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Kauneid kevadpühi!
Hilda Müürsepp 105
Kanepi valla vanimal elanikul
täitus tänavu 5. aprillil 105 aastat.
Tema elutee on olnud imeliselt
pikk ja värvikas. Hilda varane
lapsepõlv
möödus
Venemaal
Nikolski mõisas. Kooliteed alustas
ta aga Kooraste koolis, hiljem jätkas
Kanepis, kus tema koolivendadeks
olid vennad Heinrich ja Aksel
Mark. Peale Kanepi kooli lõpetamist
siirdus noor erksa vaimuga neiu
Tartusse õmblejaametit õppima.
Hilda armastas teatris käia ning
tema onupoeg Arnold Kasuk oli
Vanemuises näitleja, kelle kaudu
algasid tutvused teistegi näitlejatega.
Eriliseks
imetlusobjektiks
sai
tollane operetiprimadonna Elli
Põder – Roht. Nii sai Hildale
teater justkui teiseks koduks.
Eneseharimine ei piirdunud aga vaid
teatrikülastustega. Ta veetis tunde
raamatute taga istudes ja sõnakunsti
nautides.
Sõja ajal leidis Hilda tagasitee
Kanepisse ning hakkas siin
õpitud ametiga leiba teenima.
Siiani mäletavad kohalikud veel
Hilda õmmeldud ilusaid kleite

VALLAVANEMA VEERG

ja kostüüme. Hilda abikaasa Hugo oli pilli- ja naljamees. Paari
ühises majas oli ruumi palju ning tänu nende külalislahkusele
sai seal endale eluaseme nii mõnigi noor õpetaja. Hilda on alati
olnud kogukonnas hinnatud vestluspartner ning teda huvitab
kõik ümberringi toimuv, alustades kohalikust elust ja lõpetades
välispoliitikaga. Hilda on siiani ergas ja rõõmsameelne, väga
elutark ning armastab jätkuvalt lugeda.
Suured õnnesoovid juubilarile!
Kanepi Vallavalitsus

Kanepi valla vanim elanik Hilda Müürsepp.

Kanepi vallavanem Andrus Seeme ja
sotsiaaltöö spetsialist Tiia Urm käisid juubilari
õnnitlemas. Fotod: Kerli Koor

INTERVJUU

Urmas Kivirand - Kanepi Vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Oled pärit Kanepi vallast?
Olen
Koorastes
sündinud
ja elanud, õppisin tolleaegses
Kanepi keskkoolis. Töötanud olen
metsavahina, Erko-s varustajana,
saekaatris, 1999. aastast siiani
olen
Kanepi
Gümnaasiumi
majandusjuhataja.
Mis on Sinu vaba aeg?
Kogu vaba aeg läheb loomadelelindudele: meil on lambad, kitsed,
kanad, vutid, faasanid, kalkunid,
haned, pardid, jänesed ja nutriad.
Muretsesime loomad, kui 4 aastat
tagasi Kanepi korterist Koorastesse
elama asusime.
Miks nii palju – ise ka ei tea, hea
tunne on, kui lähed töölt, hea rahulik
on tegeleda koduses majapidamises.
Midagi võiks ikka olla, kui maal
elad. Eks kõigil inimestel ole oma
„kiiks“.
Kas käib ka huvilisi kaugemalloomi
ja linde uudistamas?
Jah, suviti käib rahvast palju.
Kohalikega on selline kokkulepe,
et võivad ise tulla ja loomi vaadata
ning sööta. Muidu tuleb aeg kokku
leppida ja siis ikka saab. Siiani on
suve jooksul 4-5 gruppi käinud,
pole ka reklaaminud. Ümbruskonna
laatadel küll käime, kaugemale
minek ei tasu ära.
Sööt tuleb osta, nii heina kui vilja
saan kohalikelt talunikelt, kartul
tuuakse tasuta, niisama pakutakse
ka porgandi ja kaali ülejääke.
Ühes kuus läheb kaks rulli heina
ja kuus kotti vilja. Söötmine käib
nagu masinavärk, hommikul pool
tundi, õhtul läheb kauem. Talvel on
loomad laudas, suvel väljas, partidel
ja hanedel on oma maja jõe peal.
See on kõik kokku nagu teine
töökoht, kuhu läheb kogu vaba aeg
ja vaba raha.
Oled aktiivselt tegev MTÜ-s

Kooraste Külaselts.
Külaseltsiga alustamine 2011.
aastal, kui tähistasime Kooraste
500. Praegu on väga kiire,
projektide taotlusvoorud avanevad.
Oleme tänulikud, et Kanepi vald
ostis külaseltsile maja, taotleme
renoveerimiseks ja sisustuseks 45
000 eurot projektiraha. Ilma valla
toetuseta ei tuleks MTÜ-d toime.
Tänu
külaseltsile
on
käimalükatud kogukonna uued
traditsioonid,
näiteks
triatlon
suvel tuleb juba neljas kord,
viiulikontserdid on järjepidevad,
vabariigi aastapäeval oli kuuendat
korda kalapüügi üritus. 2 raamatut
on välja antud – „Kooraste. Killukesi
möödunud aegadest“ (2011) ja
„Lühimeenutusi
möödanikust“
(2016). Meil on alati suurejoonelised
ja rahvarohked talgud. Sel aastal
plaanime alustada kevadel varem,
kohe kui lumi sulab külakeskuse
juures. Rahvas tahab hästi palju ise
teha, et kogukonda rohkem kokku
viia.
Külaselts on tugev, rahvas tahab
tegutseda küll, ainult keegi peab
organiseerima. Kooraste piirkonnas
on suvitajad ja püsielanikud –
kes tahab, see võtab aktiivselt
kogukonna elust osa. Mõistetav on
ka see, kui suviti tulevad puhkajad,
kes ei tahagi väljapoole suhelda,
lihtsalt tulevad linnamelust eemale.
Viimasel koosolekul oli üle 40
inimese, enamus kohalikud. Ka
naaberkülad Jõgehara, Rebaste,
Kaagvere on meiega liitunud.
Millal jõudsid poliitikasse?
See oli üsna ammu, 2001.aastal
kutsus Vahur Tohver, kes oli siis
volikogu esimees.
Miks jäid poliitikasse püsima?
Seda ma ikka vahetevahel ka
küsin endalt. Aga kui tahad külas

midagi saavutada, siis on hea, kui
oled asjaga kursis. Vahet pole,
mis erakonnas oled, inimesed on
tähtsamad. Põhiline töö tehakse
ära enne volikogu komisjonides,
koostöös volikogu esimehe ja
vallavanemaga. Olen olnud endises
Kanepi vallas sotsiaalkomisjoni ja
kultuurikomisjoni esimees.
Mida ütled praeguse kultuuri – ja
spordikomisjoni esimehena?
Kultuur endises kolmes vallas
toimis väga hästi ja toimib ka
praegu, aga endise Kanepi valla
sporditegevus on kehval järjel.
Valgjärvel
on
vabatahtlikega
sport hästi üles ehitatud, Kõllestes
on inimene tööl, Kanepis on
koordineerimata, vaja on inimest,
kes näiteks suusarajad korras
hoiaks, aastaringselt, suusarada
on ka suvine terviserada. Kanepis
on vähe riigimaad, kus selliseid
asju teha, tuleb eramaaomanike ja
metskonnaga läbi rääkida, et saaks
ka Kanepisse terviserajad.
Spordiüritustest on sel aastal
vallas 3 triatloni: Valgjärvel,

Kõllestes ja Koorastes, plaanis on veel
25.mail valla spordipäev, Kõllestes
Allan Oras CUP. Lõuna-Eesti ralli
toimub suuremal osal Kanepi valla
teedel. Siin tuleks ka kohalikel oma
panus anda, parklad, toitlustamine,
vabatahtlik töö jne.
Kas turist leiab üles Kanepi valla?
Siin on suurepärane loodus,
järved ja metsad. Umbes 40 km
on häid RMK rattateid, mida ka
reklaamitakse. Turiste tooks kõige
rohkem
juurde
Kanepi-Otepää
kergliiklustee. Kooraste järve äärde
ehitasime mänguväljaku ja järjest
rohkem hakkas noori peresid käima.
Külalised on kogukonnale kasulik,
peaks mõtlema Pokumaad külastavate
turistide peale, et need ka Kanepis või
Koorastes peatuks.
Sul on kokkuhoidev pere.
Kui poleks kõrval abikaasa
Kristelit, siis jääks kindlasti palju
tegemata. Me ikka mõtleme ja
tegutseme kogu perega koos. Tütar
õpib bioloogiat ja pojad töötavad. Kui
on ikka üritus korraldada, siis tulevad
kõik koju ja võtavad ka sõbrad kaasa.
Kõik tulevad hea meelega ja aitavad.
Meile meeldib väga metsas käia,
seenel ja niisama jalutamas.
Tulevikuunistus on, et saaks
käima toreda külakeskuse, et noored
ärksad inimesed võtaksid asja üle.
Siia on elama asunud nn uued
põlis-koorastelased, noored tegusad
inimesed, kes elavad siin aastaringi.
Väga hea oleks, kui saaks
järgmiseks
talveks
suusarajad
Kanepisse, see oleks suur asi. Vanasse
kooli katlamajja võiks jõusaali ehitada.
Aga vald on uus, küll jõuab veel kõike
teha, kui ainult inimesed tahavad.
Vestles Merike Luts

Selleks aastaks tundub talv
olema taandunud ja kevad
saanud võitu. Loodusest leiab
palju
kevadet
kuulutavaid
märke, linnud, liblikad ja
mesilased aktiivselt askeldamas.
Kauni
kevadega
kaasneb
kahjuks ka teede lagunemise
aeg. Kohati tundub sel kevadel
mõne tee olukord olema väga
tõsine ja raskesti läbitav või
täiesti läbimatu. Kahjuks ei saa
ka kohe parandama hakata, peab
ootama, millal kelts sulab ja teed
hakkavad masinaid kandma.
Peame varuma kannatust ja
elama teelagunemise aja üle.
Kevad on ka koristamise ja
talgute aeg. Kutsun siinkohal
üles
seltse,
kogukondasid
ja külasid korraldama oma
piirkonnas koristusaktsioone.
Suuremate
koristustalgute
korral oleme valmis valla poolt
kindlasti toeks olema. Eelnevalt
oleks hea plaanid ja soovid läbi
rääkida, et kuidas saame abiks
olla.
Eelmisel
kuul
algasid
Saverna
küla
biopuhasti
renoveerimistööd.
Tööde
rahastamiseks
on
Saverna
Haldus saanud toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Tänu sellele suurele
projektile saab Saverna küla uue
kaasaegse biopuhasti.
Kindlasti
soovitan
jälgida meie vallas toimuvate
ürituste kalendrit ja aktiivselt
sündmustest osa võtta. On
need siis spordivõistlused,
teatrietendused, lauluvõistlused
või volbriga seotud tegevused.
Kindlasti leiab palju tarvilikku
kevadlaatadelt, mis toimuvad
12. mail Kanepis ja 13. mail
Maaritsas.
Soovin kõigile
päikselist kevadet!

ilusat

Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU

aunimetusega kaasneb valla suur
vapimärk, numbriline tunnistus
ja rahaline preemia 1000 eurot.
Korraga on täiendatud aunimetuste
kategooriaid. Aunimetust antakse
järgmistes kategooriates: aasta
tegu/aasta tegija; aasta kohaliku
elu edendaja; aasta kultuurielu
edendaja; aasta sportlane/aasta
spordielu edendaja; aasta ettevõtja/
aasta ettevõtluse edendaja; aasta
küla/aasta
külaelu
edendaja;
aasta hariduselu edendaja; aasta
vabatahtlik töö või isamaaline
tegevus. Aunimetuse võib sobiva
kandidaadi puudumisel andmata
jätta. Aunimetusega kaasneb tänukiri
ja rahaline preemia 200 eurot.
Ettepanekuid valla aukodaniku
ning
aunimetuse
andmiseks
saab esitada 01.-31. jaanuar.
Tunnustused antakse üle Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamise
pidulikul valla üritusel veebruaris.
Tunnustuste avaldamise korraga on
reguleeritud ka volikogu esimehe
tänukirja ja vallavanema tänukirja
andmine. Lisaks on korras toodud
valla haridustöötajate tunnustused.
Haridustöötajate tunnustusi antakse
järgmistes kategooriates: hariduse
elutöö preemia; aasta õpetaja; aasta
noor õpetaja; aasta hariduse sõber;
aasta hariduse tegu. Hariduse elutöö
preemiaga kaasneb rahaline preemia
500 eurot, teiste haridustöötajate
tunnustustega kaasneb rahaline
preemia 100 eurot. Kandidaate
haridustöötaja
tunnustusele
saab esitada vallavalitsusele 10.
septembriks, tunnustused antakse
üle valla õpetajate päeva tähistamise
üritusel.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
17. aprillil Krootuse külakeskuse
saalis.
Päikselist alanud kevadet kõigile!
Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Krootuse külakeskuse juhataja
KAISA POTTER
Kaisa on pärit Antslast,
Krootusel on ta elanud kolm aastat.
Peres kasvab kaks last. Varasemalt
on ta töötanud turismialal. Kaisa
usub, et kultuuri- ja noorsootöö on
väga huvitav ning väljakutseterohke,
ta plaanib koos noortega põnevaid
ideid ellu viia ning kohalikku
kultuurielu edendada.
Kaisa kontaktid:
e-post: krootuse@kanepi.ee
tel 53564803

Saverna külakeskuse juhataja
GRETA PENTSA
Greta on Krootusel sündinud
ja kasvanud, praegu omandab
ta magistrikraadi keemiaõpetaja
erialal. Kooliajal korraldas ta
pidevalt erinevaid üritusi ning on
olnud Eesti Maanteemuuseumis
tegevusjuhendaja. Greta on aktiivne
noor inimene, hea suhtleja ja avatud
uutele ideedele.
Greta kontaktid:
e-post saverna@kanepi.ee
tel 56217554
Greta tutvustab ennast:
Olen 23-aastane ning pärit
Krootuselt. Lõpetan tänavu kevadel
Tartu Ülikooli keemiaõpetaja erialal.
Olen alati rõõmsameelne ning
pean ennast üsna loominguliseks
inimeseks.
Juba noorest east
saadik olen kokku puutunud
ürituste korraldamisega ning seda
siiralt nautinud. Töö külakeskuse
juhatajana paneb mu senised
oskused kindlasti proovile ning
annab võimaluse arenemiseks ning
õppimiseks.

Minu silmad paneb aga eriliselt
särama võimalus tegeleda noortega.
Noortes inimestes on peidus nii
palju särtsu ja energiat, mis alati
ennastki sütitab. Lisaks on võimalik
noortega ellu viia kõik pöörased ja
vähempöörased ideed.
Minu suureks hobiks on
filmimine ja videomontaaž, mida
püüan võimaluse korral ka oma
töös ära kasutada. Lisaks meeldib
mulle aktiivselt looduses liikuda.
Võimaluse korral käin jalutamas või
jooksmas ning rattaga sõitmas.

Kanepi Vallavalitsuse
finantsnõunik Kaida Vool
Alates
selle
aasta
algusest
töötan
Kanepi
Vallavalitsuse
finantsnõuniku
ametikohal.
Varasemalt, alates 2016. aasta
augustist,
olin
Valgjärve
Vallavalitsuse
pearaamatupidaja
ning osutasin alates 2017. aasta
märtsi lõpust finantsteenust ka
Kanepi
Vallavalitsusele.
Olen
töötanud finantsjuhina üle 13 aasta
Rõngu Vallavalitsuses ning üle kahe
aasta Haaslava Vallavalitsuses.
Alates 2017. a lõpust olen Elva
Vallavolikogu rahanduskomisjoni
liige
ja
käesoleva
aasta

algusest
Sihtasutuste
Rõngu
Hooldusravikeskus
ja
Uderna
Hooldekodu nõukogu liige.
Kõrghariduse omandasin Audentese
Ülikoolis ärikorralduse bakalaureuse
astmes
spetsialiseerumisega
finantsjuhtimisele.
Vabal ajal tegelen rahvatantsu ja
väikest viisi ka tervisespordiga ning
lisaks on soojematel aastaaegadel
minu huviks ja hobiks iluaiandus.
Ilusat kevadet!
Lugupidamisega
Kaida Vool

INFO
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad suurõppuse SIIL
2018
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2.–14. maini kogu Eestit
hõlmav ja Kagu-Eestis ning
Põhja-Lätis kulmineeruv õppus
Siil 2018 on taasiseseisvunud
Eesti suurim õppus. Siil 2018
toob kokku enam kui 15 000
kaitseliitlast,
naiskodukaitsjat,
kaitseväelast, liitlast, politseinikku
ja päästetöötajat harjutamaks
laiapindse riigikaitse tegevusi.
Õppuse peamine fookus on
maakaitse nii konventsionaalse
kui ka tavatu sõjapidamise
raamistikus.
Õppus on jagatud kahte
etappi: 6. maini kestva esimese
etapi
jooksul
formeeritakse
Kaitseliidu ja Kaitseväe üksused
ning saavutatakse lahinguvalmidus.
Kaitseliidu kergejalaväekompaniid
ja korrakaitseüksused harjutavad
koos Politsei- ja Piirivalveametiga
sisejulgeoleku ülesannete täitmist,
sealhulgas Naiskodukaitse toel
elanikkonna
evakuatsiooni
läbi
viimist.
Naiskodukaitse
üks
olulisem
ülesanne
on
õppuse
raames
korraldada
evakuatsioonipunktide
rajamine,
tegevuste korraldamine ja tagamine.
Lisaks harjutab Naiskodukaitse
kõikides
maakondades
evakuatsioonipunktide rajamist.
Õppuse esimese etapi tegevused
toimuvad peamiselt 5. ja 6. mail
avalikus ruumis tagamaks tegevuste
võimalikku reaalset läbiviimist.
Õppuse teine ehk õppelahingute
etapp kestab 7. maist 13. maini
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Esimese
päevakorrapunktina
otsustas
volikogu
kehtestada
kõikides Kanepi valla lasteaedades
kohatasu 10 eurot kalendrikuus.
Samas otsustas volikogu kohatasu
tasumisest vabastada need valla
lasteaedades käivad lapsed, kelle
vähemalt ühe vanema elukohaks
on registreeritud Kanepi vald.
Väljaspool Kanepi valda lasteaias
käivatel lastel hüvitatakse kohatasu
kuni 10 eurot kalendrikuus, kui
lapse ja vähemalt ühe vanema
registreeritud elukohaks on Kanepi
vald.
Volikogu
jätkas
veebruari
istungil alustatud Kanepi valla
kultuuritegevuse korraldamisega.
Kuna valla suuruselt kolmandas
külas,
Savernas,
eraldi
kultuuriasutust ei ole seni olnud,
otsustati
ühehäälselt
asutada
Saverna külakeskus ning kinnitada
külakeskuse
põhimäärus.
Külakeskuse tegevuse eesmärgiks
on:
pakkuda
kultuurialast
teenust, võimalusi huvitegevuse
harrastamiseks,
aktiivseks
puhkuseks, vaba aja veetmiseks ja
isiksuse arenguks vastavalt soovidele
ja eeldustele; pakkuda noortele
avatud noorsootöö põhimõttest
lähtuvaid
teenuseid,
toetada
noorte omaalgatuslikke projekte
ning korraldada noortesündmusi;
edendada
tegevuspiirkonna
kultuurielu. Külakeskuse peamiseks
tegevuspiirkonnaks on Saverna,
Abissaare, Sulaoja, Sirvaste, Tiido ja
Mügra, Aiaste ja Pikareinu külad.
Ühehäälse heakskiidu sai ka
Krootuse Lasteaia arengukava
aastateks 2018-2020.
Volikogu veebruari kuu istungil
oli esimesel lugemisel Kanepi valla
põhimäärus. Kahe istungi vahelisel
ajal esitati põhimäärusele mitmeid
sisukaid
muudatusettepanekuid.
Volikogu
tutvus
arvestatud
muudatusettepanekutega
ning
võttis ühehäälselt vastu Kanepi valla
põhimääruse. Põhimäärusega saab
tutvuda Riigi Teatajas https://www.
riigiteataja.ee/akt/429032018079,
Kanepi valla kodulehel, valla
raamatukogudes
ning
valla
dokumendiregistris.
Volikogu võttis ühehäälselt
vastu Kanepi valla tunnustuste
avaldamise korra. Korra kohaselt
jätkatakse Kanepi valla aukodaniku
aunimetuse andmist. Aukodaniku

Külakeskused said uued juhatajad

O

O

Märtsikuine korraline volikogu
istung toimus 20. märtsil Kanepi
vallamaja saalis
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peamiselt Võru-, Põlva- ja Valgamaal
ning Põhja-Lätis, mil 2. jalaväebrigaad
koos liitlaste ning partnerite
üksustega harjutab koostegutsemist
vastast mängiva 1. jalaväebrigaadi
ning NATO lahingugrupi üksuste
vastu. Siilil osalevad üksused
Ühendkuningriigist,
USA-st,
Taanist,
Saksamaalt,
Poolast,
Prantsusmaalt, Lätist, Leedust,
Belgiast,
Kanadast,
Soomest,
Rootsist, Gruusiast, Ukrainast ja
Iirimaalt.
Siili kõige aktiivsem tegevus
teises etapis toimub Võru maakonnas
Antsla, Võru, ja Rõuge vallas ning
Valga maakonnas Valga, Otepää ja
Tõrva vallas.
Seoses sellega võib nimetatud
piirkondades olla rohkem Kaitseväe
ja Kaitseliidu sõidukite liikumist
ja häirivat müra, mistõttu palume
õppelahingute piirkonnas hoida
mürapelglikud
koduloomad
siseruumides.

Õppuse korraldajad panevad
kodanikele südamele, et kui keegi
leiab õppuse alalt eseme, mille
puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla
ohtliku esemega (näiteks lõhkemata
jäänud lõhkepakett või muu
taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise
puutuda. Kahtlase eseme leidmisel
tuleb meelde jätta selle asukoht
ja teavitada sellest kaitseväelasi/
kaitseliitlasi või helistada telefonil
112.
Õppuste raames ei saa alati
välistada ka kahjusid, mis võivad
tekkida manöövrite ja harjutuste
raames. Kui õnnetu juhuse tõttu
saab õppuse käigus kannatada
kellegi eraomand – auto, tee,
põld, mets, aed vms, siis palub
kaitsevägi viivitamatult fikseerida
vahejuhtum ning võtta ühendust
õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonnaga, kellega koostöös
juhtum lahendatakse. Õppuse
korraldajad paluvad inimestel,
kelle vara on kahjustada saanud,
proovida fikseerida ka kahju tekitaja
(auto number, väeosa nimetus või
kaitseväelase/kaitseliitlase
nimi)
ning edastada see info tsiviilsõjalise koostöö inimestele telefonil
56359123, viljar.kurg@mil.ee
Eelmist suurõppust Siil peeti
2015. aasta mai esimeses pooles, mil
kaitseväe seni suurimast õppusest
võttis osa üle 13 000 reservväelase,
Kaitseliidu
liikme,
ajateenija,
tegevväelase
ja
liitlasriikide
kaitseväelase.
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ETTEVÕTLUS
Saverna ettevõtlusinkubaator
Veel mõni aasta tagasi seisis
Savernas vana kahe-korruseline
ambulatooriumi hoone tühjana.
Täna tegutseb samades ruumides
neli kohalikku ettevõtet ja teostust
ootavaid ideid jagub rohkemgi.
Kuigi tegutsetakse väga erinevates
valdkondades,
kinnitab
head
läbisaamist tihe koostöö ning
näiteks ka viimati ühiselt peetud
jõulupidu. Kuigi asjade selline käik
on mõneti juhuslik, levib majarahva
hulgas nali, et tegemist ongi

kohaliku ettevõtlusinkubaatoriga.
See on ilmekas näide, kuidas eri
valdkondades tegutsevad ettevõtted
saavad ühise katuse all koostööd
teha ja Saverna suurusest alevist
kasvõi laia maailma jõuda.
Pärast hoone renoveerimist,
kolisid esimese korruse ruumidesse
looduslikke puidukaitsevahendeid
tootev ettevõte Eco Oil OÜ, mis
on pika ajaloo tõttu kohalike
hulgas hästi tuntud. Sama firma
peamiseks tegevusalaks on viimastel

aastatel kujunenud aga hoopis
kümblustünnide ja kämpingute
tootmine. Maja teisel korrusel
seadis sisse tootearenduse üksus,
kus ehitatakse uute mudelite
prototüüpe, et neid seeriatootmiseks
ette valmistada. Tootearenduses
kasutatakse nii CNC pinki, kui
ka näiteks 3D printerit, mille abil
esmased ideed moduleeritakse.
2017. aasta suvel alustas
Saverna hoones tegevust ettevõte
Õlimeistrid OÜ , mis toodab

külmpressitud mahedat kanepiõli
ja teisi kanepisaaduseid ning mis
varustab enamikke Eesti ökopoode ja kümneid jaekaupluseid.
Kõige kiirem tee värske maheda
kanepiõlini on läbi Õlimeistrite
e-poe www.olimeistrid.ee.
Samal suvel lisandus veel teinegi,
tekstiil- ja kassettruloosid tootev
ettevõte EZ Rulo OÜ. Rulo brändi
eesmärk on muuta ruloode ostmine
kiireks ja lihtsaks läbi mugava
e-poe www.rulo.ee. Meie piirkonna

inimestel on võimalik ka kohapeale
tulla, et kangaste ja valikuga tutvuda.
Firmadel on ühised koosoleku
ja puhkeruumid ja läbi tugiteenuste
ühine
raamatupidamine
ja
logistikapartnerid.
Üksteist
aidatakse ka sisulises tootearenduses
ja turunduses. Üksinda pusides oleks
kõigil osapooltel vähem võimalusi,
koos tehes ei tule millestki loobuda.
Ruumi uutele ideedele meil veel
jagub.
Priit Patrael

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kohtumine heade sõpradega Saksamaalt
Kanepi
Gümnaasiumi
õpilasvahetus sel õppeaastal
toimus
partnerkooliga
Saksamaalt. Märtsis võtsime
Kanepis vastu 21 õpilast 2 õpetajat
Wertheri koolist.
Evangelisches
Gymnasium
Werther
osaleb
igal
aastal
mitmes välisprojektis, olulisem
on kõigi 10.klasside viibimine
õpilasvahetuses, kus ka meie kool
on üks partneritest.
Osaliselt olid külalised juba
tuttavad, sest eelmine kohtumine
toimus detsembris Saksamaal.
Meie
vastuvõtuprogramm
sisaldab alati tegutsemist looduses
hoolimata ilmast, mis sel kevadel oli

sakslaste jaoks küllalt külm. Lumises
metsas viidi läbi meeskonnatöö
mäng,
Meenikunnos
käidi
rabamatkal.
Koolipäevadel olid külalised
tundides, arvutitunnis tehti blogi
sissekandeid, kus kõik kiitsid
eesti külalislahkust ja olid väga
tänulikud vastuvõtvatele peredele.
Kunsti õpitoa viis läbi Epp
Margna. Seekordne sportmäng oli
võrkpallivõistlus, kus Kanepi vs
Werther võit kuulus sakslastele.
Eesti õhtu koos laulu, tantsu
ning diskoga seltsimajas on
kujunenud meie õpilasvahetuste
traditsiooniks ning kohtumisel
Kanepi vallavanema ja volikogu

Meeskonnamäng.

Füüsika töötuba.

esimehega toodi välja just eesti
rahvuslikud seltskonnatantsud, mis
meeldisid.
Tallinna
päeval
toimus
Lennusadama
külastus,
linnaekskursioon ja elamusterohke
Prime Orchestra kontsert Nordea
kontserdimajas.
Järgmine
õpilasvahetus
Saksamaaga toimub 2019/ 2020
õppeaastal.
Õpilasvahetuse
projektid on õpilaste hulgas väga
oodatud,
annavad
võimaluse
noorte omavaheliseks suhtlemiseks.
Õpilasvahetused toimuvad kooli,
lastevanemate ja valla koostöös ja
toetusel.
Merike Luts

Eesti ja saksa õpilased ning õpetajad.

Sõpruskohtumine võrkpallis.

Fotod: Urmas Kivirand

Emakeelenädal Kanepi Gümnaasiumis
Emakeelepäeva
tähistatakse
14. märtsil, kui on Kristjan
Jaak Petersoni sünniaastapäev.
Emakeeleõpetajate eestvedamisel
jätkus aga Kanepi Gümnaasiumis
meie emakeelega seotud üritusi
terveks nädalaks.
Toimus kauni käekirja võistlus
„Tagasi ilusa käekirja juurde”,
millest võtsid osa nii õpilased kui ka
õpetajad. Ülesandeks oli kirjutada
neli esimest lauset Oskar Lutsu
raamatust „Kevade”. Õpilaste töid
hindas mitmepealine žürii ning
õpetajate tööde poolt said hääletada
õpilased. Kõigi hääletuses osalenud
õpilaste vahel loositi välja auhind.
Lisaks kauni käekirja võistlusele
toimus ka esimest korda täht-tähelt

ütlemise võistlus. Igast klassist valiti
osalejad, kes pidid veaohtlikud sõnad
ilma kirjapildita välja ütlema tähttähe haaval. Põhikooli II kooliastme
üldvõitjaks oli Aron Tamberg (5.kl),
III kooliastme võitjaks Karl Kevin
Keldu (8.kl) ja gümnaasiumis
võitis Kristiina Roht (10.kl). Pärast
pingelist võistlust anti kõigile
õpilastele
nuputamisülesandeid,
milleks moodustati klassideülesed
segavõistkonnad. Õpilastel tuli
mõelda loovalt ja kastist välja.
Seekordne emakeelenädal oli
täis emakeelt ja loodan, et järgmisel
aastal toimuvad jällegi huvitavad
võistlused.
Kristiina Roht

Emakeelenädala võistlused. 			

Foto: Sandra Oksaar

Katriin Põder, 3.klass, “Tagasi ilusa käekirja juurde” ülekooliline võitja.

Foto: Rita Ziugand
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Väike Nõid ja teised kooliteatrite festivalil Johannese koolis
22. märtsil ootas Johannese
kool Rosmal meie maakonna
kooliteatrite
näitlejaid
järjekordsele
teatripäevale.
Teiste hulgas leidsid tee lavale ka
Kanepi Gümnaasiumi keskastme
näitlejad, kes selleks puhuks
olid ette valmistanud Otfried
Preussleri vana armsa „Väikese
nõia“ (näidendiks seadnud Lully ja
Helika Gustavsonid).
Kuna selles loos on palju (pealegi
erinevat laadi) tegelasi, ei saanud
lubada seda luksust, et näitlejad
oleksid olnud vaid ühest klassist.
Seega sai näitetrupp suur ja kirju, nii
et kõrvuti lustisid nii neljandikud
kui ka seitsmendikud nagu vanad
sõbrad.
Omamoodi liitvaks
komponendiks sai kohalik lava, mis
oli ekstra selle ürituse jaoks kokku
pandud ja seetõttu ka mitu korda
väiksem kui üks tavaline koolilava.
Aga ära see seltskond sinna
mahtus, boonuseks natuke nalja ja
suurepärane kohanemiskogemus,
mida tõenäoliselt edaspidigi vaja
läheb!
Üsna meisterlik oli ka noorte
näitlejate
improviseerimisoskus,
sest üheski teksti ununemise kohas

mingit tühimikku ei tekkinud,
vaid partnerid suutsid dialoogi
suurepäraselt edasi arendada. Samas
tuleb siinkohal tõdeda, et küllap
nii mõnigi mahukama tekstiga
näitleja sai sõnade päheõppimiseks
ka
ajaplaneerimiskogemusi,
nii et järgmine kord pole
improvisatsioonioskusi ehk vajagi.
Kõige olulisem on see, et etendus
kulges paraja hoo ja lustiga. Igatahes
päris usutavana tundusid lõpus koos
loetud värsiread:
Me soovime rõõmu ja armastust
ja hellust ja siirust ja usaldust
ja nalja ja naeru ja vallatust
ja usku ja lootust ja headust.
Me ei saanud küll ühtegi suurt
auhinda, kuid kahtlemata olid
ka väga tähtsateks tunnustusteks
õpilasžürii
poolt
autasustatud
peaosatäitja
Luise Suislepp
(Väike Nõid) ja Siim Roht, kes sai
Johannese (kooli) eriauhinna kõige
„nunnuma“ kõrvalosa eest (Kaaren
Abraksas).
Lõpuks on väga tähtis see, et
noored näitlejad said häid kogemusi
ja toredaid elamusi ise laval
mängides, teisi vaadates ja ühe

erilise, Johannese kooliga tutvudes.
Aga tundma õpiti ka üksteist.
Igatahes oli kuidagi soe tunne, kui
Kanepisse tagasi jõudnuna avaldas
nii mõnigi soovi: „Õpime järgmise
näidendi täpselt sama koosseisuga!“
Kõik teatripäeval osalenud
trupid said žüriilt imelise tekstiga
tunnuskirja: „Toreda panuse eest
näitekunsti arendamisse.“
Need
kuldsed sõnad kuuluvad kõigile
teile: Grete Miil, Kristel Kasak,
Katarina Saare, Karmen Kokk,
Kristella Kängsepp, Sandra Hõlst,
Luise Suislepp, Siim Roht, Imre
Gabriel Keldu, Kevin Virt, Elisabet
Maranik, Markus Meinhart Rego,
Kersti Roht, Annela Siida, Getter
Aust, Tanel Lokk, Marco Kõrge.
Tänu ja kiitus teile!
Loomulikult ei lõpe sellega
Kanepi
noorte
sõnakunstnike
panus näitekunsti arendamisse, sest
aastal 2019 on Põlva maakonna
teatripäeva korraldajaks Kanepi.
Nii et võimalus panuseks on kõigil!
Toredate teatrikohtumisteni!

NR. 4 (125) Aprill 2018

Kanepi Gümnaasiumi 3.klassi
vahvad üritused
3. a klassil toimus 3.-4. aprillil
koolimajas KLASSIÕHTU.
Tegevusi jätkus 17.30-st kella
23-ni välja. Üheskoos sai paika
pandud tegevused ning plaan.
Edasi toimus töö rühmades
või paarikaupa - organiseeriti
ettevõetud
ja
väljavalitud
mänge ning võistlusi. Mis meil
toimus? Pärast kogunemist andis
“avalöögi” Aardejaht, järgnesid
talendivoor, Kahooti õppemängud,
ülesandepall,
saalijalgpall,
Kuldvillak ja loosi-Bingo. Vahepeal
toimus väike kehakinnitus- ning

tantsupaus selleks kohandatud
diskosaalis. Tegevusi jätkus veelgi,
kuna suur vaev oli juba nähtud
ja ettevalmistused tehtud ning
valmisolek oli samuti olemas, siis
viidi läbi veel ka helkurite otsimine
pimedas koolimajas ning viktoriin.
Hommik algas kell 6 õhtul ärajäänud
ööjooksu ning hommikupudruga.
Meil olid ka mõned külalised, kokku
võttis klassiõhtust osa 24 inimest. Oli
rõõmus ja lustakas koosviibimine!
Ere Rekker-Mägi
3.klassi klassijuhataja

Kanepi sõnakunstnike juhendaja
Tähte Tagel

29. märtsil 2018 külastasid Kanepi Gümnaasiumi 3. klassi õpilased
ürituse “Viimase lume sõidud” raames Otepää Winterplace´i. Oli väga tore
ja päikeseline päev! Aitäh sõpradele ja saatjatele - Uwe, Mart, Jüri.
Juhendaja Tähte Tagel ja näitering proovis.

Fotod: Ere Rekker-Mägi

PÕHIKOOLID

Tunnustame eesti keelt
Aasta algus on eesti keele
õpetajatele väga töine aeg. Kuidagi
on niimoodi sattunud, et kahe
kuu sisse mahuvad nii olümpiaad,
emakeelepäev, erinevad konkursid
ja meie koolis ka traditsiooniline
eesti keele nädal. Väikeses koolis on
ikka nii, et mõnel eriti tublil lapsel
on sel ajal lisatööd päris palju.
Igal aastal, kui Saverna kooli
lõpetab järjekordne lend, kus oli
ka mõni väga hea emakeeleoskaja
või eriti huvitavate mõtetega
noor kirjanik, mõtlen ärevusega,
kas neile on tulemas väärilist
järelkasvu... Maailm tungib oma
kiiruse ja sadade võimalustega peale
ja kellel on siis veel aega lugeda või,
veelgi enam, korraks peatuda ja
oma mõtted paberile panna? On.
Ikka ja jälle on suur rõõm tõdeda,
et kui on aeg end teistega võrrelda
ja erinevatel konkurssidel proovile
panna, on need õpilased olemas.
26. jaanuaril toimunud eesti
keele olümpiaadi piirkonnavoorus
saavutas parima tulemuse 8. klassi
õpilane Erna-Heleene Mölder, kes
naasis 3. kohaga. Äramärkimist
väärib ka 5. klassi Kamilla Elise
Teesalu 5.-6. koha jagamine.
Ahja Kooli poolt korraldatud Fr.
Tuglase omaloomingukonkursile
sai osalemiseks saadetud seitse
tööd. Tänuüritusele kutsuti kaks
noort autorit 5. klassist: Eleri Piho
ja Mona Rea Nerva. Mõlemad

valisid kirjutamiseks proosateema
„Minu päev Eesti presidendina”.
Tüdrukute tekstid olid omanäolised
ja huvitavad ning tasuks Elerile I
koht, Mona Reale II koht.
Kaitseliidu
Põlva
maleva
poolt
algatatud
Isamaalise
omaloomingu konkursi selleaastasel
mõõduvõtmisel osales meie koolist
kolm luuletust. Kaks neist, Eleri
Piho „Minu Eesti” ja Kamilla Elise
Teesalu „Mõtisklus”, olid žürii
arvates väärt tunnustust. Pidulikul
tänuüritusel ulatati Elerile I koha ja
Kamilla Elisele II koha auhind.
Oleme vahepeal veel ka kaks
korda teatris käinud: 2. ja 5. klassi
lapsed ning mõned 1. klassi õpilased
vaatasid märtsis Vanemuise suures
majas etendust „Lapsepõlvebänd”
ning 7.-9. klass sai veebruaris
ohjeldamatult naerda etenduse
„Minu järel, seltsimees!” ajal.
Viimase kohta kirjutas 9. klassi
õpilane Brigitta Paal arvustuse,
mis sai saadetud Vanemuise poolt
korraldatud konkursile „Arukas
arvustaja”. 28. märtsil toimunud
auhinnaüritusel said nii Brigitta
kui ka allakirjutanu tänukirja ja
kinkekoti, mis sisaldas muu hulgas
vabapääset samal õhtul kavas olnud
etendusele „Kinolina kangelane”.
Meie koolis on pikaajaline
traditsioon tähistada emakeelepäeva
eesti keele nädalaga. Sel aastal
toimus see 12.-16. märtsini. Igal

Saverna põhikoolist

päeval korraldati mingi võistlus,
kus tuli näidata nii eesti keele
alaseid teadmisi, kui olla ka
lihtsalt tähelepanelik ja osav.
Seekord tuli tunda eesti kirjanikke,
pidada lüngajahti, osata koostada
tähestikulist järjekorda, leida tekstist
vigu, panna kokku puslet ja otsida
lühikese aja jooksul üles võimalikult
palju klassiruumi peidetud tähti.
Lapsed osalevad alati väga hea
meelega.
Meil on aja jooksul välja
töötatud punktisüsteem, mille alusel
me saame igal aastal välja kuulutada
kolmes erinevas vanuseastmes aasta
keelesõbra 2018. Peaauhinnaks
on kruus, millele on õp Krista
kirjutanud AASTA KEELESÕBER
2018. Väike asi, aga suur tunnustus,
kes selle lõpuks ausas võistluses
võidab. Selleaastased võitjad on
Marta Lehtmäe (3. kl), Kärol Mägi
(5. kl) ja Kerttu Haljaspärg (8.kl).
Auhinnalaud oli sedavõrd rikkalik,
et igale osalejale jagus midagi ja
kurvastama ei pidanud keegi. Eesti
keele nädala korraldasid õpetajad
Ivi, Ulja ja Kaire.
Toredaid ettevõtmisi jagub ka
järgmistesse kuudesse ning on tore,
et saame aeg-ajalt kogu kooliga
rõõmustada edukate soorituste üle.
Ivi Luht
Saverna põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

2018. aasta kevadel on Saverna
Põhikooli õpilased
mitmel
erineval maakondlikul konkursil
väga hästi esinenud ja neist
tublidest õpilastest õpetaja eelpool
ka kirjutas.
Eesti keele olümpiaadil III koha
saavutanud, Fr. Tuglase konkursil I
ja II koha saavutanud õpilaste kui ka
Kaitseliidu Põlva maleva korraldatud
Isamaalise omaloomingu konkursil
„Luuletuste“ kategoorias I ja II
koha saavutanud õpilaste juhendaja
on Saverna Põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Ivi Luht.
Samuti juhendas ta Vanemuise
teatri
korraldatud
etenduste
arvutuste
konkursil
„Arukas
arvustaja” tunnustatud õpilast.
Õpetaja Ivi on südamega õpetaja, kes
suudab õpilastes leida nende tugevad
küljed ja oskab õpilasi julgustada ja
motiveerida konkurssidel osalema.

Õpetaja Ivi Luht on ülikõva pranglija
(peastarvutaja), ta saavutas Eesti
Pranglimise meistrivõistlustel naiste
arvestuses II koha. Ees ootavad
maailmameistrivõistlused Ukrainas,
kuhu meie õpetaja vaheajal sõidab.
Meie koolist osales Eesti
Pranglimise
meistrivõistlustel
ka õpetaja Merike Tamm, kes jäi
vabariigis viiendaks. Oleme vabariigi
ainus kool, kus kaks õpetajat finaalis
osalesid!
Matemaatikaolümpiaadil
saavutas 4. klassi õpilane Daniel
Kure I-II koha, tema juhendajaks
on õpetaja Alar Tamm. Õpetaja Alar
on konkreetne ja nõudlik õpetaja,
kelle õpilased saavad matemaatikast
aru ja oskavad matemaatikas õpitut
igapäevases elus kasutada.
Ruth Elias
Saverna Põhikooli direktor

Eleri Piho ja Mona Rea Nerva Fr. Tuglase nim. omaloomingukonkursil.
Foto: Ivi Luht
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Õppepäev Kiidjärvel
Kuigi kalendri järgi on juba
kevad, ei ole lumi veel ära sulanud
ja lund on veel lisaks tulnud.
Teisipäeval, 26. märtsil osalesid
Saverna Põhikooli I, III ja IV klassi
õpilased Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) rahastatud projekti
õppepäeval „Ütle Sina, missugune on
talv!” Kiidjärve-Kooraste puhkeala
Roiupalu õpperajal ja Kiidjärve
külastuskeskuses.
Esmalt tutvuti Ahja jõe ürgoru
maalilise kaldaga, kuhu jäälinnud
uuristavad pesitsusajal oma pesauru.
Õpilastele tuli üllatuseks, et jäälind
muneb munad otse liivale ja tema
pesitsuspaiga saab leida ebameeldiva
lõhna tõttu, kuna jäälind vooderdab
oma pesa toitumisest järele jäänud
soomuste ja kalaluudega.
Kuna
igale
elusolendile
võib talv olla väga erinev, siis
loodusõppeprogrammi
käigus
vaadeldi, millega tegelevad talvel
loomad ja linnud ning mis juhtub
taimedega. Retk jätkus lumisel
metsarajal, kus õpilased nägid
koduloomade
tegevusjälgedest
metsatukka
jalutama
tulnud
kassi jälgi. Metsloomade tegevust
näitasid jänese, orava ja metskitse
ja mõne linnu jäljed lumel.
Jälgede määramiseks olid abiks ka
jäljekaardid. Põgusalt peatuti ka
rähnide talvisel toitumisel. Päikesest
sillerdavalt lumelt otsiti ka lumekirpe.
Loomade lisasöötmiskoha juures
said lapsed proovida metskitse
magamisaseme lumest puhastamist,
sest
metskits
magab
lumeta
maapinnal.
Teine osa õppepäevast toimus
Kiidjärve külastuskeskuses, kus

Richard Rohu
nimeline
kirjanduskonkurss

õpilased nägid mitmete liikide
topiseid ja said silitada selleks
väljapandud pargitud loomanahku.
Lühike hingetõmbepaus sisustati
metsloomade piltide värvimisega.
Palju
elevust
põhjustas
ka
kuuseokstest oravapesa nägemine.
Õppepäev jätkus jäljekaartide ja
jalatopiste võrdlemisega. Õpilased ja
õpetajad olid väga rahul väljaspool
kooli toimunud õppepäevaga, kus sai
korrata seni õpitut ja omandada uusi
põnevaid teadmisi.
Õpetajad
Irja Kivimägi ja
Kaire Siimus

Saverna õpilased külastuskeskuses

Kiidjärve loodusrajal

Fotod: Irja Kivimägi

						

Fotod: Irja Kivimägi

LASTEAED

Põlgaste lasteaia logo ideekonkurss
05. detsembril 2017 tegi Põlgaste
lasteaia ja MA Põlgaste lapsehoiu
hoolekogu ettepaneku kuulutada
välja Põlgaste lasteaia nimekonkurss.
Nimekonkurss kestis 12. – 19.
veebruar millest said osa võtta
Põlgaste lasteaia ja MA Põlgaste
lapsehoiu lapsevanemad. Konkursile
laekus 17 vahvat nime. 20. veebruaril
valiti Põlgaste lasteaia ja MA
Põlgaste lapsehoiu lastevanemate
koosolekul lasteaia nimeks Põlgaste
Lasteaed Sinilill ning edastati otsus
lasteasutuse pidajale kinnitamiseks.
Seoses sellega kuulutame välja
lasteaia logo ideekonkursi.
1.Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärk on kujundada
Põlgaste Lasteaed Sinilill logo.
2. Konkursi tingimused
2.1. Konkursi korraldajaks on
Põlgaste Lasteaed
2.2. Konkursil võivad osaleda kõik
juriidilised ja füüsilised isikud.
Konkursil osaleja võib esitada mitu
ideekavandit.
2.3.
Konkursil
osaleja
kannab vastutust selle eest,
et konkursile esitatud töö on
esitaja originaallooming ja töö
autoriõigused ei kuulu kolmandale
isikule.
3. Tingimused logo idee-kavandile
3.1. Logo peab seonduma lasteaia
nimetusega - Põlgaste Lasteaed
Sinilill
3.2. Kavand peab sisaldama
lasteasutuse nime “Põlgaste Lasteaed
Sinilill”
3.3. Kujutis logol on selge ja üheselt
mõistetav.
3.4. Looma lapsesõbraliku meeleolu
3.5. Olema kasutatav nii trükistel
kui veebis
3.6. Kasutatav nii väikeses kui
suures formaadis
3.7. Värvilise logo puhul on kasutatud maksimaalselt 5 värvi.
3.8.
Kavand on esitatud .pdf
formaadis.

4. Ideekavandite valik
4.1. Ideekonkursile laekunud töid
hindab Põlgaste Lasteaia ja MA
Põlgaste Lapsehoiu hoolekogu 02.
mail 2018.
4.2. Ideekonkursi tulemused ja
konkursil osalenud ideekavandi
võitja koos autori(te) nime(de)ga
avalikustatakse Kanepi Teatajas ja
Põlgaste Lasteaia Facebooki lehel.
5.
Ideekavandite
hindamisel
arvestatavad kriteeriumid
5.1. Kavandi originaalsus ja
mõistetatavus
5.2.
Kavandi sobivus lasteaia
olemuse ja ülesannetega
5.3. Kavandi kasutamise võimaluste
rohkus
6. Konkursi auhind
6.1. Konkursi võitjat täname avaliku
tunnustamisega ning esemelise
auhinnaga.
7. Konkursi tulemuste elluviimine
7.1.
Alates konkursi tulemuste
väljakuulutamisest lähevad Põlgaste
Lasteaed Sinilillele üle auhinnatud
ideekavadi(te)
autori(te)
kõik
ideekavandiga seonduvad varalised
ning
võõrandatavad
isiklikud
õigused.
7.2. Põlgaste Lasteaial on õigus
avalikustada käesoleva konkursi
käigus saadud ideekavandite sisu
näidates ära ideekavandi autorinime
7.3.
Põlgaste Lasteaed Sinilillel
on
ideekavandi
realiseerimise
kõigus õigus teha vajadusel logo
ideekavandis muudatusi koostöös
ideekavandi autoriga.
8. Ideekavandite esitamine
8.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg
on 01.05.2018 kell 9.00. Pärast
tähtaega esitatud ideekavandid ei
osale konkursil.
8.2.
Ideekavandid tuleb saata
aadressil
polgaste@kanepi.
ee, e-kirja teemaks märkida
“logokonkurss”. Kavandile lisada
esitaja
kontaktandmed
(nimi,
e-post, telefon).

1991. aastal sai tollase Krootuse
kooli emakeeleõpetaja Klaire Lintsi
eestvedamisel alguse maakondlik
kirjanduskonkurss, mis oli pühendatud
kohaliku kirjamehe Richard Rohu
100. sünniaastapäevale. Käesolevaks
aastaks on seda konkurssi peetud juba
27 korda.
Konkursist võivad osa võtta
kõik
maakonna
põhikoolija
gümnaasiumiõpilased. Oodatud on nii
luuletused kui jutud loomadest.
Sel korral laekus võistlusele 80
kirjatööd,
millest
viieliikmeline
žürii valis välja parimad. Kuna
omaloomingu hindamine on väga
raske, siis on saanud traditsiooniks, et
žürii töid ei järjesta ega kohti jaga. Iga
vanuseastme kolmele parimale on ette
nähtud rahaline preemia. Konkursi
sponsoriteks on Krootuse Agro ja
Krootuse kool.
Sel aastal peeti rahalise preemia
vääriliseks üheksat tööd, ära märgiti
kümme. 1.-3. klassi kategoorias läks
rahaline preemia Põlva Kooli 2. klassi
õpilastele Berit Vasserile ja Jete- Ly
Maaskile ning Ruusa Põhikooli 3.
klassi õpilasele Sandra Granbakile.
4.-6. klassi õpilaste vanuseastmes
läks
kaks
preemiat
Räpina
Ühisgümnaasiumisse:
4.
klassi
õpilasele Tambet Nurmetalole
ja
5. klassi õpilasele Romio Tikkale.
Selles vanuseastmes hinnati autasu
vääriliseks ka Saverna Põhikooli 5.
klassi õpilase Ruudi Utšenikovi töö.
7.-9. klassi õpilaste tööde hulgast
valiti välja Tilsi Põhikooli 9. klassi
õpilase Marianne Vebersoni ja Saverna
Põhikooli õpilaste Margus- SvenAndreas Panniku (7. kl) ning Kerttu
Haljaspärgi (8. kl) tööd.
Aitäh kõigile kirjutajatele ja nende
juhendajatele.
Aime Sabre

NOORTEKESKUS

Saverna noored käisid Huskydega kelgutamas
Märtsikuu viimasel päeval
suundusid Saverna noortekeskuse
noored Haanjasse kelgukoertega
sõitma, mis oli kingitus Kanepi
vallalt meie noortekeskuse 11.
sünnipäevaks.
Kokkulepitud kohtumine 16
imearmsa Huskyga leidis aset Suure
Munamäe jalamil. Koerad toimetati
kohale suure järelkäruga, misjärel
nad sealt ühekaupa välja aidati ja
kelgu ette rakendati. Esimesena
pääsesid välja kõige nooremad
koerad, kes olid eriti kärsitud ja
sugugi paigal püsida ei tahtnud.
Kogu protsess võttis aega umbes

pool tundi, kuid ootamine oli igati
meeldiv, sest lapsed said sel ajal koeri
imetleda ning neile pai teha. Koerad
olid tõsiselt sõbralikud ja armsad.
Mõni koer nautis sellist imetlemist
ja tähelepanu kohe eriti ning viskas
käpad taevapoole ning lasi end kõhu
alt sügada.
Koerad rakendati kahe kelgu
ette: suuremat kelgu vedas 10 koera
ning väiksemat 6. Suurema kelgu
peale mahtus 3-4 inimest ning
väiksemale 2. Sõit kestis kokku
umbes 15 minutit ning lookles
mööda lumist metsateed. Juhtus
sedagi, et koerad poole sõidu peal

väsisid ja seisma jäid või osutus
mõne kõrgema künka ületamine
liiga suureks vägitükiks. Siis tuli
lihtsalt lasta koertel veidi puhata
ja sõit võis jätkuda. Sõidu lõpus oli
koertel sõnaotseses mõttes keel vesti
peal ning paljud leidsid leevendust
külma lume sees lamamisest.
Noored olid sõidust vaimustuses
ning oleksid hea meelega koertega
veel mõne tiiru teinud.
Greta Pentsa
Saverna külakeskuse juhataja

Fotod: Greta Pentsa
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KOGUKOND
Kanepi noored vallutasid vana koolimaja!
Põlgaste
vanas
koolimajas
võtab noorte huvitegevus aina
kiiremaid tuure. Terve teine korrus
pakub lastele aktiivset koolivälist
meelelahutust. Uued huvilised
on
oodatud
võidusõidurajale
puldiautodega
rallima
ja
lauatennises kätt harjutama.
Edukas esinemine
Mudelautode sõiduringi veab
kohalik mees Allan Sarnit, kes
alustas
noortele
huvitegevuse
pakkumisega kolm kuud tagasi.
„Käime
kohal
teisipäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval kella
neljast kuni seitsmeni õhtul.
Praeguseks on kasvanud huviliste
arv üle viieteistkümne ja mõttes
on ruumi laiendamine. Kanepi
valla noortele on klubitegevus
tasuta ja kaugemalt tulijad saavad
50eurose aastatasu eest samad
hüved,” kirjeldab huviringi juht.
Märtsi lõpus pandi punkt talvisele
sisehooajale. Väike- Maarjast tõi
Põlgaste HOBIzone noormees
lausa kolmanda koha karika koju!
Henry Zoludev naeratab laialt ja
lisab, et tulemus oli kõva. „Läksingi
kolmandat kohta välja võitlema.
Alles viimane võistlus tõi mulle
medalikoha ja edestasin konkurenti
napi kahe punktiga.” Väga korraliku
hooaja tegi Tauri Liivamägi, kes
saavutas 56 võistleja seas tubli
kümnenda
tulemuse.
„Ootusi
kõrged ei ajanud, kuna ma polnud
selleks väga palju harjutanud. Suve
lõpuks soovin oma kogutud raha
ja vanemate lisapanuse eest osta
järgmise võistlusklassi masina.

Allan Sarniti käes on edasijõudnute sõiduk ja algajatele
mõeldud pisem mudelauto.

VALGJÄRVE
SEA CUP
24.
märts
toimus
15.
võrkpalliturniir
Valgjärve
Sea Cup. Võistluspäev algas
meeskondade registreerimise ja alagruppide loosimisega. Võistkondi sai
kokku kuus: Valgjärve, Maaritsa I,
Maaritsa II, Nõuni, Põlva ja Rasina.
Mängud kulgesid põnevalt ja kohati
äärmiselt tasavägiselt. Turniiritabelis
kuuenda koha sai Põlva, viiendale
kohale tuli Rasina, neljanda koha
saavutas Nõuni. Medalikohtadelt
saavutas kolmanda Valgjärve, teise
Maaritsa II ja taaskord esimeseks
tuli Maaritsa I võistkond.
Peale pikka ja rasket võistluspäeva ootas võistlejaid ning
pealtvaatajaid ees mahlane ja
maitsev grillsiga ning kringel Lande
Grillikojalt.
Suured
tänusõnad
Kanepi
Vallavalitsusele, Lande Grillikoda
( Tarmo ja Esta Märss), Rein Uibo,
Marko Ani, Arvo Hausenberg,
Ilse Aigro, Leo Kann ja turniiri
korraldajale Reijo Hausenbergile.
Kohtumiseni järgmisel aastal,
kui turniiri numbriks saab juba 16.
Keneli Luht

Tauri Liivamägi, Kaur Robin Sarnit ja Henry Zoludev näitavad võistlusmasinaid
Claypitrc.eu lehelt vaatasin välja
455 eurot maksva 1/10 mõõdus
mudelauto, mille saan oma maitse
järgi üle värvida ja kujundad.
Lihtsamate värvitööde peale läheb
kolm kuni viis tundi ja põhjalikemate
peale juba terve tööpäev. Vahepeal
saab fööniga märga värvi kuivatada.”
Veel andis oma osa MTÜ
Põlgaste Mudeliklubi nime kaardile
joonistamisel Allan Sarniti poeg
Kaur Robin. Südikas koolieelik tegi
58 võistleja seas tuule alla enamikule
ja platseerus märkimisväärsele 12.
kohale. „Võiksin veel ilusamini sõita.
Järgmine kord tahan ikka esimeseks
tulla!” lubab väikemees uljalt. Isa
Allan lisab kõrvalt, et algajate klassis
tohib võistelda kaks aastat ja siis on
aeg suuremate 1/10 masinate peale
liikuda. Just selle suurega Kaur
Robin end parajasti harjutusraja
poole tüüribki ja näib, et juuniorides
võistlemine jääb peagi selja taha.
Võluvaip Madalmaadest
„Praegu oleme Leader projekti
heakskiidu ootel ja siis saame
Hollandist üle 2000 euro maksva
rajavaiba ära tellida. Plaanime
lisaks kasutusele võtta lauatennisega
hõivatud saali, kus teisaldatava raja
abil saaksime noortele sõiduruumi
juurde. Väga suured tänusõnad
toetuse eest anname edasi Kanepi

vallavanem
Andrus
Seemele.
Teeme koostööd MTÜ Põlgaste
Spordiseltsiga ja vald üüris neile
terve hoone teise korruse,” tunneb
Allan Sarnit head meelt. Veel toob
ta välja klubile kolm sõidumasinat
kinkinud Hans Mõtshärgi. Eesti
Automudelispordi Klubi MTÜ juht
Mõtshärg toetas Põlgaste huvilisi
eriti äkiliste masinatega, millest üks
nitrokütuse peal lausa 70 km/h edasi
kihutab! „Siseruumis vedelkütusega
liikuva automudeliga sõita ei saa.
Põlemisaur jätab pisargaasi mulje
ja sellise masinaga sõidetakse
välirajal. Mai alguses saamegi
esimesed
õuevõistlused
teha.
Väike- Maarjas püsivat välirada
pole, kuid korraldajad lahendavad
selle teisaldatavate rajapiirete ja
takistustega.”
Automudeliringi tulev noor
saab esialgu harjutada ühega klubi
kolmeteistkümnest
algajateklassi
puldimasinast.
Allan
Sarnit
tunnustab tärkavaid talente kõrgelt
ja korraliku treenimise tulemuse
puhul annab katsetamiseks juba
suurema masina. „Siinkohal on
hea, kui lapse vanemad panevad
oma võsukese huvitegevusele õla
alla. Algajate klassist edasi liikudes
vajab võistleja juba oma isiklikku
1/10 mõõtudes masinat. Tegu on
tõsiseltvõetava spordialaga - Eesti

Kanepi Kodukaunistamise Selts
korraldab aiandusseminari
Kanepi Kodukaunistamise Selts
on loodud eelmisel suvel endise
Kanepi valla aktiivsete inimeste
poolt, kellele südamelähedane
koduvalla
heakord
ja
oma
koduümbruse kaunistamine.
28. aprillil korraldab MTÜ
Kanepi
Kodukaunistamise
Selts algusega kell 10.00 Kanepi
Seltsimajas aiandusseminari. Kell
14.00 algab Seltsimaja parklas
ilutaimede, viinamarjasortide, viljapuude ja marjapõõsaste istikute
müük kuni kella 17.00.
See on meie seltsile esimene kord
aiandusseminari korraldamiseks ja
loodame vallarahva suurele huvile.
Seminaril tuleb juttu viinamarjade
ja rododendronite kasvatamisest,
eestimaiste sirelisortide aretamisest,
koduaedade kujundamisest, maitseja ravimtaimede kasvatamisest
kodustes tingimustes ja ülevaade
Eesti botaanikaaedade tegevusest
ning tähtsusest. Seminaril astuvad
üles 7 erinevat lektorit nii koduvallast
kui kaugemalt, kõik tuntud inimesed
ning jääb aega ka omavahel
tutvumiseks ning jutu puhumiseks.

Arutame läbi ja paneme paika
sellesuvise ekskursiooni marsruudi
ja ajakava. Ootame ja võtame vastu
seltsi uusi liikmeid ning räägime
tulevikuplaanidest.
Seminaripäevaga
katsume
ühele poole saada kella 14.00, sest
siis algab suur ilutaimede müük
kohapeal. Kõigil aiandushuvilistel
on suurepärane võimalus oma
taimekollektsioone
täiendada,
külla on lubanud tulla üks Läti
ilupuude
kasvataja,
Järvselja
puukool, Saare-Tõrvaaugu puukool
ja Räpina Aianduskool viljapuude
ja marjapõõsastega. Taimi peaks
olema valida kõigile maitsetele.
Pangakaardiga taimede eest maksta
ei saa nii, et ikka sularaha kaasa!
Aiasõbrad olete kõik üritusele
oodatud ja kutsuge omakorda
sõpru kaasa! Kellel näpud nobedad,
võib ehk midagi ka kohapeal
pakkumiseks küpsetada ja tulla
osavõtjaid kostitama. Kohtume
aiandusseminaril!
Urmas Roht
tel. 53441025
kauniskanepi@gmail.com

noored mehed teenivad tehaseklubi
sõitjatena omale leiva lauale.”
Tublimad kodumaised tegijad on
neljakordne Eesti meister Jörg
Miikael Tiit, Hans Hannus ning
Kuldar ja Rainer Ilus.
Asjatu naer
„Päris tihti naerdakse, et suur
mees, mis sa mängid siin autodega.
Mängust on asi kaugel, kuna
enamik aasijaid ei tule masina

rajal hoidmisega toimegi! Tegelen
ka mudellennundusega ja oma
esimese pool aastat ehitatud masina
kukutasin puruks kahekümne
sekundiga. Järgmise kahega juhtus
sama, kuni kuulasin vanameistreid
ja hakkasin arvutisimulaatoril
lendu harjutama,” kirjeldab Allan
Sarnit. Ta lisab, et arvuti imiteerib
turbulentsi ja tuult ning virtuaalne
lennuk on vaja õhus hoida ning
turvaliselt maale tuua.
Kõrvalsaalis algab kella kuue ajal
õhtul vilkam tegevus ja mudelautode
staabiukse vahelt pistab nina sisse
lauatennise ringijuht Argo Zoludev.
„Uhke tunne on poja Henry
kolmanda koha üle. Noored on
vaja küla pealt treppidelt kõõlumast
asjalikemate tegevusteni juhtida.
Lauatennist oleme harjutanud juba
neli aastat ja saavutame võistlustel
väga korralikke tulemusi. Siin
Põlgaste vanas koolimajas on meie
käsutuses suur aulasaal, kuhu
mahub korraga neli lauda üles.
Vahel on soovijaid nii palju kohal, et
teeme ringismängu.” Ta lisab, et tegi
just taotluse Põlvamaa Spordiliidule
saamaks veel ühte tenniselauda ja
mängijale palle söötvat robotit.
Vaatame koridori peal ringi ja
saan teada, et mõne nädala jooksul
kolib samale korrusele Kanepi
Avatud Noortekeskuse Põlgaste
haru. Siis saab käsi südamel
kinnitada - noored on vallutanud
koolimaja terve teise korruse!
Sten Sang

Argo Zoludev ootab uut lauatenniselauda ja pallirobotit. Fotod: Sten Lang

Kevadpühad Prangli külakeskuses
31.
märtsil
kell
13.00
tähistasime Prangli külakeskuses
kevadpühi. Värvisime lastega mune
kahel erineval viisil. Ühe laua peal
oli viis erinevat munavärvi, kuhu
tuli muna sisse panna ja lasta sel
natuke aega värvi sees liguneda.
Teise laua juures tuli kilekindad
kätte panna ja seejärel munale paar
tilka värvi tilgutada ning seda käte
vahel veeretada. Lisaks eelnevale
meisterdasime
koos
lastega
plastmunadest tibusid, mängisime
munapühade-teemalisi
mänge

(munade otsimine - neli last peitsid
munad teise tuppa ära ja teised
otsisid; muna veeretamine - kelle
muna veereb kaugemale; jooks
munaga- igal jooksjal oli lusika
peal muna, mis pidi püsima lusikal
raja lõpetamiseni). Mängiti veel
lauamängu „ Kumb oli enne? Muna
või kana?“. Lapsed said munade
värvimisega väga hästi hakkama.
See oli kõigile arendav ja eakohane
käeline tegevus.
Merle Juhkam

Foto: Merle Juhkam
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KULTUUR
Ajaringi tegemised

Uma Pido matk Koorastes
31.märtsil 2018 toimus
Uma
Pido
matkasarja
Kooraste matk Kanepi
kihelkonnas.
8 km matkale registreeris
end
260
matkalist.
Matkarada kulges Varetepalu
metsast Kõverjärve äärde
mööda
tõsist
talvist
maastikku ümber kuue järve.
Kõverjärve idakaldal on
säilinud ribana tükike põlist,
umbes paarisaja aastast
männimetsa,
segamini
üksikute
kuuskedega.
Põhjakaldal on supluskoht
ja ühenduskraav Mutsina
järvega, kus leiduvad ka
mõned muistsed kalmed.
Edasi läks tee Linajärve
äärde, edasi üle Pühajõe,
ümber Kooraste järve kuni
Uiakatsi järveni, mis on vee
läbipaistvuselt Eesti kolmas
järv. Matka lõpurada möödus
Atsike järvest ja mööda
lehisealleed
alguspunkti
tagasi, kus pakuti teed.
Matkajuht oli Urmas

Kivirand, abiks olid Kristel
Kivirand,
kes
rääkis
ajaloost, Meelis Kihulane
põlismetsadest ja Peeter
Raudsepp lindudest. Aitäh
kõigile korraldajatele ja
tublidele matkajatele.
Järgmine Uma Pido

matk on 28.04.2018 kell 11
Vahtsõliina kihelkonnas.
Matkatakse Piusa ja
Tudõrna kandis.

Fotod: Urmas Kivirand

Kargel
päikeselisel
märtsihommikul kogunesid
Kanepi
pensionäride
klubi „Ajaringi“ liikmed
igakuisele kokkusaamisele
Kanepi Seltsimajja.
Päev algas traditsioonilise
võimlemisega. Mitmekülgse
kava koostas ja juhendas Sirje
Lattik. Valla sotsiaalnõunik
Kadri Plato tutvustas oma
töövaldkonda
ja
vastas
küsimustele. Tõsiste teemade
juurest tõid meid rõõmsasse
meeleollu
Helin
Vill

südamlike luuletustega ja Ülar
Kõrge muusikalise etteastega.
Kohvilauas tutvustas Meedi
Haabma
meile
suviseid
reisiplaane.
Juba 22. mail sõidame
Võrumaale
Nopri
tallu,
külastame
Andri-Peedo
kitsefarmi, käime korraks Ape
linnas ja Lätimaa kaubandust
uudistamas.
Tagasiteel
vaatame üle Metsavenna talu
tegemised. 3. juulil võtame
ette reisi Kihnu saarele, kus
oma kodus võtab meid vastu

Kihnu Virve perega.
Sel kevadel 13. ja 26. aprillil
ning 9. ja 29. mail käime
Pühajärvel spaa mõnusid
nautimas. Väljasõit Kanepi
bussijaamast hommikul kell
8.45. Et ujumishuvilised
pensionärid saaksid tagada
endale koha bussis tuleks
osavõtust teatada Meedi
Haabmale telefonil: 56676704
Ilusat kevadet!
Härtsi Müürsepp

RAAMATUKOGU

Juhani Püttsepp Saverna raamatukogus
Reedel, 23.märtsil kogu/
nesid Saverna Põhikooli 1.-6.
klassi lapsed raamatukokku,
kus neid ootas lastekirjanik
Juhani Püttsepp.
Juhani
Püttsepp
on
lisaks
kirjanikule
veel
ka bioloog, õpetaja ja
loodusajakirjanik.
Alates
2004.aastast töötab ta Eesti
Maaülikooli loodusteaduste
kooli peaspetsialistina. Ta
on kirjutanud üle 20 jutu- ja
aimeraamatu alates 1994.
aastast.
Südamelähedane
teema
on
loodus
ja
inimsuhted loodusega. Tema
raamatutegelased on lugejale
lähedased ja mõistetavad.
Juhani Püttsepp on Aasta
Loodusesõber 2017.
Külaline suutis kohe
esimeste minutitega haarata
lapsed oma lummusesse.
Ta
alustas
juhtumuste
rääkimisest
ja
lõpuks
jõudis välja selleni, et
sama
juhtumuse
põhjal
sai valmis raamat. See oli
omapärane
lähenemine
sellele, kuidas raamat sünnib.
Kogu esinemise tegi lastele
põnevamaks seegi, et külalisel
oli kaasas palju väikeseid
abivahendeid – kive, sulgi,
lauajupp, nukk, isegi tema
oma koera kammitud karvad.
Kõik see oli seostatud tema
raamatute
tekkelooga.
Külalise palvel oli kõikidele
lastele jagatud paberilehed ja
kirjutusvahendid. Seega tuli
külalise juttu tähelepanelikult
kuulata, et hiljem vastata
külalise küsimusele.
Vastasid kõik lapsed ja
toimus loosimine, kellele
naeratab loosiõnn. Fortuuna
rollis olid õpetajad Kaire

Siimus ja Ulja Uibo ning
raamatukogu
juhataja.
Õnnelikele kinkis külaline
oma
raamatu
„Kodu
täis nukkude jutte“. Ka
raamatukogu
sai
selle
raamatu võrra rikkamaks.
Soovijad said ka autogrammi.
Ja siin arvamusi ja
tähelepanekuid kohtumisest
5.klassi õpilastelt:
Ruudi: „Ta on enamiku
raamatuid kirjutanud oma
elust“
Kaina: „Juhani Püttsepp
tahtis saada hundi-uurijaks.
Tal on koer Saku, kelle nimi
moodustus sõnast kutsa“
Eleri: „Teda oli huvitav
kuulata. Ma ei teadnudki, et
ta kirjutab raamatuid enda
läbielamistest!

Kärol: „Talle meeldivad
väga nukud. Tema toad on
nukkusid täis ja igal nukul on
oma nimi“
Mona Rea: “Ta esines
vabalt ja huvitavalt. Sain
teada, et tema sõber on Jaan
Tätte“
Kamilla Elise: „Mulle
meeldis lugu sellest, kuidas ta
sai koera, kes oli nagu tema
naise ema.“
Angela: “Oli väga tore
ja sain teada, et „Lauajupi
Madonna“, mida ma olen
lugenud, on tema elust. Olen
väga rõõmus, et ta oli nõus
meile külla tulema“
Tiina Hoop
Saverna
Rahvaraamatukogu juhataja

Jan Rahman

PAGULASED
Lavastaja: Kristo Toots
Kunstnik: Anne Prangel
Kostüümikunstnik: Piret Sootla

Muusikaline kujundus: Toomas Lunge

Osades: Inga Lunge, Ene Järvis, Kaia Skoblov, Andres Vago
Marko Mäesaar (Teatribuss), Margus Jaanovits (Teater Vanemuine)
Kadri Laube, Silva Pijon (TÜ VKA), Veiko Porkanen (Teater Vanemuine)
Etendused toimuvad Eesti Maanteemuuseumi hoovis kell 19:00
3.08, 4.08, 5.08, 11.08, 12.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08
Piletid Piletilevis ja Eesti Maanteemuuseumis
30. aprillini Hind 15/17€

Kanepi Teataja
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Kanepi valla sündmuste kalender aprill - mai 2018

Õnnitleme!

Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

23.04 kell 19.00

Jüriöö jooks ümber Erastvere järve

Erastvere

26.-27.04 kell
13.00

Koolivaheaja töötuba “Jalgrattaga on mõnus“

Eesti Maanteemuuseum

27.04 kell 21.00

Volbripidu ansambliga JETI

Põlgaste raamatukogu-külakeskus

27.04 kell 18.00

Etendus „Surnud hinged“

Alle-Saija teatritalu

28.04

Kevadtalgud

Maaritsa külaplats

05.05 kell 10.00

Talgupäev

Soodoma

05.05 kell 10.00

Talgupäev

Põlgaste

6.05 kell 11.00

Muinasjutupäev etenduste ja töötubadega

Alle-Saija teatritalu

9.05 kell 10.00

Ohutu liikluse päev

Eesti Maanteemuuseum

11.05 kell 19.00

Etendus „Surnud hinged“

Alle-Saija Teatritalu

12.05 kell 9.00

Kevadlaat

Kanepi staadion

13.05 kell 10.00

Kevadlaat, kultuuriprogramm kell 11-12

Maaritsa külaplats

18.05 kell 18.00

Kanepi valla eelmisel aastal sündinud laste ja nende vanemate
vastuvõtt

Krootuse külakeskus

19.05 kell 18.00

Maanteemuuseumi hooaja avamine ja muuseumiöö
„Öös on pidu“

Eesti Maanteemuuseum

25.05 kell 18.00

Kanepi valla spordimängud

Valgjärve

Sünnipäevad mais
102

Voldemar Hurt
21.05.1916 (Põlgaste)

95

Praskovja Varend
05.05.1923 (Saverna)

90

Olga Paisnik
27.05.1928 (Kanepi alevik)

85

Daisi Pettai
08.05.1933 (Hino)
Henn Tschuchna
10.05.1933 ( Soodoma)
Meino Leis
18.05.1933 (Lauri)
Sulev Punning
26.05.1933 (Krootuse)

80

Eha Tenson
20.05.1938 (Prangli)
Vaino Lokk
28.05.1938 (Jõgehara)

75

KORSTNAPÜHKIJA HEITI PAVLOV
*KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD
*KÜTTESEADMETE REMONT ja KAAMERAUURING
*KORSTNAPITSIDE REMONT
*KORSTNAPLEKKIDE PAIGALDUS
*OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE

Tel: 5070 778, 7974 397
e-mail: rossi.teenus@gmail.com
Saverna, Põlvamaa 63418

ELEKTRITÖÖD

Hindrek Holzmann
08.05.1943 (Kanepi alevik)
Harald Kaas
10.05.1943 (Kooraste)
Udo Sõõru
12.05.1943 (Pikareinu)
Sirvi Arumets
13.05.1943 ( Kanepi alevik)
Astrid Adul
22.05.1943 ( Erastvere)

Sünnid
ELIAS LORENTS SUTROP
Piigaste

KUULUTUSED
Pottsepatööd ja
korstnapühkimine
OÜ TULEASE
Kutsetunnistusega pottsepad ja
korstnapühkija
tel. 56668511, e-mail: villi.
jalajas@mail.ee
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

70

Maila Paulova
06.05.1948 (Krootuse)
Kalev Kängsepp
09.05.1948 (Erastvere)
Kalev Uder
16.05.1948 (Kanepi alevik)
Mare Erik
31.05.1948 ( Kanepi vald)
Aare Olesk
31.05.1948 ( Krüüdneri)

65

Viktor Seero
02.05.1953 ( Erastvere)
Hilja Tõnismäe
02.05.1953 ( Krootuse)
Vaike Kottise
06.05.1953 (Hurmi)
Valdur Maasing
09.05.1953 (Kooli)
Vladimir Babin
09.05.1953 (Pikajärve)
Liidia Kängsepp
10.05.1953 (Kaagna)
Uno Klaos
11.05.1953 (Ihamaru)
Asta Tedremägi
14.05.1953 (Saverna)
Õnne Tikk
18.05.1953 (Valgjärve)
Küllike Kaldoja
29.05.1953 (Palutaja)
Vambola Jaanikes
29.05.1953 (Karilatsi)



MÄLESTAME



ANASTASIA TIMOFEJEVA
15.01.1933-01.03.2018
(Saverna)
IVI KOOSA
14.03.1937-16.03.2018
(Sirvaste)
LUULE ERMEL
24.12.1935-16.03.2018
(Hurmi)
EHA LUIK
25.02.1926-17.03.2018
(Valgjärve)
ELFRIIDE EHTE
01.05.1925-24.03.2018
(Erastvere)
ROLAND VOLT
22.07.1934-27.03.2018
(Heisri)

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

Järgmine leht ilmub mais 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

