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URMAS ROHT - Kanepi Vallavolikogu majanduskomisjoni liige

Oled põline Kanepi valla elanik, kuigi
elu ja töö viis Sind vahepeal Tallinna.
Olen sündinud Otepääl, isakodu oli
Karstes, õppisin Karste 8-klassilises
koolis ja lõpetasin Kanepi Keskkooli
1977. aastal. Toonasesse Eesti
Põllumajanduse
Akadeemiasse
läksin metsandust õppima, isa oli
metsamees, kogu lapsepõlve olin
ju looduses kasvanud. 1982. aastal
lõpetasin ülikooli metsamajanduse
insenerina, tööle suunati mind Tallinna
Botaanikaaeda dendroloogiks. Sealt
sai alguse armastus dendroloogia
– puude ja põõsaste kasvatamise
vastu, eriala, mis on saatnud mind
vahelduva eduga kogu elu. Eks
paremad aastad elust möödusidki
Tallinnas. Järgmiseks töökohaks oli
Tallinna Haljasalade trust, kus töötasin
kuni ettevõtte reorganiseerimiseni
peadirektori asetäitjana tootmise
alal. See oli suur, üle 1000 töötajaga
ettevõte ja vedades juba 27aastasena
suurtootmist, andis see eluks kaasa
väga hea majanduskogemuse. Seejärel
sukeldusin tärkavasse eraettevõtlusse,
kuhu jäin aastateks. 2009. aastal tulin
Tallinnast ära vanavanaisa Samueli
tallu Ihamarus, siin ongi mu suguvõsa
põlised juured, olen neljas põlv selles
talus ja samuti neljas põlv metsamehi.
Nimelt teenis juba vanavanaisa
Ihamarus leiba metsavahi ametit
pidades. Tagasisaadud talu oli algselt
päris viletsas seisus, nüüd olen 10
aastaga selle enam-vähem uuesti üles
ehitanud. Tegemist on palju, kodu vajab
hoolt ja ilupuud-põõsad kasvatamist.
Praegu õitseb taluõues mitmeid
magnooliaid ja kuu lõpus hakkavad
õitsele puhkema rododendronid.
Sa oled kirjutanud mitu raamatut
dendroloogiast.
7 raamatut on ilmunud, 2 ootab kirjastuses paremaid aegu ja kümnenda
raamatu käsikirja kallal nokitsen
tasapisi. Neist lehtpuude monograafia
on kõige töömahukam, ühe osa
kirjutamine võtab umbes 3 aastat. Kaks
osa vajab veel kirjutamist, nii et tööd
jätkub vähemalt kuueks järgmiseks
aastaks. Koos Kristina Villemsoniga
oleme kirjutanud kahasse elus ja eluta
loodusest vestva raamatu „Räägin
sulle loodusest“. See on selline lihtsal
moel kirjutatud loodusraamat, mida
saavad kasutada ka põhikooli õpilased
loodusainete õppimisel. Kirjutan
öösiti, taustaks mängimas vaikselt
raadio - olen ööinimene.
Rohtude suguvõsa on siinmail päris
tuntud.
Richard Roht oli vanavanaisa vennapoeg, kirjutamisgeen võibki sealtkandist tulla. Teine vanalell oli Kanepi

kihelkonnakooli kauaaegne juhataja
David Roht - koolmeistri amet on
mullegi sobinud ja ka mu vend Jaan on
elupõline kooliõpetaja.
Kus Sa õpetajana alustasid?
Tegelikult juba 1984. aastal õpetasin
töö kõrvalt Pirita gümnaasiumi
keskkooliklassidele bioloogiat, vahelduva eduga tuleks siis umbes 30 aasta
pedagoogilist staaži. 2001. aastal kutsuti
mind Räpina Kõrgema Aianduskooli
dendroloogiaõpetajaks ja 2003. aastast
alates olin paralleelselt Maaülikoolis
lektor, õpetasin metsandust ja dendroloogiat. Parematel aegadel tuli igal
aastal vähemalt 200 tudengit õpetada,
kokku on neid minu käe alt läbi
käinud pea paar tuhat. Algselt sobivat
õppematerjali polnud, tuli hakata
paralleelselt õpetamisega tudengitele ka
loengukonspekte kirjutama. Sealt edasi
oli üsna loogiline samm konspektist
õpiku kirjutamine ja nii ma kirjutamise
juurde jõudsingi. 2016. aastal lõpetasin
Räpinas õpetajakarjääri aianduse
eriala juhtõpetajana, täna töötan
Aianduskooli õppemajandi juhina.
Minu igapäevahooleks on kõik, mis jääb
koolihoonest väljapoole, õppemajand
on koht, kus õpilased saavad praktilisi
aednikuoskusi omandada. Meil läheb
hästi, aianduskool on meedias nähtav.
Pokumaale jõudsid ka.
Pokumaaga oli nii, et otsiti uut juhti.
Kandideerisin ja osutusin valituks ning
töötasin seal kaks aastat. Pokumaa
oli väga kehvas seisus, maja oli pool
aastat seisnud külmana ja kütmata,
võlad suured ja seinad hallitanud. Mul
õnnestus panustada nii, et Pokumaad
järgmisele inimesele üle andes olid
võlad klaaritud, maja köetud ja piisavalt
raha arvel. Kahjuks pean ütlema, et
taolisel kujul pole Pokumaal tulevikku,
puudub areng ja visioon, keegi sinna
panustada ei taha. Kadunud Edgar
Valteri kunagisel loomingul ei saa
lõputult ratsutada, vaja on investeerida
ja edasi areneda, ning tänane riigi
majandussituatsioon sellele kasuks ei
tule.
Räägime poliitikast.
Alustasin loogiliselt Eesti Roheliste
Erakonnaga,
liige
polnud,
kuid aitasin neil Lõuna-Eestist
parlamenti jõudmiseks hääli püüda.
Reformierakond on tegelikult ainuke
erakond, mis mind on tõmmanud
majandusinimesena. Olen erakonna
liige juba üsna ammusest ajast, täpset
aastat ei mäletagi.
Mind häirib kohutavalt see, kui vähe
on otsustajate hulgas riigimehelikku
käitumist. Riigimehelik käitumine
tähendab minu jaoks seda, et otsused
tehakse sõltuvalt otsustaja tasandist
riigi
või
kohaliku
kogukonna
huvidest lähtuvalt ja isiklikud huvid
jäetakse
tahaplaanile.
Poliitikat
tehakse kohaliku inimese ja kohaliku
kogukonna edendamise jaoks, mitte
ei kujundata välja enesele kasulikke
toiduahelaid.
Volikogus olen seetõttu, et pean
oluliseks kohalikus elus kaasalöömist
ja oma panuse andmist. Kodukant ja
selle areng on mind alati huvitanud ja
nüüd oli minu meelest endal paras aeg
õlg alla panna.
Kuidas läheb Kanepi vallal?
Valla mõttes on hea, et laenukoormus
on olematu. See on praeguse

turbulentse majandusperioodi üleelamiseks parim positsioon. Hea on
ka see, et me ei liitunud suuremaks
vallaks, siis oleks ääremaastumine
olnud paratamatu. Maakonna-suuruse
vallana kaotame üsna suure osa oma
identiteedist ja iseolemisest ja sellest
peaks võimalusel hoiduma. Kuigi ma
ei usu, et haldusreform praegusel kujul
on lõplik ja ilmselt enne ei peatuta,
kui endisest maakonnast on saanud
Põlva vald. Kaob meie piirkonna nimi
ja kaob veel palju muudki, eeskätt
iseseisvus. Kõlleste ja Valgjärve vald
olid ühinemise hetkel paremas seisus
kui Kanepi, koolid remonditud,
ettevõtlust piisavalt, keskused enamvähem korras.
Suurim rõõm on sellest, et käima on
lükatud Kanepi Gümnaasiumi remont.
Jäätmejaama avamine on kindlasti
samuti saavutus. Samas ma ei pea
õigeks väga suuri investeeringuid
väikese elanike arvuga küladesse. Üks
asi on mingi objekt valmis ehitada, see
pole kõige suurem kulu, palju olulisem
on mõelda, et valmisehitatu vajab

sünnib midagi.
Mis huvisid Sul veel on, kui jätta
kõrvale armastus puude-põõsaste
vastu?
Olen laulnud mitmetes koorides
nagu Tartu Akadeemiline Meeskoor,
metsameeste kooris „Forestalia“, tippkooridest olin Aivar Mäe kammerkoori ARSIS asutajaliige ja koos
sellega palju reisinud. Praegu laulan
Haaslava meeskooris ja vajadusel löön
kaasa Kanepi segakooris. Vend Jaaniga
kokku saades oleme valmis kasvõi öö
läbi laulma ja pilli mängima.
Jaht ja kalandus on hobi - ei saanudki
teistmoodi metsaülema pojana. Reisimine meeldib väga, käin maailma
botaanikaaedades taimi pildistamas.
Reisime tavaliselt koos kaasaga, üksi
on ju igav. Eelmisel suvel käisime üle
pika aja Moskvas, aga nostalgiat ei
tekkinud. Pikim reis on ilmselt seni
Austraalia. Juuli alguses plaanime
minna sõpradega Norrasse kalale,
sügisel ka kusagile. Jaapan ootab veel,
kirsipuude õitsemise ajal tahaks minna.

ka igapäevaselt ülalpidamist ja seda
aastakümneteks.
Vallavolikogu hea tervise näitajaks pean
tugevat opositsiooni. Kui opositsiooni
pole, muututakse otsuste tegemisel
lohakaks ja ignorantseks. Opositsioon
on heas mõttes see „pind“ tagumikus,
mis ei lase end mugavalt tunda. Kui
„pindu“ pole, ei pruugi otsused tulla
kõige arukamad. Siinkohal on meil
arenguruumi.
Mida meil vaja teha oleks?
Vaja on soodustada ettevõtlust ükskõik
millisel kujul. Selleks tuleb endid
ettevõtjaile atraktiivselt välja pakkuda.
Majanduse vereringe käib ainult läbi
ettevõtluse, siis luuakse ka töökohti
ja laekub makse. Logistiliselt asume
Otepää-Põlva ja Tartu-Võru suundade
ristumiskohas, ka Pihkva koos lõputu
Venemaa turuga pole kaugel. Peaksime
oma head asukohta paremini suutma
ära kasutada.
Peame hoidma oma koole, kui kaob
kool, kaob kõik muu. Olgu või viis
last igas klassis, ikka tuleb hoida
kool avatuna, Kanepis ka kindlasti
gümnaasiumiosa. Selge on see, et
inimeste äravool algab kohe, kui kool
kaob.
Kanepisse võiks ehitada ujula. Propageerida tervislikke eluviise. Praegu
viiakse noored ujumistundidesse
Põlvasse. Meil on piisavalt noori
ja vanu, kes ujulat kasutaks. Kui
millalgi oli Kanepi kuulus heade
uisutajate poolest, siis miks ei võiks
tulevikus võrsuda meie piirkonnast
mõned tipptasemel ujujad. Vaja oleks
suuremalt ja julgemalt unistada, siis ka

MTÜ Kanepi Kodukaunistamise
Seltsi asutamine sai alguse mõttest,
et olen siit tuule tiibadesse saanud
ja tahtmine oli anda kodukandile
midagi tagasi. Meie kant on väga
aiandushuviline olnud juba ammusest
ajast. Kanepi piirkonnas asutati 1894.
aastal Haapsalu järel teisena KanepiAntsla Aianduse ja Mesinduse Selts.
Iga-kevadine aiandusseminar ja seltsi
korraldatud suvine reis on ennast
vägagi õigustanud. Kahju, et sel aastal
planeeritud kevadreis Peterburgi
ära jäi, aga eks kevadeid tuleb veel.
Aiandusseminar on lootust sügisepoole
ära pidada.
Pean end loodusemeheks ja meie
metsades ning laiemalt elukeskkonnas
toimuv ei jäta mind külmaks. Värskes
„Eesti Looduse“ mainumbris ilmus
mul artikkel metsalindude arvukuse
drastilisest
vähenemisest
kevadsuviste raiete valguses. Torgin aeg-ajalt
asjaomaseid ametnikke, et nad end
piisavalt liigutaks.
Sul on suur ja tore pere.
Mul on kolm toredat last, kaks
tütart ja poeg. Vanem tütar Maris
on bioloogiadoktor, töötab Tartu
Ülikoolis ja kasvatab nelja last.
Poeg Raul on ettevõtja Tallinnas ja
kasvatab samuti nelja last. Noorem
tütar Laura on arst Tallinnas. Mul on
väga tore elukaaslane, armastan oma
tööd ja kodukanti. Soovin sama kogu
koduvallale – tundke rõõmu, et elate
Kagu-Eestis, Kanepi vallas. Kindlalt
parim paik elamiseks!
Vestles Merike Luts

Sellelgi kuul on peamiseks teemaks ikka
koroona viirus. Minu suureks rõõmuks ja
suuresti tänu kõigile tublidele inimestele,
oleme ühiselt suutnud hoida viiruse
leviku Kanepi vallas kontrolli all. Hetkel
ei ole meil suuri haigusepuhanguid
tekkinud ja loodame, et nõnda ka jääb.
Maikuu saab olema piirangute lõpetamise
aeg ja tasahaaval liigume tagasi endise
elukorralduse juurde. Panen aga kõigile
südamele, et viirus ei ole maailmast
kadunud ja ettevaatlik tasub endiselt
olla. Uute puhangute vältimiseks jäävad
endiselt kehtima mitmed piirangud.
Oluline on jälgida distantsi hoidmist.
Suuremaid kogunemisi endiselt ei
toimu. Tänaseks on teada, et avalikud
jaanipeod jäävad ära. Aasta võrra lükkub
edasi Kanepi festival ja teised suuremad
üritused. Pisemad sündmused saavad
ehk suve jooksul toimuda, kuid mis
täpselt, selgub mai-juuni jooksul.
Osaliselt on taastunud õppetöö koolides.
Õues toimuvad huvitegevused on samuti
lubatud. Lasteaiad võtavad taas vastu
kõiki lapsi, kelle vanemad käivad tööl.
Lubatud on avalikes paigus kaupade
müük. Laatade korraldamise osas veel
selgeid suuniseid pole.
Loodetavasti aitavad paljude piirangute
lõpetamised ka meie ettevõtjaid, et
vältida märkimisväärset majanduslangust
piirkonnas. Arvestada tuleb, et kogu
maailma mõjutused jõuavad vähemal või
suuremal määral ka meieni. Esimesed
majanduslanguse märgid on juba ka
meile jõudnud, kuid hetkel pole suureks
muretsemiseks veel põhjust. Eks lähikuud
näitavad, mis täpselt edasi hakkab saama.
Hea uudis on, et Kanepi Gümnaasiumi
renoveerimine on hoogsalt käima läinud,
kevadised kruusateede pindamised ja
hööveldamised on suuresti juba tehtud
ja tolmutõke pandud. Sel aastal on riigi
poolt eraldatud lisaraha teedele. Seda
lisaraha on plaanis kasutada ka Kanepi
aleviku tänavate asfalteerimiseks ja
tolmuvaba katte alla viimiseks. Riigi poolt
tulev abipakett aitab kindlasti plaanitud
suured investeeringud ära teha ja ehk
midagi lisakski.
Saabunud ilusad kevadilmad on
meelitanud inimesed õue. Aiad on
usinaid aednikke täis ja kevadist lilleilu
on märgata juba kõikjal. Nautigem
looduse poolt pakutavat, enda ja teiste
poolt rajatud ilu.
Palju tervist kõigile!
Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 28. aprillil 2020
Aprillikuu volikogu istung toimus eriolukorrast
tingituna
tavapärasest
erinevas
vormis,
elektrooniliselt Skype vahendusel. Volikogu
istungil osales 17 liiget ning istungi läbiviimisel
tõrkeid ei esinenud. Eriolukorra kehtestamisest
alates on Eesti omavalitsustes volikogude istungite
korraldamist tõlgendatud erinevalt, riigikogu
põhiseaduskomisjon arutas seda küsimust ja
leidis, et takistusi e-istungite pidamiseks ei nähta.
Istungi päevakorras oli seitse punkti. Neist
esimesena otsustasid volikogu liikmed kiita heaks
Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava
aastateks 2020-2023. Arengukava tegevuskava
vaadatakse üle kord aastas ja see jõustub kõigi
Põlvamaa omavalitsuste heakskiidul.
Volikogu andis nõusoleku Postisaare II liivakarjääri
maavara kaevandamise loa taotlusele. Mäeeraldis
asub Põlvamaal Kanepi vallas Maaritsa külas

taotlemiseks palun pöörduda arendusnõunik
Merlika Niidumaa poole, e-post arendus@kanepi.
ee
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 21.
mail, loodetavasti juba füüsiliselt kohtudes.
Istungi toimumiskoha anname teada istungile
eelnevalt.

tingimused ja taotlemise korra. „Kagu-Eesti
spetsialistide eluasemete toetusmeede“
on
välja töötatud rahandusministeeriumi poolt
koostöös Põlva, Võru ja Valga maakondlike
arenduskeskustega.
Meetme eesmärk on
hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades
riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös
spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi
kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste
spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.
Toetust saavad taotleda kõik Põlva, Võru või Valga
maakonnas töötavad füüsilised isikud, kellel on
kõrgharidus või kutsekeskharidus ja töökohale
vastav erialane väljaõpe või töökogemus. Toetus
ühe spetsialisti eluruumi kohta on kuni 67%,
omaosalus vähemalt 33% projekti abikõlblikest
kuludest. Toetuse suurus on minimaalselt 5000
eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Toetuse

eramaal ning sealt kaevandatavat liiva ja sellest
valmistatud toodangut kavatsetakse kasutada
piirkonna teede ehitusel ja üldehitustöödel.
Nõustuti ka Sõreste IV liivakarjääri maavara
kaevandamisloa muutmise taotlusega. Sõreste
IV liivakakarjääri kaevandamisloas soovitakse
muuta kaevandatava maavara varu kogust, mis
suureneks Sõreste IV ja Sõreste V liivakarjääri
ühisel piiril asunud nõlvaterviku mahu võrra.
Seoses vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise
üle andmisega AS Võru Veele suunati endiste
Kanepi ja Valgjärve valdade osaühingute (OÜ
Saverna Teenus, OÜ Kanepi Haldus) ühisveevärgi
sihtotstarbelised toetused osaühingute osakapitali. Suunamine on vajalik ühisveevärgi investeeringute võimekuse suurendamiseks.
Ühehäälselt otsustas volikogu kehtestada KaguEesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme

Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute
leevendamise tingimustes. Ennetusmeetmed:

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

Riskirühma kuuluvad:
• 65+ vanuses inimesed
• kroonilisi kopsuhaigusi (sh astmat), diabeeti (suhkruhaigust), maksahaigusi, neeruhaigusi
(sh neerupuudulikkust), südame- ja veresoonkonna haigusi ja immuunpuudulikkust
põdevad inimesed olenemata vanusest

15 min
Haigena
püsi kodus!

Pese sageli käsi, sest
haigus levib ka
pesemata käte kaudu

Kui kätepesu
võimalust ei ole,
kasuta desinfitseerijat

Hoia distantsi
ja võimalusel
hajuta gruppe

Kata köhides ja
aevastades suu
ühekordse taskurätiga

Hinda riski, kui planeerid grupis kogunemist:

Hoia suhtlusring kitsas,
erinevate gruppidega kohtudes
nakatumise risk suureneb

Risk ja mõju tervisele tavapäraste nakkuse
ennetuse meetmete järgimisel

Ära ole üle 15 minuti
võõrale inimesele
lähemal kui 2 meetrit

Madal

Võimalusel kanna
rahvarohketes kohtades
kaitsemaski või näokatet
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INFO
Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute
Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti
paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka
need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikele.
Kes saab toetust taotleda?
• Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii
üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade
elanikud). Seda saab kontrollida KIKi kodulehel
olevast otsingumootorist.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või
hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik,
ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas
pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või
hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla
juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
• Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks

ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või
kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks
ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal
ka elamule omapuhasti rajamiseks või
ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus
puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et
seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega
kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde
keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava
torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad
vahemikku 1132-3792 eurot.

Kui kaua saab toetust?
• Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august
2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada,
et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru
eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023. Vooru
eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks on
eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit
eurot.
Kuidas taotleda?
• Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas,
2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida
on võimalik saata KIKi e-posti (info@kik.ee) või
posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn).
Samuti võib taotlust alates juunikuust täita KIKi
Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt
ette helistada telefonil 6 274 171.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu
jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
• Täpsed tingimused, juhised ja korduma
kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt.

• Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri
Haamer (kadri.haamer@kik.ee, 6 274 183).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja
Keskkonnaministeerium.

Kanepi Teataja

NR. 5 (150) Mai 2020

3

INFO
Ligi 56 km Lõuna-Eesti kruusateid saavad katted paar aastat varem
Lisaeelarvega suunab MKM 5 miljonit eurot
Võru-, Valga- ja Põlvamaa kruusateedele katete
ehitamisse, mis muidu oleksid läinud ehitusse
2021-2024. aastatel. Lisarahastusega saavad need
teed katte alla juba sel aastal.
Kokku läheb 5 miljoni euro eest töösse 15
kruusatee lõiku, mille kogupikkuseks on ligi 56
km. „Nii paljude projektide ja märkimisväärse
koguse teedega saavad ehitusettevõtted lisatööd

ning loodetavasti juba sügise lõpuks ka lõunaeestlased nautida korralikke teid,“ märkis
majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
2021. aastast tõi Maanteeamet sellesse aastasse
Sihva - Vidrike - Kärgula – Järvere kruusateele
katte ehitamise. 2022. aastast tuleb sellesse
aastasse Kaagvere – Kooraste, Saverna – Tillundi,
Ridali – Joosu ning Miiaste – Kanassaare kahele
lõigule kruusateedele katete ehitamise.

2023. aastast tuli varasemaks Tobrova – Helbi,
Veretinä – Polovina, Elva - Palupera – Kähri ja
Kauksi – Terepi kruusateedele katete ehitamine.
2024. aastast võimaldas lisarahastus varasemaks
tuua
Holopi-Hellekunnu,
Tootsi-Kasaritsa,
Niitsiku – Kahkva, Erastvere – Sillaotsa ning
Põlgaste – Roosi kruusateedele katete ehitamise.
„Katame ära kolme maakonna tuhandete inimeste
igapäevases kasutuses olevad kruusateed, millest

mõned oleksid tolmanud 2024. aastani. Kriisis on
küll raske, kuid peame looma paremaid tingimusi
ka maapiirkondadesse,“ lisas Aas.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Pressiteade
30.04.2020

Autokoolid jätkavad sõidutundidega
Piirangute leevendamisega lubab Vabariigi
Valitsus 5. maist jätkata mootorsõidukijuhi,
autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi.
Maanteeamet jätkab 7. maist ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.
Valitsus kiitis heaks majandus- ja taristuminister
Taavi Aasa ettepaneku, mis võimaldab
autokoolidel alates 5. maist jätkata sõidutundide
läbiviimist. Minister Aasa sõnul ei ole võimalik
sõiduõpet teha distantsõppena. „Õnneks on
epidemioloogiline olukord läinud paremaks
ning autokoolide õpetajad, kes jäid õppesõitude
peatamise järel sissetulekuta, saavad nüüdsest

tööga jätkata,“ sõnas Aas.
Arvestades, et sõidutundides kohtuvad õpetaja ja
õpilane väikeses, suletud ruumis ei saa sõiduõppe
lubamisega nakkusriski küll lõpuni välistada,
kuid seda saab maandada tõenduspõhiste ja
praktikiliste käitumisjuhistega. Seetõttu otsustas
valitsus kehtestada sõidutunni läbiviimiseks
eritingimused:
• õpetajal ega õpilasel ei tohi olla haigussümptomeid;
• autos peab olema käte desinfitseerimise vahend;
• õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu
alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema

või desinfitseerima;
• pärast igat sõidutundi puhastab õpetaja auto
rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida
autoroolis olnud õpilane on katsunud;
• soovi korral kannavad õpilane ja õpetaja kaitsemaski.
„Sõidutunnid muidugi ei jätku hetkel samamoodi
nagu eriolukorra eelsel ajal. Iga tunni läbiviimisel
on oluline kinni pidada haiguse leviku
takistamiseks vajalikest piirangutest, et kaitsta
nii õpilast kui ka õpetajat,“ lisas Aas. „Piirangute
leevendamine võimaldab koolitajatel taas oma
põhitegevusega tegeleda ja loodame, et see aitab

koolidel praeguses kujunenud raskes olukorras
püsima jääda.“
Autokoolide sõidutundide jätkumisega otsustas
Maanteeamet alates neljapäevast, 7. maist,
jätkata täies mahus riiklike sõidueksamite
vastuvõtmisega.
Sõidukijuhtide
koolituse
piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet
ning Politsei- ja Piirivalveamet.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Pressiteade
06.05.2020

HARIDUS
Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss
Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse ka sel aastal aasta õppijat, õpitegu,
õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat.
Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna
katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel
või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud
oma elu.
Soovime konkursi kaudu leida ja tunnustada
õpitegusid, mis aitavad inimestel saada

õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi
ja oskusi. Aasta õpitegu on nominatsioon, kuhu
sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja
toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna
liikmete toel teoks saavad.
Konkursi raames otsime ja tunnustame täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad
avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes
toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut
indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Aasta õppijasõbraliku tööandja kategooriasse on
oodatud kandidaatideks need organisatsioonid,
kes väärtustavad ja toetavad täiskasvanute
õppimist.
Vabariigi lauraadid saavad sel aastal ka
esmakordselt
elektroonilise
tunnustamise
märgise. Täiskasvanud õppijate ja õpitegude
tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast
traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast,
mille ajal on fookuses täiskasvanuna õppimine.

KANEPI GÜMNAASIUM

Kiired ajad Kanepi Gümnaasiumis
Tegelikult juba aprillikuu viimastel päevadel
hakkas Kanepi Gümnaasiumi hoones kibekiire
tegevus. Õpetajad olid tühjendanud klassiruumid,
kus materjale oli veel üle-eelmisest sajandistki.
Nüüd aga oli ehitusfirma Skat-Keskus oma
lammutusteami koolimaja ülemisele korrusele
saatnud.
Kui mina koolimajja jõudsin, oli töödega juba
peale alustatud. Lõhutud oli osaliselt välja vana
küttesüsteem, teisaldatud elektrijuhtmestik,
osades klassides oli lammutatud põrandad
ja viidud välja laevalgustustid. Järgmisena
võeti ette pööning, mis vajas korrastamist ja
soojustamiseks ettevalmistust. Ootele pandi
kelder ja kaminaruum.
Et sügisel meil kõigil huvitavam oleks, on
vahetusse läinud mõned klassid ja huvitegevuseks
mõeldud ruumid.
Jään isegi põnevusega ootama, kui esialgne
lammutus hakkab asenduma ülesehitusega.
Diana Leenurm
Kanepi Gümnaasium

Kanepi kool on remondiks valmis. Foto Maarja Pukk

Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 9.
oktoobril täiskasvanuhariduse tänusündmusel.
Ootame ettepanekuid Põlvamaa kandidaatide
leidmiseks ja esitamiseks. Tunnustamise reglement ja esitamise vormid on leitavad www.
andras.ee/tunnustamine . Kandiaate saab esitada
kuni 7. juunini 2020 otse veebis või saata tekstifail
e-posti aadressile: tiina@kalviti.ee
Märka ja tunnusta!
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HUVITEGEVUS KANEPI GÜMNAASIUMIS ERIOLUKORRA AJAL
Eriolukord nõuab erilisi lahendusi ja seda
ka noorsootöötajate töös, olgu siis selleks
noortekeskus või kool. Minule kui kooli
noorsootöötajale, oli distantsõppe algus väga
keeruline, sest tundus, et töö on justkui otsa
lõppenud. Tegelikkuses aga on tööd küll, sest
ka distantsõppe ajal tuleb õpilastele pakkuda
erinevaid muid tegevusi peale õppimise. Lisaks
tuleb koostada aastaraamatut, hoida pilk peal
kooli sotsiaalmeedial, abistada vajadusel õpetajaid
ja kogu aeg mõelda välja uusi huvitavaid tegevusi
distantsõppe ajaks.
Ka huvijuhtidel on eriolukorra ajal tekkinud
Facebookis oma kogukond, kus arutatakse
erinevaid rõõme ja muresid, jagatakse leidlikke
ideid ja ollakse üksteisele toeks. Samuti jagavad
erinevad koolid oma tegemisi sotsiaalmeedias
ning nii ongi võimalik ka distantsõppe ajal
pakkuda õpilastele põnevaid muid tegevusi.
Huviringide tööd sel õppeaastal meie koolis
enam ei toimu. Selline otsus tuli seetõttu, et
distantsõppega kohanemine võttis õpilastelt ning
õpetajatelt palju aega ja energiat ning huviringide
tööd ka distantsõppe ajal jätkata oleks olnud
nii õpilastele kui ka õpetajatele väga koormav.
Küll aga need õpilased, kes käivad muusika- või
spordikoolides, neil toimub ka seal distantsõpe,

sest ka huvikoolides on vajalik täita õppekava.
Seega ongi õpilastele erinevate vaheldust
pakkuvate tegevuste leidmine oluline!
Praeguse distantsõppe ajal olen õpilastele
korraldanud Teistmoodi Koolipäeva, millest sai
juba eelmisest Kanepi Teatajast lugeda. Lisaks
sellele toimus lihavõtete ajal fotokonkurss
„Minu lihavõtted eriolukorra ajal“. 1.–9. klass
veetis koduse stiilipäeva oma lemmiktegelasena.
Kõikidest sellistest tegevustest on pidanud
õpilased saatma mulle fotosid. Need on olnud
väga meeleolukad!
Koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega kutsusime ellu Kanepi Gümnaasiumi Sammukogumise
Võistluse. Sammukogumise võistluse eesmärgiks
on olla kehaliselt aktiivne ja teha koostööd oma
klassiga. Sammukogumise võistlus kestab 29.
aprillist kuni 15. maini. See periood on jaotatud
kolme etappi ning osalevad sammukogumise
võistluses õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.
Iga päev märgivad kõik osalejad sammud
ühisesse tabelisse. Võistluse lõppedes selgitatakse
välja kõige enam samme teinud klass igast
kooliastmest, kõige enam samme teinud õpilane,
kõige enam samme teinud õpetaja ja kõige enam
samme teinud lapsevanem. Esimene etapp on
juba lõppenud ning esimeses etapid tegid kõige

rohkem samme: I kooliaste – 1. kass; II kooliaste –
6. klass; III – kooliaste – 7. klass ning gümnaasium
- 10. klass.
Kuna distantsõpe jätkub kuni õppeaasta lõpuni,
siis otsustasime kooli juhtkonnaga, et igal
nädalal kuni õppeaasta lõpuni saab olema üks
tunnivaba päev. Tunnivaba päeva eesmärgiks
on see, et nii õpilased kui ka õpetajad saaksid
veidi hinge tõmmata ning kui mõnel õpilasel on
kogunenud esitamata töid, siis ta saab need ära
teha. Tunnivabal päeval on õpilastel vaid üks
huvijuhi poolt antud ülesanne ning tunnivaba
päev hakkab olema erinevatel nädalapäevadel.
Emadepäeva nädalal oli õpilaste tunnivaba päeva
ülesandeks mängida emadepäeva bingot.
Samuti on Õpilasesindus vajadusel pidanud
koosolekuid. Arutletud on distantsõppe positiivsete ja negatiivsete külgede üle, tulevaste
sündmuste korraldamist, üle on vaadatud
Õpilasesinduse põhikiri ning aruteletud ka
jooksvate küsimuste üle.
Soovin kõigile jõudu, et õppeaasta lõpuni
distantsõppes vastu pidada!
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht
Maarja Pukk

Foto Egert ja Andre Hiir

Põlva maakonna Kanepi valla
Krootuse Lasteaed Pesapuu
võtab tööle augustist 2020
lapsesõbraliku lasteaiaõpetaja.
Täistööajaga, koormusega 1,0 kohta
Pakume omalt poolt rõõmsameelseid ja vahvaid
lapsi, meeldivat töökeskkonda ning aktiivset ja
sõbralikku kollektiivi.
Avaldus , CV ja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid esitada 29. maiks 2020 e-aadressile
krootuse.lasteaed@kanepi.ee
Info telefonil 53325544 Kerli Verev (direktor)
Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv,
tel 5328 4004.

PÕHIKOOLID

Kirjanduskonkursi tulemused
Seoses eriolukorraga riigis lükkus edasi
Rohu-nimelise kirjanduskonkursi tulemuste
avaldamine. Nüüdseks on kokkuvõtted tehtud
ja nimekiri parimatest töödest, nende autoritest
ja juhendajatest avaldamiseks valmis. Olgu
siinkohal ka nimetatud, et meie oma konkursil
töid paremusjärjestusse ei pane.
1.-3. klass
AUTASUSTATUD TÖÖD
„Aasta puu – kuusk“ – Richard Orti, Põlva Kool 3.
kl, juh Marely Kasemets
„Kuuse käbipoisi teekond“ – Rebecca Helbre,

Põlva Kool 3. kl, juh M. Kasemets
„T ja N detektiivibüroo – Greete Liis Traagel,
Põlva Kool 3. kl, juh Ruth Raudsepp
ÄRAMÄRGITUD TÖÖD
„Okkasaar“ – Isabel Amelii Valli, Põlva Kool 3. kl,
juh M. Kasemets
„Kuusk ja põdrasamblik“ – Keete- Keteli Latik ,
Põlva Kool 3. kl, juh M. Kasemets
4.-6. klass
AUTASUSTATUD TÖÖD
„Kuidas nahkhiirest sai koobaste elanik“ – Laura
Rõbakova, Räpina ÜG 5. kl, juh Maie Oper

„Miks kuusk talvel okkaid maha ei lase“ – Daniel
Kure, Saverna PK 6. kl, juh Ivi Luht
„Hiire nahkne kuub“ – Mia Annabel Kesvatera,
Mooste mõisakool 5. kl, juh Kadi Õunap
ÄRAMÄRGITUD TÖÖD
„Kuidas tuttpütt endale nime sai“ – Meribel Pukk,
Saverna PK 6. kl, juh Ivi Luht
„Miks nahkhiired peavad jahti öösiti“ – Hiie Lee
Posti, Mehikoorma PK 4. kl, juh Anne Konsap
7.–9. klass
AUTASUSTATUD TÖÖD
„Intervjuu kuusega“ - Kamilla Elise Teesalu,

Saverna PK 7. kl, juh Ivi Luht
„Aasta tegijad looduses 2020“ - Anna Arusoo,
Mooste mõisakool 8. kl, juh Kadi Õunap
„Tere, harilik kuusk“ - Säde Reet Posti,
Mehikoorma PK 7.kl, juh Anne Konsap
ÄRAMÄRGITUD TÖÖD
„Intervjuu nahkhiirega“ - Kaina Mertsina,
Saverna PK 7. kl, juh Ivi Luht
„Intervjuu nahkhiirega“ - Eleri Nukk, Krootuse
PK 9. kl, juh Aime Sabre
Aime Sabre
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KULTUUR
NOORTEKESKUS

Kanepi valla noorsootöö eriolukorras
Noorsootöö sisulised tegevused toimuvad
mitmel viisil ja kohtades, näiteks on selle
osaks avatud noorsootöö, noorteinfo, noortesündmused, laagrid, konkurentsivõime parendamine, vabatahtlik tegevus, huviharidus ja
huvitegevus, noorsootöö koolis, omaalgatuse
ehk ettevõtlikkuse toetamine, noorte osalus,
noorteühingud, mobiilne noorsootöö, sh töö
tõrjutud noortega, noorte uuringud arengu ning
kvaliteedi toetamiseks, rahvusvaheline koostöö,
noorsootöötajate koolitus.
Lühidalt, noorsootöö ei seisne ainult noortekeskuste lahti hoidmises ja sealses nö. noorsootöö
tegemises. Kuna riigis on kehtestatud eriolukord,
on ka noorsootöö muudetud eriolukorrast
lähtuvalt virtuaalseks ning toimub edasi.
Eriolukord on uus meile kõigile, sealhulgas
ka noortele, mistõttu on oluline teha piisavalt
selgitustööd ning jagada infot ja eelkõige toetust
antud olukorra suhtes. Oleme noortele pidevalt
jaganud infot, mis eriolukord endast kujutab,
milleks on oluline püsida kodus ja järgida
reegleid. Enamasti toimub suhtlus veebis.
Nii Kanepi, Krootuse kui ka Saverna
noortekeskustel on olemas Facebooki lehed,
kus on olemas info eriolukorra kohta. Lisaks
toimuvad Facebooki lehtedel iganädalaselt
mitmed mängud ja võistlused, millest noortel on

võimalus osa võtta.
Kanepi Avatud Noortekeskus ja Põlgaste
noortetuba eriolukorras:
• noorte teadvustamine eriolukorrast, info jagamine ja suhtlemine(iganädalaselt);
• politseiga suhtlemine ja informatsiooni jagamine;
• vaba aja tegevused Facebooki ja Instagrami
vahendusel: fotojaht, looduse teemaline viktoriin,
keskkonnaameti joonistusvõistlusel osalemine,
foto bingo, muna kaunistamise võistlus,
ristsõnade lahendamine;
• tervisliku vaheaja väljakutse (koos Krootuse
noortekeskusega);
• jüriöö jooksu organiseerimine koos teiste valla
asutustega;
• liiklusteemaline nädal koostöös maanteeametiga;
• nutiorienteerumine;
• Facebooki lehel info jagamine tegevustest ja
ideedest, mida teha eriolukorra ajal;
• Eesti Noorsootöö Keskuse poolt saadetud
küsimustikele vastamine, seoses eriolukorraga;
• veebipõhistel koolitustel osalemine;
• maleva projekti koostamine koos teiste
noortekeskustega, avalduste vormistamine,
vestluste läbiviimine;
• suviste tegevuste planeerimine, ümberkorraldamine.

Kõlleste Avatud Noortekeskus eriolukorras:
• logokonkurss;
• tervise teemaline viktoriin Kahoot.it vahendusel;
• tervisliku vaheaja väljakutse;
• jüriöö jooksu organiseerimine koos teiste valla
asutustega;
• koostöö teiste noorsootöö asutustega;
• maleva projekti koostamine;
• suhtlemine Eesti Noorsootöö Keskusega muudatuste tegemine kirjutatud projektides;
• eelkõige suhtlemine noortega, infovahetus ja
teavitustöö tegemine;
• suhtlemine toimub grupivestluses veebi vahendusel ning individuaalselt sõnumite teel;
• ettevalmistused suvisteks tegevusteks ja
planeerimine, pikalt planeeritud tegevuste ümber
kavandamine;
• plaanis on ka korraldada väljakutse noortelejoonistada äpiga endomondo kaardile lill või
mõni muu objekt;
• geopeitus- registreerijad saavad kaardi/vihje ja
siis otsivad auhinda, kui saavad kätte siis teevad
selfi koos auhinnaga.
20.04-24.04 toimus Kanepi valla noortele
mõeldud tervisliku vaheaja väljakutse.Väljakutse
hõlmas endas tervislikku toitumist, sportlikke
tegevusi ning vaimset tervist. Peaauhinnaks
oli 50-eurone Lõunakeskuse kinkekaart, mille

võitjaks osutus loosi tahtel Gerlin Zoludev.
25-eurosed Lõunakeskuse kinkekaardid võitsid
Raina Mertsina ja Anna Cordey.
23.04 korraldasid noortekeskused koostöös
Kanepi Seltsimaja ja Kanepi Gümnaasiumiga
virtuaalse jüriöö jooksu, mis oli mõeldud kogu
valla elanikele.
Kõlleste Avatud Noortekeskus korraldas
logokonkurssi, mille võitjaks osutus Rea Nukk.
Tema kavandi järgi saab noortekeskus endale
logo. Kokku esitati 10 tööd. Võitjat pärjati
50-eurose Lõunakeskuse kinkekaardiga.
Suvel loodame siiski korraldada õpilasmalevaid.
Sel aastal toimub õpilasmalevasse kandideerimine
veebipõhiliselt. Rohkem infot maleva toimumise
kohta leiad noortekeskuste facebooki lehtedelt
või kirjutades www.kanepi.noortekeskus@gmail.
com, krootuse@kanepi.ee.
Olukorrale vastavalt plaanivad noortekeskused
suveperioodil võimalikult palju tegevusi läbi
viia õues viibides. Püsi infoga kursis ning
jälgi noortekeskuste Facebooki lehekülgi, kus
postitame infot toimuvate tegevuste kohta. Ole
aktiivne ja püsi terve!
Siret Konsa (Kanepi Avatud Noortekeskus)
Kaisa Potter (Kõlleste Avatud Noortekeskus)

E-noortekeskus @ Saverna
Alates märtsi keskpaigast jagame Google grupis
üleskutseid noortele. Loodusringi juhendaja ja
ideepankur Tuulike Mölder on olnud virtuaalne
tugipost. Kuigi Tuulike ei poolda toiduga
mängimist, palub ta ühe väljakutsena meisterdada
kujundi võttes abiks näiteks hambaorgid ja

herned. Õed Kaina ja Raina lähenevad loovalt
ning tõestavad, et ka vahukommid ja spagetid on
ideaalsed materjalid hulktahuka koostamiseks!
Korvpalli huviring toimetab iganädalaselt alates
märtsi lõpust hoopis Facebooki grupis, jälgijaks
rohkem kui kakskümmend silmapaari. Juhendaja

Mirjam Nikolai e-trennid on innustavad! Isegi
minusugune pallivõhik tunneb soovi pall haarata!
Aga kui kodus parasjagu põrkavat palli pole, palub
Mirjam võtta kaks sokki ja need rulli keerata,
sellest moodustub sokipall. Kes oleks osanud
arvata, et korvpall on nii lõbus?

Jagan lapsevanemate ja laste nõusolekul Teiega
oma rõõmu fotode näol!

Üleskutse Iganädalane korvpall. Õed staarkorvpallurid Birgit ja Helena. Foto Ulvi Peepson

Üleskutse Kodupaik puhtaks talgud. Tublimatest
tublimad Kaili ja Raina ning transportöör papa
Aavo (pole pildil) Läbitud 5.95 km, kestus 2 t 19
min 42 s. Foto Kaina Mertsina

Üleskutse Leia loodusest. Kännutrummar Marleen.
Foto Angeelika Sild

Üleskutse Pöörane raamatu lugemine. Täheteadlane Kaspar. Foto Kristel Liin

Üleskutse Nokitsusi lihavõtteks. Kaunite kunstide harrastajad õed Eliise ja Emma. Foto Hannaliisa Linnus

Päikest!
Getter Rand
Saverna noortekeskus

Üleskutse Ehita onn. Meistrimehed Mattias ja Tanver. Foto Jaanika Mirka
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KULTUUR
RAAMATUKOGU

TEADE
Põlgaste Raamatukogu töötab alates 04. maist E-N 10.00-15.00. Laenutatud raamatud
saab kätte väljaspool hoonet kontaktivabalt ja eelneva kokkuleppe alusel.
Soovidest anda teada tel.7973 488 või 53445640, e-mail:irina.kruusla@mail.ee ja samuti
Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse Facebook’i konto sõnumites.
Üritused, mis olid planeeritud kevad- ja suveperioodi, jäävad sel aastal ära. Edasised
tegevused toimuvad vastavalt vabariigis kehtestatud meetmetele.
Soovin tervist!
Irina Kruusla
Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse direktor

Infoliin ja tugigrupid dementsusega inimestele ning nende lähedastele
2018. a. septembris sõlmis Sotsiaalministeerium
lepingu MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi
Haigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja SA
EELK Tallinna Diakooniahaiglaga Dementsuse
Kompetentsikeskuse loomiseks. Dementsuse
Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada
dementsussündroomiga inimestele ja nende
lähedastele inimväärne elu Eestis.
Märtsis
alanud
eriolukorra
tõttu
on
kompetentsikeskus keerulises olukorras –
inimesed, kelle jaoks on kompetentsikeskus
loodud, kuuluvad ise riskirühma või puutuvad
väga tihedalt kokku riskirühma kuuluvate
inimestega ning sellest tingituna oli mõistlik
loobuda ka kõikidest üritustest ja kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö oleks seisma
jäänud. Kriisist tulenevalt toimub inimestega
suhtlemine rohkem telefoni ja virtuaalsete
suhtluskeskkondade kaudu.
Dementsusealase nõu saamiseks on võimalus
helistada info- ja usaldusliinile 644 6440. Infoliin
töötab tööpäeviti – esmaspäeviti, teisipäeviti,
neljapäeviti ja reedeti kella 12.00 – 16.00
ning kolmapäeviti kella 16.00 – 20.00. Infoja usaldusliinile saab helistada nõu saamise
kõrval ka murede/rõõmude jagamiseks ning
helistada võib ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida
isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja
depressiooni. Helistada võivad nii dementsusega
inimesed, nende lähedased, aga ka tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna
liikmed, kui neil on mure dementsusega inimese

käekäigu pärast. Kui helistaja ei soovi ennast
tutvustada, siis ta võib oma küsimused või mure
esitada ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ
Elu Dementsusega vabatahtlikud tugigruppe
dementsusega inimeste lähedastele. Enne
eriolukorra välja kuulutamist kogunesid
dementsusega inimeste lähedased 22 eri paigus
üle Eesti. Mõnes tugigrupis käis lähedasi vähem,
teises rohkem, kuid tagasiside oli enamasti kõigil
sarnane – nii hea, et kokku saime – sai oma muret
teistega jagada, vahetada kogemusi ja nippe,
kuulata, kuidas teised hakkama saavad, toetada ja
saada ise tuge ning tunda, et sa ei ole oma murega
üksi.
Eriolukorra ajal ei saa enam ka lähedased kokku tulla
ning seepärast hakkasime korraldama virtuaalseid
tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.
Virtuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik
millisest Eestimaa paigast, virtuaalse tugigrupiga
ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega
arvuti ja internetiühendus. Oma soovist tugigrupiga ühinemiseks võivad lähedased anda
märku kirjutades info@eludementsusega.ee või
helistades info- ja usaldusliinile 644 6440.
Helistades numbrile 644 6440, tasub helistaja
kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks peab olema
internetiühendus, kuid nõu ja tuge saavad kõik
tasuta!
Dementsuse Kompetentsikeskus

Kagu Ühistranspordikeskus taastas maakonnaliinid
15. maist algas koolides üleminekuaeg, mis
on eelkõige mõeldud lõpetajatele ja lisatuge
vajavatele õpilastele. Lisaks eelnevale lõppes
riiklikult kehtestatud eriolukord 17.05.2020.
Eelnevast lähtuvalt taastas MTÜ Kagu
Ühistranspordikeskus alates 18.05.2020 maakonnaliinide toimimise eriolukorra eelsel kujul.
Taas käivitatakse ning ennistatakse kõikide liinide

sõiduplaanid, mis said ajutiselt mõjutatud.
Nendeks on Põlvamaa avalikud liinid: 1G, 1H, 1I,
1J, 5A, 5C, 12, 14, 15B, 15C, 17A, 17B, 18A, 18B,
19, 20D, 20K, 20L, 28, 37A, 39, 43, 44, 48, 49A,
49B, 49C, 49D, 49E, 50, 51, 59, 60C, 60F, 61, 67A,
68D, 69A, 69B, 70A, 70B, 71A, 71B, 73, 74, 77A,
77B, 77C, 78A, 78B, 79A, 79B, 82D, 82E, 84A,
84B, 85, 87A, 87B, 87C, 87D, 88A, 88B, 88C ja 89.

Võrumaa avalikud liinid: 48A, 48C, 101, 102,
110A, 110B, 114, 115A, 115B, 118B, 120B, 128,
135, 150A, 150B, 151A, 152B, 153A, 153B, 153C,
154, 156, 161A, 161B, 165A, 177 ja 179.
Kuigi eriolukord on lõppemas ning piirangud
leevenemas, palume siiski ühistransporti mitte
kasutada, kui tunnete end haigena. Kui see on
siiski möödapääsmatu, palume kanda nii enda

kui kaasreisijate tervise huvides kaitsemaske.
Lisaks eriolukorra lõppemisega taastub maakonnaliinidel ka tavapärane enda sõidu
valideerimise kohustus. Bussi sisenedes tuleb
öelda bussijuhile enda reisi sihtpeatus, misjärel
tuleb panna sõidukaart vastu validaatorit.
Endale sobiva sõiduvõimaluse leidmiseks kasutage
https://m.peatus.ee/reisiplaneerija?lang=ee

Eesti Maanteemuuseum avas suvehooaja

15. mail avas Eesti Maanteemuuseum oma
suvehooaja koos uue hooajanäitusega „Rehvilugu“, mis kulgeb rehvi radadel nii väli- kui
siseruuminäitusena.
„Ratast on peetud inimajaloo revolutsiooniliseks
leiutiseks, üheks tähtsamaks innovatsiooniks.
Ratas võimaldas liikuda kaugele, vedada kaupu,
rajada terveid tsivilisatsioone,“ avas näituse
tagamaid muuseumi teadur-kuraator Annika

Kupits.
„Viimase 120 aastaga on rehvide areng olnud kiire
ja täis põnevaid käänakuid. Praeguseks tagavad
rehvid sõitjatele liiklusohutuse, kasutatud rehvid
on aga hiiglaslik üleilmne keskkonnaprobleem,“
lisas ta.
Lihtne rehkendus ütleb, et kui rehvi keskmine
laius on 205 mm ja neid toodetakse aastas 250
miljonit, siis saaks aastaga Maale uutest rehvidest
vöö peale tõmmata või ehitada üheksaga Kuuni
torni. Kõiki neid külgi rattast ja rehvist avabki
näitus „Rehvilugu“, mis jääb avatuks ka 2021.
aasta suvel.
Lisaks hooajanäitusele oodatakse külastajaid
muuseumi suurtesse ja avaratesse näitusehallidesse,

kus on välja pandud täienenud teetöömasinate
kollektsioon ja tutvuma autokultuuri ajalooga.
Samuti on külastajatele avatud vabaõhunäituse
keskkond, uuenenud liikluslinn ja vigurvändarada
ning muuseumi sisehoov koos tõllakuuriga.
Eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu jääb
esialgu suletuks maanteemuuseumi peamaja
ühes lastemuuseumiga. Samuti on piiratud
interaktiivsete eksponaatide kasutamine.
Külastajate hajutamiseks toimub piletimüük
kahes infokioskis, samuti kutsume külastajaid
üles valvsusele ning meenutama eriolukorra
reeglitest kinnipidamist ja hoidma pikivahet.
Kätepuhastusjaamad on üle kogu muuseumi
territooriumi, infoviidad teavitavad külastajat

tervisekaitse reeglitest kinnipidamise võimalustest.
Maikuus on muuseum avatud kolmapäevast
pühapäevani kell 11-19.
Lisainfo:
Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner
E-post: Kadri.Valner@mnt.ee
Tel: 528 8104
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Kanepi vald on
Facebookis

Tule ja pane

STIHL Kindel Saksa Kvaliteet
Küsi robotniiduki

pakkumist juba täna ja
naudi suvel puhkust!
Paigaldus üle Eesti!

Hind al. 999.00 €
Kasutajasõbralik,
töökindel ja sõidurõõmu pakkuv
murutraktor.

Hind al. 3299.00 €

Alates 100 € ostust tasuta transport üle Eesti!
MUGAV MAKSELAHENDUS MEIE E-POEST OSTMISEKS
SISSEMAKSE 0 € JA KUUMAKSE ALATES 25 €
FB Meie Kanepi 2017. Foto Egon Runtal
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Kultuuriloolisi tähtpäevi MAIS Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2020
1.
115 aastat tagasi *1.05.1905
sündis
Krabil
August
Maior,
haridusjuht, muusika- ja seltside
tegelane, lõpetas Võru ÕS, oli Kanepi
koolijuhataja 1932-1940, uue koolimaja
ehitamise korraldaja 1934-37, Kanepi
Lauluseltsi koorijuht, kooride ja
mandoliiniorkestri juht, kihelkonna
laulupeo korraldajaid ja üldjuht,
töötanud Haanjas, kus suri 25.9.1954,
maeti Kanepi Mäe kalmistule. Abielus
Hilda Kooliga, lapsed Hanno ja Helje
Maior-Kasesalu (*10.06.1945), kes
jätkas isa pedagoogilist tööd algklasside
õpetajana Karstes ja Kanepis.
2. 25 aastat tagasi 2.05.1995 suri
Saksamaal Kölnis 93 aastasena
Riias 16.08.1902 sündinud Klara
Johanna Anette Sponholz, praost
Rothi järeltulija VIII põlves, PaloKõrgemõisa
omaniku
Woldemar
Emmanuel v. Rothi tütar, kunstnik
Axel Sponholzi lesk, kes tegi Kölnis
hooldekodus sihtannetuse Kanepi
koolile 1992. a Joosu mõisast pärineva
maadeuurija F. v. Wrangelli järeltulijate
poolt Eesti ja Läti koolide abistamiseks
loodud “Pro Scola” fondi kaudu,
paljundas ja saatis pimedaksjäänuna
Kanepi tänukirja kõikidele Rothidele
üle maailma. Esmakordselt kooli
ajaloos loodi sidemed kooli asutaja
praost Rothi järeltulijatega, millele
järgnes 1993. a. esimene üleilmne
Rothide perepäev Kanepis. Rothide
Perekonnanõukogu annab 2000. a.-st
alates iga aasta kevadel välja parima
emakeele tundja stipendiumi Kanepi
kooli 2 abituriendile, toetab praosti
perekonnakalmistu hooldamist.

3. 45 aastat tagasi 6.05.1975 suri
Kohtla-Järvel Valter Leis, sündinud
10.02.1898 Erastvere v. Mäe-Lauri t,
Kanepi kihelkonnakooli kasvandik,
võitles Vabadussõjas lõunarindel,
Põlgaste vallavanema abi 1927-34,
vallavanem 1934. a-st, 1939. a-st
Kanepi abivallavanem, Põlgaste VTÜ
asutajaid ja esimees, masinatarvitajate
ühingu juhatuse liige, K. L. Erastvere
Kompanii pealik 1924-27, Erastvere
Piiritusevabriku
juhatuse
liige,
Erastvere kooli hoolekogu esimees.
4. 90 aastat tagasi *16.05.1930 sündis
Kooraste v. Tiksi t. Maimu Tinn (a-ni
1954 Mühlberg), lõpetas Kanepi MTK,
Võru Keskkooli, Tartu ÕI, Tartu Ülikooli
PedI, oli 1949-59 Erastvere 7-kl. Kooli
õpetaja, 1959-65 Kanepi keskkooli
ajalooõpetaja, Kanepi kooli 160.
aastapäeva korraldamise initsiaatoreid,
töötas 1965-85 Paide rajoonis: RoosnaAlliku kooli õppealajuhataja, Paide
keskkooli õppealajuhataja, 1987-89
Meeri EIK kasvataja, 1989-92 Urvaste
kooli ajalooõpetaja, 1945. a. Kanepi
kooli
lõpetanute
kokkutulekute
korraldaja, juhendanud koduloolisi
uurimusi,
tegeleb
MühlbergideSuikude genealoogiaga, korraldab
perekonna kokkutulekuid, osaleb
tänaseni aktiivselt Kanepi seltsielus.
5. 75 aastat tagasi 13.05.1945
suri
Württembergis
Saksamaal
metsateadlane Oskar Evald Daniel,
sündinud *Võrus 15.03./27.03.1874,
üks kolmest Kanepi kultuuriloos
tunnustatud vennast, seltsitegelane,
metsandusteadlane, õppis Kanepi
kihelkonnakooli
järel
HTG
ja

Eberswalde Metsaakadeemias, Kooraste
valla- ja kohtukirjutaja, praktiseeris
metsanduse alal Linnamäel, Kärgulas,
Urvastes, Vaabinas, Varangul ja
Venemaal, opteerus 1920 Eestisse,
töötas Metsade Peavalitsuses, oli 1921.
a-st Tartu Ülikooli metsaosakonna
õppejõud, 1938. a-st erakorraline
professor, ajakirja „Eesti Mets“
asutajaid, toimetaja, peatoimetaja,
juhtis „Eesti Entsüklopeedia“ metsaosakonda, kirjutas metsanduse õpikuid
ja käsiraamatuid.
6. 55 aastat tagasi 20.05.1965 suri
erastveres Selma Oja, koolijuhataja
Robert Oja tütar, seltsitegelane, olnud
pikemat aega Kanepi lasteaia juhataja,
sündinud Erastvere v. 9.07.1909.
7. 150 aastat tagasi 25.05./6.06.1870 suri
Tartus, maetud perekonnakalmistule
Viru-Jaagupis, Joosu mõisast pärinev admiral parun Ferdinand von
Wrangell, meresõitja ja Arktika
uurija, kes sündis külaskäigu ajal
Pihkvas
29.12./9.01.1796,
sirgus
Võrumaal Joosu, Hurmi ja Vana-Nursi
mõisates, õppis Peterburi mereväe
kadetikorpuses. Osales 1817-19 V.
Golovnini juhitud ümbermaailmareisil,
juhtis 1820-24 Kirde-Siberi ranniku
uurimise ekspeditsiooni. Tegi kindlaks
külmumatu jäälahvanduse „polõnja“,
tõusu-mõõna jt loodusnähtuste põhjal
Põhja-Jäämeres asuva maismaa-ala, mis
tema auks nimetati Wrangelimaaks.
Juhtis 1825-27 ümbermaailmareisi
laeval „Krotki“, oli 1840-49 VeneAmeerika Kompanii direktor Alaskal,
1855-57 Venemaa mereminister, elas
1864. a. erru läinuna perega oma Viru

Roela mõisas, suri külmetushaiguse
tagajärjel tulles sõidult lapsepõlvemaile
Võrumaal. Valitud Mereministeeriumi
Õpetatud
Komitee
presidendiks,
Peterburi TA auliikmeks (1855),
paljude
seltside,
ülikoolide
ja
akadeemiate auliikmeks. Tema nime
kannavad Wrangeli saar PõhjaJäämeres, mägi ja linn Alaskal, indiaani
suguharu ja Roela Põhikool Virumaal,
teaduslikku pärandit tutvustab tema
200. sünniaastapäevaks Tartus ilmunud
“FvW in itinere” 5 brošüüri.
8. 140 aastat tagasi 27.05.1880 suri
Tartus praost Rothi poeg kindralleitnant
Johann Friedrich von Roth, sündinud
*2.02.1793 Kanepis. Õppis Tartu
Ülikoolis arstiteaduskonnas koos
embrüoloogia rajaja C. E. v. Baeriga,
kellega jäi alatiseks kirjavahetusse,
astus vabatahtlikuna 1812 Napoleoni
vastu sõtta, jäi sõjaväeteenistusse
olles Tiflisi komandant, Kaukasuse
põllumajanduslike
ja
välismaiste
kolooniate ülem, osalenud VenemaaKaukaasia
sõdades,
läks
erru
kindralleitnandina, kirjutas memuaare,
sh. ka Schamyli Achty kindluse
ümberpiiramisest. Maetud Räpina
Ristipalo
kalmistule.

Sünnid
Mia Eliis Kallaste (Kanepi alevik)
Aura Paas (Abissaare)
Emma Kuningas (Veski)

Õnnitleme!

Sünnipäevad juunis
85
Armilda Jalajas
01.06.1935 (Pikajärve)
Eevi Rumm
03.06.1935 (Krootuse)
80
Heino Unt
09.06.1940 (Valgjärve)
75
Jaan Kaljo
03.06.1945 (Krootuse)
Avo Logina
07.06.1945 (Voorepalu)
Renate Kirista
10.06.1945 (Karaski)
Helje Kasesalu
10.06.1945 (Kanepi alevik)
Kaja Herzmann
21.06.1945 (Kanepi alevik)
Adele Ots
29.06.1945 (Saverna)
70
Tiit Paabo
06.06.1950 (Valgjärve )
Liia Prükk
09.06.1950 (Kanepi alevik)
Aare Sasi
12.06.1950 (Põlgaste)
Leia Haljasorg
14.06.1950 (Ihamaru)
Heino Tühis
14.06.0950 (Krootuse)
65
Lembit Uuk
15.06.1955 (Mügra)
Jaak Kool
18.06.1955 (Kanepi alevik)
Kersti Mehilane
19.06.1955 (Häätaru)
Enn Ritsman
26.06.1955 (Aiaste)
Liivia Kurusk
27.06.1955 (Põlgaste keskus)

Kultuuriloolist
kalendrit
lehitses
Milvi
Hirvlaane

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 50 45 215,
51 45 215,
info@est-land.ee

KaGUmeTs OÜ

OsTame:
- metsa-ja põllumaad,
kasvava metsa raieõigust;
- maharaiutuid metsalanke
või nooremapoolset metsa,
kasvatamise eesmärgil;
- palki, paberipuitu ja
3-meetrist küttepuitu.
Tel. 56208897 | info.kagumets@gmail.com

 MÄLESTAME 

Agathe Raig
05.05.1931-04.04.2020 (Häätaru)
Ilse Kõiv
03.08.1925- 01.05.2020 (Hurmi )
Hedily Hõlst
20.06.1996- 02.05.2020 (Saverna)
Sander Haar
09.12.1992-02.05.2020 (Sirvaste)

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 juunis 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

