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Sügis algab 23.septembril 2018
SELGUSID KANEPI VALLA HEAKORRAKONKURSI
“KAUNIS KODU” VÕITJAD

VALLAVANEMA
VEERG

Kanepi valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu” eesmärk on tõsta esile ja tunnustada Kanepi vallas asuvaid heakorrastatud ning kaunilt haljastatud kinnistuid ja külasid.
Kandidaatide hindamiseks ja vallas asuvate eeskujulikult heakorrastatud ja kaunilt haljastatud kinnistute ning külade väljaselgitamiseks käis hindamiskomisjon ringkäigul.
Hindamiskriteeriumid eramute, kortermajade ja ühiskondlike hoonete ning
ettevõtete kategoorias:
• objekti üldseisukord, välishooldus, sobivus maastikku;
• haljastus (lilled, hekid, puud jne);
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
• üldmulje.
Hindamiskriteeriumid küla ja/või külaosa kategoorias:
• siltide ja viitade olemasolu teedel, sh taluviidad;
• teadete ja info saamise võimalus küla kohta;
• teeäärte ja haljasalade heakord;
• majavalduste heakord;
• küla kooskäimiskoha olemasolu, selle kujundus (sh spordi- ja mänguväljakud,
kiigeplatsid jne);
• ühisürituste korraldamine, neis osalemine ja külasümboolika olemasolu.

Uibu talu – Sirje ja Endel Kuke kodu Varbuse külas.

Kanepi valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” tulemused:
Kokku külastati 7 eramut, millest valiti kolm parimat:
I koht: Sirje ja Endel Kukk eramu Varbuse külas;
II koht: Krista Müürsepp eramu Magari külas;
III koht: Uudo Sõõru eramu Pikareinu külas.
Kortermajade kategoorias parim: Pargi 10 kortermaja Krootusel.
Ühiskondlike hoonete kategoorias parim: Piigaste Pansionaat.
Külade kategoorias parim: Maaritsa küla.
Võitjaid tunnustatakse valla sünnipäevaüritusel, mis toimub 20. oktoobril.

Piigaste Pansionaat

Kanepi Gümnaasiumi ronimissein valiti Põlvamaa
haridusasutuse aasta teoks
Reedel, 24. augustil toimus
traditsiooniline Põlvamaa õpetajate
Augustifoorum, kus tunnustati
ja tänati maakonna parimaid
õpetajaid, aineühenduste juhte ja
kuulutati välja 2017/18. õppeaasta
parim ettevõtlik edulugu.
Päeva juhatas sisse Põlvamaa
Omavalitsuste
Liidu
esindaja,
Kanepi vallavanem Andrus Seeme.
Vastuvõtul anti üle tunnustused
2018. aasta parimatele Põlvamaa
õpetajatele
ja
aineühenduste
juhtidele.
Üleriikliku konkursi „Eestimaa õpib
ja tänab” Põlvamaa laureaadid 2018.
aastal on:
Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja: Nele
Risttee (Põlva lasteaed Pihlapuu);
Põlvamaa aasta klassiõpetaja: Kersti
Kõiv (Põlva Kool);
Põlvamaa aasta klassijuhataja: Sigrid
Mallene (Krootuse Põhikool);
Põlvamaa
aasta
põhikooli
aineõpetaja: Siiri Hommik (VastseKuuste Kool);
Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja:
Kaia Tamm (Põlva Gümnaasium);
Põlvamaa aasta õppeasutuse juht:
Alo Savi (Põlva Gümnaasium);
Põlvamaa aasta tugispetsialist: Anne
Nukk (Põlva Roosi Kool);
Põlvamaa aasta hariduse sõber:

Saima Salomon (AS Põlva Haigla
Rehablitatsioonikeskus ja taasturavi
osakond);
Põlvamaa
haridusasutuse
aasta tegu: Küpsiste müügiga
soetatud ronimissein Kanepi
Gümnaasiumis.
Põlvamaa aasta õpetajad valitakse
üleriigilise konkursi “Eestimaa õpib
ja tänab” nominentide hulgast. 2018.
aasta konkursile esitati Põlvamaalt
34 nominenti. “Eestimaa õpib ja
tänab” üleriigilised laureaadid
kuulutatakse välja 14. oktoobril

Tallinnas Estonia kontserdisaalis  
toimuval tänuüritusel.
Põlvamaa
aineühenduste
juhid planeerivad ja korraldavad
maakondlikke
olümpiaade
ja
õpilasüritusi ning organiseerivad
oma aineühenduste tööd ning
õpetajate koolitusi.
2017/2018. õppeaasta Põlvamaa
aineühenduste juhid:
eesti keel ja kirjandus - Merle
Pintson
matemaatika - Malle Mägi, Marika
Veiko
loodusained (KBGF) - Iive Kõima

inglise keel - Merike Luts
vene keel – Anne Seim
saksa keel - Rael Anijalg
ajaloo- ja ühiskonnaõpetus - Tarmo
Tammes
kunst - Vesta Naruski
töö- ja tehnoloogiaõpetus Voldemar Ansi
käsitöö ja kodundus - Merle Randla
huvijuhtimine - Marika Ääremaa
kooliraamatukogud - Anne Ojaste
klassiõpetajad - Karin Buhvestov,
Ere Rekker-Mägi
kehaline kasvatus - Maret Puna
koolijuhid ja õppealajuhatajad Ruth Elias
lasteaiajuhid ja õppealajuhatajad Ene Tigas
lasteaiaõpetajad - Heldin Punga
Põlvamaa
Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant
ja
haridusprogrammi
Ettevõtlik
kool
Põlvamaa
koordinaator
Diana Plakso andis üle riikliku
edulugude konkursi „Õppimine
on põnev!” Põlvamaa preemia,
mille pälvis Kanepi Gümnaasium
oma projekti eest, millega koguti
küpsiste valmistamisega raha kooli
ronimisseina rajamiseks.

Kanepi valla õpetajad ja vallavanem Andrus Seeme augustifoorumil.
Foto: POL

Kaunis ja soe suvi hakkab
tasapisi lõppema ja ootamatult
oleme jõudnud uue kooliaasta
alguseni. Meie vallas alustas
kooliaastat jätkuvalt kolm kooli.
Kindlust ja suurt rõõmu valmistab
just see, et jätkub 1. klassi
astujaid. Kooliteed alustas Kanepi
Gümnaasiumis 14 õpilast, Saverna
Põhikoolis 9 ja Krootuse Põhikoolis
ka 9 last, kogu vallas kokku 32
õpilast. Kui veidi unistada, et
keskharidust soovivad valla lapsed
jätkavad
tulevikus
õpinguid
Kanepi Gümnaasiumis, siis tõstaks
see gümnaasiumiosa laste arv
tunduvalt.
Lisaks koolidele alustasid
valla neli lasteaeda täistuuridel
tööd. Kanepi Lasteaias teostati sel
aastal lasteaedadest mahukaimad
renoveerimistööd. Lasteaia hoonel
soojustati ja uuendati sokli osa
ja paigaldati uus mänguväljak.
Teistes
lasteaedades
said
samuti planeeritud tegevused
ja renoveerimised õigeaegselt
teostatud.
Suvevaheajal teostati koolides
suuremaid
ja
väiksemaid
renoveerimisi.
Krootuse
koolimajal uuendati teise korruse
koridoride põrandad. Kahjuks
on
koolimaja
katusevahetuse
tööd riigihanke tõttu veninud,
kuid loodan väga, et see saab veel
sellel aastal tehtud. Saverna koolis
uuendati õpperuume. Kanepi
koolimajas tehti pisut suuremaid
ümberkorraldusi. Algklasside osa
sai endale täielikult renoveeritud
omaette korruse ühes koolihoone
tiivas. Kahjuks remont päris valmis
ei saanud, kuna tarnijad ei pidanud
lepingutest kinni. Näiteks aknad
jõudsid kohale 31. augustil. Aga
tänu ehitajate tõsistele pingutustele
olid ruumid kooli alguseks
kasutatavad. Suured-suured tänud
siinjuures kogu kooliperele ja
õpetajatele pingutamast oma vabast
ajast. 3. septembri hommikuks olid
klassiruumid õppetööks valmis.
Soovin kõigile kooli- ja
lasteaiaperedele, lapsevanematele
ja muidugi lastele ilusat, õpetlikku
ja harivat õppeaastat!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 21.augustil 2018
Eesti Maanteemuuseumis
Volikogu augustikuu istung
toimus 21. augustil Varbusel,
Eesti
Maanteemuuseumis.
Istungi järgselt tutvusid volikogu
liikmed
maanteemuuseumiga.
Rõõm on näha, et vaatamata
kaugusele suurematest keskustest
on maanteemuuseum arenev ja
külastajatele atraktiivne. Täname
maanteemuuseumi
kollektiivi
meeldiva vastuvõtu eest!
Volikogu istungi päevakorras
oli neli päevakorrapunkti. Esimese
päevakorrapunktina
otsustas
volikogu osta vallale Erastvere Kodu
kompleksi kuulunud 12-korteriga
elumaja. Ostetava hoone hinnaks
on 27 000 eurot. Kortereid on kavas
kasutada munitsipaaleluruumidena,
mis üüritakse soovijatele välja.
Volikogu otsustas nõustuda
kaevandamisloa andmisega Sõreste
liivamaardla Sõreste III liivakarjääris
maavara
kaevandamiseks.
Kaevandamisluba antakse 15 aastaks
ettevõttele Maavarade OÜ.

Kanepi alevikku jäätmejaama
rajamist on kavandatud juba
mõned aastad. Varasemalt on
koostatud ka jäätmejaama projekt,
kuid projekti rahastamiseni ei ole
jõutud. Volikogu otsustas toetada
vallavalitsuse ettepanekut taotleda
Kanepi jäätmejaama rajamiseks
toetust Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt. Projekti omaosalus on
66 398 eurot ja jäätmejaama igaaastane ülalpidamiskulu on 15 000
eurot.   Jäätmejaama asukohaks on
kavandatud Kooli tn 21 kinnistu.
Viimase
päevakorrapunktina
otsustas volikogu taotleda kohaliku
omavalitsuse üksuse elamufondi
arendamise
investeeringutoetuse
projektist toetust Krootuse külas,
Keldimäe 10 asuva lagunenud
hoone
renoveerimiseks
11
korteriga korterelamuks. Hoonele
on koostatud renoveerimise ja
laiendamise eelprojekt. Projekti
kogumaksumuseks on eeldatavalt
787 500 eurot, millest valla

omaosalus on 393 750 eurot.
Projekti elluviimise aeg 01.01.2019
–
01.09.2020.
Renoveeritud
korterid jäävad valla omandisse ja
elamispinnad on mõeldud eelkõige
liikuva tööjõu majutamiseks.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
25.09.2018 kell 15.00 Erastvere
raamatukogu-külakeskuses.

22. augustil käisid Kanepi valla
volikogu liikmed ja haridusjuhid
tutvumas Elva Vallavalitsuse ning
haridusasutustega.
Kohtusime
vallavanem Toomas Järveojaga ning
abivallavanem Marika Saarega,
kes andsid ülevaate Elva valla
haridusvaldkonna korraldusest ja
eesootavatest väljakutsetest. Elva
valla haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Mare Tamme eestvedamisel
külastasime valla suurimat lasteaeda
Õnneseen, kus on kaheksa rühma
jagu lapsi, samuti külastasime
Õnneseene Peedu maja, kus on
kolm rühma. Elva vallas on kokku

Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Elva Gümnaasiumi ees on koolipoisi skulptuur, mis püstitati kooli sajandaks
sünnipäevaks. Paremal direktor Tarmo Post. Foto: M. Tamm

Eesti esimene kanepibetoonist
näidissein asub Kanepis
Kanepibetoon on loodussõbralik
ehitusmaterjal, kus lubi on segatud
kanepiluu ning veega.
Materjali
iseloomustab
hea
soojapidavus,
veeauru
läbilaskvus, vastupidavus seenja putukkahjuritele, närilistele ja
tulele. Kanepiluupõhine kergsegu
on keskkonnasõbralik, jätkusuutlik
ning
efektiivne
alternatiiv
levinud ehitusmaterjalidele. Kuigi
mujal Euroopas on kanepiluu
ehitusmaterjalina
kasutusel,
on Eestis selle kasutuselevõtt
esmakordne.
Kanepi bussiootepaviljoni sein    
on valminud Lõuna-Eestis Antsla
juba täisealised. Vanem tütar on
valinud oma perele elukohaks kauni
loodusega Kanepi valla.
Vaba aega veedan enamasti
pere seltsis. Üheks igaõhtuseks
tegevuseks on koos koeraga
metsaringi läbimine. Hobideks on
autondus, fotograafia ja looduses
matkamine. Võimalusel võtame

koos perega ette pikemad autoreise.
Olen tänulik minu töövaldkonda
puudutava operatiivse info eest.
Hoiame koos teiega kauni loodusega
Kanepi valla puhtana!
Parimate soovidega,
Urmas Kolina

Muudatustest rahvastikuregistris
01.01.2019
jõustub
uus
rahvastikuregistri seadus, mille
kohaselt kaotavad kehtivuse isikute
aadressid, mis on Kanepi valla
täpsusega (puudub lähiaadress või
tänava nimi, maja ja korteri number).
Seadusele mittevastavate elukoha
andmete kehtivuse lõppemine
rahvastikuregistris võib tuua isikule
kaasa ebameeldivusi, kuivõrd ei
saa taotleda toetusi ega kasutada
riigi ja valla poolt pakutavaid
teenuseid (näiteks lasteaiakoht,

13 lasteaeda ja lastehoidu. Peale
lõunat võttis meid vastu Elva
Gümnaasiumi direktor Tarmo
Post, kes tutvustas meile kooli
õppekorraldust ning kooli põnevaid
tegemisi.
Elva
Gümnaasium
hõlmab kahte maja, 1.-6. klass
õpib ühes hoones ning 7.-12. klass
teises. Direktori sõnul tuleb ajaga
kaasas käia ning õppekorralduse
meetodeid õpilastele atraktiivseks
muuta. Elva vallas on kokku 9
kooli. Külastuse käigus nähtu ja
kogemuste vahetamine pakkus palju
inspiratsiooni. Kindlasti on plaanis
edaspidi koostööd teha.

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu esimees

Kanepi Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist Urmas Kolina
Töötan
alates
12.02.2018
Kanepi
Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistina.
Keskkonnaspetsialisti
ametikoha
peamiseks
eesmärgiks
on
keskkonnaalase
tegevuse
korraldamine ja heakorra tagamine
Kanepi
valla
territooriumil.
Täpsemad
tööülesanded
on
loetletud ametijuhendis, mis on
valla kodulehel kõigile kättesaadav.
Kõrghariduse
omandamiseks
õppisin aastatel 1982-1988 Eesti
Põllumajanduse
Akadeemias
metsanduse- ja maaparanduse
teaduskonnas maaparanduse erialal,
mille
lõpetasin
diplomeeritud
hüdrotehnika insenerina. Esimeseks
töökohaks peale kõrgkooli lõpetamist
oli   „Rahu“ kolhoos, kus töötasin
melioraator-maakorraldajana.
Alates 1990. aastast asusin tööle
Vastse-Kuuste vallavalitsusse algul
maanõunikuna, hiljem maa- ja
keskkonnanõunikuna.
Usun, et eelnev 27-aastane
töökogemus
kohalikus
omavalitsuses
abistab
mind
igapäevaste tööülesannete täitmisel,
inimestega suhtlemisel ja nende
muredele lahenduste leidmisel.
Elan perega hetkel Põlva vallas
Valgemetsa külas. Olen isaks neljale
lapsele, kes on käesolevaks ajaks

Kanepi Vallavolikogu
hariduskomisjon tutvus Elva vallaga

elukohast sõltuvad toetused, juhiloa
pikendamine jms), samuti ei saa
osaleda valimistel. Seetõttu on
väga oluline, et vallakodanikud,
kellel puudub rahvastikuregistris
konkreetne aadress, korrastaksid
oma aadressandmed juba enne uue
aasta saabumist.
Kuidas toimida? Palun esitage
aegsasti vallavalitsusele praeguse
elukoha andmed aadressi täpsusega.
Elukohaandmeid saate uuendada,
kui
esitate
vallavalitsusele

elukohateate:
• riigiportaalis www.eesti.ee;
• digiallkirjastatuna e-posti
teel (elukohateate blankett on kätte
saadav valla kodulehel);
• vallavalitsuses kohapeal;
• postiga, lisades koopia isikut
tõendava dokumendi leheküljest,
millel on teie isikuandmed.
Seaduse muudatus puudutab
vaid isikuid, kelle elukoha andmed
rahvastikuregistris on valla või küla
täpsusega.

Kanepibetoonsein. Foto Kerli Koor

vallas kasvatatud kiukanepist ning
kogu protsess on olnud algusest
lõpuni
käsitöö:
seemnekülv,
saagikoristus,
kanepiluu
purustamine, kiududest eraldamine,
segu valmistamine ning seina
püstitamine.
Koostöös Kanepi Vallavalitsusega
oli projekti eestvedajaks Kuningpuu
OÜ, mis lisaks kiukanepil põhinevate
ehitusmaterjalide
arendusele
tegeleb ka hoonete renoveerimise
ja
ehitusalase
nõustamisega.
Viimistlusega tegeles Wanawiisi
Ehitus OÜ. Toetajad:
Saviukumaja OÜ, Mahe Mant
MTÜ.

Kanepi Teataja

NR. 9 (130) September 2018

3

INFO
Kogukondliku turvalisuse
toetusvoor avati 3. septembril
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
kuulutas
välja
kogukondliku
turvalisuse
2018-2020.
aasta
maakondliku taotlusvooru.
Taotlusvooru eesmärk on aidata
kaasa ühiskonna kujunemisele,
kus inimesed tunnevad end vabalt
ja turvaliselt ning kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku
koos tegutsemise kaudu on tagatud
laiemalt
ohtude
ennetamine,
elanikkonnakaitse ning nutikas ja
tulemuslik reageerimine õnnetustele,
korrarikkumistele ja kuritegudele.

•
suurendavad
turvalisuse
loomisse panustavate ühenduste
vahelist koostööd (sh edendavad
võrgustikupõhist koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Ühe Projekti toetuse piirsumma on
üldtingimuste alusel 3500 eurot.

Taotlejaks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud
mittetulundusühingud
ja
sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või
kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku
omavalitsuse üksus;
• vabatahtlikku päästekomandot
pidavad
kohaliku
omavalitsuse
üksused.

Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee

Toetatakse taotlusi, mis:
•
edendavad
kohalikku
ja
piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;

Taotlusvoor avatati 03.09.2018.
Taotluste esitamise tähtaeg on 3.
oktoober 2018 kell 24.00.
Vajalikud materjalid on leitavad
www.polvamaa.ee portaalist.

Kaisa Tammoja
MTÜde konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

KOPi sügisvoor on avatud
Alates 2018. aastast toimub
kohaliku omaalgatuse programmist
(KOP) toetuste taotlemine Põlvamaa
Omavalitsuste Liidu kaudu. Taotluste
menetlemine
on
delegeeritud
Põlvamaa
Arenduskeskusesse.
Sügisene taotlusvoor on avatud 31.
august – 1. oktoober 2018.
Programmi ja toetuse taotlemise
tingimusi tutvustav seminar toimub
Põlva riigimaja (Kesk 20) III korruse
saalis 12. septembril algusega
kell 13.00. Seminar on tasuta,
kestab kuni 3 tundi ja selle raames
tutvustatakse ka kogukondliku
turvalisuse taotlusvooru.
Seminaril osalemisest palume
teatada tel 5300 8771 või e-postil
aivo.ylper@polvamaa.ee hiljemalt
10. septembri lõunaks.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1.
oktoober 2018 kell 16.30. Taotlused
koos kohustuslike lisadega tuleb
esitada Põlvamaa Omavalitsuste
Liidule e-postiga (esindusõiguslik
isiku poolt digitaalselt allkirjastatult)
aadressil kop@polvamaa.ee.
Programmi määrus ja selle

seletuskiri, meetmete taotlus- ja
eelarvevormid, hindamismetoodika
ja muud abimaterjalid on leitavad
Põlvamaa
portaalis
aadressil:
http://www.polvamaa.ee/kohalikuomaalgatuse-programm.  
KOPi eesmärk on tugevate
ja
omaalgatusel
põhinevate
kogukondade
tekkimine
ja
püsimine. Programmi eesmärgi
saavutamiseks elluviidavaid tegevusi
toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede
1
kogukonna
areng,
millega
panustatakse
kogukonnaliikmete
teadmiste
ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi
tugevnemisse
ja
tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna
ja
kogukonnateenuste
arendamine, millega panustatakse
kogukonnaliikmete
ühistegevust
soodustavate
avalikus
kasutuses
olevate
objektide
rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele
vajalike
teenuste pakkumisse.
Toetust
saavad
taotleda

avalikes
huvides
tegutsevad
mittetulundusühingud,
milles
liikmena
ei
osale
kohaliku
omavalitsuse üksus ega riik ja
mille liikmetest äriühingud ei
moodusta rohkem kui poole ja
sihtasutused, mis ei ole asutatud
kohaliku omavalitsuse üksuse ega
riigi osalusel ja mille asutajatest
äriühingud ei moodusta rohkem kui
poole.
Maksimaalne
toetussumma
esitatud projekti kohta on 2000
eurot ning omafinantseeringu
minimaalne
määr
on
10%
projekti
kogumaksumusest.
Omafinantseering peab olema
rahaline.
Lisainfo:
Aivo Ülper
arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

HARIDUS
Haridusasutuste juhtide vastuvõtt Tallinnas
Haridus- ja Teadusministeerium
ning minister Mailis Reps kutsusid
29. augustil Tallinnasse, Maarjamäe
lossiparki pidulikule vastuvõtule
Eesti haridusasutuste juhid, et
üheskoos tähistada Eesti Vabariigi
ning ministeeriumi 100. sünnipäeva.
Räägiti Eesti hariduse edukusest,
vaadati minevikku ja mõeldi
tulevikule. Haridusjuhte tänati
nende senise töö eest ja sooviti edu
edaspidiseks. Vastuvõtul tervitasid
Eesti haridusjuhte peaminister Jüri
Ratas, haridusminister Mailis Reps
ja teised ministeeriumi esindajad.
Esinesid G. Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli vilistlaste trio ning
folkmuusikaansambel Trad Attack.
Kanepi
valla
haridusjuhte
esindasid Kanepi valla kultuuri- ja
haridusnõunik Kerli Koor, Kanepi
Gümnaasiumi direktor Ilvi Suislepp

ja õppealajuhataja Eda Tarend,
Krootuse ja Saverna Põhikoolide
direktorid Rita Punning ja Ruth
Elias (puudub ühispildilt), Kanepi
Lasteaia direktor Riina Reest,

Krootuse Lasteaia direktor Kerli
Verev, Põlgaste Lasteaia direktor
Kristiina Kaljurand.
Vastuvõtt oli pidulik, tore ja hästi
organiseeritud!
Eda Tarend

KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasium
Kanepi Gümnaasiumis alustas kooliteed 14 esimese klassi õpilast. Koolis
õpib 2018/2019 õppeaastal 187 õpilast, õpetab 32 õpetajat ja koolitöötajaid
on 7. Uute õpetajatena asusid tööle klassiõpetaja  Angelika Alström, inglise
keele õpetaja Maris Lepp, kehalise kasvatuse õpetaja Kaidar Taal, eesti keele
õpetaja  Karina Toots, huvijuht Andre Kaljumäe ja informaatikaõpetaja ja
haridustehnoloog Roman Malõšev.

PÕHIKOOLID

Jälle kooli!
Tavapäraselt
on
suvi
veerenud sügisesse liiga kiiresti.
Tähelepanelikul silmitsemisel näed
puuladvus puna-kollaseid värvilaike
ja lauakalendrist vaatab sulle
septembri kolmandal päeval vastu
veel augustikuu lehekülg…
Jah, niisugune lugu võib juhtuda
tõesti   pisut hajameelse õpilase
või pedagoogiga, kuid Krootuse
koolimaja, õpetajad, õpilased ja
personal olid kõik 3. septembri
hommikuks valmis.
Eks igas koolis püütakse suve
jooksul värskemat ilmet anda
ruumidele, mis aastate jooksul
väsima on hakanud, nii ka meil.
Kui eelmisel sügisel saime korda
võimla ja köögiploki, siis selleks
sügiseks said värske välimuse ülemise
korruse koridoride ja aula põrandad.
Pikisilmi jääme ootama koolimaja
katuse renoveerimist.
Õpilasi õpib sel õppeaastal meie
koolis 76, seega sama palju kui
möödunud aastal. Kevadel saatsime
teele kümme ja sügisel võtsime vastu
samuti kümme (9 alustajat ja ühe 2.
klassi). Lastega tegeleb 15 pedagoogi,
logopeed ja tugiisik, raamatukogu
töötaja ja viieliikmeline teenindav
personal.

Direktor Rita Punning rõhutas
koolialguse aktusel, et meie koolis
töötavad väga tugevad ja oma ala
hästi tundvad pedagoogid. Olgu selle
kinnituseks kas või seegi, et kaks meie
kooli õpetajat said Põlvamaa Aasta
Õpetaja tunnustuse: Sigrid Mallesele
omistati Põlvamaa Aasta Õpetaja
tiitel klassiõpetaja kategoorias ja
Saima Salomon tunnistati Põlvamaa
hariduse sõbraks. Saima oli nominent
ka logopeedide kategoorias.
Möödunud
õppeaastal
kasutasime võimalust minna üle viiele

koolivaheajale ja kolmele trimestrile
ning kavatseme jätkata sama suunda
ka sel õppeaastal. Kuigi kokkuvõtted
näitasid, et õpilaste tulemused
langesid viimasel trimestril, siis
selline väike tagasilöök ei löö meid
rivist välja. Jätkuvalt jääb õpetaja
missiooniks kujundada õpilastes
arusaama, et nad ei õpi mitte hinnete,
vaid teadmiste pärast.
Loodame, et selle kauni suve
järel tuleb meil kõigile edukas ja
teguderohke kooliaasta.
Aime Sabre

Kanepi Gümnaasiumi õpetajad sügisel 2018.

Kanepi Gümnaasiumi esimene klass ja klassijuhataja Angelika Alström.
Fotod: Kanepi Gümnaasium

1. klass koos klassijuhataja Elo Viigi ja oma suurte sõpradega 9. klassist.
Foto: Aime Sabre
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Uus õppeaasta Saverna Põhikoolis
Saverna Põhikoolis algas 2018/19.
õppeaasta laupäeval, 01. septembril. Oli
imeilus päikseline päev ja kooli juurde
kogunes palju rahvast, sest pärast aktust
toimus perepäev.
Esimesse klassi astus üheksa särasilmset
õpilast. Võtsime nad oma koolipere
liikmeteks ja andsime pidulikult üle aabitsa.
Saverna koolis on nüüd 69 õpilast, esimeses
kooliastmes 29 õpilast, teises  kooliastmes 19
ja kolmandas kooliastmes 21. Kõige suuremas
klassis 11 õpilast, kõige väiksemas 4 õpilast.
Koolis on õpetajaid   kokku kaksteist,
lisaks eripedagoog/logopeed ja direktor. Meie
koolis alustasid uue õppeaasta eel tööd uued
pedagoogid:   eripedagoog/logopeed Krista
Sunts, inglise keele õpetaja Berit Tafenau,
kehalise kasvatuse õpetaja Aivo Noormets
ning töö- ja tehnoloogiaõetuse õpetaja Raul
Rammul. Juuli lõpust töötab koolis kokana
Heleri Luik.
Peale õppeaasta avaaktust   toimusid
klassijuhataja tunnid, mil õpilased kohtusid
klassikaaslaste ja klassijuhatajatega. Koos
tuletati meelde reegleid ja jagati infot. Siis
söödi ühiselt meie koka poolt küpsetatud
kooki. Lapsevanemad olid küpsetanud soolast
näksimist ja katnud  uhke laua.
Perepäeva
raames
oli
võimalus
küpsetada vahvleid, elustada nukku, osaleda
meisterdamise töötubades, teha seebimulle,
uurida koljusid ja teha tutvust madudega ning
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Esimese Septembri Klubi kokkutulek

muidugi kiigeplatsil kiikuda.
Toredat kooliaastat kõigile!
Tegemised septembris
Ohutu liikluse päeval oli meil külas
Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert  
Kerli Tallo.
Esimese kooliastme õpilastele tuletati
meelde liikluses kehtivaid reegleid ja mängiti
põnevaid liiklusmänge, kus tublimatele jagati  
auhindu.
Vanavanemate päeva tähistasime koos
vanavanematega. Mitu krapsakat vanaemad
tulid kooli õpilastele  rääkima oma noorus- ja
kooliajast.
Septembris
toimuvad
spordinädala
sündmused. Meie õpilased osalesid Põlvamaa
koolinoorte
maratonijooksul.
Selleks
registreerisime enda 30-liikmelise võistkonna
maratonil osalejaks ja 19. septembri
pärastlõunat alustas 15 tüdrukust ja 15
poisist koosnev võistkond kindlas järjekorras
üksteist iga 200 meetri tagant  välja vahetades  
maratoni distantsi -  42 195 meetri läbimist.  
Septembrikuu viimasel nädalal toimub
keeltenädal tähistamaks 26. septembril
toimuvat euroopa keeltepäeva.
Ruth Elias
Saverna Põhikooli direktor

1. klassi õpetaja Ulja Uibo, õpilased Triinu Liis Seema, Tanver Talvis,  Amariel Lõhmus, Lisandra
Kukk,  Marten Parv,  Hanna Brit Ermel, Eliise Linnus, Karl Mattias Pukk ja Brit Andrejev. Foto:
Saverna Põhikool

8 aastat  on Valgjärve kool suletud. Meie piirkonna lapsed käivad koolis Otepääl ja Savernas.
Peale kurba lahkuminekut otsustasime Margus Uibo ettepanekul moodustada Esimese
Septembri Klubi.
See kuupäev on  kooli endiste õpetajate ja  töötajate kokkusaamise koht koolimajas. Kurb on
näha  maja tühjalt seismas ja lagunemas. Hea on kohtuda endiste kolleegidega: rääkida, mis aasta
jooksul on juhtunud, õnnitleda tähtsündmuste puhul, uurida, kas on midagi tulemas.
Hea on seegi, et võimlat kasutatakse, raamatukogu on lugejatele avatud, ilusalong töötab.
Maja täiesti kasutusena ei seisa, aga seda kõike on väga vähe. Oleme avatud kõigile soovijatele
majas toimetamiseks.
Raamatukogu on jälle lugejatele avatud tööpäevadel kella 12 – 19. Suvel on saabunud palju
uusi raamatuid ja ajakirju. Tulge uudistama!
Ilse Aigro
Kirjutab endine Valgjärve kooli õpetaja Maimu Kindma:
Mälestus teeb eilse kauniks
Ikka on see nii,
Sest seal noorus oli kaunis,
Armastus seal oli kaunis,
Aeg ei seda vii.
M. Kesamaa
Kõl-kõl-kõl
…tegid vahuveiniklaasid 1.septembri pärastlõunal, kui kogunes Esimese Septembri klubi
endisse Valgjärve koolimajja, et tähistada igal aastal samal päeval algavat uut ja ootusterohket
kooli algust.
2011.aastal suleti Valgjärve kool. Sama aasta 1.septembril kogunesid endised õpetajad ja
kooli töötajad taas koolimajja, kuigi neile koolikell enam ei helisenud. Juhtus nii, et kokkutulnuid
hakkasime kutsuma Esimese Septembri Klubiks. See klubi sai tänavu juba kaheksandat korda
kokku, et näha ja kuulda endisi kolleege, kuidas kellelgi on aasta läinud, mida uut on olnud jne.
Ja oli, millest rääkida: kes oli saanud vanaemaks, kes vanavanaemaks, kelle lapsed olid ülikooli
lõpetanud, kes töötab ise veel. Otsustasime, et klubi tuleb ka järgnevatel aastatel kokku, sest me
ei unusta oma kooli ega kolleege.
Head alanud kooliaastat kõikidele Kanepi valla väikestele ja suurtele! Edu ja rõõmu, sest
elukestev õpe kehtib meie kõigi kohta.

Esimese Septembri Klubi. Foto: Raivo Antsov

NOORTEKESKUS

KANEPI õpilasmaleva II rühma tegemised
Kanepi õpilasmalev II rühm kalmistut. Korda tehti kalmistu
alustas 30. juulil. Noored on töötades pea- ja kõrvalteed. Riisuti lehti,
saanud anda oma panuse koolile, rohiti Kanepile tähtsate kultuurilasteaiale, noortekeskusele ja üla- ja
ühiskonnategelaste
haudu.
kalmistusele. II rühma töid alustati Tugevamate tööks oli hekki lõigata ja
Kanepi lasteaias, kus korrastati oksi vedada. Õpilasmaleva II rühma
uueks õppeaastaks rühmade ruume. noored on saanud aega veeta ka peale
Võeti tolmu, pesti   puhtaks seinad tööpäeva. Maleva alguses toimus
ja põrandad, samuti ka aknad. töötukassa koolitus. Koolitusel
Lasteaias suveks seisma jäänud arutati peamiselt, milliseid oskusi
mänguasjad on taas mängimiseks peaks omandama inimene, kes oleks
sobilikud, kuna noored pesid ja paarikümne aasta pärast tööturul
puhastasid need hoolikalt tolmust. nõutud. Malevanoortel oli võimalus
Lisaks lasteaia sisetöödele, said käia Eesti Maanteemuuseumis
noored tööd teha lasteaia
õuel. Liivakastid ning
õuemänguasjade hoiuruum
said korrektsema välimuse.
Tüdrukutel tuli koristustöid
teha ka koolimajas. Poiste
ülesandeks oli   lihvida
koolipinkeja
laudu.
Vallaesisele lipuväljakule
külvasid noored muru, kus
praeguseks võib seda juba
kasvamas näha. Enne muru
külvamist tuli plats korda
teha- oli vaja välja korjata
suuremad kivid, plats
siluda ning alles seejärel
muruseemned
mulda
panna.
Nagu
igal
aastal,
nii ka sellel aastal tegid
noored
korrashoiutöid
surnuaias.
Sel
aastal
korrastasid noored üla- Kanepi õpilasmaleva II rühm. Foto: Riina Reest

vaatamas teatrietendust ‘’Pagulased’’.
Etendus oli omapärane, kuid
meeldiv ja lõbus, täis nalja ja vahvaid
seiklusi. 13. augustil toimus Kanepi
valla perepäev, kus malevlased
andsid oma panuse, aidates üritust
korraldada ja läbi viia. Aitäh
rühmajuhtidele ja kõigile abilistele!
Suured tänud kokkadele maitsva
toidu eest! Oli tore malevasuvi!
Merili Tamm
Kanepi Õpilasmaleva I ja II
rühma malevlane

Kanepi valla perepäev 2018
13. augustil toimus Kanepi
Gümnaasiumi staadionil Kanepi
Avatud Noortekeskuse korraldatud
kümnes perepäev. Päev algas ilusa
ilmaga, päike paistis ning rahval
oli tuju lõbus. Perepäeval jätkus
tegevust nii suurtele kui väikestele.
Sellel aastal said kõik tutvust
teha vibulaskmisega, sest kohal
oli Kagu Vibuklubi. Kohal oli ka
suur batuut takistusrajaga, kus sai
niisama möllata, kuid vapramad
võtsid osa ka batuudi takistusrajal
toimuvast võistlusest. Sportlikumad
võtsid osa teatevõistlustest,   kus
mängu tuli panna nii osavus kui
ka kiirus. Staadionil oli võimalus
näha maagilisi seebimulle, mis üle
kogu staadioniplatsi levisid. Mulle
oli nii suuri kui väikeseid ning
lõpuks said soovijad ka ise järele
proovida, kuidas mullide tegemine
käib. Staadioni muutis mulliliseks
Šeila Mündi.   Vihmasajuga
võidu toimus jalgpallimatš, kus
mõlemat
meeskonda
pärjati
medalitega. Väiksemad mudilased
said aega veeta Kanepi Kodupere
väikelastenurgas. Töötubadena oli
sellel aastal kohal näomaalingud
ning hennamaalingud, kus kõik
soovijaid said endale lasta maalida
kena
kaunistuse.
Meisterdati
õhupalliloomi.
Suurematel
meisterdamishuvilistel oli võimalus

endale valmistada nahast käepael või
kaarditasku. Kehakinnitust pakkus
perepäeval Liivi Toidukoda ja
imemaitsvaid pannkooke küpsetas
Marju Jalas.
Päeva teisel poolel kiskus ilm
tormiseks ja vihmaseks, kuid
vapramaid ei heidutanud ka ilm
ning ära sai kuulatud perepäevale
esinema tulnud särtsakas ansambel
KRUUV, kes oma lauludega korraks
uuesti ka päikese välja võlusid.
Perepäeva jäädvustamiseks oli
kohale tulnud PhotoBOX, kus kõik
said mälestuseks endast, perest või
sõpradest tehtud pildirea. Perepäeva
lõpetas suur õnneloos, kus loositi
välja
mitmesuguseid
auhindu
perepäeval osalejate vahel.
AITÄH
kõigile
toetajatele
ja
abilistele,
kes
perepäeva
õnnestumisele kaasa aitasid! Suur
tänu Kanepi Vallavalitsus, Kanepi
Seltsimaja, eesotsas Marju Jalasega,
Kanepi Gümnaasium, Alle-Saija
Teatritalu, Liivi Toidukoda, Põlva
COOP.   Kuid nagu ikka, lähevad
SUURIMAD TÄNUSÕNAD meie
aktiivsetele noortele, kes perepäeva
aitasid korraldada!
Siret Konsa
Kanepi valla Avatud
Noortekeskus

Kanepi Teataja
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Valgjärve kostitas malevarühma 7.-24.august
Valgjärve on tõepoolest kaunis
paik, oma hingematvalt lummava
loodusega. Nii mõnigi hommik
pidi hetkeks rattaga peatuma ning
imetlema hommikust vaikset ning
ilusat põldu. Muidugi oli see LõunaEesti künklik pind ka päris väsitav,
kui seal iga päev üles-alla rattaga
väntama pidi, aga hea treening
ei tee kunagi noorele liiga. Osad
kraavisõidud tulid küll ette, aga
piirdusime siiski vaid õnnelike
õnnetustega ja jõudsime kõik
tervetena Tallinna.
Tööpäevad
olid
enamasti
väsitavad, aga samas sai ka nalja.
Samuti
toimus
põhimõtteliselt
igapäev võistlus, et kes on kõige
kiirem õunte korjamises. Peale õunte
korjamise saime ka kartulipõldu
rohida.
Aga kui tööpäev oli läbi, tulime
tagasi koolimajja ning tegime
igasuguseid ühistegevusi. Mängisime
seltskonna- ja meeskonnamänge.
Valmistusime ka usinasti maleva
kokkutulekuks. Kirjutasime laulu,

milles seisid sõnad:
“Valgjärvel on minu hing ja
südagi kuulub mul siia.
Valgjärvel on minu hing, siin
mälestused tallatud liiva.
Siin küngaste vahele valatud vett.
Vett valget kui piima.”
Esitasime
seda
laulu
kokkutulekul, samuti olime ette
valmistanud ühe näidendi ja
võistlesime teiste malevarühmadega
köieveos, võrkpallis ja muudel aladel.
Kokkuvõttes saime 18nda koha 52
rühma seast. Kui teised rühmad
läksid peale kokkutulekut koju, siis
meie sõitsime tagasi Valgjärvele, et
veel veidi töötada ning koos aega
veeta.
Nagu malevas kombeks, pidime
kindlasti esmased malevas olijad ära
„ristima“. Nii ajasidki vanad olijad ehk
hundid ühel öösel kõik rebased üles.
Sel ööl sadas, seega olime sunnitud
tegevused poiste riietusruumis läbi
viima. Uutel malevlastel tuli sinepiga
hambaid pesta ja muid mõneti
ekstreemsemaid tegevusi taluda.

Peale seda jalutasime malevahümni
saatel järve äärde, kus lugesime neile
rebaste vande ja kuulutasime nad
tõelisteks malevasteks. Umbes kella
4 öösel jõudsime tagasi ja hakkasime
kohe koristama. Pole siis ime, et
järgmine päev, mis õnneks oli vaba,
magasime kõik lõunani välja.
Nüüd
olid
pidada
vaid
traditsioonilised
malevapulmad.
Poisid valisid sobiliku pruudi ja
tüdrukud peiu. Selleks tegime
üksteisele igasugu proovilepanekuid:
küll tehti poistele meiki ja küsiti
üksteiselt piinlikke küsimusi. Nii
saigi valitud kena pruutpaar. Kõigile
jagati ka pulmarollid ning pidasimegi
üheskoos vahvad malevapulmad.
Pulmaõhtul, mis oli ühtlasi ka meie
viimane õhtu Valgjärvel, käis meil
tööandja Sulev külas, kes andis
kõigile limonaadi ja tänutäheks
laulsime Valgjärve maleva laulu.

Kadri Kivisik

Meie Valgjärve malevarühm oma täies hiilguses! 12 noort ja 2 rühmajuhti:
Anette-Clarissa Juht ja Liisa Tammoja. Foto: K. Kivisik

KOGUKOND
Kontsert Kanepi Aiandis

Krootuse kodukandipäev
11. august muutus muidu
vaikne ja rahulik Krootuse küla
sportlikuks ja aktiivseks. Perepäeva
muutis eriti valjuks päeva alustav
murutraktorite
kestvuskrossi
demosõit. Krootuse järve ääres
toimus juba teist aastat järjest
võrkpalliturniir, mis kogub järjest
rohkem populaarsust. Mõisapargis
sai samal ajal jumpingu trenni teha,
kus batuutidel jagus rohkelt rahvast
ja kõik said proovida, kuidas on
sellisel batuudil hüpata.   Sai ka
mullijalgpalli mängida, mänguni
küll päris ei jõutud, aga kõigil oli
igatahes väga lõbus nendega veereda,
kokku   põrgata või kukkuda, ilma
et oleks haiget saanud. Need, kes
ei soovinud nii aktiivseid tegevusi,
võisid proovida vibulaskmist, mis sai
väga positiivse vastuvõtu ja tundus,
et seal oli kõige rohkem huvilisi.
Terve päeva jooksul olid üles seatud
tasakaaluliinid, kannatlikkuse ja
tasakaalu arendamiseks.
Kui päeva sportlikum ja aktiivsem
pool läbi, said inimesed natuke
hinge tõmmata. Meiega liitusid
kaks väga osavate kätega tüdrukut,
kes  tegid näo- ja hennamaalinguid.
Huvilised said rõõmsad näod pähe
ja huvitavad maalingud kätele. Kuid

põnevust jätkus veel, Exitmobiil
tuli
põgnemistoaga
“Saag“,
kus pandi proovile võistkonna
meeskonnatööoskus. Laste jaoks
tulid lapsi sõidutama kaks poni Kirsi
ponitalust. Loomulikult ei jäänud
ka seekord lapsed ilma suurest
liumäega batuudist.  
Kui terve päeva saime hakkama
vihmata, siis kahjuks õhtuks hakkas
sadama, just siis, kui tulid esinema
tantsurühmad. Aga neid see ei
heidutanud, vaid pakkusid meile

tantsurõõmu   hoopis veel suurema
naeratusega.
Päeva lõpetuseks esines Merlyn
Uusküla
tantsutüdrukutega
Krootuse külakeskuse saalis. Suvega
vaikseks jäänud ruumid kõlasid
taas muusikast ja rahva rõõmsatest
hõigetest.
Aitäh kõigile, kes ürituse
meeldejäävaks aitasid muuta!
Kaisa Potter
Krootuse külakeskuse juhataja

Tore suvi on seljataga. Kui paljud
saatsid suve ära muinastulede ööga,
siis Kanepi rahval oli võimalus
panna ilus punkt suvele kontserdiga
Kanepi Aiandi lillesaalis. Seekord
pakkus kontserdielamust Alen
Veziko oma laulude ja pillimänguga.
Kuulajaid kogunes üle ootuste väga
palju, oli isegi tegemist publiku
äramahutamisega. Kuigi ilm ei
olnud sellel korral nii suvine, siis
kontserdipaiga eriline akustika
ja lillederohkus tekitasid võrratu

elamuse. Ka esineja oli üllatunud, et
sellises kohas sai teoks niivõrd tore
kontsert. Suured tänud võõrustajale
- Kanepi Aiandi rahvale ning
rohkearvulisele publikule, sest ilma
teieta poleks kontsert teoks saanud.
Uute toredate kohtumisteni!
Aire Hallap

Fotod: Kaisa Potter

Seeniortantsurühm „Karikakar“ teadmistepäeva reisil
Meie naised olid juba ammu
kokku leppinud, et 1. septembril
tutvume mõne oma valla ettevõttega.
Seekord jäid sõelale Siidrikoda,
Cantervilla ja Sepa talu. Rahvas bussi
korjatud, asusime teele. Siidrikojas
võtsid meid vastu peremees Sulev ja
perenaine Tea.  Kõigepealt tutvusime
õunaaiaga. Aed on suur ja mitmes
vanuseastmes, esimesed puud istutati
umbes 10 aastat tagasi, kõrval veel
rajatav õunaaed. Vanemad puud olid
kaunid oma õuntest lookas okstega.
Erinevat värvi viljad olid erinevate
kujudega, kokku ligi 40 sorti ning
maitset. Kokku 8000 puud 8-l
hektaril.   Nooremate puude aias oli
õunu vähem, puud väiksed ja nii oli
hästi näha, missugused võrad neil on.
Perenaise
saatel
õunaaiaga
tutvus tehtud, sammusime tagasi
tootmishoone juurde. Seal ootas
meid peremees Sulev, kes näitas,
kus ja kuidas käib õunte töötlemine
ja mis saab mahlaga edasi. Kus
toimub pesemine, purustamine,
laagerdamine, mismoodi villitakse
pudelitesse ja kuidas sildistatakse. Ka
pere noored olid ametis, kes sildistas,
kes paigutas. Selgus, et kõik pere 4

last on suured sinasõbrad muusikaga
ja samal ajal on igal võimalusel ka
kodus tootmises abistamas olla, kuigi
kooliteed käivad Tallinnas.
Siis suundusime ruumi, mis
lõhnas imeliselt õunte järgi. See oli
säilituskamber, kus hoitakse õunu ja
ka valmistoodangut. Saime proovida
kõiki toodetavaid siidreid, mis
on ülemaailmsetelt konkurssidelt
toonud koju nii kuld-, hõbe- kui ka
pronksmedali. Ja ka neid tarbijaid
pole unustatud, kes armastavad
alkoholivaba kihisevat jooki. Mulliga
õunamahl maitses imehea ja oli ka
ilma suhkruta magus.
Selleks ajaks, kui meie ringi olime
peale teinud, oli meie bussijuht Toivo
ka katkiläinud bussi vahetanud välja
‘’Tuuliku Reisidelt’’ laenatud masinaga
ja rõõmsalt sõitsime Cantervilla
poole.   Siin istus mõisahärra
isiklikult lossi retseptsioonis ja meid
juhatati lahkesti teisele korrusele.
Mõisaprouat ei õnnestunudki kahjuks
näha, sest tema oli järjekordsel
orienteerumisvõistlustel, et arvukatele
medalitele lisa tuua. Pimestatuna
kaunist lossiümbrusest siirdusime
siseruumidesse. Stiilne mööbel,

ilusad ruumid ja ahhetamapanev
vaade rõdusaali lõunalauast järvele ja
taamalt paistvatele põldudele ning
metsasiiludele. Väga maitsev
lõuna oli ja pärast koka ja personali
kiitmist saime veel vaadata ringi
ka teistes hoonetes ja mängumaal.
Mängumaa on noore mõisahärra
pere projekt. Eks ikka teatakse, mis ja
kuidas lastele teha, kui oma peres on
4 last.  Väga meeldis rahvale ka vana
tall, millest on tehtud peosaal, kuhu
mahub üle 100 pidulise. Muidugi
on peahoone oma suursugususes ja
pidulikkuses üle kõige.
Kõht täis ja meel hea, sõitsime
Sepa tallu, kus meid ootasid perenaine
Eve ja peremees Sergei oma suure
lamba- ja kitsekarjaga ja lugematu
arvu lindude ning küülikutega.
Koerad ja kassid muidugi ka.
Peremees ajas kohe meie auks
kitsekarja koju. Loomi oli 70 ringis
ja erinevat kasvu, vanust ja värvi.
Kõik uudishimulikud ja rahulikud.
Lambad olid pisut pelglikumad ja
lasid ruttu jalga kui nägid, et midagi
maitsvat enam kausis ei ole. Ja siis
pöördus kogu meie tähelepanu
arvukatele lindudele. Erinevat tõugu

kanad, pardid, kalkunid, haned ja kes
teab, mis linnud veel muudkui sebisid
õue mööda ringi. Otsisime murult
kirevaid sulgi suveniirideks ja kaugelt
kiikasime ka küülikuid. Lõpuks jagas
lahke perenaine kitsejuustu erinevaid
sorte ja seletas, mis lisandid annavad
paremini juustu maitset edasi.
Reis oligi lõpule jõudnud ja meile
oli kogu päeva jooksul antud ka ilus
ilm. Veidi taluõue lilleilu nautinud,
asusime koduteele. Tagasiteel läbi

„Karikakar“ reisil

Hobuala õnnestus meil näha ka üht
meie valla haruldust -   Klemmer
Merikese eesti maatõugu lehma.
Tõdesime, et ettevõtlikud ja tublid
pered on siinsamas, meie kõrval ning
me peaksime neid rohkem nägema ja
neist ka rohkem teadma. Meie rahvas
sai sel päeval palju uusi teadmisi ja jäi
reisiga rahule.
Muljeid jagas
Heli Helistvee
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Kõrista külaselts Lätimaal
Alustasime oma reisi mõnusalt
udusel
hommikul
Lätimaale.
Ilmajaam ennustas ilusat ilma ja
sellele me lootsimegi. Kõigepealt
oli meie esimeseks sihtkohaks
Sigulda. Alustasime oma tutvumist
Turaida lossiga, kus töötab
muuseum.   Alles on ka   imekauni
neiu Turaida Roosi haud. Vaatamist
oli küllaga, territoorium on suur ja
hästi korrastatud. Edasi liikusime
Gutmansi koopasse, legendi järgi
käis Turaida Roos aednik Victoriga
seal kohtamas. Koobas asub kohe
Turaida lossi külje all ja on väga
käidav koht. Edasi liikusime
järgmise peaaegu kohustusliku
atraktsiooni juurde, milleks on
kohaliku köisraudteega sõitmine.
Pilt Gauja ürgoru kohal on lummav.
Lätlastele kohaselt on pargid
eeskujulikult hoolitsetud ja täis
õitsvaid lilleklumpe. Külastasime
linna keskel olevat parki, kus
saime kuulsa Sigulda kepiga pilti
teha. Siguldast pole kombeks ilma
vähemalt ühe kõverikuta ära tulla,
nii saigi see traditsioon ka meil
täidetud. Kes ostis kaasa, kes võttis

pildil kaasa.
Edasi
liikusime
Cesisesse,
imeilusasse linna, kus vaatamist
jätkub pikemaks ajaks: keskaegne
loss, mida praegu restaureeritakse
ja Püha Jaani kirik Johann Köleri
maalitud altarimaaliga.
Lõppsihiks oli meil Valmiera.
Linna jõudsime juba õhtuks ja
tutvuda saime Püha Simoni kirikuga

väljastpoolt. Aga sellest pole midagi,
ongi põhjust jälle tagasi tulla.
Oli tore ja meeleolukas päev
suurepärase ilma ja imelise
seltskonnaga. Tänan südamest
toredat bussijuhti Toivot ja head
reisiseltskonda.
MTÜ Kõrista Külaselts
Piret Kuik

Kõrista külaselts Siguldas. Foto: Piret Kuik

KULTUUR
Kanepi kihelkonna kultuurilooline kalender 2018
Kanepi vald on neist vähestest
piirkondadest, kus haldusreformi
käigus on   Kanepi, Valgjärve ja
Kõlleste valdade ühinemisel saadud
tagasi kunagise Kanepi kihelkonna
piirid. Ka varem on kihelkonna
kultuuriloolistes
kalendrites
käsitlenud kultuuriloolisi sündmusi
ja isikuid kogu kihelkonna kohta.
2018. aastat märgivad meie
kultuurloolises kalendris 198 (5 või
10-ga lõppevate aastate) ümmargust
tähtpäeva. On väga tänuväärne, et
„Kanepi Teataja“ toimetus on nõuks
võtnud neid tähtpäevi kuude lõikes
ajalehes ära märkida. Kalendrid on
üleval ka valla kodulehel.
SEPTEMBER
* 95 aastat tagasi 1.09.1923
sündis Erastvere v. Närapa k.
Salme Sikk-Vesi Kanepi LMS
koorijuhi Ludvig Oja kaksikõe
Leena Oja ja August Siku tütrena,
töötas pärast Otepää gümnaasiumi
lõpetamist (1943) Kanepi apteegis,
apteegis töötamine mahtus saksa
okupatsiooni ajal tööteenistuse
nõude alla, et saada võimalus ülikooli
arstiteaduskonda astuda. Alanud
sõja tõttu see unistus ei täitunud.
Abiellus
23.06.1944
Richard
Vesiga Kanepist, põgenesid 1944.
augustis kodumaalt koos Võrumaa
politseinike
kolonniga,
kuna
abikaasa politseiniku amet tähendas
Siberiteed. Elab Kanadas Torontos;

Vana foto aastast 1953: noored ausamba juures. Foto: erakogu
oli 50 aastat tagasi (1968) Torontos
asutatud
Võrulaste
Koondise
asutajaliige, aseesimees, esimees
kuni selle tegevuse lõpetamiseni,
Maakondliku
Esinduskogu
abiesimees,
Etnograafiaringi
abiesimees, Toronto Eesti Meeskoori
Naisseltsi
esimees,
meeskoori
auliige, raamatu “Maakondliku
pärandi
jälgedel”
Kanadas
väljaandmise üks initsiaatoreid,
tegev kõigis Kodumaa abistamise
aktsioonides, eriti raamatukogudele
eestikeelsete raamatute ja Võru
haiglale abi saatmisel, Võrumaa  
kultuuriloo ja käsitööoskuste hoidja
ning propageerija Kanadas, Kanepi
Teataja ja Uma Lehe agar lugeja.
*100 aastat tagasi 8.09.1918
otsustati Tartu-Võru praostkonna

sinodil praost v. Falcki juhatusel Võru
maakonna  koolide inspektori parun
v. Engelhardti ettepanekul avada
15. oktoobril Kanepi kihelkonnas
11 vallakooli ja 2 kihelkonnakooli,
neist üks Kanepis ja teine Valgjärve
ministeeriumikooli asemel. Saksa
okupatsioonivõimude korraldusel
ja pastor von Falcki juhatusel
peeti Kanepi kihelkonnakoolis
ühekuuline saksa keele ja Balti ajaloo
kursus Kanepi, Põlva ja Urvaste
rahvakoolide õpetajatele (70), et
tasandada teed saksastamisele.
Saksa koolide asemel tulid 1918. a.
sügisest pärast okupatsiooni lõppu
hoopiski eesti koolid, millistest
Kanepi ja Valgjärve jäid kõrgema
astme algkoolideks Kanepi 5. ja 6. ja
Valgjärve 1.-6. õppeaastaga.

Viies lõõtsapidu Valgjärvel
Laupäeval,
18.augustil
peeti
Valgjärve pargis juba traditsiooniks
saanud lõõtsapidu. Ilm oli väga hea ja
ligi 2,5tunnise kontserdi jooksul oli
laval 42 pillimeest üle Eesti ja kontserti
jälgis umbes 400 pillimänguhuvilist.
„Ühtegi lõõtsamängijat eraldi kohale
ei palutud, vaid igaüks tuli omal
tahtel,” ütles lõõtsapillimängu edendaja
Heino Tartes. Oli üksikesinejaid,  
vaegnägijast pillimees Joel Mürk
koos isaga, pereansambleid (Must ja
Tartes), lõõtsaliigutajad, FolkMelody
ja akordionil esines kohalik pillimees
Veiko Kivi, kes oli ühtlasi ka Sügiskulla
naisansambli saatja. Juba traditsiooniks
on saanud Konguta segarühma
„Kavalik” esinemine meie lõõtsapeol.
Lapsed said batuudil hüpata,

ponidega sõita ja osaleda mängudes.
Võimalik oli soetada rahvamuusikute
helikandjaid ja trükiseid ning peo
logoga sall.
Tunnustati    lõõtsapillimängu
edendajaid.
Kanepi
vallavanem
Andrus Seeme andis Heino Tartesele
lõõtspillimängu
arendamise
eest
ja sajanda   Teppo-tüüpi lõõtspilli
valmimise puhul üle klaasist lõõtspilli.
Põlva lõõtspilliseltsi autasu sai Tõnis
Tartes. Peo korraldajad tänasid
toetajaid ja abilisi.
Pillipäeva lõpetas lõõtspillimängijate
koondorkestri esinemine.
                                           
Lõõtsapeo üks korraldaja
Ilse Aigro

* 80 aastat tagasi 18.09.1938
avati Kanepi Laulu Seltsi maja
ees mälestussammas Kanepist
võrsunud
esimesele
eesti
kujurile August Weizenbergile,
pronksbareljeef telliti kujur Ernst
Jõesaarelt. Mälestussamba pühitses
kirikuõpetaja M. Heinam, pidukõne
pidas siseminister R. Veermaa,
August Weizenbergi eluteest kõneles
kunstnik Jaan Vahtra. Samba
püstitamiseks korraldasid Kanepi
Laulu Selts ja Kanepi Põllumeeste
Konvent korjanduse, tuge saadi
ka pidude sissetulekust ning
käsitööesemete näitemüükidest.

Ausammas lasti õhku 1946. a.
hilissügisel okupatsioonväe poolt,
sammast ei õnnestunud täielikult
purustada asukoha tõttu, küljeli
sammas oli samas veel ka 1953. a.
suvel, seejärel viidi sammas MTJ
„Stalinetsi“ traktoriga silma alt
ära koolimaja aia taha tiigi äärde.
Vabariigi aastapäeval viidi salaja
sambale lilli, pärgi, eesti lipukesi
ja süüdati küünlaid. Sammas
tõmmati püsti Põlva KEK-i ja
EPT tehnikaga, puhastati tekst,
peidikust toodi välja ka enamlaste
ohvrite plaat, puudu jäi vaid I
maailmasõjas hukkunute plaat, mis
oli MTJ-s üles sulatatud. Tööpanuse
*30 aastat tagasi 25.09.1988 järgi said muinsuskaitsjad õiguse
taastati
ja
pühitseti
uuesti renoveerida nimed sambal. 24.07.
Ausambaplatsil Kanepi kihelkonnast peeti samba juures tiigi ääres Kanepi
Vabadussõjas langenute ausammas kihelkonna
kodukandi
päeva
kuuenda sambana Eestis Kanepi kõnekoosolek, tehti korjandus selle
Muinsuskaitse
Seltsi
poolt, taastamiseks, lehvis Eesti lipp ja
eesotsas Leo Vijardiga. Püstitati ka   lauldi Eesti lipulaulu. 24.08. valati
lipumast, kus vabariigi aastapäeval Ausambaplatsil sambale uus alus,
on toimunud kogu maakonna mis oli õhkimisel purunenud,
lipuheiskamine. 95 aastat tagasi sammas koos aluskiviga oli küllaltki
6.05.1923
esitati
üleskutse hästi säilinud.
Vabadussõja
mälestussamba
püstitamiseks. Korraldatud konkursi
Kultuuriloolist kalendrit
võitis Riia Kunstikooli kasvandik,
lehitses Milvi Hirvlaane
skulptor
Aleksander
Jannes
(*Vana-Piigaste v. Tiksi t. 11.11.1882
† 11.12.1970 Stokholmis, opteerus
1922.a. Venemaalt kodumaale),
alustas tööd kirikumõisa niidul
suure rändrahnu lõhkamisega.
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Eakate päeva tähistamine Kanepi vallas
14. oktoobril algusega kell: 13.00
Kanepi Gümnaasiumi saalis
Kontsert „Kaunimate Aastate Vennaskonnalt“
Tantsumuusika Toomas Annilt
Üllatuskülalised
Tänulaud
Osalema on palutud kõik Kanepi valla eakad!
Registreerimine ja transpordivajadusest teada andmine vajalik
Registreerimine kuni 1. oktoobrini
Kanepi piirkond: 56676704 Meedi Haabma (kuni 27. sept.);
58163636 Marju Jalas
Kõlleste piirkond: 53564803 Kaisa Potter
Valgjärve piirkond: 56217554  Greta Pentsa

TEATER

Teatrisuvi tehtud, sügishooaeg alaku!

RAAMATUKOGU

Kaunis loodus ja põnevad jutud
Maaritsas
Suvi hakkab lõppema ja on aeg jälle aktiivsema hooajaga peale hakata.
Juba 19. septembril tuleb Maaritsa raamatukokku vestlusõhtule fotograaf
Reigo Reimets, kelle hingetukstegevad loodusfotod ka raamatukogu seina
kaunistavad. Kohtume hubases kohvilauas ja arutleme maailma asjade üle.
Kõik on oodatud.
Endiselt kestab raamatukogus veel laste ja noorte suvelugemisvõistlus.
Osavõtjaid on palju ja loetakse mõnuga. Raamatukogus välja antud
lugemispassid täituvad hoogsalt templitega ning parim suvelugeja selgub
24. oktoobril raamatukogupäevade raames toimuval pidulikul tänuüritusel.
Lugejad, kiirustage, veel on võimalus võita!
Juba viiendat hooaega järjest käivad lapsed ja noored Maaritsa raamatukogus
koos põnevaid lauamänge mängimas ja toredalt aega veetmas. Suud on kõigil
alati magusad ja meel hea. Ka Maaritsa raamatukogus olev lauamängukogu
on muljetavaldav ja täieneb pidevalt projektide ja omavalitsuse toel. Kuna
Maaritsa külas eraldi noortekeskust pole, on raamatukogu saanud meie noorte
toredaks kohtumispaigaks ja nad on siia alati väga oodatud igal kolmapäeval
alates kl 17.00st.
Raamatukogu on nähtav ka sotsiaalmeedias nii Facebooki kui ka Instagrami
konto kaudu. Nii on võimalik jälgida, mida põnevat meil toimub ja ehk lasta
ka ennast üllatada, sest raamatukogus võib tõesti põnev olla. Otsi meid üles ja
kohtumiseni raamatukogus!
Jaanika Tappo
Maaritsa Rahvaraamatukogu juhataja

Sel suvel sai Alle-Saija
Teatritalus isemoodi teatrit näha taasetendati lõbusat koguperelugu
“Viikignitütar Ragna”, esietendus
pöörane komöödia “Kukk” ja
külas käisid teatriharrastajad
Jõelähtmelt,
Vastemõisast
ja
Rakverest. Teatrisuve etendusi
külastas üle 1000 inimese, mängiti
18 etendust. 2. augustil teatrisuve
raames
antud
heategevusliku
etendusega “... ja õunapuud õitsevad”
koguti 300 eurot ALS-i põdevate
inimeste toetuseks. Teatrisuve
projektile, mida toetasid Põlvamaa
Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri
Keskus, Eesti Kultuurkapital ja
kohaliku omaalgatuse programm,
tõmmati joon alla pühapäeval,
19. augustil komöödiaga “Kukk”.
Lisaks etendustegevusele toimus ka
traditsiooniline suvelõpukontsert
30.
augustil
esinesid
salongikontserdiga talukontserdite
sarjast “Mis kuradi kohas ma elan?”
Paul Neitsov ja Brigita Murutar.

Suvised tegemised on selleks
korraks läbi ja juubelisuvi peetud.
Ees ootab aga taas tegus teatrisügis.
Sügistalvise hooaja avame laupäeval,
22. septembril kl 18:00 vanast
mustlaslegendist
inspireeritud
tantsuetendusega “Kui me veel
linnud olime ...”, mille toob lavale
mustlasansambel Maljarka. See
lugu on seatud ja lavastatud AlleSaija Teatritalu jaoks ning etendub
esmakordselt.
Seejärel
algab
külalisetenduste programm, mille
raames on veel sel sügisel teatritalus
võimalik näha krimikomöödiat
“Lõks” (LendTeater), mis etendub
reedel, 26. oktoobril kl 20:00 ja
lõbusat lugu “Vigased peigmehed”
(Vana-Koiola
näitering),
mis
etendub reedel, 16. novembril kl
19:00.
Ka Alle-Saija Teatristuudio
tegutseb uute lavastustega. Sügiseks
on plaanis lavaküpseks saada
kontorikomöödia “Arenguvestlus”
(autor ja lavastaja: I.Ulst), mis  

esietendub reedel, 9. novembril
kl 20:00. Lavastust mängitakse
novembris ja detsembris veel viiel
korral. Samuti on töös muusikaline
koguperelavastus “Meile tuli Jonn”
(autor ja lavastaja I.Ulst), mis
esietendub 2019. aasta alguses.
Oktoobris algab ka täispika krimiloo
tööpealkirjaga “Öö peab langema”
ettevalmistamine, mille teksti tõlkija
ja lavastaja on Tarmo Kruus ning
mis on plaanis välja tuua 2019.
märtsi alguses. Etendustegevust
Alle-Saija Teatritalus toetavad
kultuuriprojektitoetuste
kaudu
Eesti Kultuurkapital, kohaliku
omaalgatuse programm ja Kanepi
vald.
Täname kõiki sõpru ja toetajaid
ning ootame taas Alle-Saijale!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu /
Alle-Saija Teatristuudio

SPORT

Kanepi rahvatriatloni sarja viimane võistlus toimus
Koorastes
Pühapäeval 19. augustil toimus Kanepi rahvatriatloni sarja viimane ehk 3. etapp Koorastes. Kohale olid tulnud
paljud sarja varasematel etappidel osalenud võistlejad ning lisaks ka palju uusi harrastajaid. Koorastes osutus väga
populaarseks võistkondlik võistlus, kus omavahel võistlesid 11 kolmeliikmelist võistkonda. Seekordne rattaetapp
toimus Kooraste piirkonna kruusateedel, mis tõi võistlusesse juurde põnevust. “Kruusateedel hakkab rolli mängima
hea rattavalitsemise oskus ja muutuv sõidutempo ning ujumises saavutatud edu võib väga kiirelt kokku sulada,” märkis
võistluse üks korraldajatest Hegri Narusk. Kooraste etapil olid ilmaolud kõige võistlejasõbralikumad, sest õhu- ja
veetemperatuur oli ca 19 kraadi ringis. Võrreldes Kõlleste (+13 kraadi ja tugev tuul) ning Valgjärve (+32, tuulevaikne ja
päike) etapiga oli see üsna ideaalilähedane. Seekordse võistluse vanuseklasside võitjad olid:

Lastedistants (100m ujumist + 5km ratast + 1km jooksu)
Tüdrukud

Poisid

Kuni 10 aastat

Christine Teder

Roobert Teder

11 - 12 aastat

Romi Israel

Daniel Varikov

13 - 14 -aastat

Helena Maling

Hugo Markus Kelk

Põhidistants (250m ujumist + 10km ratast + 2km jooksu)

Räägime põnevaid lugusid
hubases kohvilauas
K 19. SEPTEMBER KL 18.00
MAARITSA RAAMATUKOGUS

Räägime põnevaid lugusid
ÜRITUS
ON KÕIGILE
TASUTA!
hubases
kohvilauas
K 19. SEPTEMBER KL 18.00
MAARITSA RAAMATUKOGUS

Sarja kokkuvõttes võitsid esikoha naistest
Karin Varikov, meestest Aleksander Varikov ning
võistkondlikus arvestuses võistkond Gränny (Anette
Teder, Feeliks Teder, Christine Teder). Sarja võitjatele oli
välja pannud karikad Kanepi Vallavalitsus.
Sarja kokkuvõttes saavutas kohalik Kanepi valla
võistkond “Kolm vaprakest” (Piret Rammul, Raul
Rammul, Ly Vätson) võistkondade arvestuses kõrge 2.
koha.

Kanepi rahvatriatloni sarja korraldas AOK Arendus
MTÜ ning lisaks Kanepi Vallavalitsusele toetasid
võistlust Aardla Lukuproff OÜ, Embach Ehitus OÜ,
AS Lõuna Pagarid, OÜ Kanepi Aiand, OÜ Relvo
19 - 49 aastat Consuelo Laanemäe Riho Rokk
Sport Motell (Cantervilla mängumaa), OÜ Eco Oil,
50+ aastat
Margus Kaur
FriPuit OÜ, Siidrikoda OÜ, Käbliku Pruulikoda, OÜ
Külagurmee (Pizza Olive), Põhjala Teetalu OÜ, OÜ
Võistkonnad (250m ujumist + 10km ratast + 2km jooksu) Kõlleste Garlic, Hauka Farm OÜ, Mesipuu talu ja
Kohvik Atsi Juures.
1. koht
Vanad ja Kobedad
Vahur Loosaar,
Aigar Saarnits,
Erlend Aalde

Naised

Mehed

Kanepi Teataja
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Sünnid

Kanepi valla sündmuste kalender september - oktoober 2018
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Loviise Kangro
(Soodoma)

Toimumiskoht/
Korraldaja

September
19.09 kell 18.00
19.09 kell 18.00
22.09 kell 10.00
22.09 kell 18.00
22.09 kell 20.30
23.09 kell 10.00
Oktoober

Ühishüppamine jumpingu batuutidel
Kohtumisõhtu fotograaf Reigo Reimetsaga
Kalapäev
Mustlasansambli MALJARKA tantsuetendus
Tantsuõhtu ansambliga "Sada ja Seened"
EtendMihklilaat ja kirbuturg

Kanepi staadion
Maaritsa
Valgjärve
Alle-Saija teatritalu
Krootuse külakeskus
Saverna

5.10

Mälumängu I etapp

Saverna külakeskus

9.10

Lastekirjanike tuur

Saverna raamatukogu

19.10

Sügisene tantsuõhtu ansambliga Eesti Gun ja Liisa Saverna külakeskus

20.10 kell 12.00
20.10
23.10
25.10
26.10 kell 20.00
26.10 kell 20.00
30.10 kell 16.00

Lastehommik

Egert Arna
(Krüüdneri)
Sebastian Kana
(Kanepi alevik)
KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Erastvere raamatukogu-külakeskus

Kanepi valla 1. sünnipäev
Laste suvelugemise konkursi lõpetamine

Saverna

Kohtumisõhtu Vahur Afanasjeviga

Saverna raamatukogus

Karaokeõhtu

Erastvere raamatukogu-külakeskus

Lendteatri etendus “Lõks”

Alle-Saija teatritalu

Saverna raamatukogu 95

Alle-Saija teatritalu

Kiviraiduri teenused
     PALU KIVI OÜ
Hauakivid, hauaplaadid,
tasapinnad, seinaplaadid.
Kivide lõikamine, lihvimine.
Info tel. 5107312
www.palukivi.ee
Asume Rõngu-Otepää 8. km-l
Müüa küttepuid, saematerjali
voodrilauda, terassilauda ja
sauna lavalauda, voodrilauda ja
höövelmaterjali. Tel. 56670688

Kohalik ettevõte ostab
metsa ja põllumaad,
raieõigust ja igasugust
metsamaterjali.
Tel. 56208897

Õnnitleme!

Sünnipäevad oktoobris
95

Maimu Jõela
15.10.1923 (Valgjärve)

85

Jekaterina Raudkepp
16.10.1933 (Maaritsa)
Veera Hiller
19.10.1933 (Ihamaru)
Heldi Aigro
29.10.1933 (Valgjärve)

80

Linda Allikas
10.10.1938 (Närapää)
Ülo Kovin
14.10.1938 (Kooraste)

75

Jaak Kukk
30.10.1943 (Krüüdneri)

70

Paul Franz Kolassa
01.10.1948 (Piigaste)
Evi Peepson
10.10.1948 (Valgjärve)
Marje Orasson
10.10.1948 (Aiaste)
Tea Tigasson
10.10.1948 (Saverna)
Aare Kukk
17.10.1948 (Prangli)
Elmar Tuule
20.10.1948 (Prangli)

65

Olga Iljuhhina
11.10.1953 (Erastvere)
Harri Rauba
19.10.1953 (Kaagvere)



MÄLESTAME

Villem Puurits
26.02.1956-08.08.2018
(Aiaste)



Erich Lattik
28.01.1935-24.07.2018
(Karste)
Olga Mäeuibo
19.04.1931-07.08.2018
(Soodoma)

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

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

glasaken.ee

Janar Reiljan
Tel. 5071800
janar@metsahalduse.ee
Järgmine leht ilmub oktoobris 2018.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepnaekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

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

