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ARNO KAKK, Kanepi Vallavolikogu
haridus- ja noorsookomisjoni liige
Kas Sa oled lõunaeestlane?
Jah, olen pärit Lõuna-Eestist. Puka algkool,
Otepää keskkool, edasi EPA, kust sain majandushariduse ja tulin 1977. aastal tööle Kanepi
kolhoosi. 1986. aastast aseesimees „Kalev“
kolhoosis.
Räägime ajaloost, uue Eesti Vabariigi
algusaastad ja kolhooside lagunemine.
1992. aastal olin „Kalev“ kolhoosi esimees.
Algasid reformid. Rahareform, maareform,
omandireform, haldusreform ja kõik praktiliselt
üheaegselt. Kogu elukorraldus tuli aga kiiresti
ümber korraldada. Olin siis ka Kanepi
külanõukogu täitevkomitee liige. Esimene
vallavanem aastast 1991 oli Ülo Leib. Tema
tegi ära põhitöö, et külanõukogust saaks vald
ja tema korraldas ka tegelikkuses kogu valla
tööd. Täitevkomitee oli minu arvates justkui
nõuandev organ.Kogu ümberkorralduse raskus
kandus üle uuele tekkinud omavalitsusele.
Tagantjärele mõeldes toimus kolhooside
kadumine meil küllaltki rahulikult, aga samas
tekkis väga suur töötus, kuna eraettevõtlus
ju praktiliselt puudus ja majandid olid olnud
ainukesed suured tööandjad. Olid aga juba
tekkinud esimesed talud. Tahe oma talus elu ise
korraldada oli võrratult suur. Inimesed müüsid
linnas oma elamised, tulid tagasi maale ja alustasid
oma esivanemate talude rajamist praktiliselt
nullist. Olid vaid vanad hooned ja suur tahe.
Peamine oligi tahe ise olla, ise otsustada, ise teha.
Lootused uut elu alustada olid imetlusväärsed.
Hiljem kahjuks see entusiasm hakkas raugema.
Ootused olid suuremad kui väikese riigi võimekus
ennast poliitiliselt majandusregioonis kehtestada.
Turud ahenesid, itta meie talutoodangut enam
ei tahetud ja läände veel polnud võimekust viia.
Tekkisid raskused talutoodangu realiseerimisel,
kadusid harjumuspärased kokkuostupunktid
ja paljud lõpetasid tegevuse. Samas algas
uute ettevõtlusvormide kiire teke, ühingud,
aktsiaseltsid jne. Töökohti aga nappis ikka
ja paljud pidid tööd otsides ka oma elukohta
vahetama. Aastakümnete möödudes on
elukorraldus aina paranenud. Vallad on
tugevaks muutunud ja suudavad vajaduspõhiselt
toimetada. Inimesed on sotsiaalselt kaitstud.
Võimalused ennast kultuuriliselt harida on
uskumatult suured.
Esimesed vabad valimised toimusid 1993.
aastal.
1993. aastast alates olen osutunud valituks
Kanepi vallavolikogu liikmeks. Esimestel aastatel
oli kõik uus, paljuski arusaamatu eelnevaga
võrreldes, eelarved olid olematult väikesed,
võimekus midagi teha samuti olematu, sest vallad
olid praktiliselt rahatud. Reformide läbiviimine
vajas head meeskonnatööd, üksteisemõistmist ja
loomulikult tahet mõista ja realiseerida inimeste
vajadusi. Riik hakkas ennast kiiresti kehtestama
ja peagi tundsime valla tegemistes selget riigi
tuge. Ka andsid reforme korraldavad seadused
selge nägemuse, mida ja kuidas teha.
Kui
varem
lahendas
paljud
inimeste
sotsiaalmajanduslikud probleemid tööandjast
ühismajand, siis nüüdsest oli vallal kohustus
seista hea oma inimeste eest. Muidugi olid
ootused suuremad, kui vallal võimalusi, aga mis
peamine, ei tohtinud inimeste probleemidest
mööda vaadata,olla alati inimese jaoks olemas,
siis oli koostöös alati kõik lahendatav.
Kuidas töötasid volikogud?
Loomulikult oli ka volikogu saadikute esimesed
sammud arglikud ja sageli ekslikud. Aga ka
volikogus valitses algusest peale arusaam, et
volikogus ollakse inimeste tahte täitmiseks. Üks
asi oli kindlasti positiivne, et arutelud ei tekkinud
ja ei arenenud poliitiliste erimeelsuste pinnal.
Üksmeeles otsiti ja koos leiti lahendused. Kui
läks valesti, tehti ümber. Kui rahalisi vahendeid
hakkas juurde tulema ja võeti vastu uusi seadusi,
siis hakkas ka olukord paranema.
Kas on meeles ka mõne olulise volikogu otsuse
saamislugu?
Üks otsus on meeles, sest see oli mul nagu

kinnisidee. Inimeste toimetuleku võimekus oli
90-ndail aastatel madal, töötus suur, selle põhjal
tekkis mõte viia kõik Kanepi valla koolide (siis
oli kool Kanepis ja Põlgastes) lapsed tasuta
toitlustamisele. Kolm volikogu koosseisu arutas
seda ja lõpuks võeti otsus vastu, see oli oluliselt
varem, kui tuli riigipoolne koolitoidu toetus
põhikoolidele. Selle volikogu otsuse üle oli ja on
minul tänaseni hea meel.
Majanduslanguse periood 2008-2011 mõjutas
kõiki ja kõike.
See oli aeg, kui valitsus kärpis üksikisiku
tulumaksu laekumist valla eelarvesse 7%.
Üksikisiku tulumaksu laekumine moodustab aga
valla eelarvest ligikaudu 43%. Mida see tähendas?
Loomulikult säästlikumat kulutamist. Tuli
kokku hoida valitsemiskuludelt, teehoolduselt
ja loomulikult jooksvatelt kuludelt. Laenude
võtmisel seati ette konkreetsed piirid, mis
tähendas üheselt ju investeeringute vähenemist.
Mis on olnud kõige märkimisväärsemad
investeeringud endises Kanepi vallas?
Kui rääkida investeeringutest Kanepi valda üldse,
siis loomulikult Kanepi-Otepää mustkattega tee
koos vallapoolse investeeringuga kõnniteedesse
ja valgustusse. Aga neid investeeringuid on
ju palju: Põlgaste pansionaat, renoveeritud
seltsimaja, ilus vallamaja jne.
Sa oled osalenud volikogude töös peagi 30
aastat, teinud koostööd nüüdseks viie Kanepi
vallavanemaga. Kuidas Sa neid iseloomustad?
Eks igal inimesel on oma iseloom ja oma käekiri.
Saan ainult seda öelda, kuidas Kanepi valda
juhtinud vallavanemad paistsid minu silma läbi.
Ülo Leib oli hakkaja mees, laia silmaringiga,
erudeeritud. Elunäinud ja vintsutada saanud
inimesena oskas ta teiste muredele kaasa elada
ja tahtiski aidata. Jõudis teha vallatööd ja kodus
põllumajandust arendada.
Aivar Luts töötas Kanepi vallavanemana 18
aastat. Ta alustas noore mehena 1993.aastal
esimese ametliku vallavanemana, valdkond oli
võõras, aga ta oli vallavanemana mees omal
kohal, seadis enesele selge eesmärgi olla inimeste
teenistuses, olla see ametnik, kelle poole juletakse
pöörduda. Inimene, kes omas soovi vastu tulla ja
aidata. Valla ja kogukonna jaoks on see ametniku
olulisemaid iseloomuomadusi. Vallavanemana
jõudis ta igale poole ja kõikidele ettevõtmistele, ta
tahtis alati kohal olla, et läheks nii nagu plaanitud.
Urmas Hallap oli vallavanemana tahtejõuline,
kindlakäeline, ta tahtis ja oskas oma soove
realiseerida. Alati aga on vajalik leida võimalus
koostööks valla volikoguga, sest
üksteise
mittemõistmine ei vii edasi. Urmasel on head
omadused olla juht. Iseloomult täiesti sobis
vallavanemaks.
Mikk Järv uue inimesena tõi uusi mõtteid ja
teistsugust arusaama. Mikk on väga aktiivne,
ambitsioonika olemise ja mõttekiirusega. Suudab
hästi ideid realiseerida, suure töövõime ja
läbilöögivõimega noor mees, kes oli natuke isegi
kogukonna mõttest ees.
Andrus Seeme on protsesside juhtimisel ja
organiseerimisel kiire, reageerib ruttu ja viib

asjad ellu. Tal on lahtine pea nägemaks protsesse.
Ta on sõbraliku meelega, mis sobib inimestele,
oskab olla vastutulelik juht.
Aga loomulikult ei suuda keegi teise inimese
sisse näha ja teise soove mõista.
Kas sa ise ei ole soovinud vallavanemaks saada?
Ettepanek on tehtud mitmeid kordi, kuid mul
pole seda ambitsiooni kunagi olnud, isegi
mitte 1993.aastal, sest peab lähtuma siiski oma
iseloomust, oma võimekusest teisi mõjutada,
oma tahtest olla esimene.
Missugused raskused olid endises Kanepi
vallas, kas need olid rohkem majanduslikud
või poliitilised vastasseisud?
Kust selline mõte, et endine Kanepi vald oli
raskustes, mitte sinnapoolegi. Kanepi oli
võimekam kui enamus omavalitsusi Eesti riigis ja
seda nii rahva arvu kui ka toimetuleku poolest.
Haldusreformi tehti aga silmas pidades kogu
riigi võimekust. Mida suurem on vald, seda
enam on ka võimalusi mingi konkreetse protsessi
ellukutsumiseks. Kokkuvõttes aga loomulikult
selline matemaatiline tehe liidetavate summat ei
suurenda.
Valla juhtimisel ei tohiks minu arvates olla
kunagi esmatähtis poliitiline tonaalsus vaid
sotsiaalne haaratavus.Omavalitsus on sotsiaalse
iseloomuga, kelle põhiülesanne on seista valla
elanike eest. Isikutevahelised erimeelsused ja
arusaamatused volikogus aeglustavad vaid valla
arengut. Uuel juhil on alati uued prioriteedid
ja oma nägemus. Kui see on volikogule kui ka
rahvale vastuvõetav ja arengut soodustav, on
kõik hästi ja inimesed rahul.Teisest küljest ei ole
ka vaikiv ja kõigega nõus olev volikogu ideaalne
volikogu, see ei anna võimalust protsesside
arendavaks analüüsiks. Tõde tekib vaidluses.
Meie uus Kanepi vald ja volikogu, mida Sa
arvad, kuidas koostöö sujub?
Kui 2013. aastal hakkasin volikogu esimeheks, siis
oli mul põhimõte haarata kaasa võimalikult suurt
inimeste hulka, püüdsin volikogu komisjonid
hästi tööle saada. Valdade suurenemine tõi kaasa
selle, et vallakeskus jääb paljudest inimestest
kaugemale, sinna pole midagi parata. Hea meel
on selle üle, et volikogu komisjonides on liikmeid
uue valla igast piirkonnast, see kompenseerib
võimukeskuse kauguse rahvast ja on positiivne.
Komisjonide töö kannab vilja, komisjoni
liikmena panustab ka volikogu liige rohkem. Läbi
komisjonide saab vahetada infot kogukonnast,
saab viia probleemid ja ideed volikogusse.
Volikogu liikmel peab olema kindel arusaam oma
tegevustest täna ja tuleviku suhtes. Selles suhtes
on mul volikogus olles kaks eesmärki ja arvan, et
olen nendega toime tulnud. Esimene asi on seista
kodukoht Kanepi eest. Olen seisnud Kanepi
kooli gümnaasiumiosa säilimise eest. Minu
panus on ka selles, et suutsime vabariigis esimese
vallana lasteaias sisse viia tasuta toitlustamise ja
kohamaksu.
Teine eesmärk on ettevõtluse toetamine. Me
peame igasse ettevõtjasse suhtuma lugupidamisega, see on see, mis annab tööd meie
inimestele ja see omakorda toob valda raha,
hoiab siin inimesi. Ettevõtjatele tuleb anda nõu,
aidata, neid tunnustada ja tänada. Väike toetus
algavale ettevõttele valla poolt on muidugi
liiga vähe, sest ühe töökoha loomine on kallis.
Koos Avo Kruuslaga algatasime põllumeeste
ühistegevuse, püüdsime hoida inimesi koos,
anda neile vallapoolset tunnustust. Põllumeeste
tunnustusüritused on pea kolmekümne aastaga
kasvanud juba valla piiridest välja.
Kuidas ennast ise iseloomustaksid?
Olen tagasihoidlik, pole tahtnud trügida,
kellelegi mõtteid peale suruda. Vabal ajal püüan
end vormis hoida, mängin kaks korda nädalas
Põlgastes lauatennist. Tervise korrashoidmiseks
meeldib spa-d külastada. Vahetevahel olen
kalamees, vanasti oli see mul suur hobi, praegu
rohkem ajaviiteks. Natuke tegelen ettevõtlusega.
Meie peres on kaks last, kes elavad oma peredega
Tartus, kokku on meil 7 lapselast, mille üle oleme
uhked.

Andrus Seeme viimane tööpäev Kanepi
vallavanemana. 4. aprillist asus Andrus
Seeme tööle Riigikokku. Foto Kerli Koor
2017. aasta novembris võtsin vastu
keerulise, kuid samas huvitava väljakutse
kolme seni oma rada käinud valla ühtseks
liitmiseks. Palju sai tehtud ja palju on
veelgi teha. Ma tänan kõiki toetuse,
mõistmise ja koostöö eest. On öeldud, et
üksi võid jõuda kiiresti, aga meeskonnaga
jõuad kaugele. Lehe ilmumise ajaks on
minu volitused Kanepi vallavanemana
lõppenud, kuid vaatamata Riigikogu
liikmeks asumisele, jätkan Kanepi
valla arengusse panustamist volikogu
liikmena.
Kevad toob Kanepi valda uusi võimalusi.
Kanepis vanas katlamajas on valminud
ruumid jõusaali tarbeks, maikuu jooksul
jõuab sinna ka jõusaali sisustus ning
kõik huvilised saavad jõusaali kasutada.
Kanepi Gümnaasiumi vilistlased said tulla
värskelt remonditud fuajeega koolimajja.
Renoveerimistöödega on koolimajas
kavas jätkata ka tulevikus. Kevadine
teehooldus on hoogsalt käimas. Kanepi
jäätmejaama ehitus on graafikust ees ja
kui kõik läheb plaanikohaselt, valmib
jäätmejaam juba suve alguseks. Käimas
on Krootuse hooldekodu renoveerimine
ning suve jooksul on plaanis renoveerida
vallamaja fassaad ja Turu tänav Kanepis.
Suvi tuleb Kanepis sündmusterohke.
Tulemas on nii traditsioonilised üritused
kui ka midagi täitsa uut ja põnevat.
Kevadist traditsioonilist laadamelu saab
nautida 11. mail Kanepi kevadlaadal ja
8. juunil Ihamarus Kõivualutse laadal.
16. juunil on kõik Kanepi valla elanikud
oodatud osalema valla spordimängudel
Koorastes. Laulu- ja tantsupeo tuli läbib
18. juunil Kanepi valda. Juuli keskel
on taas ralliautod Kanepi valla teedel,
tulemas on Shell Helix Rally Estonia
2019. Uue üllatajana on 19.-20. juuli aga
tulemas Kanepi Festival, mis toob Kanepi
valda mitmed tuntud esinejad ning
palju muud põnevat. Põlgaste kogukond
korraldab 10. augustil Roosi tee festivali,
taaskord midagi täiesti uut. Spordisõbrad
saavad ka sel aastal osa Kanepi valla
rahvatriatlonite sarjast. Jälgige kindlasti
infot valla kodulehe sündmuste kalendris
ning saage osa oma valla toredatest
sündmustest.
Nautige looduse tärkavat ilu ja näpud
mulda!
Andrus Seeme
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 19. märtsil 2019
Kanepi Vallavolikogu istungi päevakorras oli kuus punkti.
Esimese päevakorrapunktina kinnitas
volikogu Kanepi valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019–2030. Kanepi valla
ÜVKA aastateks 2019-2030 kirjeldab
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
olemasolevat olukorda ning arengut
aastatel 2019 kuni 2030. ÜVKA on
aluseks investeeringute otstarbekuse
ja efektiivsuse hindamisel ning
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti
põhjendusmaterjaliks laenude või
abi taotlemisel kui (võimalusel)
ka KIK-i Keskkonnaprogrammist
vahendite taotlemisel. ÜVKA on
tutvumiseks valla kodulehel.
OÜ Aigren on Keskkonnaametile

esitanud geoloogilise uuringu loa
taotluse Erastvere külas paikneval
riigimaal asuva kruusamaardla
tarbevaru uuringu teostamiseks.
Vastavalt maapõueseadusele annab
kohalik omavalitsus motiveeritud
arvamuse uuringuloa andmisega
nõustumise või keeldumise kohta.
Taotletav uuringuruum piirneb
Laiavangu II kruusakarjääri mäeeraldisega. Volikogu otsustas nõustuda OÜ-le Aigren geoloogilise
uuringu loa andmisega Laiavangu
III uuringuruumis maavara tarbevaru uuringu teostamiseks, kuna
keeldumiseks puuduvad keskkonnaalased
piirangud
ning
tarbevaru uuringu teostamisega ei
kahjustata ega ohustata eraisikute
huve.
Volikogu revisjonikomisjoni ette-

panekul
kinnitati
revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan.
Tööplaani kohaselt komisjon vaatab
läbi ja koostab aruande Kanepi valla
2018. aasta majandusaasta aruande
kohta, kontrollib ametisõidukite
ja
kütusekaartide
kasutamist,
viib läbi Krootuse Hooldekodu
eelarveliste vahendite kasutamise
kontrolli, aasta eelviimasel kvartalil
kontrollib valla 2019. aasta eelarveliste vahendite kasutamist,
vaatab üle vallavalitsuse poolt
2018-2019 aastal eraldatud alustava
ettevõtluse toetuste jaotamise,
kasutamise ja aruandluse. Volikogu
istungil esitati revisjonikomisjonile
ettepanek
teostada
jaotamise,
kasutamise ja aruandluse kontroll
ka mittetulundusliku tegevuse
toetuste kohta. Arvestades, et nii

Kanepi vald toetab mittetulunduslikku
tegevust 38 240 euroga
Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse,
ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme,
järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine. Toetust saab taotleda tegevusteks, mis toimuvad
Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele
või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.
Kanepi Vallavalitsuse 14.03.19 korraldusega nr 80 eraldati toetus:

Taotleja
MTÜ Põlgaste Jahtkond
MTÜ Prangli Külaselts

Summa
2345
550

MTÜ Alle-Saija Teatritalu
MTÜ Põlgaste Maaelu Selts

1500
1172

MTÜ Saverna
Vanatehnikaklubi
MTÜ Kaagvere-Karste
Külaselts
MTÜ Ristikhein
MTÜ Ihamarulased

2200

MTÜ Tähevalgus
MTÜ AOK Arendus
Aire Hallap

450
3000
1000

MTÜ Spordiklubi Kõlleste

2460

MTÜ Kõlleste ANK
MTÜ Kanepi
Kodukaunistamise Selts
Reijo Hausenberg

2968
900

MTÜ Kooraste Küla Selts

2150

MTÜ Garaaž 12
MTÜ Kanepi Kodupere
MTÜ Valgjärve Vabatahtlik
Päästeselts
Martin Luts Kanepi
Streetball
MTÜ Põlgaste Spordiselts

1000
250
1000

Tegevused
Põlgaste Metsasõprade majja köögi rajamine.
Planeeritud 7 üritust, vastlapäev, perepäev,
rahvakalendri tähtpäevad.
Arendustööd ja etenduste läbiviimine.
Põlgaste elanike ühistegevusteks 2019.
aastal. Roosi tänava festival, õppereis,
teatrikülastused, ujumised.
Ülevallalise autojuhtide kokkutuleku
korraldamine, Savernasse uisuplatsi rajamine.
Külapäevade korraldamine, külakeskusesse
õhksoojuspumba paigaldamine.
Kõivualutse laadapäeva korraldamine.
Ihamaru küla üritused, jaanipäev, lõikuspidu,
kalapäev jt.
Labürindifestivali läbiviimiseks.
Rahvatriatloni sarja korraldamine.
Ritsike laadapäeva ja kogukonnapäeva
korraldamine.
Tervisespordi edendamine Kanepi vallas,
spordivõistlused, turniirid, matkasarjad.
Noortekeskuse tegevused.
Aiandusseminari läbiviimine, heakorraürituse
korraldamine, õppereis.
Võrkpallivõistluste korraldamine, Valgjärve
Sea CUP ja seenioride võrkpalliturniir.
Kanepi valla spordipäeva korraldamine,
kogukonnaüritused.
Sõreste Mäkketõusu EMV korraldamine.
Elva seikluspargi külastus.
Valgjärve suusaradade hooldus.

1600

Kanepi Streetball 2019 korraldamine.

1000

MTÜ Koduküla Valgjärve

2000

MTÜ Saverna Kes Kus

3500

MTÜ Borderkollie Ühing

645

Lauatennisevõistluste korraldamine,
võistlustel osalemine.
Valgjärve külaelu edendamiseks. Kalapäeva ja
jõuluürituste korraldamiseks.
Spordi- ja kogukonnaürituste korraldamine.
Külapäev, talvine spordipäev, fatbike öömatk,
suusaradade hooldus.
Karjatamise võistluse “Kanepi Karjatamise
Karikas” korraldamine.

Kokku:

38240

2500
1200
1350

1500

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, mis on leitav valla kodulehelt,
vallavalitsusele iga aasta 1. novembriks.
Kerli Koor
kultuuri- ja haridusnõunik

alustava ettevõtluse toetuse kui
mittetulundusliku tegevuse toetuse
jaotamine toimub uue korra alusel,
võttis revisjonikomisjon ettepaneku
arvesse.
Nagu teame, osutus meie vallavanem valituks Riigikogu liikmeks.
Riigikogu liikme volituste jõustumisel
lõppevad
vallavanema
volitused ning volikogu peab kahe
kuu jooksul valima uue vallavanema.
Vahepealseks perioodiks määrati
volikogu
poolt
vallavanema
asendajaks vallavalitsuse liige ja
arendusnõunik Piret Rammul. Uus
vallavanema kandidaat seatakse üles
volikogu istungil volikogu liikmete
poolt.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes

ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub 17.
04. 2019 algusega kell 15.00 Kanepi
vallamajas.
Päikselist kevadet!

Kaido
Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Tunnustatud riigimehi Erastverest
Riigikantseleist tuli Kanepi valda teade Eesti
Asutava Kogu 100. aastapäeva puhul selle
liikmete mälestamisest nende sünnikohas.
Meie rikkalik kultuurilugu lausa sunnib
süütama küünla vanas Erastvere Suurküla
Kuldijüri talus mitte ainult ühe riigitegelase
mälestuseks, vaid koguni kahe venna auks.
Seda võib teha ka Mäe kalmistul, sest suurel
sambal on märgitud nii August kui ka Konrad
Arras.
August Alexander Arras (*27./15.VI 1881
Erastvere v. Kuldijüri talus † 24.III 1968
Stockholmis), loomaarst, vanemad Juhan
Arras ja Juuli Allew-Arras, abikaasa Emilie
Elisabet, lõpetas Kanepi kihelkonnakooli,
Tartu reaalkooli ja 1908 Tartu Veterinaaria
Instituudi. Oli Tartu Veterinaaria Instituudi
kirurgiakliiniku assistent, 1909-14 Peterburi
kubermangus loomaarst ja Peterburi
semstvovalitsuse loomaravila juhataja. I
maailmasõjas 1914-17 sõjaväe loomaarst.
Valiti Eestis Asutava Kogu liikmeks. 191926 töötas Loomatervishoiu Peavalitsuse
juhatajana, 1926-44 Tallinna loomaarstina,

a-st 1935 oli Loomaarstide Koja esimees.
Pagulasena 1944. a-st Stockholmis, töötas
mõnda aega Riiklikus veterinaarasutuses.
Arrase juhtimisel pandi Eestis piir paljudele
pärast I maailmasõda levinud rasketele
loomataudidele, tähtis teene oli otstarbeka
loomade tervishoiukorralduse loomine. Oli
Tartu Veterinaaria Instituudis õppides Eesti
Üliõpilasseltsi „Ühendus“ esimees, ajalehe
„Vaba Sõna“ asutajaid. Eesti Loomaarstide
Ühingu auliige (1927); Eesti Vetarstide Ühingu
asutajaid ja auliige (Rootsis), Vabade Eestlaste
Põllumeeste Liidu (VEPL) aseesimees.
Tema vend Konrad Nikolai Simpson Arras
(*14. VI1876 Erastvere Kuldijüri t. †30.10.1930
Erastvere), põllumees, taluomanik, omavalitsuse ja ühistegelane ning poliitik, Eesti
Põllumeeste Kogude liige ja kõrgelt hinnatud
põllumeeste juht. Ta oli aastatel 1923–1926 II
Riigikogu liige. 1927-1929 oli ta III Riigikogu
asendusliige.
Milvi Hirvlaane

Huvitavat Kanepist

Asutava Kogu liikme August Arrase kodukohas Erastveres austusküünla süütamisel.
Foto Kanepi Vallavalitsus
Eesti Vabariigi esimese demokraatliku
esinduskogu valimise ümmargust tähtpäeva
tähistasime üle Eesti, süüdates reedel 5. aprillil
austusküünla kõikide 120 Asutavasse Kogusse
valitud rahvasaadikute sünnikohas. Kanepi
vallas on sündinud Asutava Kogu liige August
Arras. Tema sünnikohas süütasimegi koos
Erasvere kandi põliselanike ja sugulastega
küünlad, pidasime kõnesid ja meenutasime

Arraste suguvõsa.
Veelgi toredam sündmus leidis aset Sõmerpalu
hooldekodus, seal tähistasime Kanepi valla
vanima kodaniku Hilda Hermilde Müürsepa
106. sünnipäeva. Proua Hilda oli nagu ikka
heas tujus ja teravmeelne.
Mõlemal toredal sündmusel olid kohal nii
Kanepi Vallavalitsuse esindajad kui ka vastne
Riigikogu liige Andrus Seeme.

Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi
palvis Kanepi valla kodanik Sirje Tammsalu
vereandmise eest, mida oli suur au üle anda
Andrus Seemel Vabariigi Presidendi Kantselei palvel.

Hilda Hermilde Müürsepa 106. sünnipäeval.
Foto Piret Rammul
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Talgukevad 2019 on alanud!
Igakevadiste talgute käigus on siiani tehtud ära
väga palju tööd ja tänu sellele on saanud meie
elukeskkond puhtamaks ja korrastatumaks.
Talgute arv on üle-eestiliselt pidevalt kasvanud
ja näiteks Kanepi vallas toimus eelmisel aastal
12 registreeritud talguüritust. Üle 10 aasta
vanune traditsioon jätkub ka käesoleval aastal
ja usutavasti tehakse vabatahtliku tööga taas
ära palju vajalikku.
Nii nagu eelnevatel aastatel, on ka sel
aastal Teeme Ära talgupäeva meeskond
andnud planeeritavatele talgutele ette
mõned soovituslikud teemad. Talgulisi
kutsutakse üles sel korral rajama õue- ja
tänavaraamatukogusid. Iseenesest oleks see
lihtsalt ilmastiku eest kaitstud koht (riiul,
kapp vms.), kus inimesed saavad jagada

lugemisvara, mis muidu ehk lihtsalt prügikasti
rändaks. Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutusega on sel kevadel üheks üleskutseks
korrastada oma kodukandis laulu- ja tantsupeo
tuleteekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke
paiku. Kolmanda teemana kutsutakse üles
talgulisi muu töö kõrvalt kaasa lööma ka nn.
nurmenukutalgutel.
Nurmenukutalgutega
soovivad Tartu Ülikooli teadlased kaardistada ja hinnata looduslikult kasvavate
nurmenukkude elupaiku. Selleks avatakse
aprillis spetsiaalne nurmenuku nutiveeb.
Talgute
korraldamiseks
on
võimalik
registreerida talgud Teeme Ära kodulehel
ja vajalik töö ühiselt 4. mail või muul ajal
ära teha. Teeme Ära meeskond pakub omalt
poolt nõu ja abi ürituse korraldamisel. Väga
palju huvitavat ja vajalikku infot on saadaval
Teeme Ära kodulehel ja nii nagu ikka on
kõigile registreeritud talgutele ette nähtud
stardikomplekt. Lähem info http://www.
teemeara.ee/et.
Värskeid ideid ja toredat saabuvat (talgu)
kevadet!
Ahti Bleive
Teeme Ära Põlvamaa koordinaator

Üleskutse kogukondadele ja peredele –
tule osale Jüriöö Märgutulede ketis
või süüta lõke oma kodukohas!
Käesoleval aastal süüdatakse Asutava Kogu
100. juubeli auks 22. aprillil kell 21 Paide
Vallimäel Jüriöö märgutuli, mis sümboliseerib
Eesti rahvaesinduse sündi ja on oluline
verstapost meie omariikluse ehitamisel.
Ühiselt Paides süüdatud märgutuli liigub
ketina mööda erinevaid marsruute üle
Eestimaa igasse külla ja kogukonda ning jõuab
ka Toompeale.
Põlva maakonnas moodustatakse märgutulede
kett mööda ajaloolist Postiteed, kus terve
Postitee ulatuses süüdatakse kell 21 tõrvikud.
Kutsume üles kogukondade esindajaid,
peresid, kollektiive ja teisi huvilisi olema
osa ajaloolisest märgutulede ketist ja tulema
oma tõrvikuga välja Postitee äärde, et kell 21
süüdata märgutuli.
Teise võimalusena kutsume kogukondi ja

külasid üle terve maakonna süütama kell 21
Jüriöö tuli oma kodutalu õuel, külaplatsil või
valla keskuses.Tulekettide moodustamisele
lisaks kutsume eesti rahvast kell 21.00 tegema
külades ja linnamägedel jürituld. Näitame, et
maarahvas elab!
Täpsema info leiad aadressilt www.
jüriöömärgutuled.ee, kuhu saab märkida ka
oma lõkkekoha ja facebookis https://www.
facebook.com/margutuled/
Täpsem info projekti kohta Põlvamaal:
Kati Taal – kati.taal@rahvakultuur.ee või
Piirkonna rahvamaja juhataja
Üritust korraldab SA Ajakeskus Wittenstein, SA Pärnu Muuseum, SA Eesti Maaelumuuseumid, Viljandi Muuseum, Kaitseliit,
Jüriöö park, EV100 toimkond ja tuletrassi
läbivad omavalitsused ning külad.

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasium tähistab tänavu
215. aastapäeva

13. aprillil saime kokku meie armsas koolimajas, et kohtuda inimeste ja mälestustega,
et olla tagasi ajas, mis kunagi enam ei kordu.
Hariduselu ajalugu Kanepis on auväärne ja
pikk. Just meie mail sündis Eestimaal esimene
uut tüüpi kihelkonnakool. Me võime olla
uhked! Kanepi praeguses koolimaja vanimas
osas on toimetatud ja õpitud juba 1937.
aastast. Kui kooliseinad saaksid kõnelda, küll
oleks pikk ja huvitav lugu …
Kanepist on keskhariduse saanud 56 lendu ehk
1175 õpilast on lõpetanud gümnaasiumi alates
1963. aastast. Vilistlasüritusele olid oodatud
nii gümnaasiumi kui põhikooli lõpetanud

õpilased, aga ka need, kes tunnevad südames
end Kanepi kooliga seotuna. On ilus, et oma
kooli tunne on hinges ja meie traditsioonid
on püsima jäänud. Traditsioonid aitavad
liita õpilasi, vilistlasi, õpetajaid, töötajaid.
Vilistlaste kohtumised iga viie aasta järel
on olulised nii tänasele koolile kui endistele
õpilastele, õpetajatele. Meid seovad ühised
mälestused ja ka soov teada saada, kuidas meie
koolil läheb.
Viis aastat on tuhisenud kiirrongina läbi elu.
Kuigi ajaühikud on sama pikkusega, tunneme
iga rakukesega mööduvaid päevi. Viis aastat
on olnud töised, huvitavad ja kindlasti edukad.
Oleme panustanud nii vormi kui ka käinud
kaasas uuenenud sisuvajadustega. Koolielu
vaheldub argi- ja pidupäevadega, selles
on nii andmis- kui saamisrõõmu. Tänane
koolikorraldus on suunaga avatusele, iga
õpilase individuaalsusele suunatud. Usun, et
saame anda teele kaasa elutahte ja uudishimu.
Küll võib olla, et koolis õpitu ununeb, ent
inimeseks kasvamine toimub koolis rajatud
vundamendile. Väärtused on need, mis aitavad
meil olla head ja õnnelikud.
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Looduslaager Siksalis

Looduslaagris Siksalis. Foto Ere Rekker-Mägi
Märtsi lõpus käisid 4.a klassi õpilased
matkal Voki külas Siksalis. Koolipäev algas
tavapäraselt, oli neli tundi ja peale seda hakati
liikuma. Kanepist Siksali on 41 km, sinna
sõitsime Tuuliku bussiga. Olime ärevuses, mis
meid ees ootab?
Kohale jõudes ootas meid grupijuht Aigar. Ta
on tore ja meeldiv inimene, kes oskab lastega
tegeleda. Ta jagas meid neljaks grupiks ja
andis juhised, kuidas edasi toimida. Esimene
ja teine grupp hakkasid telke üles panema.
Kolmas grupp pandi köögitoimkonda ja
neljas grupp lapsi hakkas kuuseoksi tooma.
Telgid olid köetavad ja kuuseoksi oli meil
vaja magamisaluste alla. Kui tööd tehtud,
siis läksime metsa matkale. Metsast otsisime
tokke, millega õhtul grillisime lõkke ääres
vahukomme ja tainast. Toidu valmistasime
ise ja usun, et saime hästi hakkama, sest
toit oli maitsev. Esimene öö telgis oli jahe.
Järgmine päev möödus tegusalt. Tegime süüa,

orienteerusime metsa-tegevustele, suhtlesime
raadiosaatjatega ja palju muud. Oli ka vaba
aega, kus saime mängida. Õhtul läksime vara
magama. Viimase päeva hommikul oli äratus
kell 4 hommikul. Siis suundusime metsa.
Metsas matkasime, tegime tuld ja lasime
rakette. Tagasi telklaagrisse jõudes tegime
süüa ja kuulasime esitlust droonide kohta.
Valmistasime veel viimase lõuna ja rääkisime
kõige põnevamatest hetkedest metsas.
Siksalis olid toredad päevad. Õppisin
metsas toimetulemist väheste vahenditega.
Minu jaoks kõige toredamad tegevused
olid raadiosaatjatega suhtlemine ja toidu
valmistamine. Harjumatu oli magada telgis
kuuseokste peal ja öine jahedus. Meiega kaasas
oli neli täiskasvanut ja suured tänud neile
meie juhendamisel. Soovitan kõigil proovida
looduslaagri kogemust.
Carolina-Kaisa Häelme
4.a klass

Põlvamaa ettevõtlike koolide õpetajate õppereis
2. aprillil toimus Põlva- ja Võrumaa
Ettevõtlike Koolide võrgustiku väljasõit
Järvamaa
ettevõtlikesse
koolidesse.
Õppekäigul osales 29 õpetajat kaheksast
koolist, sh Võrumaa kahe kooli õpetajad.
Kanepi Gümnaasiumist osalesid Ere RekkerMägi; Karina Toots, Andre Kaljumäe ja Eda
Tarend.
Esimene sihtkoht oli Väätsa Põhikool. Meid
võttis vastu direktor MargoSootla. Ta ütles,
et nende üheks märksõnaks on hooned.Kool
on tegutsenud pikalt mõisakoolina, nüüdseks
on põhitegevus üle kolinud värske välimusega
uude majaossa. Kõigepealt tutvusime kõige
uuema majaosaga, innovaatiliselt lahendatud
nn 0-energia hoonega. Hoone katusele on
paigaldatud päikesepaneelid elektrit tootma,
millest ülejääv energia müüakse üldisse
elektrivõrku. Ruumidesse on paigaldatud
hulgaliselt
sensoreid,
mis
edastavad
vahetpidamata
infot
õhutemperatuuri,
CO2sisalduse,
õhuniiskuse
taseme,
elektrikulu kohta klassides.Andmed kuvatakse
skeemide, graafikute ning joonistena suurele
teleriekraanile. Seda infot analüüsitakse koos

õpilastega õppetöös, et siduda teadmisi ja
oskusi igapäevaeluga. Põneva ja uudsena
olid noorematele õpilastele koridorides
liikumisrada,
mängulauad;
vanematele
õpilastele
istumisnurgakesed.
Ühes
klassiruumis osales õppetöö läbiviimisel koer.
Mitmetel klassiruumidel olid kas klaasist uksed
või koridori avanevad aknad. Innovaatilist
lähenemist rakendati ka õppetöös. Ellu on
kutsutud teemakuud, kus ühe ja sama klassi
piires on õppekava muudetud. Välja on
kuulutatud kindel teema ja kõik õpetajad on
ühiselt planeerinud kogu õppetöö selles kuus.
Näiteks on 7. klassile kuulutatud maikuu
„Keskkonnakuuks“. Kogu õppetöö viiakse
läbi seda teemat silmas pidades. 1. klassis
on kaks klassiõpetajat, kes on korraga tunde
läbi viimas. Selliselt on võimalik õppetööd ka
paremini individualiseerida.
Edasi viis teekond pisikesse Peetri Kooli. Kool
asub koos mitmete asutustega ühes hoones:
raamatukogu, perearstikeskus, vallamaja
teeninduspunkt, noortetuba ja mängutuba.
Koolimajas oli julgelt ning intensiivselt
kasutatud
erinevaid
visualiseerimise

võimalusi - valemid, skeemid, joonised,
võrdused, teisendused jm olid paigutatud
koridoride põrandatele, klassi seintele
hästi nähtavatele kohtadele. Kool oli hiljuti
kolinud ära vanast mõisahoonest, mis oli
jäänud käesoleva hetke õpilaste arvule
liigselt suureks. Klassiruumides oli põnevaid
eraldumislahendusi õpilastele, kes vajavad
tõhusamat toimetamist. Kuna kõik töötavad
klassid on liitklassid, siis kuulub iga ruumi
sisutuse juurde kaks suurt televiisorit, millelt
on erinevatele töögruppidele võimalik näidata
erinevat informatsiooni. Põneva lahendusena
oli kasutatud väga kõrge seljatoega diivaneid,
mille keeramisel vajalikus suunas on õpilastele
võimalik pakkuda hädavajalikku privaatsust
ning individuaalse ja paaristöö võimalust.
Peetri Kool ning viimasena külastatud
Järva-Jaani
Gümnaasium
on
ühise
juhtimise all, direktoriks on RaigoPrants.
Eesti haridussüsteem on liikumas kujundava hindamissüsteemi suunas. JärvaJaani Gümnaasium on haridus- ja
teadusministeeriumi
pilootkooliks,
kus
seda julgelt katsetatakse direktsiooni

eestvedamisel. Direktor tõi näite, kuidas
kujuneb trimestri või kursuse hinne. 20%
moodustavad koduste tööde eest saadud
punktid, 20% moodustavad tunnitöö eest
saadud punktid ja 60% teadmistekontrollide
eest saadud punktid. Minule meeldis selles
koolis kolm korda õppeaastas korraldatavad
projekti- ja valikkursuste nädalad.Nende
läbiviimisel osalevad kõik õpetajad ja vajadusel
leitakse juhendajaid väljastpoolt kooli.
Õpperühmadesse registreeruvad õpilased
huvipõhiselt mitte klasside kaupa. Sellised
ühistegevused liidavad kollektiivi, aitavad
õppetööd rikastada ning ka ajaressurssi
planeerida.
Külastatud koolides ei helisenud kell tundi
sisse ega tunnist välja, õpetajad alustavad
ja lõpetavad tunni. Igas koolis toimuvad
igapäevased
õuevahetunnid
õpilaste
kehalise aktiivsuse ja liikumisharjumuste
kujundamiseks.
Päev oli tore ja huvitav ning andis meie
õpetajatele uusi ideid!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppejuht
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In Memoriam Sulev Unt

SULEV UNT
(26. nov 1937- 7. märts 2019)

Saverna koolipere tabas märtsikuu alguses
suur kaotus. Lahkus mees, kes pühendas
kogu oma elu noortele, püüdis neid nakatada
spordipisikuga ning juhtis aastaid Saverna
kooli kindla käega.
Sulev Unt sündis 26. novembril 1937.
a Tartumaal Vastse-Otepää vallas pere
kolmanda pojana. Vanim vend hukkus sõjas,
teine vend valis mehhanisaatori ameti. Sulevist
sai hariduspõllu kündja.
Kooliteed alustas Sulev Vastse-Otepää 7-kl
koolis, sellele järgnes aasta Valgjärve koolis
ning edasi juba Otepää keskkool, mille lõpetas
1956.a. Ajad olid rasked ning noormees pidi
koolivaheaegadel töötama, et tasuda keskkooli
õppemaks.
Pärast keskkooli lõpetamist sidus ta end
spordiga, oli algul spordiühingu Jõud
Otepää rajooni esimees ning mõne aja pärast
kinnitas kanda Savernas, tulles toonasesse

keskkooli kehalise kasvatuse õpetajaks. 1965.
a lõpetas Tartu Ülikooli, spetsialiseerudes
suusatamisele. Samal aastal abiellus Mari
Luigega, kes oli samuti õpetaja, perre sündisid
poeg Margus ja tütar Tiina.
1971. a valiti Sulev Unt Valgjärve külanõukogu
esimeheks, kuid ta jätkas ka põhitöö kõrvalt
Saverna kooli kehalise kasvatuse õpetajana.
Aastal 1990 määrati Sulev Saverna kooli
direktoriks, kellena töötas pensionini.
Ka pärast seda jätkas ta mõnda aega
ühiskonnaõpetuse õpetajana.
Saverna kooli ja Sulevi vahele võib panna
võrdusmärgi. Sulev tegi iga tööd vaimustusega,
aga koolile andis ta oma hinge, see oli tema
elutöö. Koolimajas ei ole seina, mida Sulev
poleks remontinud; pole puud, mille tüve
poleks tema käsi puudutanud. Ta polnud
kunagi kõrvaltvaataja, vaid lõi alati käed külge.
Sulevit võis alatasa näha kiirel sammul kooli

ja oma kodu vahet liikumas, olgu siis varane
hommik, hiline õhtu või hoopis puhkepäev.
Väsimatu hingena jõudis ta palju:
ajaloohuvilisena
kuulus Admiral Pitka
Relvavendade Ühendusse ja oli sihtasutuse
Ristideta Hauad juhatuse esimees. Tema
teadmised olid väga laialdased, ta haris end
pidevalt ega lasknud vaimul nürineda.
Sulev oli autoriteet, keda nähes aeti selg sirgu
ja kelle nõuandeid kuulati. Võib küll vaielda, et
ajad olid teised, aga Undi Sulev, nagu teda ikka
meie kandis kutsuti, oli oma õpilaste hulgas
legend juba oma eluajal.
„Ei ole õige öelda, et inimesed tulevad ja
lähevad.
On inimesi, kes tulevad ja kunagi ei lähe.
Nad on sooja hommiku sarnased.“
(A. Suuman)
Sina, Sulev oled üks nendest.
Sügav kummardus Sulle!

Saverna kooli tegemised
Märtsikuu on olnud Saverna koolile
sündmusterikas. Õpilased on usinasti koolis
toimetanud, kuid toonud koolipere rõõmuks
auhinnalisi kohti ning tublisid tulemusi ka
erinevatelt mõõduvõtmistelt.
Ahja kooli poolt korraldatud iga-aastasel Fr.
Tuglase omaloomingukonkursil läks meie
õpilastel väga edukalt: Mona Rea Nerva
päevikuvormis „Seiklus metsas“ saavutas
I koha, Ke Nette Nerva pisarateni liigutav
proosapala „Miks?“ II koha ning sama
saavutusega sai hakkama ka Ruudi Utšenikovi
lustlik lugu „Šoksi-Kalle“.
Emakeelepäeval oli 6. klassi õpilane Kaina
Mertsina kutsutud Räpinasse Kaitseliidu
Põlva Maleva poolt korraldatud Isamaalise
omaloomingukonkursi
autasustamisele.
Kaina saavutas oma luuletusega III koha.
11.-15. märts oli meil pühendatud eesti
keelele. Toimus traditsiooniline eesti keele
nädal. Iga päev ootasid ees uued ülesanded,
mille lahendamine oli kõigile jõukohane ja
aitas lõppkokkuvõttes välja selgitada selle
aasta keelesõbrad. Tuli teada kirjanike ees- ja

perekonnanimesid, lahendada keelemõistatusi
ja viktoriiniülesandeid, tunda sõnavara, aga
ka puslet kokku panna, parimad kirjutasid
vahepeal e-etteütlust. Aasta keelesõber
2019 tiitli said noorematest Marta Kont,
keskastmes Kamilla Elise Teesalu ning
vanematest Ke Nette Nerva. Teise koha
omanikud on Melani Kahar, Kärol Mägi ja
Gerly Piho ning poodiumile mahtusid veel ka
Nora Lilli Maamägi, Kaina Mertsina ja Hugo
Ermel. Auhinnatud said kõik, kes osa võtsid.
Pranglimise piirkondlikku finaali oli meie
koolist kutse 20 õpilasele-õpetajale. 13.
märtsil toimunud finaalis võttis Põlva-, Võruja Valgamaa noormeeste hulgas esikohameie
kooli 8. klassi õpilane Edgar Kuld. Oskajate
klassis saavutas III koha Mona Rea Nerva.
Tublid tulemused saavutasid veel sirgujate
klassis Joosep Kaur Reinsalu (5. koht),
oskajatest Kärol Mägi (5. koht) ja Kamilla Elise
Teesalu (6. koht). Täiskasvanutest Ivi Luht
I koht ja Merike Tamm II koht. Praeguseks
hetkeks on toimunud ära juba ka Eesti
meistrivõistlused, kus allakirjutanu saavutas

hõbemedali.
Põlvas toimunud kirjandusmängus sai meie
kooli kolmeliikmeline võistkond väga tubli III
koha. Selle tulemuse saavutamiseks olid Marta
Kont, Laur Kure ja Marta Lehtmäe lugenud
igaüks läbi mitu-mitu raamatut. Tublisid lapsi
abistasid ja toetasid õpetaja Kaire Siimus ja
raamatukogu juhataja Tiina Hoop.
Maakondlikul
poiste
sisejalgpalli
meistrivõistlustel osalemiseks moodustasid
võistkonna 3. klassi õpilased. Kuna üks poistest
jäi vahetult enne võistlust haigeks, siis asendas
teda vapper klassiõde Marleen, kes sai väga
hästi hakkama. Võistkond andis vastastele
kõva lahingu ja naasis 5. kohaga.Võistkonna
moodustasid RomerMarran, Ralf Meitsar,
Laur Kure, Joosep Kaur Reinsalu, Mattias
Talvis ja Marleen Tverdohleb. Tänusõnad FC
Otepää treenerile Martin Raidile, kes aitas
mängijaid ette valmistada.
Rahvusülikool on pakkunud koolidele välja
tasuta loengusarja „Eesti 100“ raames. Valisime
oma kooli jaoks paleontoloog OiveTinn`i
loengu
„Pildikesi
surnud
planeedilt-

väljasuremised Maa ajaloos“. Olime teinud
väga õnnestunud valiku. Lektor oskas põnevalt
ja lihtsalt seda teemat õpilastele selgitada ning
illustreerimiseks oli kaasas ka pildivalik, mida
seinale projitseeriti. Kõik klassid (5.-9. kl) ja
õpetajad kuulasid suure huviga. Väga palju sai
selgemaks ja kõlama jäi mõte, et kõik on meie
endi teha. Loeng oli sedavõrd haarav, et isegi
vahetunnikell ei suutnud kuulajaid häirida.
Külastanud oleme ka kino ja teatrit. Grupp
õpilasi käisTartu Sadamateatris, et näha
tantsulavastust
„Naksitrallid“.
Kindlasti
soovitaks seda nautima minna, kellel
võimalus. Vanemate klasside õpilased vaatasid
filmi „Tõde ja õigus“ ning 6.-9. klassi õpilased
said näha Tartu Vanemuises Rakvere teatri
noortelavastust „Verikambi“.
Märts möödus väga kiiresti ja tegusalt.
Kindlasti toob ka aprill kooliellu huvitavat
vaheldust.
Ivi Luht
Saverna kooli õpetaja

Hobused – minu lemmikud
Saverna Põhikoolis on õige pea käes loovtööde
kaitsmise aeg. Gerly Piho sukeldus selleks
kunstivaldkonda. Andekas tüdruk on saanud
valmis nii mahuka töö, et sellest sai Saverna
Rahvaraamatukokku kuuks ajaks näituse
välja panna. 9. klassi õpilased panid kirja
küsimused, mis neil näitust vaadates tekkisid
ja Gerly oli lahkesti nõus vastama.

Gerly loovtöö. Foto Erna-Heleene Mölder

Millal sa hakkasid valdavalt hobuseid
joonistama? Oli selleks põhjus?
Hakkasin hobuseid joonistama umbes
neljaselt. Põhjust väga ei mäleta, hobused
hakkasid lihtsalt meeldima.

Kas sul oli loovtöö teema enda jaoks kohe
olemas või kaalusid ka muid variante?
Milliseid?
Teema oli kohe olemas. Teine variant oleks
ilmselt olnud käsitöö.
Kui kaua sul ühe pildi tegemine aega võttis?
Oleneb pildist ja meeleolust. Ühte pilti tegin
kaks tundi, teist aga nädalaid.
Kui kaua su loovtöö tegemine aega võttis?
Alustasin joonistamisega juba suve alguses.
Kirjalik osa lihtsalt venis, aga valmis ta sai.
Missugust värvi hobune on sinu lemmik?
Lemmikuid ei ole, kõik meeldivad ühepalju.

Miks sulle meeldivad mustvalged toonid?
Mitte just mustvalged toonid, vaid pigem
lihtsalt harilikuga joonistamine.
Mis on see, mis sind hobuste juures võlub?
Hobuste juures võlub mind nende iseloom ja
isikupära.
Kas sinu tulevik on seotud hobuste või
joonistamisega?
Ma loodan küll.
9. klassi õpilased
Õpetaja Ivi Luht

Praktiline ettevõtluskuu Krootuse koolis
Märtsikuus oli Krootuse kooli 8.-9. klassi
õpilastel võimalik lähemalt tutvuda
ettevõtlusega. Terve kalendrikuu jooksul
korraldas Kaasaja OÜ koostöös kooliga
uudse ja põneva, ettevõtlusalaseid teadmisi
ning praktilisi kogemusi täis mängulise
ettevõtlusprojekti. Ettevõtluskuu tegevused
jagunesid iganädalasteks kahepäevasteks
ning kahe akadeemilise tunni pikkusteks
eriteemalisteks kohtumisteks projekti läbiviijatega. Koos õpiti suunama mõtlemist
ettevõtlikumaks, arendati mänguliselt ettevõtlikku meelt, koostööd ja omavahelist
suhtlemisoskust. Projekti läbiviijateks olid
Merike Mätas ja Katria Talts.
Projekti eesmärk on suurendada õppurite
ettevõtlusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö
kogemuse ettevõtja rollis.
Nelja nädala jooksul valmisid taaskasutuspõhimõtteid ja säästlikku eluviisi
järgides mitmesugused tooted: tühjadest
plekkpurkidest küünlakaminad, seebid ja
saunakoorijad, huulepalsamid, nööpidest

pildiraamid, USB-splinter, makulatuurist
kausid jm koduses majapidamises vajalikud
tooted. Pärast seda õpiti oma toodet
reklaamima ja võimalikule ostjale maha
müüma. Kõikidest toodetest valmisid fotod.
Projekti tulemus näeb ette järgmist:
- on paranenud osalevate koolide ja ettevõtjate
koostöö;
- ettevõtlusõpe on muutunud praktilisemaks
ja elulisemaks;
- õpilaste ettevõtlusteadlikkus ja –julgus on
oluliselt kasvanud;
- õpilased on omandanud teadmisi ettevõtlusest ning saanud praktilise kogemuse
ettevõtja rollis;
- õpilased on valmis iseseisvaks ettevõtlikuks
mõtlemiseks ja tegutsemiseks, suudavad
lahendusi leida loominguliselt ning tegutsevad
loovalt;
- ettevõtluskuu läbinud koolides võetakse
peale projekti lõppu kasutusele ettevõtlusõppe
moodul. (Info pärineb Kaasaja Keskuse
koduleheküljelt).
Aime Sabre

8. klassi neiud Evelin ja Emma tekitavad vallavanem Andrus Seemes ja arendusnõunik Piret
Rammulis huvi käsitööseebi vastu. Foto Aime Sabre
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Krootuse Põhikooli 1.-3. klass osales matkamängus

Krootuse lapsed matkamängus. Foto Krootuse kool
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
matkamängu
idee seisneb selles, et kutsuda matkama
ja õues õppima Lõuna-Eesti koole ja
lasteaedu. Matkamängu teema on Inimene
ja loodus. Lisaks teemale on seekordne
matkamäng erakordne - pühendatud VVV
SA 20. sünnipäevale. Kuidas VVV sünnipäev
matkamängu ja looduses õppimist siduda?
Pidasime nõu klassijuhatajatega ning otsus-

tasime valida matka Ihamarru Richard Rohu
sünnikohta. Richard Roht on meie kooli
eelkäija – Karaski kooli vilistlane. Igal kevadel
korraldab meie kool alates 1991. aastast
Richard Rohule pühendatudloodusteemalist
omaloomingukonkurssi. 12. aprillil on kirjaniku 128 sünniaastapäev.
Kuna 1.-3. klassi lapsed ei jõuaks edasi-tagasi
jala käia, siis tuli üks ots sõita bussiga. Et

lapsed teaksid, kellega on tegu, siis tuli teha
eelnevalt tutvustamistööd.
27. märtsil kogunesime Richard Rohu
tutvustamiseks. Õpetaja Sigrid tegi kokkuvõtte kirjaniku elust ja huvidest. Lapsed
said vaadelda pilte Richard Rohust, tema
abikaasast, tema kodu- ja koolimajast.
Pärast tutvustust luges ja jutustas õpetaja
Elo lastele loo „Kodus ja metsas“, kus oli
peategelaseks kass Otu. Kõik said selle juures
osaleda taustajõududena ning aidata kaasa
vajalike häälte ning häälitsuste tegemisel.
See oli väga õpetlik ja tore lugu, nii et lugu
lõpetades oli näha ka vanematest klassidest
kuulama hiilinuid lapsi.
Jutu järgi oli võimalus joonistada igal lapsel
kassi pilt ning panna see näitusele kõigile
vaatamiseks. Nii nagu iga lapse fantaasia ja
oskused lubasid, nii palju tuli ka erinevaid
nägemusi kassidest.
Reedel, 29. märtsi hommikul viis buss
õpilased Ihamarru. Alustasime teekonda
Ihamaru ristist, kus olid juhatavad teeviidad
ning paljudele tuntud Postiteed tähistav
Mati Karmini skulptuur Rändaja. Pärast
sissejuhatust rännakule tegime väikese
ühispildistamise ja võtsime suuna Richard
Rohu sünnimaja juurde. Kirjaniku sünnimaja
ees on kaks atra: üks Richard Rohu ja teine
tema õepoja – kirjanik Valev Uibopuu

mälestuseks. Eks olid nad mõlemad
kirjanduspõllu kündjad. Väikese peatuse järel
jõudsime vana Karaski koolimaja juurde,
kus kirjanik õppis. Selles majas õpetati lapsi
1931.aastani, mil valmis uus koolimaja endise
Karaski karjamõisa maadele. Ehkki maja on
põhjalikult renoveeritud, on tore mõelda, et
see oli esimene Karaski koolimaja.
Ilm oli tuuline ja jahe, aga samas ikkagi
kevadine. Tegime mitmeid peatusi, et kuulata
linnulaulu. Taeva all lõõritas põldlõoke,
oksal siristas kuldnokk ning metsa all oli
kuulda sookurgede huikamist. Lapsed said
kinnistada teadmisi loodusmärkide kohta,
aga ka märgata, kuidas inimesed on reostanud
loodust ning visanud prügi tee äärde maha.
Võib loota, et seda viga meie lapsed ei tee. Ehk
selgitavad nad ka valesti käituvatele kaaslastele,
kui kahjulik ja vale see on. Kuna kõik lapsed
ei jõudnud ühtmoodi kiiresti kõndida, siis
kulusid puhkepausid marjaks ära.
Koolimajja jõudes olid kõik rahul ja õnnelikud,
et tore üritus korda läks. Olime saanud ilusad
punased põsed, rohkelt uusi teadmisi ja hea
tuju.
Nüüd on teada kõigil koht, kus on sündinud
Richard Roht!
Õpetaja Elo Viigi
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PÕLVAMAA KOOLITEATRITE FESTIVAL 2019

Kanepi Gümnaasiumi 4. klassi näitering „Jutumemme prillid“, juhendaja Tähte Tagel
Loosi tahtel toimus seekordne Põlvamaa
kooliteatrite festival üle hulga aja taas
Kanepis, Eesti esimese seltsimajas. Korraldajateks Kanepi Seltsimaja, Kanepi Avatud
Noortekeskus ja Kanepi Gümnaasium.
Eesriie avanes 22. märtsil kell 11.00 ja lava
oligi kaheksa erineva näitetrupi päralt.
Etendusi jälgis žürii koosseisus: Helje Põvvat
– Eesti Näitejuhtide Teatritrupi juhatuse
liige, staažikas harrastusnäitleja, kauaaegne
kultuurijuht; Mareli Nielson - Tartu Ülikooli
meediaüliõpilane,
staažikas
kooliteatri
näitleja; Epp Margna - tunnustatud kunstnik,
Kultuurkapitali
Põlvamaa
ekspertgrupi
juht; Kerli Koor - Kanepi valla kultuuri- ja
haridusnõunik.
Olid väga erinevad ja huvitavad lavastused.
Näha sai õudust täis fantaasialugu, lõbusat

lasteetendust, mõtlema paneva sisuga
kaasaegse teemakäsitlusega etendust, noorte
endi huvitavaid lähenemisi erinevatele
teemadele ja lausa koomilisi lugusid. Igav
igatahes ei hakanud mitte minutikski.
Peale sisukat arutelu andis žürii tagasisidet
ja jagas tunnustusi. Mainiti ka, et otsustada
oli väga raske nagu ikka, kuna tase tundus
ühtlane.
Tulemused:
1. Algklasside arvestuses
Parim naisosatäitja: Katre Kalm - rebane
etenduses „Nähtamatu lugu“, Vastse-Kuuste
näitering;
Parim meesosatäitja: Kristjan Mestiljainen
- hunt etenduses „Nähtamatu lugu“, VastseKuuste näitering;
Eripreemia: Karolin Saare - sipelgas Prall

KOGUKOND
HARIDUS

Vastlapäev Valgjärvel
Alguses vihmast ja hiljem lumesajust
hoolimata toimus 5.märtsil Valgjärve külas
töökojamäel üks väga tore vastlapäev, mille
korraldajateks olid MTÜ Koduküla Valgjärve
ja Eco Oil. Kokku oli tulnud päris suur
hulk lõbusaid lapsi, kellel kaasas kelgud,
lumelauad, tuubid ja mis peamine – hea tuju.
Lund oli see aasta piisavalt ja lastel oli lõbus
mäest kelkudega alla kihutada. Nende kilkeid
kostis kaugele.Üks külaelanik oli tulnud
vastlapäevale ka selle päris vana aja kelguga,
mis oli eriti kihvt. Eco Oil oli selleks puhuks
vastlapäevalistele valmistanud maitsva oasupi
ja kuuma tee, imehead vastlakuklid oli tellitud
kohalikust kohvikust „Atsi Juures”. Ka päris

palju täiskasvanuid oli tulnud vastlapäeva melu
nautima ja üksteisega juttu ajama, sest kus
mujal lõbusas meeleolus ikka kokku saada ja
mõnusalt aega veeta, kui just sellistel toredatel
oma koduküla üritustel. Sellepärast tahangi
tänada ettevõtlikke inimesi, kes viitsivad ja
tahavad korraldada selliseid vahvaid üritusi
ning sel viisil külaelu elusana hoida. Loodan,
et sellised üritused toimuvad ka edaspidi.
Vastlapäev oli mõnus ja lastel vahva.
Toredate kohtumisteni ja ilusat kevadet
kõigile!
Valgjärve küla elanik
Kristel Liin

etenduses „Jutumemme prillid“, Kanepi
Gümnaasium;
Eripreemia: putukad etenduses „Jutumemme
prillid“, Kanepi Gümnaasium;
Parim lavastus: „Nähtamatu lugu“, VastseKuuste näitering.
2. Keskastme arvestuses
Parim naisosatäitja: Ita Lillo - šamaan
etenduses „Kooparahvas“, Põlva Kool;
Parim meesosatäitja: Reno Jahu - Mart
etenduses „Tule maale!“, Tilsi Põhikool 7.-9. kl
Eripreemia: Kersti Roht kõrgeimad
detsibellid etenduses „Kaunitar ja koletis“,
Kanepi Gümnaasium;
Parim duo: Reno Jahu ja Darius Kostõgov
etenduses „Tule maale!“, Tilsi Põhikool 7.-9. kl;
Eripreemia: Johannese Kool Rosmal - publiku
ja žürii kaasamise eest;
Koostööpreemia: Eliina Pissarenko ja Angelika
Vumba - kassid etenduses: „Wifi läinud, kassil
pidu“, Tilsi Põhikool 5.-6. kl;
Parim lavastus: „Kooparahvas“, Põlva Kool.
3. Gümnaasiumi arvestuses
Parim naisosatäitja: Kristiina Roht - kummitus
etenduses „Malleus Maleficarum“, Kanepi
Gümnaasium;
Parim meesosatäitja: Greg-Mattias Murumets
- politsei etenduses „Malleus Maleficarum“,
Kanepi Gümnaasium;
Eripreemia:
omaloomingulise
etenduse
lavastaja Kadri Kalve, Kanepi Gümnaasium;
Parim lavastus: „Malleus Maleficarum“,
Kanepi Gümnaasium.
Päeva parimad:
Peaosatäitja: Kristjan Mestiljainen - hunt
etenduses „Nähtamatu lugu“, Vastse-Kuuste
näitering;
Kõrvalosatäitja: Cristel Vasser - ema etenduses
„Tule maale!“, Tilsi Põhikool 7.-9. kl;

Lavastaja:
Maia
Punak
etendus
„Kooparahvas“ Põlva Kool.
Vabariiklikule festivalile otsustati saata
nooremast vanusegrupist: Vaste- Kuuste
laste näiteringi etendus „Nähtamatu lugu“
(festival toimub 3.-4. mail Valgamaal, Tõrvas)
ja keskastme vanusegrupist: Põlva Kooli
näitetrupp etendusega „Kooparahvas“ (festival
toimub 26.-27. aprillil Valgamaal, Otepääl).
Palju edu Põlvamaa esindamisel!
Kokkuvõtteks tahavad korraldajad veel
kord tänada kõiki neid tublisid lavastajaid
ja näitlejaid, kes hoiavad elus kooliteatrite
traditsiooni Põlvamaal. Nad on tõesti
väga erilised inimesed. Kui viimasel
ajal suunatakse toetusi pigem just uute
huviharidusvaldkondade
edendamisse,
siis väga tahaks, et toetust ja motivatsiooni
suudetaks pakkuda ka laste näiteringide
tegevuse jätkusuutlikuks arenguks ja püsima
jäämiseks. Lavakogemus, võimalus olla
kellegi teise rollis, teha koostööd teistega ja
veel palju muud on väga olulised kogemused
laste ja noorte hakkama saamises igapäevastes
olukordades. Kallid juhendajad, leidke ikka
aega ja jõudu seda tänuväärset tööd jätkata!
Soovime südamest, et loosiga järgmise festivali
korraldamise järjekorra saanud VastseKuustes näeme laval palju rohkem toredaid
näitetruppe ja on esindatud kõik Põlvamaa
vallad. Elagu kooliteater!
Korraldamist toetasid: Põlva Coop, Edu
Bowling, Alle – Saija Teatritalu, Teater
Vanemuine. Eesti Kultuurkapitali Põlva
ekspertgrupp. Suur tänu kõigile abilistele!
Marju Jalas
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Aprillinali Kanepi valla noortele

Kanepi Avatud Noortekeskuses.
Foto Kaisa Potter

Saverna Avatud Noortekeskuses.
Foto Siret Konsa

Aprillikuu esimene päev on ülemaailmne
naljapäev. Erinevate naljadega tulevad
sel päeval välja sotsiaalmeedias mitmed
ettevõtted ning uudiseid lugedes peab olema
ettevaatlik, et kõike päris tõepähe ei võtaks.
Omamoodi aprillinalja tegid tänavu ka Kanepi
valla noorsootöötajad.
Sel esmaspäeval leidsid Saverna noored
pärastlõunal noortekasse minnes sealt eest

Greta asemel hoopis Sireti. Samal ajal, kui
Kanepi noortekeskuses oli ennast Sireti kohal
sisse seadnud Kaisa ning Kõllestes tegi sel
päeval noorsootööd Greta. Noored sellest
vahetusest loomulikult midagi ei teadnud
ning noorsootöötajate eesmärk oli nad panna
uskuma, et nad ongi endale uuest kuust uue
noorsootöötaja saanud.
Kõlleste noored suhtusid uude noorsoo-

töötajasse esialgu üsna rahulikult. Päris lõpuni
esiti aprillinalja ei usutud, pigem arvati, et
Kaisa on ootamatult haigeks jäänud ja talle on
lihtsalt paariks päevaks kiire asendus leitud.
Et Greta aga ei andnud alla ja raius päeva
lõpuni, et ta ongi uus noorsootöötaja, siis sai
ka mõned küsimused selle kohta, kas Kaisa
tõesti ei tulegi enam tagasi.
Esimesed noored, kes Saverna noortekeskusesse saabusid, olid algul kahtlevad, kui
Siret tutvustas ennast uue noorsootöötajana.
Küsiti, kas JÄLLE on neil uus noorsootöötaja
ning tunti muret, ehk nad on Gretat liiga palju
kiusanud ja ta just sellepärast minema läks.
Siretil oli Saverna noortega tore. Mängisime
erinevaid ringmänge ning korraldasime
võistlusi. Maiustasime natuke ning päeva
lõpus mängisime ka paar lauamängu. Kuna
noorsootöötaja tööpäevad on väga kiired,
sest tegelema peab umbes miljoni asjaga,
siis tihti peale juhtub nii, et väga palju aega
noortega ringmängudeks ei jätkugi. Ka
noorsootöötajatel oli tore kogemus ennast
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„Ajaring“ tegutseb
Taas kauaoodatud kevad. Pikalt reisilt
naasnud haneparved kluugutavad taevakaare
all. Aedades näitavad oma õiteilu kevadlilled
ja esimesed liblikadki päikesepaistet nautimas.
“Ajaring” kogunes seekord seltsimajja 12.
märtsil. Võimlemise järel võtsime istet
kohvilauas. Külalisteks oli vallavanem
Andrus Seeme, kultuurinõunik Kerli Koor,
arendusnõunik Piret Rammul ja seltsimaja
juhataja Marju Jalas. Vallavanem rääkis
tulevikuplaanidest: jäätmejaama ehitamisest,
bensiinijaama projekteerimisest, kergliiklustee
rajamisest. Ta teavitas ka sellest, et osutus
riigikokku valituks ja tulevikus ootab meid
külla riigikoguga tutvuma. Nii Kerli Koor kui
ka Piret Rammul olid vaimustuses meie klubi
meeleolust ja tegemistest.Kui uus vallavanem
ametis,siis läheme meie vallavalitsuse inimeste
ja nende toimetamistega tutvuma.

MTÜ Kanepi Kodukaunistamise Selts
korraldab
28. aprillil Kanepi Seltsimajas
algusega kell 10.00 Aiandusseminari
SEMINARIL ESINEVAD OMA ALA PARIMAD ASJATUNDJAD –
ANDI NORMET, RETI RANDOJA-MUTS JA HARRI POOM,
PÄEVA JUHIB URMAS ROHT
Kell 14.45 algab samas taimemüük, maksmine vaid
sularahas: viljapuud, marjapõõsad, viinapuud,
püsikud.
Üritus on tasuta, seda toetab Kanepi Vallavalitsus,
kohapeal saab astuda ka seltsi liikmeks
(liikmemaks 5€)

ttu,
hket osavõ
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Üllatuskülaliseks oli seekord siitkandist pärit
kandlemees Kalle Vassila. Ta rääkis oma
hiljutisest Ameerika reisist, kuid nentis, et
kodus on ikkagi parem. Tundlike sõrmede
all kõlasid mõnusad tuttavad rahvuslikud
kandleviisid ja särtsakamad lõid tantsu lahti.
Meedi tutvustas tulevikuplaane ja nii
otsustasimegi 24. märtsil osaleda Maaritsa
raamatukogus kohtumisel kirjaniku, kirjastaja
ja blogija Epp Petronega. Hubases ja sõbralikus
õhkkonnas kohvi ja küpsist nautides kuulasime
huviga raamatute ja sarjade saamislugusid.
Talle on südamelähedane kirjutada lastele.
Saime vastused oma küsimustele ja huvilistel
oli võimalus osta raamatuid kirjaniku autogrammiga.
Väiksema seltskonnaga oleme igal kuul korra
külastanud tasuta ühistranspordiga Värska
Veekeskust. Loodame, et tasuta bussitransport

www.tuletee.ee

T. 30. aprillil 2019

Viia-Jaani labürinditalus,
Ihamarus

Volbriöö

SÜTELKÕND
Algus kell 18.30.
Osavõtutasu passiealistele
15 EUR

Tuletee rajavad
Terje ja Aivar Täpsi

Registreeru tel: 5136470
aivar@tuletee.ee

SPORT
HARIDUS
Võrkpall Valgjärvel
Valgjärve endise koolimaja võimlas toimus 2
pingelist ja tasavägist võrkpalliturniiri. 09.03.
Sea Cup, kus osalesid 2 Maaritsa, Valgjärve,
Otepää ja Rasina võistkonda. Mängud olid
põnevad ja kaasa elamist jätkus terveks päevaks.
Tulemuseks Maaritsa I võitis, teine Valgjärve,
kolmas Otepää, neljas Rasina ja viies Maaritsa
II. Lõunaks pakuti kohvi. Kiidusõnad Heli
Jussonile, kes küpsetas maitsvad saiakesed ja
pirukad, Raivo Antsonile ja Ilse Aigrole, kes olid
abiks nii kohvikeetmisele kui laudade katmisele.
Suured tänud ka Leo Kannile oma sportlike
nõuannete ja abi eest.
Õhtuks ootas kõiki Lande Grillikoja poolt
valmistatud grillsiga ja kringel. Rein Uibo
varustas lauda jookidega. Turniiriga jäeti
väga rahule. Sellel võistlusel on 16. aasta
pikkune traditsioon ja tundub, et üha rohkem
populaarsust üritus kogub. Rahva soovil tuleb
traditsiooni jätkata.

PÕHIKOOLID
RAAMATUKOGU
jääks.
29. märtsil vuras 60-liikmeline teatrihuviliste
seltskond
bussiga
Põlvasse
vaatama
Komöödiateatri etendust “Maria Callase
meistriklass”. See on lugu vastuolulisest
Ameerika sopranist, kes jagas oma kogemusi
noortele talentidele, aga ta oli väga nõudlik
nii enda kui ka õpilaste suhtes. Peaosas astus
üles Merle Palmiste, kelle näitlemiskunst oli
väga nauditav. Maria Callase lavaline debüüt
leidis aset 1941. aastal. Diivalikku positsiooni
demonstreeris ta kõikjal ja kõigile.
Tänusõnad meie eestvedajale ja organisaatorile
Meedi Haabmale. Meile kõigile jätkuvat
tegutsemistahet ja head tervist! Kui mõistame,
milline kingitus peitub igas päevas, mis meile
on antud, siis saame tõeliselt rõõmu tunda.
“Ajaringi” liige Ene Lusti

R. 26. aprillil kell 18.00
Ihamaru külamajas

HARULDASED
Toivo Sõmer´i
PILLID sooloprogramm
Kontserdil kõlavad lüüra, eri tüüpi lautod, mandoola,
väikekandled. Tutvume põnevate keelpillidega ja
repertuaariga, mis pärineb meie hõimu-, euroopa ja
aasia rahvastelt.

• meditatiivsed labürindijalutuskäigud •
• Päikesegongi ja kristallkausside kontsert •
• ühine šamaanitrummi ring •
• tulistel sütel käimine •
Osavõtjatel palume tuua kodust kaasa südamelähedase
puu oks, istumise alla matt, kirjutusvahend, võimalusel
lemmiktrumm, tuletikud ja ilmale vastavad riided.

23. märtsil toimus samas saalis jällegi meeleolukas päev, kus võrkpalli võistlustulle astusid
seekord seeniorid. Osalejate seas on alati
olnud nii selle piirkonna sportlased kui ka
külalismeeskonnad. Osa võtsid Luuja, Põlva,
Otepää, Maaritsa ja Valgjärve ning tulemuseks
võitis Otepää, teine Luunja, kolmas Maaritsa,
neljas Valgjärve ja viies Põlva. Suur aitäh
vilemees Taavi Ottile. Päev oli jällegi päikest
täis. Kehakinnituseks pakuti kohvi, Anne-Ly
Hausenbergi poolt valmistatud lihapirukad ning
saiakesed ja kringli valmistas Ülle Ani.
Õhtu lõppes Cantervilla Lossis, kus ootas
ees kuum saun ja rikkalik õhtusöök. Aitäh
perekond Värtonile! Erilised suured tänud
lähevad Kanepi Vallavalitsusele ja korraldajale
Reijo Hausenbergile ning täname kõiki osalejaid
ja kaasaelajaid. VÕRKPALL ON VÕRRATU!
Kärol

argipäevast korraks välja rebida ning terve
päeva lõbusaid mänge mängida.
Meie valla noored on väga tublid, nii nagu
Kõlleste ja Saverna noored, ei uskunud ka
Kanepi noored, et nende noorsootöötaja on
päeva pealt nad hüljanud ja ära läinud. Esmalt
vaadati lihtsalt, et kes see veel on ja küsiti, et
kus on Siret. Väite peale, et Siret läks ära ja
Kaisa on uus noorsootöötaja, arvasid noored,
et Siret ilmselt ikka ainult ajutiselt ära. Kuid
sellegi poolest nautisid päeva ja huvitavaid
tegevusi, mis nende jaoks planeeritud olid.
Mängiti seltskonnamänge ja korraldati
võistlusi, hariv päev oli ka Kaisale, kellele
õpetasid noored selgeks uue lauamängu.
Noorsootöötajad arvavad, et selliseid päevi
peaks veel korraldama, mõnus vaheldus
kõigile ja saame ka tutvuda ülejäänud valla
noortega, muidu igapäevaselt teeme ainult
oma piirkonnas noorsootööd.
Greta Pentsa, Kõlleste Avatud Noortekeskus
Kaisa Potter, Kanepi Avatud Noortekeskus
Siret Konsa, Saverna Avatud Noortekeskus

www.toisomer.com
Pilet kohapeal 5€
Lapsed tasuta

Külamajale antakse samal õhtul üle
EV100 tähistamise mälestustahvel

Kevad Maaritsa
raamatukogus

Ritsikate rühma külaskäik Maaritsa raamatukokku. Foto Ruth Saar
Kevade algus on Maaritsas olnud igati sündmusterohke. Naistepäeval külastas Maaritsa
raamatukogu naabervalla Tõrvandi lasteaia
Ritsikate rühm, kellega koos sai emadele
lilli meisterdatud, põnevaid lugusid loetud
ja raamatukogus aardejahti mängitud. Suur
Kultuurimaja saal pakkus palju rõõmu
jooksmiseks ja pallimängudeks. Ka meie valla
lasteaiarühmad on Maaritsa raamatukokku
oodatud!
24. märtsil külastas Maaritsa raamatukogu
tuntud kirjanik, blogija ja kirjastaja Epp
Petrone. Raamatukogu oli kuulajaid täis ja
esimesed pool tundi Eppu juttu salvestati
ka videole, mida oli võimalik Facebooki
vahendusel reaalajas vaadata. Ka praegu saab
salvestust vaadata Maaritsa raamatukogu
Facebooki lehel. Epp rääkis „Minu sarja“
loomisest, märtsiküüditamisest ja Eesti
loodusest ja metsast ning oma kogukonna
hoidmisest ja arendamisest. Kõik meie
jaoks väga aktuaalsed teemad. Kohtumise
toimumist toetasid Põlvamaa Kultuurkapitali
ekspertgrupp ja Kanepi vald. Suur tänu neile!
Märtsis-aprillis võis näha raamatukogu seintel
Põlva Kunstikooli õpilase Merily Järveotsa
erilist fotonäitust „Raamatud. Raamatud.
Raamatud.“
Reedel 12. aprillil toimub aga eriline sündmus
Maaritsa lastele ja noortele. Nimelt jääme
ööseks raamatukokku, meisterdame, mängime
mänge, vaatame filme ja tunneme end muidu
mõnusalt. Saabumas on Maaritsa esimene
raamatukoguöö ja loodan, et neid tuleb veelgi.
Kõikide Maaritsa raamatukogu tegemistega
saab end kursis hoida meie Facebooki ja
Instagrami lehtede vahendusel, kuid veel
parem on kui ise kohale tuled! Kohtume
raamatukogus!
Jaanika Tappo
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KULTUUR
HARIDUS
PÕHIKOOLID
TEATER

Märts oli teatrikuu

APRILL Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2019
1. Kanepi vald 80. Palju õnne! 80 aastat
tagasi alates 1.04.1939 muudeti Eesti
Vabariigi haldusreformiga Erastvere vald
Kanepi vallaks samades piirides.
2. Kanepi kool 215. Palju õnne! 215 aastat
tagasi 1804 asutas praost Roth Kanepi poiste
kihelkonnakooli, esimese uue õppekavaga
talurahva kihelkonnakooli Eestis. 15 aastat
tagasi (27.03.2004) tähistati Kanepi kooli
200. aastapäeva, ilmus kooliajalugu M.
Hirvlaane „Kanepi kool läbi kahe sajandi“
koos haridusruumi koolide ajalooga ( 309 lk.),
valmis kooli lipp ja kooli hümn helilooja Jüri
Reinvere muusika, Tähte Tageli sõnade järgi.
Kooli lõpetas 42. lend (23).
3. 200 aastat tagasi 1819 kaotati Liivimaa
talurahvaseadusega pärisorjus, talurahvas
sai isiklikult, kuid maata vabaks, mõisate
järgi vallad said haldusüksusteks talurahva
esinduseks, vallavanemad nimetas mõisnik.
Esimene üldlaulupidu
Tartus pühendati
priiusele (1819-1869).
4. 200 aastat tagasi 1819 asutati Karaski
algkool Mäe-Juusa taluhoonete ligidal
palvemajas.
5. 165 aastat tagasi 1854 ehitati uus Kooraste
koolimaja, mõis andis selleks magasiaida.
6. 85 aastat tagasi 14.04.1934 suri Kanepis
koolmeister David Roht, maetud Mäe
kalmistule,
sündinud
*Kioma
vallas
4./17.10.1866, Tartu ÕS kasvandik (1887),
kirjanik R. Rohu lell, koolijuhataja,
muusikaõpetaja, orkestrijuht, LS tegelane,
41 aastat Kanepi kihelkonnakooli juhataja
(1887-1928). 1904 ilmub sõnum: “Kanapää
kihelkonna kooliõpetaja D. Roht kasuliku
töö eest rahvahariduse põllul kõigekõrgemalt
poolt isiklikult aukodanikuks nimetatud”.
7. 130 aastat tagasi 1889 suri Tartus

koolmeister Ado Trumm †† Kanepi Mäe
k., *4.04.1826 Soodla v. Vastse-Piigastes Savi
t., 1849-1852 Krootuse koolmeister - talvel
koolis, suvel mõisas kubjas, 36 aastat 18531889 Vana-Piigandi vallakooli juhataja, kokku
40 aastat koolmeister, koolimaja ehitus (1864),
Kanepi meeskoori bass. Kirjandusmuuseumis
on tema mälestused tolleaegsest koolielust.
Tema poeg August Trumm oli Jakob Hurda
pere koduõpetaja Otepääl ja Peterburis.
Vt. M. Hirvlaane. August Trumm
koduõpetajana Jakob Hurda peres. //Põlvamaa
kodulookogumik „Mineviku mälestusi 4.
Põlva, 2017, lk.131-167.
8. 210 aastat tagasi *9.04.1809 sündis Sangastes Õlatu k. Ludwig Treﬀner, õppis Laalandi
erakoolis, 56 aastat Kanepi kiriku köster ja
kihelkonnakooli koolmeister (1836-1892),
Kanepi kultuurilugu oluliselt mõjutanud
isiksus. † Kanepis 16.01.1892. Abielus
Eleanore Charlotte Jürgensohniga. L. Treﬀner
oli tuline rahvusliku liikumise toetaja, pooldas
C. R. Jakobsoni ideid ja tema kooliõpikuid.
Köstrimaja
oli
Kanepi
kultuurielu
keskpunktiks. Köstrimajas sündinud pojad:
vanade keelte ülemõpetaja, koolide inspektor
Cornelius Treﬀner (*Kanepi 9.07.1839 †
Tartu 9./22.08.1917); Tartu Ülikooli nõukogu
sekretär Gustav Treﬀner (*Kanepi 3.10.1848
†Tartu 22.05.1907) ja koolimees Hermann
Hugo Fürchtegott Treﬀner (*Kanepi
5.7.1845 † Tartu 29.2.1912) olid esimeste
ülikooliharidusega eestlaste seas, kelle
tegevust on kõrgelt hinnatud nii Eesti kui ka
Kanepi kultuuriloos. Kanepi meeskoor osales
esimesel üldlaulupeol tänu nende innustusele,
meeskoori edukaks tegevuseks loodi Kanepi
Laulu Selts 1869.
9. 85 aastat tagasi 14.04.1934 suri Kanepis
koolijuhataja David Roht, maetud Mäe
kalmistule, *Kioma v. 4./17.10.1866, Tartu
ÕS kasvandik (1887), kirjanik R. Rohu lell,
muusikaõpetaja, orkestrijuht, 41 aastat (1887-

1928) Kanepi kihelkonnakooli juhataja. 1904.
a.“Uudistes” teade: “Kanapää kihelkonna
kooliõpetaja D. Roht on kasuliku töö eest
rahvahariduse põllul kõigekõrgemalt poolt
isiklikult aukodanikuks nimetatud”.
10. 40 aastat tagasi 24.04.1979 suri Tallinnas
53 aastasena nimekas klaveri-kunstnik Eugen
Kelder, *Tartus 28.10.1925, Karstest pärineva
arsti, Kanepi kihelkonnakooliõpetaja, Petseri
seltskonnategelase ja abilinnapea Jaan Kelderi
poeg, kelle noorusaastad möödusid Petseris,
Georg Otsa klaverisaatja, üld-klaveriõpetaja,
represseeritud sidemete tõttu vene nimekate
muusikutega (1950. a. kultuuritegelaste
hävitamise aktsioon EK(b)P VIII pleenum),
vangistatud Narva koonduslaagrisse koos
professorite Riho Pätsi ja Tuudor Vettiku
ning Alfred Karindi, Artur Alliksaare jt.
kultuuritegelastega. Haigestus tuberku-loosi.
11. 50 aastat tagasi 24.04.1969 suri Sulbis
Ludvig Oja, †† Kanepi Mäe kalmistule,
*Erastveres Märdi t. 11.11.1888, põllumees,
koorijuht, seltsitegelane, Peterburi Eesti
Haridusseltsi laulukoori ja kirikikukoori
juht (1913-18), juhatanud 1914-23 Kanepi
LMS Seltsi meeskoori, võitnud võitulaulmisel
Võrumaa laulupeol, Erastvere ühingute
asutajaliige, KL juhte. Autasud: K. L. 3. kl.
Valgerist, 5. kl. Kotkarist, 2 Allveelaevastiku
Siht-kapitali I järgu teenetemärgid.

Kultuuriloolist kalendrit sirvis
Milvi Hirvlaane

KOGUKOND
HARIDUS

Seltsing Sügiskulla kevadised tegemised
21. märtsil leidis aset Seltsing Sügiskulla
traditsiooniline kevadine kohtumine Saverna
külakeskuses.Kohtumistel peetakse alati
õnnitluste ja lilledega meeles kõiki viimase
kvartali juubilari ning kaetakse pidulaud.
Kevadpäikest täis saalis aeti juttu ning
lauldi lõõtspilli saatel. Seltsingul on ka oma
laul, millega alustatakse iga kohtumist.
Traditsiooniliselt
lõpevad
kohtumised
sõprusringiga, kus lauldakse laulu „Mu isamaa
armas“. Muuhulgas peeti plaane suvise – jällegi
traditsioonilise – reisi jaoks. Sel aastal on
plaanis seltsingul sõita Kihnu!
Seltsing Sügiskuld kohtub peolaua taga ka
muul ajal– suvel korraldatakse piknik vabas
õhus ning samuti saadakse kokku sügisel

Sügiskuld peolauas. Foto Greta Pentsa
ja enne jõule. Seltsingu tantsurühm Sügiskulla Leedid kohtub igal nädalal tantsuproovis ning
üheskoos käiakse esinemas nii Eestis kui Lätis.
Greta Pentsa

Nüüd on ta siis läbi. Teatrikuu, ma mõtlen.
Kanepi harrastusteater jõudis selle jooksul
kolm korda mängida Andrus Kivirähu “Uljast
neitsit”, erinevates kohtades erineva arvuga
publikule. Kord oli publiku lemmikuks
Viktooria Marija Samorukova esituses, kord
jälle Amalie alias Aike Meekler või kapten
Tamara
Liivia Vaasi kehastuses. Kuskil
kallistati kõvasti kokk Margareetat ehk Tiina
Hoopi, kuskil üteldi, et see pime tütarlaps
meeldis väga, st. pootsman Brunhild, keda
mängisin mina. Ükskõik, kus me ka käisime ja
palju rahvast saalis oli, vastuvõtt oli alati soe ja
südamlik. Tore publik, aitäh!
Kui me sügisel Kanepi seltsimajas kokku saime,
ei osanud keegi ette ennustada, kuidas meil
minema hakkab. Lavastaja Tuulike Mölder oli
kokku saanud täiesti uue trupi. Ainus varasem
liige oli Tiina Hoop. Meil oli ka tagasilööke,
sest Viktooria osatäitja vahetus sellisel ajal,
kui me tegime juba lavaproove. Aga Marija
oli tubli ja sai hakkama. Ükski etendus pole
ju eelmisele sarnane ja nagu ütleb lavastaja
Tuulike: “Lugu sünnib iga kord siin ja praegu”.
Siiani on meie kõige arvukam vaatajaskond
olnud Saverna külakeskuses. Juba esimestest
repliikidest elas kogu seltskond meile elavalt
kaasa. Aplaus oli vägev ja jagati ohtralt lilli.
Muidugi ei tähendanud teatrikuu meile
ainult oma etendusi. Lavastaja Tuulikese
eestvedamisel jõudsime veel mitmesse kohta.
Kõigepealt ikka oma vald ja Alle-Saija “Täpselt
nagu roos”. Hubane ruum täis kohvilõhna
ja omavahel suhtlevaid külalisi, sekka
vilksamisi oma rahvast. Kohe hakkabki pihta.
Kogu lugu läheb aina ettearvamatumaks
ja terve ühtlase tasemega näitlejate trupp
tundub ka segaduses olema. Siiski on mõnedel
kahtlused ja hiljem, kui pinge on üles kruvitud,
selgub, et neil ongi õigus. Kõik ilusad,
veetlevad käsutäitjad ei olegi nii vagad...
Rahvas plaksutab ja on rahul. Lähme meiegi
koduteele, igaüks omaette mõtetes.
“Väike Vanemuine”, Andrus Kivirähk ja “Mees,
kes teadis ussisõnu”. Tükk on laval pikalt olnud
ja meie etendus on üks viimastest. See möll,
mis laval peale hakkab, kestab väiksemate
vaibumistega lõpuni välja . Järjest tuleb uusi
nüansse ja lahendusi. Ealeski ei oska arvata,
mis edasi saab. Ja panged, mustad ja valged,
isegi pangede kaaned, kõik on mängima
pandud. Ohtralt kilet ja torusid või keppe.
Kogu trupp tantsib ja laulab ka. Ja milline
osavus visetel ja püüdmistel! Kõige tipuks
lendav vanaisa ja kättemaks põletatud hiie
eest. Südamevalu maailma tuleviku pärast
jääb kumama. Muidugi on rahvas “sillas” ja
aplaus ei taha lõppeda. Tagasiteel arutame,
kui lihtsaid vahendeid on võimalik etenduses
kasutada ja rääkima panna.
Sadamateater “Kalevipoeg”. Saal ei ole
täis ja mina olen kindlasti üks kõige
vanematest külastajatest, kui mitte kõige
vanem. Lava eesmine serv on kaetud mingi
multšitaolise
materjaliga. Mõned lausa
katsuvad käega ja pudistavad seda läbi
sõrmede. Hiljem näeme, kui edukalt kasutab
seda Kalevipoeg kündmisel ja sõudmisel.
Näitlejate raskekahurvägi hakkab peale. Anu
Lamp esimesena. Lugu on ju värssides ja
tõsine. Siiski on erinevaid naljakaid olukordi
ning tundub, et noorel publikul igav ei ole.
Naerdakse vaimukate lahenduste üle, ka seda,
kuidas kasuka saanud Siil proovib kogu aeg
okastega Kalevipoega rünnata ja lõpus ei taha
aplaus vaibuda. Mitte ilmaasjata ei anta EMTA
auhinnagalal “Kalevipojale” parima lavastuse
tiitel. Ikka veel Anu Lambi hääle lummuses,
sõidame koju.
“Maria Callase meistriklass” Põlva kultuurikeskuses. Saal on pooltühi ja pooled nendest
vaatajatest on Kanepi “Ajaringi” liikmed.
Primadonna mängib primadonnat ja suhtleb
saaliga vabalt. Rahvas läheb kohe kaasa ja loeb
primadonna soove silmadest, mis siis, et tema
suu ajab teist juttu. Aplaus järgneb aplausile.
Võrratu klaver ja kaunid hääled. Oleme
teada saanud lõigu Maria Callase traagilisest
saatusest ja aimu saanud ka tema keerulisest
iseloomust. Viimane teatrikuu etendus meie
jaoks sai läbi.
Korra me kindlasti istume koos ja tuletame
nad kõik meelde ning vaatame, mis on
esmamuljetest alles jäänud või on midagi
kõrva taha panna.
Kuigi teatrikuu on läbi, ei tähenda see, et
rohkem etendusi ei tule. Ikka tuleb! Järgmiste
kohtumisteni! Nii siin kui sealpool eesriiet
nagu kirjutas Alle-Saija Teatritalu eestvedaja
Ingrid.
Heli Helistvee

Kanepi Teataja
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Sünnid

ÕF Hetk

Meie oleme neli entusiastlikku
tütarlast, kes tegelevad õpilasfirmaga.
Meie õpilasfirma nimi on Hetk
ning meil on teile üks küsimus. Kui
tihti Te mõtlete nendele erilistele
hetkedele, mis Teie elus olnud on?
Igapäeva kiire elutempo juures on
lihtne need ära unustada. Tore on
see, et vahel telefonist pilte vaadates
tuleb nii mõnigi meelde. Miks siis
hoida oma toredaid hetki ainult

telefonis. Vahel jõuame selleni, et
prindime need välja ja paneme
Hiinas toodetud pildiraami. Meie
pakume Eesti inimesele võimalust
jäädvustada need ilusad pildid
Eesti puidule. Nimelt tegeleb meie
õpilasfirma pildi transfeerimisega
puidule ehk kanname kliendi
valitud pildi puitplaadile, andes sel
viisil edasi imelist hetke ainulaadsel
viisil. Selleks, et iga kodu leiaks
endale sobiva puidust aluse, on
puidu valikus haab ja mänd. Pildi
saab paigutada nii seinale kui lauale.
Valida saab ka erinevate suuruste
vahel. Kuna tegu ei ole tavaliste

Kanepi Kodu

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus
avab aprillis 2019 Põlvamaal,
Kanepi vallas, Erastvere külas
(endises Erastvere hooldekodus)

ööpäevaringset üldhooldusteenust
pakkuva Kanepi Kodu.
Pakume teenust eakatele, suurenenud
hooldusvajadusega,
sh
dementsetele klientidele.
Lisainfot ning teenusele registreerida
saab AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus
tel. 7679505 või 7679520, e-post
info@hooldekodu.ee või kadri.sirk@
hooldekodu.ee
Alates 1. aprillist pöörduda Kanepi
Kodu juhataja Merle Lätt poole,
tel. 56698550, e-post merle.latt@
hooldekodu.ee

Aprill on õige aeg heki pügamiseks! Pügamine ja paljud teised
kevadised hooldustööd meilt. Tel. 56738933.
Müüa paljasjuurseid männitaimi ja kuuseseemikuid Nõo vallas.
Ülo, tel 5169682, ylo.kuusik@gmail.com.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
Vanaoru talu soovib rentida põllumaad. Tegeleme mahepõllumajandusega, sobivad ka väiksemad maatükid.
Paku julgesti telefonil 56843340 (Kristo)

puitplaatidega, vaid alles on jäetud
ka koor, on suurused varieeruvad,
alates väikseimatest (umbes 20x15)
kuni suurte meetriliste plaatideni.
Igapäeva kiires elus on lihtne ära
unustada neid toredaid hetki, mis
olnud on. Meie toode aitab neid
meelde tuletada. Et meie tegemistel
silma peal hoida võib meid jälgida
sotsiaalmeedias (Facebook - ÕF
Hetk, Instagram - hetk.of). Samuti
saab lisainformatsiooni lugeda meie
kodulehelt:
https://sinu het k.w ixsite.c om/
puitplaat

Müüa küttepuid lepp,
sanglepp, haab ja kask 30, 40,
50 cm. ja 40 liitrises võrgus
kaminapuid. Vedu tasuta.
Tel. 56670688
Ostame metsa- ja põllumaad,
kasvava metsa raieõigust.
Ostame maharaiutuid
metsalanke või
nooremapoolset metsa
kasvatamise eesmärgil.
Ostame palki, paberipuitu ja
meetrist küttepuitu.
Kagumets OÜ
Tel. 56208897
Laagerdunud hobusõnnik
turbaga, sobilik aiamaale ja
kasvuhoonesse.
Samuti müüa männikoore
multši aia dekoratiivseks
kaunistamiseks.
Tel. 5018431

Kanepivalla sündmuste kalender aprill-mai 2019
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

23.04 kell 19.00

Jüriöö jooks ümber Erastvere järve

Erastvere

26.04 kell 18.00

Kanepi seltsimaja väliala kohvik-paviljoni avamine

MTÜ Kanepi Laulu Selts

27.04 kell 11.00

Kanepi kihelkonna laste laulupäev
"KeväjäTsirgukõnõ"

Kanepi seltsimaja

27.04 kell 18.00

Etendus "Õpetaja Instagramist"

Alle-Saija Teatritalu

27.04

Talgud

Maaritsa

30.04 kell 18.30

Volbriöö sütelkõnd

Viia-Jaani labürinditalus

04.05 kell 10.00

Talgupäev

Soodoma

4.05

Talgupäev

Maaritsa

11.05 kell 9.00

Kevadlaat

Kanepi staadionil

17.05 kell 18.00

Kanepi vallas eelmisel aastal sündinud laste
ja nende vanemate vastuvõtt

Saverna külakeskus

18.05 kell 18.00

Muuseumiöö “Öös on mustreid”

Põlva Talurahvamuuseum

21.05 kell 18.00

Kanepi külade kõnnisari

Krootuse

Mai

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

Romet Mirka (Peetrimõisa)
Mia Kirves ( Saverna)
Sebastian Kuusk (Soodoma)
Thomas Algus ( Saverna)
Gregor Patrik Treier
(Soodoma)
Karl Marten Kroon
(Pikajärve)
Annabel Saul (Krootuse)
TUULIKU REISIDE
AUTOREMONDITÖÖKODA
AUTO HOOLDUS
REHVITÖÖD
DIAGNOSTIKA
SILLASTEND
KEEVITUS
VEERMIKE REMONT
TRANSPORDIKS OLEMAS TREILERHAAGIS (1500 KG)
ABI PAKUME KA RASKETEHNIKA REMONTIMISEL!

Rohkem informatsiooni:
tuulikureisid.remont@gmail.com
+372 53 451 222

Saverna
Kanepi Vald
Põlvamaa

Põhjala Teetalu Kanepi
vallas Jõksi külas otsib
OSKUSTÖÖLIST
RAVIMTAIMEPÕLLULE.
Tel. 5373 8975

ELEKTRITÖÖD

Aprill

Kanepi
Teataja

Rebeca Piho ( Ihamaru)

TÖÖDELE
ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
• 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.

 MÄLESTAME 

Sulev Unt
26.11.1937-07.03.2019 (Saverna)
Elmar Tuule
20.10.1948-18.03.2019 (Prangli)
Oleksandr Shevchuk
09.04.1957-19.03.2019 (Põlgaste)
Malle Kurg
06.05.1934-19.03.2019 (Kaagna)
Uuno Kont
21.03.1949-21.03.2019 (Valgjärve)
Arvo Kauts
09.11.1940- 22.01.2019 (Saverna)
Aino Saar
11.01.1926-25.03.2019 (Saverna)
Mati Reinhold
05.11.1949-25.03.2019 (Pikareinu)
Märt Kikkas
29.11.1938- 27.03.2019 ( Hauka)
Fred Hoﬀmann
07.05.1951-04.04.2019 (Kaagvere)

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

Õnnitleme!

Sünnipäevad mai
103
Voldemar Hurt
21.05.1916 (Põlgaste)
90
Leili Annom
11.05.1929 (Lauri)
Alilia-HeinolaBanhard
24.05.1929 (Krootuse)
85
Karli Järv
02.05.1934 (Mügra)
Hele-Malle Liin
27.05.1934 (Kanepi alevik)
Ellen Asi
30.05.1934 (Hurmi)
80
Georg Andrejev
04.05.1939 (Kanepi alevik)
Arvo Jää
13.05.1939 (Hurmi)
Leie Sikk
16.05.1939 (Hino)
Milvi Hommik
21.05.1939 (Kaagna)
Mallis-AnaPähn
24.05.1939 (Puugi)
75
Maie Tamm
18.05.1944 (Kaagvere)
70
Ilmar Tedremägi
05.05.1949 (Saverna)
Sirje Võitra
10.05.1949 (Sõreste)
Henn Rammul
10.05.1949 (Põlgaste)
Heino Kongo
13.05.1949 (Erastvere)
Eve Tillmann
24.05.1949 (Erastvere)
65
Maia Bergmann
02.05.1954 (Saverna)
Margus Kivi
11.05.1954 (Prangli)
Liivia Miil
14.05.1954 (Kanepi alevik)
Leia Tagel
20.05.1954 (Lauri)
Elve Sule
21.05.1954 (Krootuse)
Tõnu Virt
21.05.1954 (Sõreste)
Tõnu Tammpere
27.05.1954 ( Vissi)
Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

