tohvri „Laenatud rõõmud“.
Helistan Mariale. Teda ei ole kerge telefonitsi
tabada. Esmaspäeviti tantsib ta Kanepi Seltsimajas
rühmas Vunkratas, mida juhendab Maarja Pukk.
Teisipäeviti liigub ta Võrru rahvatantsurühma
ning lisaks veel seltskonnatantsurühma jalga
keerutama. Aga õhtul jälle Kanepisse segarühm
Päripidi proovi juhendama. Kolmapäeviti
valmistab ta tantsusid kodus ette. Neljapäeviti
kohtuvad Savernas Sügiskülla leedid. Reedel,
laupäeval ja pühapäeval võib teda erinevates
kohtades esinemas kohata.
Aitäh, Maria! Sa oled eeskujuks meile kõigile!
Getter Rand
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Vastlapäev
koos
Teadusteatriga

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

Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus
„Eesti üle 35-aastaste täiskasvanute suutervise seisukorra
kaardistamine”
Uuringuga liitudes on Teil võimalik saada:
• tasuta hammaste ja suuõõne läbivaatus
• soovitused ja nõuanded Teie hammaste ja suutervise osas (raviprotseduure uuringu ajal ei tehta)
Olete eriti oodatud, kui Teie viimasest hambaarsti külastusest on möödas mitmeid aastaid või olete seda rahapuudusel edasi
lükanud. Osalejatele tänutäheks hambasõbralik kingitus!
Läbivaatused toimuvad Lõuna-Eesti Kliinik OÜ-s (Põlva, Uus 2).
Täpsem info ja etteregistreerumine telefonil 7 994 698.
Uuringut teostavad Eesti Haigekassa tellimusel Eesti Hambaarstide Liit ja Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut
koostöös Lõuna-Eesti Kliinik OÜ-ga.
Uuringus osalemine on vabatahtlik, uuringust või mõnest selle osast võib alati loobuda.
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Sünnid

VEEBRUAR Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2020
1. 55 aastat tagasi 6.02.1965 suri
Savernas Robert Taba, sündinud
Kooraste v. Sillaotsa t. *11.05.1873,
haridustegelane, töötas 34 aastat (18991933) Kooraste algkooli juhatajana,
töötanud ka Koigeras, Põlgastes, kokku
oli
43 aastat pedagoogilisel tööl,
olnud ka koorijuht, rõugete vastaste
poogete tegija, seltsielu tegelane, andis
oma 9 lapsele hea hariduse, neist
kuulsaim rahvusvaheliselt tuntud
kasvatusteadlane professor Hilda Taba
(1902-1967).
2. 100 aastat tagasi 15.02.1920 (72)
suri Võrus Peeter Abel, koolmeister
ja botaanik, muusikaõpetaja, sündinud 27.11.1848 Koorastes koolmeistri pojana, lõpetanud Kanepi
kihelkonnakooli ja Valga Cimze
seminari, valiti Kanepi kihelkonnakooli
juhatajaks 1867, viis Kanepi meeskoori
esimesele üldlaulupeole, sunniti 1870
kanepist lahkuma lahkhelide tõttu
pastor Holstiga C. R. Jakobsoni ideede
toetamise pärast. Koostas 1868 Kanepis
meeskooridele lauliku „Laulu Pärlid“,
mis ilmus Tartus 1869, seal on ka tema
loodud eestikeelsed sõnad Beethoveni
„Appasionata“ antante osale „Vaikne
öö oh kalla sa“, lauliku seltskonnalaul
„Ta elagu!“ muutus ümbruskonnas
populaarseks üleslaulmisel. Hiljem
oli koolmeistriks Paistus, Tartus ja
Võru elementaarkoolis, kus kooli
kutsuti „Abeli kooliks“, teda nimetati
„lillede kuningaks“ suurte botaaniliste
teadmise pärast (teadis peast tuhatkond
ladinakeelset lillenime), omas palju
lillede kollektsioone.
3. 95 aastat tagasi 15.02.1925
korraldati Kanepi kihelkonna kongress

ühistegevuse
koordineerimiseks
majanduse ja kultuurielu küsimustes.
Rahvaküsitlusega
valiti
Kanepi
nimekujuks
mitmete
ajalooliste
nimekujude seast Kanepi. Kongressi
puhul ilmus “Postimehes“ (nr. 45
1925) erilehekülg kihelkonna ajaloost,
seltsidest, hariduselust, majandusest.
Kanepi alevikus oli 20 elumaja, ligi
400 elanikku, postkontor, kool, apteek,
seltsimaja, kümmekond kauplust, hulk
käsitöölisi. Eelmisel suvel kinnitati
Võrus Kanepi alevikule 40 uut
ehituskrunti Erastvere, Vana-Piigandi
mõisa ja Kanepi kirikumõisa maadest.
4. 165 aastat tagasi *18.02.1855
sündis Tarvastu khk. Viljandimaal
Martin/Märt Vares, koolmeister ja
seltsitegelane, tuli Kanepisse Tamme
valla koolmeistriks ja vallakirjutajaks
(1878-81) ajalehekuulutuse peale, et
vajatakse II bassi laulvat koolmeistrit,
laulis Kanepi meeskooris, sattus
kirikuõpetaja G. v. Holsti viha alla
rahvusliku tegevuse pärast, istus
103 päeva süütult Võru vanglas
valesüüdistuse tõttu pastorile atentaadi
korraldamises (1881), vabastati kreisikohtuniku parun Ungern-Sternbergi
eestkostel.
Koolmeistriks
Vares
tagasi ei saanud, läks Kähri õigeusu
kihelkonnakooli õpetajaks. Tõlkis
senaator
Manasseinile
saadetud
Võrumaa talupoegade kaebekirju. Oli
Tartus 1885. a-st raamatukaupmees,
„Kalevala“ kvarteti asutajaid, Eesti
Kirjameeste Seltsi liige. Pärandas
oma varanduse M. Varese toetusraha
nime all ühiskonna kehvemate
liikmete toetamiseks. M. Varese
käsikirjalised mälestused Vello Paatsi

kommentaaridega ilmusid ajakirjas
„Tuna“ 2004. 3. Surnud 24.12.1915
Tartus, maetud Tarvastu kalmistule.
5. 95 aastat tagasi 19.02.1925 sündis
Saksamaal Gerd vhr. von Ungernsternberg, Erastvere mõisa liini viimane
järeltulija, abielus Martha Helene
Sprangeriga (*1.11.1921 † 12.06.2006).
Alates 1996. a-st on toetanud rahaliselt
Kanepi kogudust, valda, hooldekodu
Ungern-Sternbergide perekonna mälestuse
jäädvustamisega
seotud
objektide korrastamisel, Kanepi Mäe
kalmistul asuva perekonnakalmistu
korrastamist, müüri renoveerimist,
sinna uue hauasamba paigaldamist
(1996), Erastvere pargis asuva
perekonna pärandkalmistu taastamist
(1996)
ja
Marie
kabel-kiriku
varemetele Gerhardile pühendatud
mälestuskabeli püstitamist (1997),
Erastvere Erihooldekodu hoolealuste
hingehoiuks vana kivihoone Conradi
nimeliseks kabeliks ümberehitamist
(õnnistatud
17.07.2005).
Hoiab
sidemeid Kanepiga, toetab jätkuvalt
perekonnakalmistute
hooldamist,
raamatute väljaandmist Kanepi kihelkonna kultuuriloost.
6. 165 aasta tagasi 20.02.1855 sündis
Kaagveres Kaara talus Gustav Kann,
koolmeister ja muusikamees, üks
kuuest laulumehest vennast, oli 18741899 Kooraste koolmeister, juhatas
koore, laulis Kanepi meeskooris, aktiivne seltsitegelane, surnud 14.06.1917
Rõuges, maetud Kanepi Mäe kalmistule,
kalmul avatud raamatuga kaunistatud
hauasammas.
7. 125 aastat tagasi 20.02.1895
sündis Tartus Kallista Kann, Hans

ja Liisa Kannu tütar, keeleteadlane
filoloogiamagister (1937), prantsuse
keele õppejõud, töötanud 191420 Ukrainas ja Gruusias võõrkeelte
õpetajana, õppinud Harkovis kõrgematel naiskursustel, lõpetanud 1932
Tartu ülikooli, oli 1927-35 Tartu
Prantsuse
Teadusliku
Instituudi
sekretär, stipendiaat Pariisis, aastatel
1936-45 Tallinna prantsuse lütseumi
prantsuse ja saksa keele õpetaja,
Tallinna 4. kk. direktor, 1945-66 Tartu
ülikooli dotsent ja kateedrijuhataja,
sõnaraamatute ja õpikute kaasautor.
Käis 1950-ndatel koos õega Põlvas
parteijuhi Soolau juures nõudmas
isa Hans Kannu nimelise tänava sildi
ennistamist Kanepis, mis oli asendatud
Nõukogude tänava nimega. Surnud
Tallinnas 24.03.1983. elulugu eesti
teadlaste leksikonis.
8. 115 aastat tagasi 20.02.1905
sündis Erastvere v. Mäe-Parmu talus
Aksel Tiisler, põllumees, paljude
organisatsioonide ja ühingute juhtiv tegelane. Lõpetanud Väimela
Põllutöökooli. Võrumaa põllumajanduse aastaraamatus 1938 on tema kui
nimeka põllumeeste organisaatori
tegevuse tutvustus.

Erik Ojamets (Saverna)
Emily Lahtvee (Krootuse)
Gertrud Määr (Piigaste)
Elo Lucie Niinemägi (Karaski)
Pärt Piisel (Prangli)
Kenneth Järv (Krootuse)

Õnnitleme!

Sünnipäevad märts
90
Vilma Kaptein
11.03.1930 (Erastvere)
80
Ustav Pärli
03.03.1940 (Erastvere)
Vilma Vätson
03.03.1940 (Krootuse)
Helve Lõhmus
11.03.1940 (Krootuse)
Valve Sasi
24.03.1940 (Valgjärve)
Ülo Kärssin
30.03.1940 (Kanepi alevik)
75
Endel Konsap
15.03.1945 (Hino)
Eha-Elle Roopalu
23.03.1945 (Sulaoja)
Helve Rauk
24.03.1945 (Kanepi vald)
Aleksander Smirnov
29.03.1945 (Kanepi alevik)
70
Tõnu Ojaperv
11.03.1950 (Heisri)
Galina Pommer
25.03.1950 (Krootuse)
Vilma Raamat
27.03.1950 (Krüüdneri)
65
Alar Ereline
04.03.1955 (Maaritsa)
Sirje Piip
07.03.1955 (Rebaste)
Taivo Tatsi
17.03.1955 (Koigera )
Luule Noormets
21.03.1955 (Puugi)
Kalev Nigol
26.03.1955 (Puugi)

Kultuuriloolist
kalendrit lehitsenud
Milvi
Hirvlaane

Kanepi valla sündmused veebruar-märts 2020
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht

20.02 kell 18.30

Teemaõhtu „Õigus meie kirjanduses“ külaline Ülli Kastepõld

Saverna Raamatukogus

23.02 kell 13.00

Vabariigi aastapäeva kontsert Kanepi valla isetegevuslastelt ja
õpilastelt

Kanepi Seltsimajas

24.02 kell 7.30

Riigilipu heiskamise tseremoonia

Kanepi vabadussamba juures

24.02 kell 11.00

Vabariigi matk

Algusega Kanepi vabadussamba juurest

24.02 kell 11.00

Vastlapäev koos Teadusteatriga

Maaritsa kultuurimajas

25. 02 kell 13.00

Kino „Sipsik“

Kanepi Seltsimajas

28.02 kell 21.00

Rahvapidu ansambliga „Hellad Velled“

Kanepi Seltsimajas

01.-31.03

Näitus Udmurdi käsitöödest

Saverna Raamatukogus

1.03 kell 12.00

Kogupere vastlatrall

Kanepi Seltsimajas

2.03 kell 19.00

Kino „Talve“

Kanepi Seltsimajas

5.03 kell 18.30
06.03 kell 18.30
14.03 kell 12.00

Naistepäeva kohviõhtu Mahvi ja Lonniga Luunja Aidateatrist
Mälumängu VI etapp
Põlvamaa teatripäev

Saverna Raamatukogus
Saverna Raamatukogus
Kanepi Seltsimajas

14.03 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogu-külakeskuses

MÄLESTAME
Kaarel-Koit

Mäekala

26.06.1940-07.01.2020 (Magari)
Üllar Lind
04.05.1958-15.01.2020 (Krootuse)
Hiller Sulev
13.08.1960-22.01.2020 (Piigandi)
Väär Salme
19.05.1926-23.01.2020 (Aiaste)

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
•

•

•
•
•
•

Kanepi
Teataja

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

Järgmine leht ilmub märtsis 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

