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Kauneid jõule ja head uut aastat!
Põlvamaa aasta isa on Ülar Kõrge
9. novembril kuulutati välja Põlvamaa aasta
isa 2018, kelleks on Kanepi vallas elav viie lapse
isa Ülar Kõrge.
Ülar töötab majandusnõunikuna Kanepi
vallavalitsuses ning vabal ajal tegeleb laulmise
ja pillimänguga. Ülar laulab Kanepi ja Laheda
segakoorides ning lööb kaasa ansamblis Capo. Ta
kirjutab ansamblile ise lauluviise koos sõnadega
ning veab eest erinevaid projekte.
Abielus on ta olnud 33 aastat ning koos
abikaasa Kerstiga on üles kasvatatud kaks poega
ja kolm tütart. Neil on juba kuus lapselast. Koos
võetakse osa jooksuvõistlustest ja matkadest
ning mängitakse malet ja bridži, nii kodus kui
võistlustel.
Ülari sõbrad ansamblist Capo on teda
iseloomustanud järgnevalt:
Ta on väga hooliv ja toetav abikaasa oma
naisele, hea peremees oma kodule, töökas kolleeg
ja abistav sõber, hea kuulaja ja tolerantne kõikide
suhtes. Ülaril on veel üks eriline omadus – erinevalt
paljudest Eesti meestest, on tema kallistuse pooldaja
ja kallistab lisaks perele alati ja südamest ka oma
sõpru. Perekond Kõrge on üldse väga kokkuhoidev
pere.
Soodoma küla rahvas ütleb, et tänu sellele perele
on Soodoma küla nagu uuesti ellu ärganud, see koht
on praegu ümbruskonnas üks aktiivsemaid külasid.
Ülari eestvedamisel korraldatakse külakeskuses
heategevustalguid, erinevaid kultuurisündmusi,
karaokeõhtuid jne. Mees on olnud iga-aastasel
„Teeme ära“ koristuspäeval Soodoma küla talgute
eestvedajaks. Ülar on meie arvates vaieldamatult
selle küla süda.
Kokku esitati Põlvamaa aasta isa konkursile
15 kandidaati. Lisaks Ülar Kõrgele esitati
Põlvamaa aasta isa kandidaatideks Jaanus Adler,
Aivo Kikerman, Urmet Käo, Kuldar Leis, Janno
Limbak, Riho Luht, Karol Lumi, Ralf Mänd, Jaan
Raudsepp, Toomas Rebane, Riho Semm, Kalmer
Tint, Villem Vigel ja Raido Vilt.

VALLAVANEMA VEERG
Oleme sujuvalt jõudnud uue vallaga
teise jõuluaega, jõulupuud säramas ja
advendiküünlad
süüdatud.
Jõuluaeg
on
tavapäraselt
mööduvale
aastale
tagasivaatamise aeg ja ka uute plaanide
tegemise aeg. Mööduv aasta on Kanepi vallale
olnud suuresti haldusreformiga kaasnenud
muutustega tegelemise aasta. Mulle tundub, et
meil on läinud päris hästi, allasutused töötavad
edasi, ühtegi sulgema ei ole pidanud ja loodetavasti lähiajal ei
peagi. Peale selle on õnnestunud teha mitmeid investeeringuid ja
ette valmistatud järgneva aasta projekte.
Jõuluaeg on päkapiku, jõuluvana ja kinkide ootuse aeg.
Jõuluajal tehakse tavapäraselt rohkem heategusid. Mõtleme
meiegi, vahest on võimalik teha mõni väike heategu ja ärme
peame mõnda head toetavat sõna paljuks. Vallavalitsusel on
sarnaselt eelmisele aastale plaanis kinkida kõigile üle 70 aastastele
pensionäridele Arke Lihatööstuse toodanguga jõulupakk. Lapsi
ootab loomulikult kommipakk ja soovime kõikidele lastele kinkida
valla sümboolikaga helkuri.
Usun, et ka järgmine aasta tuleb Kanepi vallale väga tegus.
Tänaseks veel kõik tegevused otsustatud ei ole, kuna käib valla
eelarve koostamine. Oleme algatanud detailplaneeringu tankla
rajamiseks Kanepi alevikku. Loodan, et ettevõtja jõuab ka tankla
rajamiseni. Põlva Tarbijate Ühistu teeb pingutusi, et 2019. aastal
valmiks Kanepis uus Konsum. Krootuse hooldekodu renoveerimise
ja Kanepi jäätmejaama rajamise hanked on heaks kiidetud ja tööde
teostamiseks valmis. Käimas on Valgjärve pargi renoveerimise
ettevalmistused rahataotluse esitamiseks.
Järgmine aasta on oluline ka selle poolest, et toimuvad
Riigikogu valimised. Esmapilgul võib tunduda, et Riigikogu jääb
meist kaugele ja mõjutab meid vähe, aga siiski on see oluline
edaspidise elu kulgemiseks meil siin. Tänaseks olen jõudnud
otsusele, et soovin kandideerida Riigikokku ja võimalusel tahan
anda oma panuse kaitsmaks meie ja Kagu-Eesti huvisid Riigikogu
liikmena.
Soovin, et leiaksite selle kiire elutempo juures vähemalt
jõuluajal aega endale, oma perede ja lähedastega koosolemiseks, et
ühiselt midagi meeldivat ette võtta.
Rahulikku jõuluaega ja head vana aasta lõppu!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 20.novembril 2018
Volikogu novembri kuu korraline
istung toimus 20. kuupäeval Maaritsa
Kultuurimajas. Istungi päevakorras
oli kaksteist päevakorrapunkti.
Esimese
päevakorrapunktina
kuulas
volikogu
MTÜ
Eesti
Andmesidevõrk juhatuse liikme
Raivo
Tammiksaare
ülevaadet
Internet Koju projekti tegevustest.
2017. aasta kevadel ja suvel kogus
MTÜ umbes 20 000 ülikiire
internetiühendusega
liitumise
sooviavaldust Põlvamaal, Tartumaal,
Valgamaal ja Võrumaal. Kava kohaselt
on MTÜl 2019. aasta lõpuks valmis
ehitatud ca 700 km fiiberoptilist
sidevõrku, millest Kanepi vallas asub
51,35 km. Tegemist on baasvõrguga,
mis ühendab asulaid ja sideettevõtete
jaotussõlmi. Baasvõrk loob eelduse,
et lähimate aastate jooksul rajatakse
ka jaotusvõrgud, millega ülikiire
ning stabiilne internetiühendus
jõuab inimeste koju ja ettevõttesse.
Sooviavalduste kinnitamine tarbijate
poolt algab 2018. novembris. Võrgu
ehitus algab 2019. suvel/sügisel
ja projekti põhiosa jääb perioodi
2019 – 2020, täiendused toimuvad
2021. aastal. Eesmärk on ühendada
vähemalt 10 000 lõpptarbijat
Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal
ja
Võrumaal.
Lõpptarbijatele
tuuakse 150eurose liitumistasu eest
valguskaabliühendus majja. Rohkem
informatsiooni leiab ja baasvõrgu
kaartiga saab tutvuda MTÜ Eesti

Andmesidevõrgu kodulehel https://
eestiandmeside.ee/.
Järgmise
päevakorrapunktina
arutas volikogu valla 2018. aasta
eelarve muutmist. Kuna meie
eelarvepoliitika sai käesolevaks
ühinemisjärgseks aastaks kavandatud
pigem konservatiivsena, kinnitas
volikogu
valla teise lisaeelarve,
millega
suurendati
eelarve
kogumahtu 68 627 euro võrra.
Volikogu
nõustus
Makita
Karjäärid OÜ-le
geoloogilise
uuringu
loa andmisega Sirvaste
külas, Korjusmäe uuringuruumis,
riigile kuuluvale
katastriüksusele
Korjusmäe. Tegemist on tarbevaru
uuringuga Korjusmäe liivamaardlas,
uuringuruumi teenindusala pindala
on 3,01 ha. Uuritavateks maavaradeks
on liiv ja kruus. Samuti nõustus
volikogu keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmisega AS TREV-2
Grupp Krüüdneri II liivakarjääri ja
Krüüdneri V liivakarjääri maavara
kaevandamislubade
liitmise
menetluse raames.
Kanepi valla, Kõlleste valla ja
Valgjärve valla ühinemise üheks
tähtsaimaks eesmärgiks oli anda
tõuge piirkonna tasakaalustatud
arengusse ja parandada kohalike
teenuste
kättesaadavust
ning
kvaliteeti.
Ühinemislepinguga
seatud eesmärke silmas pidades
võttis volikogu vastu otsused
määrata alates 01.01.2019 Kanepi

Talihooldusest Kanepi vallas
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Piirkonna kirjeldus
Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi külad
osaliselt Piigaste küla, Veski, Prangli külad
Tõdu ja Voorepalu külad tervikuna
Krootuse küla, välja arvatud Krootuse keskasula, Tuulemäe, Palutaja,
Piigaste, Häätaru, Karilatsi, Ihamaru, Karaski külad
Krootuse keskasula
Saverna ja Tiido külad tervikuna
Valgjärve ja Pikareinu külad tervikuna
Tamme ja Puugi külad tervikuna
Hauka ja Aiaste külad tervikuna
Abissaareja Mügra külad tervikuna, Sirvaste põhjapool
Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest paremat kätt ja Jõksi,
Heisri küla tervikuna, Sirvaste küla lõunapool
Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest vasakut kätt ja Kooraste,
Rebaste küla tervikuna ning Jõgehara küla osaliselt.
Hino, Jõgehara, Koigera, Erastvere küla tervikuna
Kanepi alevik
Piigandi küla tervikuna, Kaagna küla osaliselt
Soodoma, Magari küla, Närapää tervikuna
Põlgaste, Sõreste küla tervikuna
Lauri, Hurmi, Varbuse küla tervikuna ja Kaagna küla osaliselt

varahalduse ülesandeks on vallale
kuuluvates hoonetes hankeväliste
remonttööde teostamine, haljasalade
ja tänavate hooldamine (niitmine,
lume- ja libedatõrje), kalmistutes
töö korraldamine, jäätmejaamade,
avalike
jäätmemahutite
ning
pakendikonteinerite opereerimine,
hulkuvate loomade püüdmine ning
nende
varjupaika
toimetamine
või
toimetamise
korraldamine,
teede, tänavate, tänavavalgustuse
hooldamine ja muud valdkonna
tegevused. Loodava asutuse alla
koondatakse seni peamiselt valla
ametiasutuses töölepingu alusel
töötavad heakorra- ja abitöölised,
majandustöötajad, kalmistuvahid ja
jäätmejaama operaatorid.
Otsustasime jätkata möödunud
aastal alustatud lasteaiaõpetajate ja
kooliõpetajate töötasu ühtlustamisega
ning kinnitasime lasteaia õpetajate
ja õpetajat abistavate töötajate
palga alammäära 2019. aastaks.
Magistrikraadiga
lasteaiaõpetaja
palga alamääraks on järgmisel aastal
1250 eurot, lasteaiaõpetaja palga
alamääraks 1125 eurot. Töötasude
ühtlustamisel on vallal võimalik
kasutada riigieelarvest eraldatavat
sihtotstarbelist toetust.
Lähenema hakkab aastalõpp ja
ülevaadete ning kokkuvõtete tegemise
aeg möödunud aastast. Üldiselt on
Kanepi valla ühinemisjärgne aasta
läinud väga hästi, meie mainekujund

on positiivne, vald on edukalt osa
saanud
mitmetest
projektidest,
loodud on asjalik töökeskkond.
Volikogu poolt algatatud tegevuste
elluviija on toimiv vallavalitsus.
Tehtud töö tunnustamiseks otsustas
volikogu maksta vallavanemale
ühekordset lisatasu ühe kuupalga
ulatuses.
Volikogu
istungi
protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
18.12.2018 algusega kell 15.00 Kanepi
vallamajas.
Lõpetuseks, hea vallaelanik,
kui Sinu elukoht on Kanepi vald,
kuid mingil põhjusel ei ole sa veel
registreerunud
meie
koduvalla
elanikuks, siis palun tee seda.
Panustame koos oma kodukoha
arengusse!
Ilusat advendiaega, rõõmsaid
jõule ja põnevat aastavahetust!

Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Kanepi Vallavalitsus teatab

Talv paneb liiklejaid tavapärasest rohkem muretsema oma igapäevaste
liikumisvajaduste võimaluste üle. Alljärgnev teave annab ülevaate meie vallas
tehtavatest lumetõrjetöödest käesoleval talvel. Lumetõrjetöödeks on vald
jaotatud erinevateks piirkondadeks
NR
1
2
3

vallas Saverna, Maaritsa, Valgjärve,
Krootuse ja Ihamaru külades veeettevõtjaks ja ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenuse
osutajaks
AS Võru Vesi ning asutada Kanepi
Vallavalitsuse hallatav asutus Kanepi
varahaldus.
AS
Võru
Vesi
opereerib
endise Kanepi valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni piirkondades
alates 01.01.2017. Endise Valgjärve
valla territooriumil on seni olnud
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrk
OÜ Saverna Teenus hallata, endise
Kõlleste
valla
territooriumil
osutas teenust OÜ Anton Invest.
Eelläbirääkimiste tulemusena esitas
AS Võru Vesi nõukogu 19.11.2018
ettepaneku määrata AS Võru Vesi
vee-ettevõtjaks endiste Kõlleste
ja Valgjärve valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni
piirkondades.
Volikogu
nõustus
esitatud
ettepanekuga
eesmärgiga tagada
tarbijaile kvaliteedinõuetele vastava
ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni
teenuse
osutamine
mõistliku,
põhjendatud ja võrdse kohtlemise
põhimõtet järgiva hinnaga.
Kanepi
varahalduse
asutamise eesmärgiks on valla
kom mu naa l maj andustege vuste
koondamine
ühtse
juhtimise
alla, millega saavutatakse parem
teenuskvaliteet ning efektiivsem
teenuste osutamine ja arendamine
läbi
mastaabiefekti.
Kanepi

Hoolde teostaja
Renaldo Mark
Asumäe talu OÜ
AAV Teenused

Kontaktisik
Renaldo Mark
Andres Määrits
Arne Valdas

Telefon
5 260 859
53308585
5142951

Krootuse Agro AS
Anton Invest OÜ
Margus Hani
Renaldo Mark
Mäe-Matsi talu
Urmas Unt
Tigase talu

Valev Krebes
Tiit Rammul
Margus Hani
Renaldo Mark
Reijo Hausenberg
Urmas Unt
Vaido Varul

56200385
5295821
56 150 256
5 260 859
5 207 780
5 270 639
5 047 565

Eino Hani Tammiku talu

Margus Hani

56 150 256

TREV-2 Grupp AS
OÜ Saaretu
OÜ Saaretu
OÜ Saaretu
OÜ Saaretu
Hurmi Agro OÜ
Hurmi Agro OÜ

Tanel Schattschneider
Kalmer Lina
Kalmer Lina
Kalmer Lina
Kalmer Lina
Marek Kruusla
Marek Kruusla

5 288 128
5 140 335
5 140 335
5 140 335
5 140 335
53 429 099
53 429 099

Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse
saamisel tellijalt või kui langenud lumekihi paksus takistab teel liiklemist.
Teede hooldajate eesmärk on anda endast parim. Lumetõrjetöödega soovitakse
alati kiiresti toime tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist
häiriksid. Valla territooriumil teostab vastavalt vajadusele talihooldust rohkem
kui 20 erinevat lumetõrjemasinat. Selleks et 24 tunni jooksul lumetõrje ära
teha, piisab täna sellest masinpargist. Teehooldemasinad ei jõua palju sadanud
lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt puhtana
kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega
ühest punktist teise jõudmiseks. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju
ja tuisu lõppu. Inimesed, kes soovivad eriaegadel ja erijuhtudel välja- või
juurdepääsu oma elamule, peavad ise kokku leppima piirkonnas töid teostava
ettevõtjaga. Eritellimised maksab inimene ise. Töövõtulepingu kohaselt
Kanepi vallavalitsus ei vahenda firmade tellimusi töövõtjale.
Avalikuks kasutuseks määramata kinnistusisestel teedel ja õuealadel
teostatakse lumetõrjet Kanepi valla elanike registris olevatele isikutele.
Enamasti tehakse hooldustöid pimedal ajal, kui tuul ja sadu vaibuvad.
Tahtmatult võib siis lume lükkajal mõni teeots märkamata jääda. Samuti
esineb juhtusid, kus enamike teede sõidetavus on normaalne, aga üksik
koht teel on täis tuisanud. Sellistel juhtudel helistage palun oma piirkonna
lumetõrje tegijale. Kanepi valla lumetõrjet tegevad ettevõtjad paluvad tähistada
kinnistutel olevad teed, truubid, ülesõidukohad ja erilist tähelepanu vajavad
postid, kivid, lillepeenrad jms., mis kattuvad lumega. Vajalik on vaadata üle ja
ära lõigata teedele langev võsa, mis takistab teehooldusmasinate liikumist (tee
laius mitte vähem kui 4m).
Tähelepanu! Vabaks liiklemiseks suletud erateedel lumetõrjet ei teostata.
Talv ja sellega kaasnev lumi ning libedus ei ole meie piirkonnas mingi
loodusõnnetus. On soovitav, et iga liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti
muutuda võivate liiklusoludega ning kohandaks oma liikumisvajadusi
vastavalt nendele. Enne teeleminekut tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta
kuulates raadio uudiseid ja ilmateateid.
Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile!
Kanepi Vallavalitsus

Kanepi Vallavalitsuse 14.11.2018
korraldusega
nr
2-3/2018/306
algatati Kanepi vallas Kanepi alevikus
asuva Hurmi tn 9 katastriüksuse
(katastritunnus
28501:001:0481)
detailplaneering ja jäeti algatamata
detailplaneeringu
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on hoonestusala ja
ehitusõiguse määramine tankla ja
ärihoone rajamiseks koos parklate
ja platsidega, tehnovõrkude ja –
rajatiste asukohtade määramine,
juurdepääsuteede rajamine 2 TallinnTartu-Võru-Luhamaa riigimaanteelt
ja
18120
Kanepi-Varbuse
riigimaanteelt ja liikluskorralduse
põhimõtete määramine. Planeeritava
ala pindala on 4,68 ha.
Detailplaneeringu
koostamise

vajadus tuleneb planeerimisseaduse
§ 125 lõike 1 punktist 1, mis sätestab,
et detailplaneeringu koostamine on
nõutav alevikes ehitusloakohustusliku
hoone püstitamiseks. Hurmi tn 9
katastriüksus asub Kanepi alevikus.
Detailplaneeringu
algataja,
kehtestaja, koostamise korraldaja on
Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu
põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald
63101 Põlvamaa).
Hurmi tn 9 katastriüksuse
detailplaneeringu
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
jäeti
algatamata kuna detailplaneeringuga
planeeritakse
tegevust,
mis
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel
ei kuulu olulise keskkonnamõjuga
tegevuse alla, samuti ei kavandata

Jõulupakkidest
Kanepi vallas
Käesoleval aasta jõulude eel kingib
Kanepi Vallavalitsus valla eakatele
kinkepaki. Paki saavad eakad alates
vanusest 70 eluaastat ja vanemad. Paki
sisuks on Arke Lihatööstuse tooted.
Pakkide jagamine toimub alates
19. detsembrist Kanepi vallamajas
ning Saverna ja Krootuse praegustes
teenusekeskustes (endiste vallavalitsuste
ruumides). Sotsiaaltöötajatel on palve
kõikidele, kes omavad isiklikku transporti
või elavad endiste vallakeskuste
läheduses, pakkidele 19. – 21. detsembril
ise järele tulla. Kel võimalust järele tulla
ei ole, sellele tuuakse pakk koju.
Kanepi valla eelkooliealised lapsed,
alates sünnist, samuti põhikoolide
ja Kanepi Gümnaasiumi õpilased,
saavad kingituseks kommipaki. Valla
lasteaedades ja koolides käivad lapsed
saavad pakid kätte oma jõulupidudel.
Kodustele lastele jagatakse kommipakid
Kanepi seltsimajas 11. detsembril
kell 11.00 toimuval jõulupeol. Need
lapsed, kes sellele peole minna ei
saa, samuti väljaspool Kanepi valda
õppivad põhikooliõpilased, saavad oma
kommipaki kätte piirkonna endistest
vallakeskustest Kanepis, Savernas ja
Krootusel.
Täiendavat infot saab Kanepi valla
sotsiaaltöötajatelt: Tiia Urm tel. 5854
7751; Riina Marran tel. 5385 1582;
Küllike Kaldoja tel. 5034 413; Terje
Lihtsa tel. 5915 1304.

tegevust, mis kuulub KeHJS § 6 lõikes
2 toodud tegevusalade hulka ning
mille puhul peab otsustaja andma
eelhinnangu, kas tegevusel on oluline
keskkonnamõju.
Võimalike uuringute läbiviimise
vajadus detailplaneeringut algatades
puudub.
Detailplaneeringu
algatamise
ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
algatamata
jätmise
korraldusega saab tutvuda Kanepi
Vallavalitsuses tööaegadel (aadress
Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi
vald 63101 Põlvamaa), Kanepi valla
dokumendiregistris ning Kanepi
valla kodulehel http://kanepi.kovtp.
ee/detailplaneeringud. Täiendav info:
maaspetsialist Kadri Kaska, kadri@
kanepi.ee, 797 6315.

Kanepi vald plaanib koostööd
Apa vallaga
26. - 27. novembril viibisid
Kanepi vallas külalised Rumeeniast
Apa vallast, eesmärgiga luua kahe
piirkonna vahel sõprussuhteid ja
arendada koostööd. Apa vald asub
Rumeenias Satu Mare maakonnas.
Arutati
koostöölepingu
sõlmimist, mis looks uusi
võimalusi ühist huvi pakkuvates
valdkondades
kohalike
omavalitsuste tasandil. Koostöö
aitab
toetada
majanduse,
kultuuri, hariduse, keskkonna,
infrastruktuuri
ja
spordi
valdkondade
arenguprojekte,
tööstus- ja kaubanduskoostöö
arendamist kohalikul tasandil,
sealhulgas investeeringuid ja
ettevõtjate
koostööd.
Lisaks
aitab koostööleping soodustada
kultuurivahetust,
erinevate
kultuurija
spordiasutuste
koostööd ning ka koolidevahelist
koostööd,
ühiste
teemade
arendamist ja käsitlemist.
Kahe päeva jooksul jõudsid
Rumeenia külalised tutvuda
Kanepi valla ettevõtete ja
asutustega. Külastati Põlgaste
Metsasõprade
maja,
Kanepi
Vallavalitsust
ning
Saverna
Noortekeskust.
Kohalikust
ettevõtlusest andsid ülevaate

külakohvik Pizza Olive Ihamaru
külas, saunade ja kümblustünnide
ning looduslike puidukaitsevahendite
tootja Eco Oil OÜ Savernas ja
käsitööõlu
valmistaja
Käbliku
Pruulikoda Palutaja külas.
“Algus koostööle on tehtud ning
arutelu jätkub, plaanis on arendada
vastastikku kasulikku koostööd,
mis looks uusi võimalusi mõlema
piirkonna elanikele ja ettevõtjatele,”
on Kanepi vallavanem Andrus Seeme
partnerlussuhete loomise osas kindel.
Kerli Koor
kultuuri- ja haridusnõunik

Apa vallavanem Radu Trandafir ja
Kanepi vallavanem Andrus Seeme.
Foto: Kerli Koor
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AS Võru Vesi on määratud Kanepi valla vee-ettevõtjaks
Kanepi Vallavolikogu on määranud
20.11.2018 otsusega 1-3/2018/28
Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse
ja Ihamaru külades ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK)
tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks
AS-i Võru Vesi, kes alustab teenuste
pakkumist ja taristu opereerimist
alates 01.01.2019.
Alates
01.01.2019
kehtivad
Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse
ja Ihamaru külades vastavalt Kanepi
Vallavalitsuse 29.11.2018 korraldusele
nr 328 teenuste hinnad:
• veevarustus – 1,18 eur/m3;
• reovee ärajuhtimine – 1,85 eur/m3.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
AS Võru Vesi lähtub enda töös
eelkõige ÜVK seadusest ja kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud ÜVK
liitumise ja kasutamise eeskirjadest.
Koostöös
klientidega
kohustub
vee-ettevõte järgima õigusaktidest
tulenevaid tingimusi ning likvideerima
võimalikud tekkivad puudused.
AS Võru Vesi sõlmib kõikide
klientidega
uued
kirjalikud
teenuslepingud
ning
paigaldab
nõuetele vastavasse veemõõdusõlme
uue
kaugloetava
veearvesti.
Veemõõdusõlmed
ehitab
nõuetekohaseks AS Võru Vesi.
Olemasolevatel klientidel on võimalus
teenuslepingu sõlmimise avaldus täita
veearvesti vahetamisel. Klientidel, kellel
puudub endiste vee-ettevõtetega kehtiv
kirjalik ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
teenuste kasutamise leping tuleb
sõlmida teenusleping AS-iga Võru Vesi.
Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada
AS-ile Võru Vesi nõuetekohane
avaldus teenuslepingu sõlmimiseks
ning koopia isikut tõendavast
dokumendist. Avaldust saab esitada
AS Võru Vesi kontoris aadressil Ringtee
10 Võru või kodulehel www.voruvesi.

ee kliendi menüüst valides avaldused ja
blanketid.
Kui seisuga 01.02.2019 ei ole
klient sõlminud AS-iga Võru Vesi
teenuslepingut, on vee-ettevõtjal õigus
peatada kliendile teenuste osutamine
kuni lepingu sõlmimiseni.
Vee-ettevõtja kliendiks ei saa
olla iga korterelamu korteri omanik.
Korteri omanikega lõpetab AS
Võru Vesi lepingud. ÜVK seaduse
mõistes on klient kinnistu omanik
või valdaja, kelle kinnistu veevärk
või kanalisatsioon on ühendatud
ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga
vastava torustikühenduse kaudu ja
kellega vee-ettevõtja on sõlminud
teenuslepingu ühisveevärgist joogivee
võtmiseks ja/või reovee ärajuhtimiseks.
Seega arved esitatakse ühistule,
valdajale või volitatud esindajale
kellega teenusleping on sõlmitud ning
kes arveldab edasi korteri omanikega.
Veearvestitest, veemõõdusõlmedest ja
näitude teatamisest
AS Võru Vesi paigaldab kõigile
klientidele (v.a korteritesse) uued
kaugloetavad veearvestid.
Veearvesti kuulub vee-ettevõttele.
Kinnistu omanik peab tagama
veemõõdusõlmes
ettenähtud
temperatuuri ja tingimused, et ära
hoida veearvesti külmumine või muul
moel purunemine. Külmunud või
purunenud veearvesti peab kinnistu
omanik või haldaja vee-ettevõttele
kompenseerima.
Veearvesti
paigaldatakse
veemõõdusõlme, millele kehtivad
samuti omad nõuded, et oleks
tagatud vee koguste täpne mõõtmine
ja veearvesti vahetamise võimalus.
Veemõõdusõlmele esitatavate nõuetega
saab tutvuda AS-i Võru Vesi kodulehel
internetis www.voruvesi.ee. Vajadusel
ehitatakse vee-ettevõtja poolt uus

nõuetekohane veemõõdusõlm.
AS Võru Vesi alustab klientide
veearvestite vahetamisega esimesel
võimalusel. Täpne vahetamise aeg
lepitakse kliendiga eelnevalt kokku. Kuni
kaugloetava veearvesti paigaldamiseni
peab klient teatama veearvesti näidu
kliendihaldurile tel: 782 1779 või 522
1779; e-posti aadressile: naidud@
voruvesi.ee või AS Võru Vesi kodulehel:
www.voruvesi.ee.
AS-i Võru Vesi eesmärk Kanepi
valla vee-ettevõtjana on pakkuda
klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid
ühisveevärgi
ja
-kanalisatsiooni
teenuseid. Selleks on vajalik pidev
suhtlus klientidega ja eelpool loetletud
asjade korrastamine.
Alates 01.01.2019 on vee ja
kanalisatsiooni avariidest või muudest
süsteemiga
seotud
probleemidest
võimalik teavitada AS-i Võru Vesi
avariitelefonidel 782 2111 ja 515
0315. Teenuselepingutega seonduvad
küsimused saab esitada kliendihaldurile
tel: 782 1779 ja 522 1779 või e-posti
aadressile: klient@voruvesi.ee.
AS Võru Vesi kutsub infoõhtutele, kus
jagatakse infot vee-ettevõtja muutusega
kaasnevast:
12.12.2018 kell 17:30 – Saverna
raamatukogu saal
17.12.2018 kell 17:30 – Krootuse
rahavamaja
AS Võru Vesi on pikaaegse
kogemusega regionaalne vee-ettevõte,
kes alustas tegevust aktsiaseltsina
1995. aastal. AS Võru Vesi opereerib
tänaseks 5 omavalitsuses kokku 40
teeninduspiirkonnas
ning
alates
2019.
aastast
lisanduvad
uued
tegevuspiirkonnad Võru ja Kanepi
valdades.
Meeldivat koostööd!
AS Võru Vesi

Oodatakse kandidaate Põlvamaa
teenetemärkidele
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
ootab 14. jaanuariks 2019 taotlusi
maakonna teenetemärkidele ja
Põlvamaa aukirjale.
Põlvamaa vapimärgi (pildil)
kui maakonna kõrgeima autasuga
tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu esimees isikuid, kes on
silmapaistva töö ja tegevusega
oluliselt kaasa aidanud maakonna
arengule. Põlvamaa vapimärgiga
kaasneb rahaline preemia Põlvamaa
Omavalitsuste Liidult.
2018. aastal pälvis vapimärgi
Tarmo Tamm, kelle juhtimisel on
Põlvas toimunud mitmed uuendused
ja arengud nii varasemast ajast
omavalitsusjuhina kui ka praegusel
ajal maaeluministrina. Riigikogu
liikmena on Tamm osalenud Põlva
valla arendamises, ta on olnud
aktiivne Põlva kultuurielu toetaja ja
Põlva eestkõneleja riiklikul tasandil.
Põlvamaa
teenetemärgiga
autasustatakse isikuid, kes on oma
töö ja tegevusega aidanud kaasa
maakonna arengule ja on paistnud
silma maakonna jaoks olulise
saavutusega.
2018. aastal pälvisid maakonna
teenetemärgid
Põlvamaa
elu
edendamisse oma pika tööperioodi
jooksul
Põlva
Maavalitsuses
märkimisväärselt
panustanud
Ruth Ruus, kauaaegne Põlva
Keskraamatukogu direktor Reet
Kappo ning Heino Tartes, kes on oma
silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt
kaasa aidanud nii Põlva maakonna kui
ka Eestimaa arengule rahvakultuuri
hoidmises, arendamises ja noorte
kaasamises. Seda eelkõige lõõtspillide

valmistamisel,
mängimisel
ja
pillimängu õpetamisel.
Põlvamaa
aukirjaga
tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi
isikuid silmapaistvate saavutuste
ja märkimisväärsete teenete eest
maakonna
arendamisel
ning
üksikisikuid silmapaistvalt eduka
töö ja teenistuse või maakonna jaoks
märkimisväärsete saavutuste eest.
2018. aastal pälvisid Põlvamaa
aukirja Esta Sokman, Linda Varul,
Merle Pilliroog, Marika KlimbergHyötyläinen ja Ave Haamer.
Kandidaate võivad esitada kõik
isikud, asutused ja kollektiivid
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liidu
e-postile polvamaa@polvamaa.ee või
postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva.
Kandidaadi esitamisel tuleb
ära märkida taotluse esitaja ja
kontaktandmed,
kandidaadi
nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht,
kodakondsus, varem antud autasud
ja teenete kirjeldus. Vastavad
taotlusvormid leiab: www.polvamaa.
ee/et/tunnustamine.
Teenetemärgid ja aukirjad antakse
üle Eesti Vabariigi 101. aastapäeva
auks peetaval pidulikul maakondlikul
vastuvõtul, mis toimub 22. veebruaril
Mooste Folgikojas.
Lisainfo:
Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

ETTEVÕTLUS
Kanepi kandi kaup
Kanepi valla ettevõtetel
on nüüd võimalus kasutada
oma toodetel ainulaadset
märki
“Kanepi
kandi
kaup”. Logo eesmärk on
tutvustada Kanepi valda
ja
valla
territooriumil
valmistatavaid tooteid ning
selle kasutamisõigust võivad
taotleda kõik Kanepi valla
territooriumil
tegutsevad
ettevõtted, edastades oma
soovi aadressile kultuur@
kanepi.ee.
Logo
võib
kasutada nii toidu- kui
tööstuskaupadel.
Märk
on tuletatud Kanepi valla
vapist, sellel on kohanimest
tuletatud sümbol ning selle
autor on Aivar Täpsi.
„Loodame, et märk
aitab ettevõtetel oma tooteid
nähtavamaks teha ja neid
paremini turustada. Tarbige
ikka eestimaist ja Kanepi
kandi kaupa!“ lisas Kanepi
vallavanem Andrus Seeme.
Kerli Koor
Kultuuri- ja
haridusnõunik

Saverna Teenus OÜ
19.
oktoobril
2018
kinnitas
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
esindaja Indrek Põder Saverna küla
reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti
lõpetatuks ning laekus projektile taotletud
summa. Projekti maksumuseks kujunes
ilma käibemaksuta 180 440 eurot, millest
põhiosa rahastas Keskkonnainvesteeringute
Keskus summas 126 308 eurot. Vallavalitsus
panustas projekti 50 000 eurot ning 4 132
eurot tasus Saverna Teenus OÜ.
Projekti raames rajati 387 meetrit uut
veetorustikku, mis on vajalik reoveepuhasti
normaalseks tööks ning renoveeriti
1600 m2 biotiiki. Ehitati uus kaasaegne
kompaktpuhasti ning uus hoone, kus asuvad

elektri- ja automaatikaseadmed, puhurid
ja automaatvõre.
Juurdepääsuks rajati
kaasajale vastav teelõik.
Meenutuseks, et aastatel 2015 kuni
2018 on Saverna Teenus OÜ oma praeguses
koosseisus
Peeter Kalve, Carmen
Kägo, Aike Meekler, Urmas Laanemaa
ellu viinud
veel ühe suure projekti
Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimise, mille üldmaksumus
käibemaksuta oli 429 170 eurot. Lisaks
ehitas Saverna Teenus OÜ oma vahenditega
2017. aastal Maaritsasse Külaplatsi tee
7 ja 9 elamutele kanalisatsioonitrassi
maksumusega 5 400 eurot. Kolme aasta

jooksul
investeeriti
inimeste
ja
keskkonna heaks Maaritsa ja Saverna
piirkonnas ca 615 000 eurot. Mõlemate
suurprojektide ehitajaks oli Vesico
Project OÜ. Nii ehitaja, projekteerijate
kui ka järelevalve poolt oli koostöö
üksteist mõistev ja sujuv.
Väga suure panuse projektide
teostamisel ja elluviimisel andis meie
tegevjuht Urmas Laanemaa. Siinkohal
temale suur tänu!
Vahur Vaasa
Saverna Teenus OÜ
Juhatuse esimees

Saverna Teenus OÜ: Peeter Kalve, KIK-i esindaja Indrek Põder biopuhastit hindamas Urmas
Laanemaa
automaatikat
Carmen Kägo, Aike Meekler, Urmas
häälestamas. Fotod: Saverna Teenus
Laanemaa
OÜ

Mõisamängu külastajad valisid Baltimaade külalislahkeimaks mõisaks Cantervilla lossi
Lätis Vecgulbene mõisas 28.
oktoobril
peetud meeleolukal
kolme Balti riigi ühise mõisate
külastusmängu AVASTA BALTIMAADE MÕISAD lõpuüritusel
selgus, et külastajad hääletasid
kõige külalislahkemaks mõisaks
Cantervilla lossi Eestis. Parima
jutuvestja
tiitli
oma
mõisa
tutvustamisel pälvis Veselava mõis
Lätis.
Tänavuse aasta 24. maist 16.
septembrini said huvilised külastada
55 Eesti, 45 Läti ja 31 Leedu mõisa.
Mängus osales ligi nelja kuu jooksul
väga palju mõisaid. Seetõttu oli
ka korraldajatele suur ja meeldiv

üllatus, et üks Läti abielupaar jõudis
suve jooksul külastada kõiki mängus
osalevat 131 mõisa.
Külastusmängu eesmärk oli
pöörata tähelepanu mõisatele kui
väga keerulisele pärandile. Valdav
enamus mõisatest asub tänastest
suurematest
keskustest
eemal,
mõisakompleksid tervikuna on väga
suured, ja seetõttu ka raske mõistlikku
kasutust leida, stiilne mõis on pealegi
nõudlik arhitektuuripärand. Suur osa
mõisatest on tänaseks erakätes, aga
päris palju ka riigi ja omavalitsuste
omanduses. Kõigis kolmes riigis on
kahetsusväärselt palju halvas või väga
halvas olukorras mõisaid, samas on

aina rohkem ka restaureeritud või
restaureerimisel olevaid mõisaid.
Mängu korraldajatel tõdevad
rõõmuga, et kõige enam võitsid uusi
külastajaid riigipiiride lähedased
mõisad, mis on suurematest linnadest
eemal. Lisaks uute külastajate
leidmisele oli mängu eesmärk
pakkuda mõisatele endile võimalust
leida uusi sõpru ja partnereid,
tutvuda
naabritega,
võrrelda
restaureerimistööde
kvaliteeti,
teenuseid ja majandamist.
Eesti, Läti ja Leedu 100.
aastapäevale
ja
Euroopa
kultuuripärandiaastale pühendatud
mõisate külastusmäng tunnustab

kõiki missioonitundega inimesi ja
organisatsioone, kes hoiavad meie
väärtuslikku mõisapärandit.
Mängu korraldasid Eesti Mõisate
Ühendus,
Eesti
Mõisakoolide
Ühendus, Läti Losside, Linnuste ja
Mõisate Ühendus/Latvijas Piļu un
Muižu Asociācija ning Leedu Losside
ja Mõisate Ühendus/Lietuvos pilių ir
dvarų asociacija.
Osalenud mõisate nimekiri on
kodulehel www.visitbalticmanors.ee;
http s: //w w w.faceb o ok .com/
visitbalticmanors/
Allikas: Lõunaeestlane,
30. oktoober 2018

Tegevjuhi Canter Värtoni
kommentaar sellele tunnustusele:
See on meie väikese, aga tubli
meeskonna töö. Ja nagu see tunnustus
näitab oleme hotelli külalisi suutnud
üllatada, on see siis hea teeninduse,
uhke kompleksiga, mõisakompleksi
eksponeerimisega või ….. - eks tuleb
ise tulla ja uudistada. Ootame ka
meie piirkonna inimesi osa saama
Cantervilla Lossi külalislahkusest,
on
see
tähtpäev,
sünnipäev,
firmapidu, või lihtsalt romantiline
koosviibimine.
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumi sügisball
23. novembril toimus Kanepi
Gümnaasiumis
suurejooneline
sügisball, millest võtsid peale Kanepi
noorte osa ka Räpina ja Värska
Gümnaasiumi ning Luunja Keskkooli
gümnasistid.
Ballilistele
saatis
tervituse haridus- ja teadussminister
Mailis Reps, kes innustas mäletama
neid hetki koolielust, mida saab
väärtuslike mälestustena vilistlastena
meenutada. Ta soovis meie kooliperele
vahvat õppimist ja avastamisrõõmu.
Direktor Ilvi Suislepa tervituses jäi
kõlama mõte, et lisaks teadmistele
ja raamatutarkusele on oluline
õppida ka tundeilma ja kogeda
emotsioone. „Ilus on puudutada õnne
ja igas argipäevas võiks olla killuke
muinasjutust“. Õhtujuhid Priit ja
Marion Strandberg hoidsid meeleolu
üleval muusikaliste vahepalade ning
seltskonnamängudega.
Õhtujuhid
lahkusid meie ballilt kiidusõnade
ja väga soojade tunnetega. Rahvast
tantsitas ansambel Kapriiz ning
üllatusena astus lavale Laura
Põldvere. Õhtu lõpus kuulutati välja
balli kuningas ja üllatuslikult kaks
kuningannat. Kuninga tiitli pälvis
Luunja gümnasist Egon Puksa
ja kuningannadeks said võrdse
häältetulemusega Maris Haavapu
Kanepist ja Elis Opmann Luunjast.
Õnneloosis tõi iga loos võidu, selleks
andsid oma panuse kooli õpilasfirmad
ja balli sponsorid. Fotografeerimiseks
oli sisse seatud fotonurk, kus valmisid
Maigi Piho käe all vaieldamatult õhtu
kauneimad fotod. Suurejoonelise õhtu
lõpetasid heli- ja valgusefektidega
Kristen Kalev ja Tauno. Kogu õhtu
oli avatud ka õpilaskohvik, kus

tantsude vahel sai keha kinnitada.
Suupistelaua katsid 7. klassi tüdrukud
Ele Kõivu juhendamisel, tervitusjook
tuli Värska Veelt. Meie suurimad
tänud kuuluvad Kanepi Avatud
Noortekeskusele ja Siretile, ballisaali
imelise kujunduse eest aitäh, Kristel
Uiboupin, Urmas Kivirand ja 9.
klassi õpilased Richard, Sulo ja
Valter Verner! Täname toetajaid:
Kanepi Vallavalitsus, Sefiiritordid,
Põlva Tarbijate Ühistu, Inkris
Projekt OÜ, Kanepi Aiand, Rõngu
Mahl.

11. klassi elamused Londonis

Õhtu oli täis positiivseid
emotsioone ning kindlasti on üritus
aastate pärast meenutamist väärt!
„Hoiame eneses uhkust, sest esimene
sügisball oli ülim kordaminek
paralleelselt rõõmutundega,“ võttis
emotsiooni kokku 11. klassi õpilane
Monika Kattai.
Laura Saunamets,
Kanepi Gümnaasiumi
õpilasesinduse president
Ilvi Suislepp,
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Kõige rohkem huvitas õpilasi
muidugi kultuuri- ja haridusnõuniku
Kerli Koori töö. Kõne alla tulid
õpilaste huvitegevuse võimalused,
uued huviringid, õpilasmaleva töö
jm. Õpilased tegid ka omapoolseid

nagu näiteks Sir Richard Wallace’i
kollektsiooni, Viktoria ja Alberti
muuseumi, Madame Tussaud´s
vahakujude muuseumi, Briti ja
loodusmuuseumi, rahvusgaleriid jms,
oli neid, kes tahtsid seigelda imeliste
kaubanduskeskuste labürindis ja
ka neid, kes tundsid end mõnusalt
lihtsalt sulandudes suurlinna rahvaga
ja jälgides kohvikuaknast brittide
igapäevast elu ja melu. Mõned meist
nägid ja kogesid kindlasti rohkem
kui teised, kuid Westminster Abbey,
Big Beni, London Eye, Trafalgeri
väljaku, Buckinghami palee ja Baker
Street’i nägid ära kõik. Selle reisi
üks võludest oligi, et saime teha ise
mõningaid valikuid endile võõras
ja teistsuguses keskkonnas. London
oli selleks suurepärane koht, igal
pool oli superhea organiseeritus ja
teavitus. Millest enamik siiani üle ei
saa – see ülim viisakus, sõbralikkus
ja tähelepanelikkus, mida jagus nii
klienditeenindajatel kui tavalistel
inimestel tänavail. Vihma sajab, jalad
on märjad, jahe on, aga keegi ei olnud
sellepärast kuri ja ebaviisakas. Soe
tunne oli.
2. detsembril sai meie reis läbi.
Kõik me võtsime tagasiteele asudes
kaasa palju rohkem, kui meil sinna
minnes oli ja seda absoluutselt igas
mõttes. Oleme tänulikud selle toreda
ja emotsionaalse reisi eest!
Keitlin Kõoleht
Kanepi Gümnaasiumi 11. klassi
õpilane

Kanepi Gümnaasiumi välisprojekt

Foto: Andre Kaljumäe

Kes vallavalitsuses töötavad?
See
huvitas
Kanepi
Gümnaasiumi 6. klassi õpilasi
ja nad käisid ühiskonnaõpetuse
tunni ajal vallamajas uurimas, mis
ametimehed seal siis töötavad ja
millega nad tegelevad.
Õpilasi võttis vastu vallavanem
Andrus Seeme, kes rääkis, mida uut
on Kanepi vallas oodata. Küsimusi
oli õpilastel hulgaliselt. Sooviti teada,
millal Kanepisse Konsum, kohvik ja
tankla tuleb.
Õpilased tegid ringkäigu kogu
majas ja said vestelda kõikide
ametnikega
alates
sekretäridest
kuni
sotsiaaltöötajate
ja
lastekaitsetöötajaga. Pikaks kujunesid
vestlused majandusnõuniku Ülar
Kõrgega, arendusnõuniku Piret
Rammuli ja ehitusspetsialist Peep
Potteri juures.

Olime oma klassiga juba ammu
soovinud minna ekskursioonile
just Londonisse, kuid see tundus
pigem
unistuse
kui
reaalselt
võimaliku plaanina. Ometi teatas
klassijuhataja juba õppeaasta alguses,
et me soovi korral 28. novembri ehk
stardikuupäeva ära märgiksime.
Esimene meeldiv emotsioon
lennukist välja astudes oli soojem ilm
kui Eestis, kuigi teadsime seda ju juba
ka varem. Avastasime, et loodus ei
erine Eesti omast eriti palju ja mõnes
mõttes tekkis isegi veidi kodune
tunne.
Hostelisse jõudes olid kõik juba
üsna väsinud, kuid pikutama ei
saanud veel keegi minna, sest ees
ootas esimene jalutuskäik Hyde
pargis asuvasse jõuluteemalisse
lõbustusparki, mis kandis nime
Winter Wonderland. Park oli võimas
ja tegevusi oleks jätkunud kauemaks,
kuid paljud olid pikast kõndimisest
väsinud ja läbimärjad ning otsisid
söögikohta. Kuna hostelisse tagasi
enam keegi jalgsi minna ei jaksanud,
siis pandi juba esimesel õhtul proovile
oma logistikaoskused, nii sõitsid
ööbimiskohta mõned metrooga,
mõned taksoga. Metroosõit oli
kahtlemata huvitav ning mitmele ka
esmakordne kogemus.
Järgmised päevad möödusid
gruppide kaupa erinevalt, sest soove
ja eesmärke oli mitmeid ning sellega
olime juba ka ette arvestanud.
Oli neid, kes soovisid külastada
kultuuriga seotud vaatamisväärsusi,

ettepanekuid, milliseid uusi ringe ja
tegevusi võiks noortele Kanepis olla.
Tiiu Leppikus,
õpetaja

Novembri alguses olid Eestis Kanepi Gümnaasiumi partnerid
Suurbritanniast ja Ungarist projekti “Unite Ambassadors - for Peace and
Cohesion” raames. Peetud said töökoosolekud, kuidas projektitegevustega
edasi minna ning planeeritud järgmised õppekäigud. Nädalalõpus jäi aega
tutvuda Lõuna-Eestiga ning ühtlasi jõudsime Värskasse, õpilasfirmade laadale,
kus olid kohal ka meie kooli noored ettevõtjad.
Kristel
Uiboupin

Külalised meie
minifirma
Pärlid müügileti
juures Värskas
õpilasf irmade
laadal.

6. klassi õpilased koos vallavanem Andrus Seemega kultuuri- ja haridusnõuniku
Kerli Koori töökabinetis. Foto: Tiiu Leppikus

Kanepi Gümnaasiumis tegutsevad noored ettevõtjad
27. novembril osales 16 Kanepi Gümnaasiumi õpilas- ja minifirmade liiget Põlvamaa noorte ideekonkursi „Välgatus“
korraldatud praktilisel koolituspäeval „Esimesed sammud müügini“. Oma kogemusi jagasid mitmed Põlvamaa edukad
ettevõtjad. Osalejad pidid ette valmistama nn liftikõne, kus oli vaja oma toodet müüa 2 minuti jooksul erinevatele
inimestele. Noortele anti tagasisidet ja soovitusi, kuidas edukamalt oma toodet müüa. Noored said kaasa palju häid
soovitusi, mida kasutati osalemisel Värskas toimunud V Rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal „Üle piiri turundus“.

Värskas õpilasfirmade konkurss-laadal: 9.klassi minifirma T-K tooteks olid kanepilehe trükisega särgid; 7.klassi
minifirma Sulepärlike müüs sulgedega ja pärlitega kaunistatud võtmehoidjaid. Fotod Reigo Teervalt
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PÕHIKOOLID

Saverna Põhikooli õpilaste
koolipäev pealinnas
Saverna Põhikooli 7.-9. klassi
õpilastel oli 30. oktoobril koolipäev,
mis erines tavapärasest. Ärgata tuli
varem, sest juba kell seitse hakkasid
21 õpilast, õpetaja Merike Tamm
ja allakirjutanu Tallinna poole
vurama.
Päev tõotas tulla huvitav: esmalt
Nukuteatri külastus, siis väike
jalutuskäik vanalinna tänavatel ja
seejärel tutvumine Suurgildi hoones
asuva Eesti
Ajaloomuuseumi
eksponaatidega. Boonusena leidsime,
et täpselt meie marsruudile jääb ka
Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigalerii,
kus on avatud näitus „100 loometööd
koolidest“. See pakkus meile erilist
huvi seetõttu, et teiste tööde hulgas
pidid olema seal ka meie kooli Gerly
Piho, Kärol Mägi ja Angela Hõlsti
tööd.
Ilm oli hea, meeleolu suurepärane
ja sõit kulges viperusteta. Nukuteatris
ootas meid ees lavastus „Kentsakas
juhtum koeraga“. Lugu ise oli väga
huvitav ja pani kaasa mõtlema.
Kindlasti soovitaks kõigil, kel
vanust 12+ seda lavastust vaadata.
Noorematele on see liiga pikk ja jääb
ehk pisut mõistetamatuks ning seda
saime ka meiega samal etendusel
olnud publiku hulgast tunda. Sestap
oligi hea, et istekohad esimeses reas
olid. Meie jäime küll etendusega väga
rahule.
Mõtted ikka veel lavastuse
peategelase,
autistist
poisi
Christopheri
juures,
asusime
Suurgildi hoone suunas teele. Tuli

tõdeda, et ka muuseumid muutuvad
järjest innovaatilisemaks ja aina
rohkem on seal puutetundlikke
ekraane, mis kutsuvad katsetama,
nuputama, mängima. Igaüks sai omas
tempos ajaloolisi eksponaate vaadata,
teadmisi kontrollida ja avastada
huvitavaid fakte. Muuhulgas saime
näiteks teada, et alles peale leeri said
tüdrukud endale seeliku ja poisid
püksid- sinnani lipati särgiga ringi.
Eesti Käsitöö Majas leidsime eest
loomenäituse, mis oli pühendatud
Eesti Vabariigi 100 aasta täitumisele.
Kuigi meie õpilaste tööde juures
olevatele siltidele olid kummalisel
kombel sattunud valed kooli ja
juhendaja andmed, ei lasknud
tüdrukud end sellest häirida. Kolm
tööd ühest väikesest maakoolistsaame olla uhked ja anda selle
saavutuse eest suurema osa aust
õpetaja Merikesele.
Jalutuskäik lõppenud, istusime
jälle bussi ja kojusõit sai alata.
Väike söögipaus Peetri Selveris,
energiaamps Adaveres ja 12 tundi
pärast seda, kui sõitu alustasime,
olimegi jälle samas kohas tagasi.
Suur
tänu
Rahvakultuuri
Keskusele, sest sõiduraha saime
projekti „Lapsed teatrisse“ kaudu.
Samuti Põlvamaa koordinaatorile
Kati Taalile, kes andis esmase
nõusoleku selle projekti elluviimiseks.
Ivi Luht
Saverna Põhikooli õpetaja

Krootuse lapsed tegutsevad
AS Balsnack on tuntud kui üks
suurim Eestimaine suupistete tootja.
Tema tuntumad kaubamärgid on
lastele lemmikud kartulikrõpsud
Kartulivahvel, Piraat ja Vigur.
Mõned aastad tagasi tegi
loodusmees Peep Veedla ja ajakiri
„Loodus” firmale ettepaneku hakata
tootma toidusegu lindude talviseks
toitmiseks.
Aitamaks
lindudel
talve üle elada pakub firma nii
seemnesegusid kui rasvapalle.
Juba
mitmendat
aastat
kuulutas AS Balsnack Eesti
Ornitoloogiaühingu lehel välja
linnusõprade
konkursi,
mille
käigus jagatakse registreerunud
lasteaiarühmadele
ja
koolide
klassidele ülesandeid. Krootuse
Põhikooli 3. klass osaleb konkursil
juba teist aastat.
Ka sel aastal oli esimeseks
ülesandeks valmistada linnumaja, et
tiivulistel oleks oma söögilaud, kus
nad karmides talveoludes midagi
nokavahele saaksid.
Krootuse lastele tuli seekord
appi Liisa isa Kalle Vagula, kes aitas
peale lindudele restorani valmistada
ka neli pesakasti kevadistele
lõunast
saabujatele.
Tüdrukud
arvasid, et trelli, haamri, puuri ja
klammerdajaga on töötada päris
vahva!
Oktoobris
osales
Krootuse
Põhikooli 3. klass Mini Negavati

konkursil. Mini Negavatt on I-VI
klassi
koolinoortele
mõeldud
keskkonnateemaline videokonkurss,
kuhu oodati kuni 2-minutilisi klippe,
mis pakuvad lahendusi erinevatele
keskkonnaalastele
probleemidele
(näiteks, kuidas säästa vett, aega,
paberit, elektrit, toitu, jäätmeid
või hoida mõnel muul moel meid
ümbritsevat keskkonda). Ka siis,
kui lahendus aitab kaasa vaid pisut,
on see siiski oluline - iga suur
muutus koosneb paljudest väikestest
algatustest.
Meie filmisime oma video klassis
ja Põlvas suurtes kaubanduskeskuses
ning see kandis pealkirja „Jäta
kilekott poodi!“.
Mini
Negavati
konkursile
saabus 65 keskkonnateemalist
videot ning konkursist võttis osa
pea 400 koolinoort erinevatest
Eesti koolidest. Äsja saabus rõõmus
uudis – osutusime Rimi Eesti Food
AS lemmikuks ning auhinna välja
pannud firma ootab meid endale
külla.
Videot saab vaadata YouTube´ist
pannes otsingusõnaks Jäta kilekott
poodi!
Sigrid Mallene,
Krootuse Põhikooli 3. klassi
klassijuhataja

Klassiöö Saverna Põhikoolis
Kui tavaliselt toimuvad koolides
klassiõhtud, siis meil oli esmakordselt
klassiöö. Oli väga vahva ja tahaksime
seda kindlasti korrata.
Esmaspäeval, 5. novembril tulime
kooli nagu alati ja kõik tunnid olid
samad. Oleks olnud nagu täiesti
tavaline koolipäev, kuid siiski mitte,
sest kõigil olid kaasas suuremad
kotid-kompsud. Valmistusime jääma
ööseks kooli.
Enne töö, pärast lõbu - nii ütleb
vanasõna. Pärast tunde muutsime
oma klassi „magamistoaks“, lükates
lauad-toolid kokku, et oleks suurem
põrandapind. Pakkisime lahti oma
asjad ja vahetasime riided. Käisime
ka pikapäevarühmaga koos söömas,
et mitte minna tööd tegema tühja
kõhuga.
Meie koolis on igal klassil
ülesandeks riisuda sügiseti ja kevaditi
mingi osa kooli territooriumist

lehtedest puhtaks. Võtsimegi rehad ja
mõned tekid, et lehehunnikud kohe
ka ära viia. Hoogne töö kestis kaks
tundi, siis läks juba pimedaks. Riisuda
jäi vaid väike lõik, mille tegime korda
järgmisel nädalal.
Tööd tehes olid kõhud tühjaks
läinud ning suundusime kodunduse
klassi pannkooke küpsetama. Tainas
valmis,
küpsetasime
maitsvad
ülepannikoogid. Mõnus oli ise kõike
teha ja koogid tulid väga hästi välja.
Kõik said ruttu otsa, sest pannkoogid
maasikamoosiga maitsevad kõigile.
Vahepeal oli kohale jõudnud
Käroli vanaema Leili, kes rääkis
meile oma välisreisidest ja näitas ka
pilte. Samal ajal meie muidugi ka
näksisime kõike, mis me kaasa olime
võtnud. Peale seda oli meil veidi aega
seltskonnamänge mängida. Aeg läks
uskumatult kiiresti!
Õhtu lõpetuseks hakkasime

vaatama õudussugemetega filmi
„Kõigi annetega tüdruk“. See film oli
minu arust jube lahe ning õudne ei
hakanud kellelgi. Hoopis vastupidi!
Kui mõned kiljuksid, siis meie
naersime peaaegu terve filmi. Filmi
vaatamise lõpetasime enne keskööd.
Muidugi ei suutnud me kohe magama
jääda, kuid lõpuks võttis uni võimust.
Hommikul ärkasime kell 7.
Pakkisime oma asjad kokku ning
tegime klassi korda. Pärast seda
vahetasime riided ning suundusime
sööklasse hommikuputru sööma.
Juba kogunesid ka esimesed õpilased.
Algas uus koolipäev.
Eleri Piho
Saverna Põhikooli
6. klassi õpilane

Tähtede jooks
Maailmakuulsat
sportlast
lähedalt näha ja temaga koos pilti
teha saab harva. Saverna kooli viiel
noorsportlasel oli see võimalus ühel
jahedal oktoobrikuu päeval.
8.
oktoobril
avati
Põlvas
renoveeritud linnastaadion. Mis oleks
aga avapauguks sobilikum, kui joosta
sellel ka esimesed rekordid? 400
m jooksudistants tuli läbida kõigil
vanuseklassidel. Eriti põnevaks tegi
ürituse see, et kohale lubasid tulla
ka Põlvast pärit kümnevõistlusetäht
Maicel Uibo ja maailma absoluutsesse
tippu kuuluv Shaunae Miller-Uibo.
Saverna kooli läks esindama
autotäis noori: Romer Marran ja
Joosep Kaur Reinsalu 3. klassist, Kärol
Mägi ja Mona Rea Nerva 6. klassist.
Konkurente oli palju, sest kokku
osales võistlusel 143 koolinoort. Meie
õpilased andsid vastastele tugeva
lahingu ning tulemuste üle võis vaid
rõõmu tunda. Parima etteaste tegi
tüdrukute D-klassis Kärol, keda jäi
pronksmedalist lahutama vaid 0,37

sekundit.
Ja keset starte nad tulidki...
Oli uhke tunne näha oma kooli
õpilasi rajal pingutamas ja neile
aplodeerimas kaht kuulsat sportlast!
Iga võistleja sai endale ka väikese
postri, kuhu oli võimalik Maiceli ja
Shaunae autogramm saada. Lisaks
oli kõigil, kes suutsid kannatlikult
oodata, võimalus saada ajalooline
foto endast koos kuulsustega. Oodata
tuli sellepärast, et külalistel tuli aegajalt ka erinevate vanuseklasside
võitjaid autasustada.
Saime meiegi autogrammid ja
pildid kätte- nii ühispildi kui ka
igaüks eraldi koos kuulsustega. Need
on fotod, mida võib uhkusega oma
pildialbumis säilitada. Vaatamata
pisut jahedale õhtupoolikule olid
meie vaprad noorsportlased rõõmsad
ja rahul- oli vahva spordiüritus.
Ivi Luht
Saverna Põhikooli õpetaja

Tähtede jooks. Foto: Ivi Luht

Isad kooli!
Isadepäeva-eelsel
laupäeval
kogunes kaheksa toimekat isa
Krootuse koolimajja, et pisut
puurida, kruvida, kopsida, saagida ja
lihvida. Seekordse piduliku ürituse
asemel otsustati lapsevanemad tööle
rakendada. Kooli mänguväljak vajab
hädasti uusi kiikesid, samuti tunneme
suurt puudust väliklassist, kus kevadel
ja sügisel õuetunde korraldada.
Tegusa
päeva
raames
sai
kooli söökla ette uued rulood ja
füüsikaklassi uued õpilaslauad kokku
pandud. Tehnoloogiaõpetuse ühe seni
tühjalt seisnud ruumi seinale looditi
ja kinnitati remondiks vajalikud
latid. Ühe isa osava töö tulemusena
said
teravaks
keerulisemad
treipeitlid. Kõige suuremat ja
täpsemat tööd nõudis kaheksanurkse
laua kujundamine, selle detailide
mõõtmine ja saagimine. Valmis said
ka kiigelauad, mis jäävad kevadet ja
kiikujaid ootama.

Samal ajal, kui meestevägi
saepurutolmus ja masinamüras oma
asju ajas, toimetasid õpetajad agaralt
köögis. Piruka- ja koogiküpsetamise
kõrval
tehti
kokkuvõtteid
oktoobrikuisest koolitusest Rootsis.
Pärast tublit tööd tänas direktor

kõiki kohaletulnud isasid tänukirjaga.
Lisaks isadele olid töised ka meie
meesõpetajad Peeter ja Ahto ning
puiduringi juhendaja Toivo Madise.
Aime Sabre

Foto: Rita Punning

KOGUKOND
Kadripäeva õpituba Prangli külakeskuses

Fotod: Sigrid Mallene

25. novembril toimus Prangli
külakeskuses kadripäeva õpituba.
Seekord tegime natuke teistmoodi
kadripäeva. Õpitoas osalejaid oli
neliteist 6-16aastast last. Kuna õhtul
läheb vara pimedaks, siis tuli meie
juhendajal hea mõte teha lastega
helkuringleid. Töökäik tundus küllalt
raske väiksematele, sest nõela ja
niidiga õmblemist oli palju. Suuremad
aitasid väiksematel järjepeale saada ja
lõpuks said kõik ilusad helkuringlid
valmis. Sellel inglil oli kadripäevaga
palju ühist, sest heledaid riideid
kandsid kadrisandid. Pimedal ajal

tuleb helkurit kanda nii lastel kui
ka kadrisantidel, et nad oleksid
nähtavad autojuhtidele. Varsti on
käes jõuluaeg, kus võid oma tehtud
ingli kuusepuule ehteks panna või
oma parimale sõbrale kinkida. Meil
oli võimalus osaleda fotokonkursil
„Helkuriga sõbraks“, mille viis
läbi Maanteeamet koostöös Eesti
Kunstiakadeemia
tudengitega.
Saatsin meie õpitoas meisterdatud
helkuritest foto, tänu millele võitsime
auhinna.
Karpide meisterdamise õpituba
Esimesel detsembril meisterdasid

Prangli külakeskuses naised ja lapsed
ilusaid karpe. Juhendas Ellen Nukk.
Jõulupidu Prangli külakeskuses
toimub 22.detsember kell 16.00
Prangli külakeskuse huvijuht
Merle Juhkam
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KOGUKOND
MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsi tegemistest 2018. aastal
MTÜ Põlgaste Maaelu Selts on
tegutsenud 19 aastat. On kujunenud
traditsioonid ja tegemised, mida
aastast aastasse peetud. Seltsi
eesmärk on oma liikmete, Põlgaste
ja piirkonna külade inimeste
kaasamine ühistegevusse käsitöö,
koolituste, õppereiside, kultuuriliste
ürituste kaudu; pakkuda kohtumisja suhtlemisvõimalusi, tegevuste
järjepidevust, pärandi väärtustamist.
Selts toetab seenioride tegevusvõimet,
füüsilist
aktiivsust.
Planeeritud
tegevused
seovad
erinevaid
põlvkondi.
Seltsil on 25 liiget. Perenaiste- ja
käsitööring käib koos kord nädalas.
Vahetame
muljeid
aiatöödest,
degusteerime valminud hoidiseid,
jagame retsepte ja kogemusi
talvevarude
valmistamiseks.
Käsitööga tegeleme ka jõudumööda,
kellel tervis ei luba enam, saab
teistega
suhelda.
Inspiratsiooni
käsitöödest oleme saanud näitustelt,
käsitöölaatadelt,
muuseumidest,
õppereisidelt ja internetist. Ringi
juhendaja – meie raudvara ja pärandi
hoidja Õie Lokk teeb nähtu teoks,
katsetab ja õpetab teistele tegijatele.
Peamiselt tehakse kodus kudumeid
lastele ja lastelastele. Õiel on kunstilist
meelt paljude käsitööliikide puhul,
viimasel ajal on tegu sünnipäeva
ja jõulukaartide valmistamisega.
Teine aktiivne juhendaja on Härtsi

Müürsepp, kes õpetab klaasimaali
ja paeltikandit. Meil on olnud need
koolitused KOP-st mõned aastad
tagasi, nüüd tuletame meelde.
Tegus, abivalmis, lõbus Eha Sööt
koob ja heegeldab sooje kudumeid
oma lastelastele, oskab teha erinevaid
kaunistusi tähtpäevadeks, kirjutab
ajalugu. Õie ja Härtsi on aidanud
kanga üleskäärimist teha pansionaadi
noorikutele, eesotsas juhataja Marika
Drenkhaniga, kes oma vabast ajast
leidsid aega kududa põrandavaipu ja
hiljem olid need ka näitusel Põlgaste
suvepeol. Nad aitasid ka kanga
üleskäärida lasteaia õpetajal Kairit
Kolbakovil, kes soovis kududa endale
ehtsaid Eesti rahvariide seelikuid ja
nii valmiski kahe seeliku jagu riiet.
Praegu koob tegus naine sõbat. Ainult
imesta noorte inimese ettevõtlikkust!
President
Kersti
Kaljulaid
tunnustas kaunite kodude loojaid
Viljandis, sealhulgas
meie seltsi
liiget Malle Järve. Valla sünnipäeval
tunnustati
meie seltsi liikmeid
Malle Järve, Krista Müürseppa
ja Helju Tellingut tänukirjadega.
Veel tähistame kalendri tähtpäevi,
sünnipäevi. Osa seltsi liikmeid
osalevad külakeskuse ansamblis
„Vannamuudu“, oleme esinenud
jõulupeol, pansionaadis, žanripäeval
Leevakul, Võru Kandles päevakeskuse
laulupäeval, Põlva Intsikurmus, igal
aastal oleme osalenud 4-maakonna

Põlvamaa Aasta küla tiitli pälvis
Karilatsi küla
Põlva ja Kanepi vallapiiriga
poolitatud Karilatsi küla kuulutati
Põlvamaa aasta külaks, mis
viib karilatsilased tuleval aastal
võistlema Eesti aasta küla tiitli
nimel.
„Tegemist on väga tubli ja tugeva
külakogukonnaga, kus 2007. aastal
asutati ka külaselts,” kiitis MTÜ
Põlvamaa Liikumine Kodukant
juhatuse esimees Ahti Bleive. „Külal
on olemas korralik arengukava, igal
aastal tehakse üritusi, arendatakse
oma külaplatsi.”
Omapäraseks
muudab
Karilatsi küla loo aga asjaolu, et
administratiivselt on sellenimelisi
külasid Põlvamaal koguni kaks
tükki, sest oma Karilatsi küla on
nii praegusel Kanepi kui ka Põlva
vallal (enne haldusreformi vastavalt
Kõlleste ja Vastse-Kuuste vallal).
Päriselus on tegemist siiski ühe
külaga, mis on jagatud seisus juba
aastast 1939. Tol aastal toimunud
haldusreformi
tulemusel
jagati
varasem
Karilatsi
vald
kahe
suurema valla vahel, mistõttu tulid
ka kolmapäeva õhtul Himmaste
raamatukogus
toimunud
aasta
küla väljakuulutamisele Karilatsi
külavanemat õnnitlema nii Põlva
vallavolikogu esimees Lennart Liba

kui ka Kanepi vallavanem Andrus
Seeme.
Karilatsi
küla
tutvustanud
külavanem Maie Asur kinnitas, et
külale antud omapärane nimi anti
tõepoolest põhjusel, et tegemist on
olnud lasterohke külaga. „Karilatsis
oli palju popsitalusid, kus igas peres
oli keskmiselt kuus last,” ütles Asur.
Lastepuuduse
üle
ei
saa
külavanema sõnul kurta ka praegu,
sest külarahva seas annavad tooni
noored
inimesed.
Külarahvast
loendati viimati 197 inimest, neist
enamik (133) elab Põlva vallas ning
64 on Kanepi valla hingekirjas.
„Iga küla on oma inimeste nägu,
mitte majade ja asjade nägu,” lausus
Asur. Külarahvas on ühiselt teinud
korda külaplatsi ning nende suur
unistus on püstitada sinna ka köetav
külakeskuse hoone, kus korraldada
kokkusaamisi, ühisüritusi ning kus
saaks Asuri sõnul pakkuda tegevust
ka vanemaid töölt koju ootavatele
lastele.
Põlvamaa aasta küla tiitli
pälvinud Karilatsi esitatakse ühtlasi
ka tuleval aastal Räpinas toimuvale
külaliikumise Kodukant Maapäevale,
kus selgitatakse välja Eesti aasta küla
2019.
Allikas: www.polvamaa.ee

MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsiga Kohtla-Järve ja Narva reisil
memme-taadi laulupäevadel, tänavu
Viljandis. Teeme koostööd Põlgaste
külakeskuse, pansionaadi, lasteaiaja MTÜ Päri Seltsiga Erastvere
külakeskuses. Detsembris toimub
seltsi jõulupidu.
Aastal 2018. saime Kanepi vallalt
toetust ürituste korraldamiseks 902.eurot. Suvel toimus õppereis KohtlaJärve - Narva, osales 45 inimest,
seltsi liikmed peredega, Põlgaste ja
piirkonna külade rahvas. Külastasime
Kohtla-Järve
Eesti kaevanduse
allmaa-muuseumi,
kus
saime
ülevaate põlevkivi tekkimisest, selle
leiukohtadest, kaevandamisest kui
ka kasutamisest. Peale selle oli Narva
kultuuripealinnas bussiekskursioon.
Sõitsime mööda Kreenholmi hoone

kompleksist, külastame Aleksandri
kirikut,
kirikutorni
vaateplatsi,
Rootsi lõvi mälestusmärki, Õigeusu
ülestõusmise
kirikut,
Peetri
platsi, jalutasime Narva linnuse
territooriumil. Eesti-Vene piiril
on Narva ja Ivangorodi unikaalne
kahe kindluse kompleks, millel suur
turismi-, ajaloo- ja kultuuriväärtus.
Veel sai vaadata raekoda, Tartu
Ülikooli Narva kolledžit, bastione,
Narva promenaadi, Narva sadamat,
Victoria bastioni kasematid- käikude
külastamine. Õppereis meeldis ja
osalenud said uusi oskusi ja teadmisi
ajaloo-, kultuuri,- uuenduste ja
muutuste valdkonnas ning reis
avaldas silmaringi Kohtla-Järve ja
Narva vaatamisväärsustest.

Valla toetusega toimus ujumine
Võru-Kubija ujulas kaks korda
kevad- ja sügisperioodil, mis
oli väga tervendav üritus. Teatri
ühiskülastustega Tartu Vanemuise
suures ja väikses majas saime osa
meeldivast kultuurist. Kõik need
üritused annavad
meile jõudu
paremaks
toimetulekuks
meie
igapäevases argielus ja suudavad
aidata kaasa kogukonna arengule.
Projekt on vastavalt kavandatule ellu
viidud ja aruanne esitatud.
Oma kuludega oleme osa
võtnud
kultuuriüritustest
Põlva
Kultuurikeskuses,
Intsikurmus,
Võrus,
Valgjärvel
jm. Traditsioonilised on ka laatade
ühiskülastused Palamusel, Lindoral
ja valla territooriumil.
Tänan kõiki seltsi liikmeid,
Põlgaste ja piirkonna külade inimesi,
koostööparnereid ja Kanepi valda
aktiivse koostöö ja toetuse eest.
On meeldiv koos tegutseda ja
üritustest osa võtta, et olla kursis
elu-olu probleemide ja igapäeva elus
toimuvaga.
Häid jõule ja aastavahetust!
Tervist, õnne, edu algavaks 2019.
aastaks!
MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsi
juhatuse esimees
Milvi Klaar

Helkurkõnd „Helkuriga sõbraks“ Savernas
Juba viiendat aastat järjest
korraldas
Lõuna
Prefektuur
kodanikupäeval, 26. novembril,
helkurkõndi.
Kui
eelnevatel
aastatel olid kaasatud ainult
lõunaeestlased, siis sellel aastal
oli üritusse maanteeameti ja
vabatahtlike abil kaasatud juba
terve Eesti. Ürituse eesmärgiks
on teha ennetustööd, et inimesed
saaksid aru, miks on helkuri
kandmine vajalik.
Põlvamaal toimus helkurkõnd
kolmes kohas: Räpinas, Himmastes
ja Savernas. Kui avastasin, et üheks
toimumiskohaks
on
Saverna,
otsustasin
pakkuda
ennast
vabatahtlikuna appi. Samuti tegin
üleskutse ka naiskodukaitse Kanepi
jaoskonna naistele. Vabatahtlikena
otsustas minuga liituda veel kolm
naist: Tuulike Mölder, Kaili Mertsina
ja Kati Liibert.
26. novembri õhtul kogunes
väike seltskond inimesi, kes
soovisid osaleda helkurkõnnil.
Enamus kohaletulijaid olid tulnud
perekonniti: emad, isad, lapsed,
vanavanemad ja isegi üks koer oli
meil seltskonnas. Kokku oli meid
16 inimest. Üritust pidi algselt läbi
viima meie piirkonnapolitseinik
Veronika Kadastik, kuid tema asemel
tulid Kagu politseijaoskonna Põlva

piirkonnagrupi
vanemkomissar
Maarika Morel ja noorsoopolitseinik
Aliis Udras. Neile oli nõu ja jõuga
abiks meie oma valla abipolitseinik
Marko Kaasik.
Alustuseks rääkisid politseinikud
meile helkuri tööefektiivsusest
ning õigest kandmisest. Mina
olin koguaeg arvanud, et helkurit
tuleb kanda paremal pool ehk siis
sõidutee pool, kuid tuli välja, et
kui liikuda linnas, siis peaks helkur
olema mõlemal pool. Seda selleks, et
oleksid mõlemalt poolt autojuhtidele
nähtav. Saime ka soovituse, et
korraga võiks kanda mitut helkurit,
sest liikumisel äratavad need
rohkem tähelepanu kui üks.
Peale seda jagati osalejatele
helkureid, seda tegid nii politseinikud
kui ka meie, naiskodukaitsjad.
Need, kes olid kodunt helkureid
kaasa võtnud, said neid soovi korral
riputada Saverna külakeskuse juures
kasvava kuuse külge. Nii ehivadki
lisaks elektriküünaldele Saverna
jõulukuuske nüüd ka helkurid.
Politseinikel
õnnestus
mõned
helkurid anda ka paarile hilisele
möödujale. Kui kõigil olid helkurid
külge pandud, asusime väikesele
jalutuskäigule. Marsruudi oli ette
valmistanud abipolitseinik Marko
Kaasik. Jalutuskäigu eesmärgiks

oli jagada kõigile vastutulijatele
helkureid.
Jalutuskäigu lõpus oli kõigil hea
tuju ja keegi ei kahetsenud, et oli
kodunt välja tulnud. Välja sai käidud
isegi mõte, et võiksime sellest
üritusest teha lausa traditsiooni. Igal
juhul oleme meie, naiskodukaitsjad,
nõus seda üritust järgmisel aastal
läbi viima ja huvi korral ka erinevates
kohtades valla territooriumil.
Üritus oli väga vahva ning oli
hea ennast korrakski toast välja
ajada ja üks väike jalutuskäik teha.
Kahju ainult, et osalejaid vähe oli,
oleks võinud ikka palju rohkem olla.
Loodetavasti järgmisel aastal on
osalejaid tunduvalt rohkem.
Lõpetuseks tahaksin tänusõnad
öelda Saverna Noortekeskuse juhile
Greta Pentsale, kes tegi ürituse jaoks
kuulutuse ja seda hoolega jagas ning
Saverna raamatukogu juhatajale
Tiina Hoop´ile, kes käis välja
helkurpuu mõtte. Ning loomulikult
suured tänud ka noorsoopolitseinik
Aliis Udrasele, vanemkomissar
Maarika Morelile ja abipolitseinik
Marko Kaasikule.
Aike Meekler

KULTUUR
Klubi „Ajaring” tegemised novembris
Kanepi
eakate
klubi
“Ajaring” pakub jätkuvalt oma
tegevusega rutiinsesse argipäeva
vaheldusrikkust. Nii oli see ka
novembris, mil oli võimalus
kahel korral end värskendada
Pühajärve SPA-s, külastada Põlva
Kultuurikeskuses Rakvere Teatri
etendust ning kuulata ettekandeid
mõnusas kohvilauas.
Igakuine
“Ajaringi”
kokkusaamine 13.novembril algas
tavapärase hommikvõimlemisega.
Seejärel
kohvilauda
nautides
kuulasime teavet Kärgula küla
Loona talu peremehelt Allar Asilt
maheteravilja saaduste tootmisest

ja müügist. Erinevaid nimetusi
jahusid ja helbeid oli võimalus ka
kohapealt koju kaasa osta. Lähemad
müügipunktid, kus nende tooteid
müüakse, on Võru Maksimarket
ja Põlva Tillu talupood. Leppisime
kokku, et kohtume edaspidigi.
Järgmisena sai sõna Ülle Lill,
kes on avastanud igapäevaste
tegevuste kõrval ka iseenda
tundmaõppimise vaimsel tasandil,
millele on abiks olnud kirikuelu,
vastavasisuline kirjandus, kursused
ja vahetu kontakt vastava õpetuse
asjatundjatega. Oluline on olla enda
suhtes austav, tolerantne ja tänulik siis oled võimeline sama ka teistele

Teated „Ajaringile“

pakkuma!
Teatrietenduse “Paunvere poiste
igavene kevade” lavastuses rulliti
lahti 20 aastat paunverelaste elust
ning juhtumistest. Materjalile oli
lähenetud hoopis erineva nurga alt,
kui seda oli raamatutes ja filmides.
Kõik need tegevused on saanud
võimalikuks
tänu
energilisele
klubi juhatajale Meedi Haabmale,
Kanepi Vallavalitsuse ja Kanepi
Seltsimaja toetusele ning muidugi ka
rohkearvulisele osavõtjaskonnale.
Piia Jõks

Aasta 2018 oli “Ajaringile” tegus.
Meie korraldatud ettevõtmised on
olnud oodatud ja rahvarohked.
Meiega on liitunud aasta jooksul 33
uut liiget ja 2 inimest on end juba
2019. aastal liituma registreerinud.
Uuel aastal jätkame Pühajärve
SPA külastamist 2 korda kuus
väljasõiduga kell 8.45 Kanepi
bussijaamast - 09.jaanuar, 22. jaanuar,
05.veebruar, 19.veebruar, 05.märts,
19.märts, 02.aprill, 16.aprill, 07.mai,
21.mai.
Igakuised kohtumised Kanepi
Seltsimajas algusega kell 9.00
on
15.jaanuaril,
12.veebruaril,
12.märtsil, 23.aprillil ja 14.mail.

28.jaanuaril sõidame Tartusse
Sadamateatrisse vaatama Rakvere
Teatri etendust “Kuni ta suri.” Buss
väljub Kanepi bussijaamast 17.20.
Tänan kõiki, kes on olnud toeks,
et meil oleks mõnus ja tore koos olla
ning saaksime avardada silmaringi.
Soovin kõigile kodu ja kodusoojust,
et keegi millestki ei peaks tundma
puudust.
Ilusaid jõule ja aastat uut,
et näha kõikidel naeratust!
Meedi Haabma

Kanepi Teataja
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1. 40 aastat tagasi 14.12.1978
suri Kanepis 77 aasta vanusena
August Tinn, sündinud Tartumaal
30.01.1901. Maetud Kanepi Mäe
kalmistule.
Lõpetanud
SaareRuskavere
algkooli,
Torma
kihelkonnakooli, Mustvee kreiskooli,
Tartu Saksa gümnaasiumi, uute
keelte kursused Tartu ülikooli juures,
oli Kanepi köster-organist 1924-31,
koolmeister, töötanud Kanepi koolis
muusika ja vene keele õpetajana ja
asendusõpetajana 1944-53.
2. 75 aastat tagasi 18.12.1943
sündis Tallinnas muusikaõpetaja
Piia Vinnal-Jõks, lõpetanud Kiltsi
7-kl. Kooli, Tartu Muusikakooli
ja
Tallinna
Konservatooriumi
1967
koorijuhtimise
erialal.
Töötanud Kanepi Gümnaasiumi
muusikaõpetajana
1967-2014,
juhatanud laste-, nais- ja mudilaskoore,
asutanud
muusikaklassi,
olnud

muusikaõpetajate sektsiooni juhataja,
juhatanud Kanepi segakoori ja
kirikukoori, töötanud organistina
kirikus, olnud laulupäevade üldjuht
Põlvas ja Kanepis, osalenud oma
kooridega 9-l üldlaulupeol ja sama
paljudel koolinoorte laulupidudel,
teeneline õpetaja (1983), Põlvamaa
ja vabariigi aasta õpetaja (2002),
kultuurkapitali elutööpreemia (2014).
3. 170 aastat tagasi 25.12.1848
sündis Erastvere v. muusikamees,
köster ja koolmeister, koorijuht
Adam Adolf Arras, suri 2.03.1907
(58) Võrus, on lõpetanud 1867
Kanepi kihelkonnakooli, 1870 Valga
Cimze kihelkonnakoolmeistrite ja
köstrite seminari, töötas 1870-72
Kanepi kihelkonnakoolis, juhatas
Kanepi meeskoori, koondas kõik
kihelkonna koorid ühtse juhtimise
alla, andis suure ühend segakooriga
vabaõhukontserte. Lahkus Kanepist

lahkhelide tõttu kirikuõpetaja von
Holstiga, C. R. Jakobsoni toetamise
pärast, sai Võru Katariina kiriku
köstriks. Kanepi lauljad saatsid teda
lauldes Loko kõrtsini. Võrus jätkas ka
koorijuhtimist. Arras abiellus Võrus
keerulise saatusega Helene (Sternfeld)
von
Nolckeniga
(14.3.185021.10.1897), parun Nolckeni lesega,
kelle ainus tütar võeti emalt ära
pärast isa surma sugulaste Nolckenite
juurde. Helene ja Adolf Arrase perre
sündisid lapsed Erich Arwid Arras
(1886) ja Martha Helene ArrasKopvillem (1889), nende ema Helene
suri 47 aastasena. Adolf Arrasele
ulatas abikäe laste kasvatamisel
sõbra, Kanepi Lauluseltsi esimehe
Gustav Danieli lesk Leena DanielSoome Kanepist, kellega ta abiellus.
Nende perre sündisid veel ka ühised
lapsed, isa surres oli Helmut Viktor
Wilhelm Arras 12 ja Aksel Gustav

Aasta 2018 Kanepi Seltsimajas
Alles see oli, kui Eesti esimene
seltsimaja - Kanepi Seltsimaja tähistas oma väärikat 130. juubelit.
Aasta on möödunud justkui
linnulennul ja esimesel jõulupühal
26. detsembril lisandub aastate ringi
järgmine. 2018. aasta oli seltsimajas
töine ja sündmusterohke. Huvilistel
on olnud võimalus osa saada
peoõhtutest, kontsertidest, sealhulgas
ka
hõimurahvaste
kollektiivide
esinemistest, etendustest. Kinoklubis
on näidatud enamus uutest Eesti
filmidest. Toimusid infopäevad,
koolitused, ümarlauad. Endiselt on
Kanepi Seltsimaja ka kogukonna
lemmik tähtpäevade tähistamise
koht. Siinjuures ei hakka loetlema
nimeliselt kõiki toimunud sündmusi,
sest jooksvalt on kõigile info
kättesaadav olnud. Midagi toredat,
endale sobivat võis loodetavasti
leida nii noor kui vana. Endiselt on
teretulnud ettepanekud seltsimajas
toimuva osas, et ühiselt tegevusi
veelgi mitmekesisemaks muuta. Ikka
kordaks üle ka parima võimaluse
sündmuste info leidmiseks: Kanepi
valla kodulehel asuv sündmuste
kalender.
Iganädalaselt
tegutsevad
kollektiivid: Kanepi Segakoor –
dirigent Kalev Lindal ja koorivanem

Vaike Kottisse, segarahvatantsurühm
„Kanepi Kanged“ – tantsujuht
Mari Rüütli, naisrahvatantsurühm
„Kanapää Keerutajad“- tantsujuht
Tiina Ilves (alates septembrist
2018.),
memmede
tantsurühm
„Vunkratas“- tantsujuht Maarja
Lattik (alates septembrist 2018.),
segarühm „Päripidi“- tantsujuht
Maria Drenkhan, Line-tantsurühm
„Kanepi Kantri“- tantsujuhid Marika
Drenkhan ja Sirje Lattik, Kanepi
Harrastusteater- näitejuht Tuulike
Mölder, kangakudumisringi (toimub
Kanepi Gümnaasiumis) juhendab
Riina Hass, eakate klubi „Ajaringi“
juhib Meedi Haabma. Kuna järgmine
aasta on suure laulu- ja tantsupeo
„Minu arm“ ja Põlvamaa lauluja tantsupeo aasta, on mitmetel
kollektiividel palju tööd uue
repertuaari õppimisel ja tavalise ühe
korra asemel harjutatakse kaks korda
nädalas. Ülevaatused suurele peole
pääsemise üle otsustamiseks on juba
uue aasta alguses. Vaatamata sellele
jõuavad seltsimaja isetegevuslased
esinema ka kodust kaugemal,
osalevad maakondlikel žanripäevadel
ja muudel sündmustel. Nagu ikka
toimus ka sel aastal isetegevuslaste
tänuõhtu, külas oli Velikii Novgorodi
folkloorigrupp, kes tutvustas oma

rahvuskombeid ja meiegi pakkusime
vastu omi mardipäeva kavasid.
Suurepärased mälestused sellest
õhtust ei kustu veel nii pea. Kanepi
Seltsimaja helitehnik Tauno Pettai
ja valgustehnik Kristen Kalev Lina
on olnud abiks ka teiste asutuste
korraldatud sündmustel. Suur tänu
kõigile kollektiividele! Et jätkuks ikka
jaksu ja tahtmist koos tegutseda.
Seltsimaja on saanud uue
parkla, MTÜ Kanepi Laulu Seltsi
eestvedamisel edeneb maja väliala
kujundamine. Valmimisjärgus on
mitmeotstarbeline välikohvik.
Kümme aastat Kanepi Seltsimajas
heakorda hoidnud Viive Kukk jäi
alates
novembrist
väljateenitud
pensionile.
Suur
tänu
talle
kohusetundlikult tehtud töö eest!
Uue töötajana alustas Eve Kõva,
kellele soovime palju jõudu seltsimaja
eest hoolitsemisel!
Palju tänu kõigile Kanepi
Seltsimaja sõpradele, külalistele,
toetajatele tegude rohke aasta eest!
Kauneid pühi!
Rõõmsate kohtumisteni Kanepi
Seltsimajas!

Adolf Arras 2 aastane. Leena Arras
(Daniel,*Soome) (1865-1937, (72))
pärines Kanepi kirikumõisa rentniku
Andres Soome perest, tema õde
Miina Soome-Veera Jõgever oli
ülikooli professori Jõgeveri abikaasa
ja kolmas õde Anna Soome oli abielus
EKMS sekretäri Adolf Danieliga.
4. 155 aastat tagasi 27.12.1863
ühendati
Karl
v.
UngernSternbergi
taotlusel
Liivimaa
kubermanguvalitsuse
patendiga
Kooraste, Karstemõisa, Kaagrimõisa,
Jõksi ja Mügra (Pallawa/Bellevue)
mõisad üheks Kooraste nimeliseks
rüütlimõisaks, eraldusid 1875.
5. 95 aastat tagasi 24.12.1923
õnnistati Kanepi kirikuõpetajaks
Friedrich Heimann, eestistatult
Manivald
Heinam,
sündinud
1.2.1894 Rabivere koolimajas Hageri
khk., surnud 30.5.1969 Vancouveris,
oli 1926-33 oli Võrumaa praosti

abiks ja 1933-1944 praostiks, juhtis
Kanepi Vabadussõjas langenute
ausamba orgkomiteed, oli osalenud
ka ise Vabadussõjas. Emigreerus
Ameerikasse.
Tema
järeltulijad
andsid tema arhiivi üle Kanepi
kirikuõpetajale J. Pallole.
6. 140 aastat tagasi 30.12.1878
ilmus “Sakala” lisalehtedes nr. 50. ja
51. Märt Miti poleemikat tekitanud
kriitilised artiklid Kanepi materjalide
põhjal “Kes on kirikumüüride
lõhkujad?”
Tartus, 22.11.2018
Kalendrit lehitsenud
Milvi Hirvlaane

Advendiaja algust tähistasime
koos lätlastega
Advendiaja algust ja jõuluaja
ootust tähistas meie „Päripidi“ ja
„Sügiskulla Leedid“ Lätis Balbi
linnas
suurel
ühiskontserdil
„Ootuse aeg, imede aeg“.
Kontserdist võttis osa 14
tantsurühma
Läti
erinevatest
regioonidest. Kanepi vallast oli kutse
2 rühmale. Suurt rõõmu valmistas
kohtumine parimate sõpradega
Varkavast, kellega oleme suhelnud
juba 6 aastat.
Kontsert ise oli väga põnev:
laulud, tantsud ja huumorilood.
Kontserdi lõpus rühmajuhid said
võimaluse paisata õhku kulda-karda
ning 500-euroseid paberkuponge.
Kontserdi eesmärgiks oli kõigi
esitatud tantsude seast valida
välja kõige huvitavamad tantsud
esitamiseks järgmisel aastal Dagda
kontserdil. Meie rühmad tantsisid
omaloomingulisi tantse, millest
seekord valiti lemmikuks „Vat sedasi“,
muusika M. Nuude, koreograafia M.

Drenkhan.
Imetlesime
tantsurühmade
tualettide
kaunist
kirevust,
tantsusammude
graatsilist
ilu
ja väljapeetust ning lustlikku
esinemisrõõmu.
Aitäh „Päripidi“ rühmale ning
„Sügiskulla leedidele“ Kanepi valla
esindamise eest kontserdil! Täname
lahket ja abivalmis kindla käega
bussijuhti Toivo Vaherit. Kõige
suuremad tänud tantsijate nimel
toetuse eest Kanepi Vallavalitsusele
ning Kanepi seltsimajale eesotsas
Marju Jalasega, kes on alati
vastutulelik ja abivalmis pakkumaks
oma oskuslikku abi nii tegevuste
korraldamisel, välisriikide sõpradega
suhtlemisel ja projektide kirjutamisel.
Täname Kanepi Gümnaasiumi, et
saame teha proove kooli saalis.
Segarühm „Päripidi“ ja
„Sügiskulla Leedid“ juhendaja
Maria Drenkhan

Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja juhataja

RAAMATUKOGU

Maaritsa raamatukogu põnev aasta
2018. aasta on Maaritsa
raamatukogus möödunud kui
linnutiivul. Igal kolmapäeval
oleme laste ja noortega mänginud
lauamänge, maiustanud ja lihtsalt
head seltskonda nautinud.
Aasta algas üle kahe aasta
toimuva
Nukitsa
konkursiga,
kus lapsed saavad ise valida
parima kodumaise kirjaniku ja
raamatuillustraatori. Ka meie lapsed
hääletasid innukalt. Sel aastal olid
üle Eesti laste meelest parimad Ilmar
Tomusk ja Hillar Mets.
Kohe olid ukse ees Eesti
100.
sünnipäeva
pidustused.
Sai mälumängu korraldatud ja
raamatukogus
toimus
Eestile
sünnipäevakingiks mõeldud hubane
kodumaateemaline ettelugemine.
Maaritsa raamatukogu panustas
lausa 2,5 tunniga.
Muutus
Põlvamaa
raamatukogude
tööprogramm
Urram. Nüüd on ka meie
raamatukogudes olevad teavikud
näha aadressil www.lugeja.ee. Sealt
saab otsida, pikendada tähtaegu
ning oma laenutuste ajalugu vaadata.

Usinat kasutamist kõigile!
Valmis Maaritsa raamatukogu
kroonika aastatest 2012-2015, mis
on digitaalne ja e-raamatuna kõigile
nähtav aadressil
https://issuu.com/jaanikatappo/
docs/maaritsa_rahvaraamatukogu_
kroonika_
Meisterdasime
emadepäeva
kaarte ja ka sel aastal toimus
suvelugemisvõistlus. Kokku loeti üle
200 raamatu. Võistluse peaauhinnaks
oli sõbraga spa-mõnude nautimine
ja selle võitis kõige tublim suvelugeja
Sandra Tamm. Teisele kohale jäi napi
üheainsa vähem loetud raamatuga
Kirke Lepist ja kolmanda koha
võitis Keiti Sõukand. Et tublisid
lugejaid ikka vääriliselt tänada,
korraldasime ühe vägeva peo
ning kuna auhindade üleandmine
sattus just Halloweeniõhtule, oligi
meil mõnus õudukahõnguline
peoõhtu. Sõime kooki, lugesime
õudusjutte ja kutsusime isegi vaime
välja. Raamatukogus põlesid päris
kõrvitsalaternad ja seinad olid täis
igasuguseid elukaid.
Augustis ja septembris olid

raamatukogus
väljas
imelised
loodusfotode
näitused,
mille
autoriks oli Reigo Reimets.
Septembri
keskpaigas
toimus
raamatukogus tore kohtumisõhtu,
kus Reigo tervele raamatukogutäiele
huvilistele rääkis, kuidas ja miks ta
nii kauneid pilte loob.
Oktoobris
on
ikka
traditsioonilised
raamatukogupäevad. Sel aastal
said kõik huvilised endale pakitud
üllatusraamatu laenutada ning
raamatukogus oli väljas Andreas
Hämäläineni droonifotode näitus.
Ka
pühadehooajal
saab
vaadata Zoja Lebedeva kaunist
graafikat ja leida raamatunäituselt
põnevat jõuluhõngulist kirjandust.
Kolmandal
advendil
toimub
jõuluehete
meisterdamise
ja
piparkoogikaunistamise töötuba.
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja
rõõmuküllast aastalõppu. Kohtume
ikka raamatukogus, kus järgmine
aasta tuleb veelgi põnevam!
Jaanika Tappo
Maaritsa raamatukogu

SAVERNA RAHVARAAMATUKOGU
pühade ajal suletud 22.-26. detsember 2018
Kohtume 02.jaanuaril 2019

„Päripidi“ seeniortantsurühma mehed. Foto: erakogu

Ühte-teist raamatukoguelust
5.-12.novembrini toimus raamatukogudes Põhjamaade kirjandusnädal,
mida ka Saverna raamatukogus on igal aastal tähistatud. Sel korral toimus
raamatukogus 1.klassile ettelugemine hommikuhämaruses küünalde valgel.
Ettelugemiseks olime valinud Rootsi lastekirjaniku Ulf Nilssoni raamatu
„Maailma parim esineja“. Südamlik lugu väikesest poisist, kes suudab
ületada oma hirmu esinemise ees. Lisaks lugemisele said lapsed tutvuda
ka teiste Põhjamaade lastekirjanike raamatutega. 23.novembri hommikul
olid raamatukogus külas meie lasteaia kõige tillemad, et teha esimene
tutvus raamatukoguga. Siblimist oli omajagu ning tore oli vaadata, kuidas
mudilased uudistasid raamatuid – kes aeglaselt ja tasapisi, kes kiiresti.
Aga ära minnes oli nii mõnelgi pisipõnnil julgust tüki maad rohkem, kui
raamatukokku tulles. Püüame nii maast-madalast kasvatada huvi raamatute
vastu ning kasvatame uut lugejate põlvkonda.
Jõulukuu esimesel päeval olid raamatukokku kutsutud parimad
lugejad ning raamatukogu abilised-vabatahtlikud. Kohvilauas istudes
kuulati raamatukogu tegemistest-töödest peagi lõppeval aastal, mitmestest
koostööprojektidest ning tööst raamatukogu nn „telgitagustest“, millest
lugejad tegelikult eriti midagi ei teagi, aga mis tegelikult võtavad üsna palju
aega ja energiat. Raamatukogu pidas meeles oma tunnuskirja ja väikese
meenega raamatukogu abilisi. Saverna raamatukogu tublid abilised ja
vabatahtlikud on Karin Luiv, Vaike Komissarov, Aare Jaht, Heino Tartes,
Riina Marran, Hanna-Ly Meekler ja Ülar Kõrge.
Jõulukuu esimese päeva õhtuhämaruses valmistasime raamatukogus
küünlalaternaid, lugesime jõulujutte ja süütasime tuled väikesel jõulupuul
maja ees. Sai teha toredaid jõulufotosid, juua teed ning maitsta piparkooke.
Detsembris on raamatukogus vaadata Andreas Hämäläineni droonifotode
näitus ning näitusevitriinis on välja pandud kinda – ja sokinäidiseid koos
vastava kirjandusega.
Rahulikku jõuluaega ning leidke aega enesega olemiseks!
Saverna Rahvaraamatukogu juhataja
Tiina Hoop

Kanepi Teataja

8

Kanepi valla sündmuste kalender detsember 2018 - jaanuar 2019
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

Detsember
18.12 kell 11.00
21.12 kell 18.00
21.12 kell 20.00
23.12 kell 12.00
28.12 kell 19.00
28.12 kell 21.00
30.12 kell 21.00

Kanepi Gümnaasiumi jõululaat
Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu
Jõlupidu Krootusel, esineb Nedsaja küla bänd
Kino “Eia jõulud Tondikakul”
Aastalõpupidu ansambliga VILLAGE VOICE
Aastavahetuse pidu ansambliga ELUMEES
Aastalõpupidu ansambliga HELLAD VELLED

Kanepi Gümnaasium
Kanepi Gümnaasium
Krootuse külakeskus
Kanepi seltsimaja
Maaritsa kultuurimaja
Põlgaste raamatukogu-külakeskus
Kanepi seltsimaja

Jaanuar 2019
26.01. kell 13.00

Eesti parimad selgeltnägijad

Kanepi seltsimaja
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Sünnid
Marius Mars
(Karilatsi)
Renet Pindek
(Koigera)
KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Jõuluaeg Kanepi
kirikus 2018
23.12 kell 10.30 - 4. advendipühapäeva
jumalateenistus.
kell 16.00 – jõululugu
24.12 kell 17.00 - Püha Jõuluõhtu
liturgiline jumalateenistus
24.12 kell 23.00 - Jõuluöö
jumalateenistus
25.12 kell 10.30 - Kristuse sündimise
Püha jumalateenistus
26.12 kell 10.30 - 2. jõulupüha
jumalateenistus
30.12 kell 10.30 – jumalateenistus,
1. pühapäev pärast
jõule
31.12 kell 16.00 - vana- aasta jumalateenistus
1.01 2019 kell 10.30 - uusaasta
jumalateenistus
6.01 kell 10.30 - kolmekuningapäeva
jumalateenistus

Õnnitleme!

Sünnipäevad jaanuar
2019
102

Miralda Timofejeva
30.01.1917 (Saverna)

85

Lehte Toode
12.01.1934 (Piigaste)

80

Zinaida Uvarkina
01.01.1939 (Sirvaste)
Taima Tilga
01.01.1939 (Vissi)
Peeter Hinto
06.01.1939 (Kanepi alevik)
Valentina Arras
28.01.1939 (Kaagna)
Mart Peik
29.01.1939 (Sulaoja)
Vambola Allekõrs
31.01.1939 (Põlgaste)

75

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

glasaken.ee

Milvi Lokk
01.01.1944 (Põlgaste)
Kalju Raudnagel
08.01.1944 ( Põlgaste)
Milvi Klaar
18.01.1944 (Lauri)
Heljo Praakle
19.01.1944 (Piigaste)

70

Raili Aljes
10.01.1949 (Põlgaste)
Vilve Rebane
13.01.1949 (Saverna)
Paul Rüütli
14.01.1949 (Kanepi alevik)
Peep Kamarik
21.01.1949 (Koigera)
Enn Teder
30.01.1949 (Erastvere)

65

Ena Poltimäe
20.01.1954 ( Karilatsi)
Sirje Konks
26.01.1954 ( Karilatsi)
Agu Sirp
28.01.1954 (Maaritsa)



ELEKTRITÖÖD
• 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.

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

Ostame
metsamaad,
raieõigust ja
metsamaterjali

MÄLESTAME



Johanna Sõlg
14.03.1923-07.10.2018 (Lauri)
Leili Tarkus
12.02.1924-13.10.2018 (Sõreste)
Juri Zaitsev
27.09.1946-16.10.2018 (Erastvere)
Leo Rosental
09.08.1938-25.10.2018 (Saverna)
Helmut Toomiste
14.09.1940-25.10.2018 (Krootuse)
Mart Tiisler
04.06.1937-12.11.2018 (Palutaja)
Villu Koch
03.11.1942-28.11.2018 (Erastvere)
Illar Kõivulohk
21.07.1948-29.11.2018 (Tiido)

Janar Reiljan
Tel. 5071800
janar@metsahalduse.ee

Järgmine leht ilmub jaanuaris 2019.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

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

