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INTERVJUU

VALLAVANEMA VEERG

VALEV KREBES – Kanepi Vallavolikogu
revisjonikomisjoni liige
Kus sai koolitee alguse?

lähtuvalt oma teadmistest ja elukogemustest.
Eelnev töö on kas komisjonides või
vallavalitsuses tehtud ja tegelikult saab ju soovi
korral ise küsida ja uurida.
Praeguses vallavolikogus olen revisjonikomisjoni liige. Komisjoni ülesanne on
vallavalitsuse tegevust kontrollida ja toetada,
kontrollida allasutuste kulusid ja eelarvest
kinnipidamist, kas ülesehitatud süsteemid
toimivad, kas lepingud on seadusega kooskõlas.
Palju oleneb inimestest, kes komisjonides on.

Sündisin endises Laheda vallas, Roosi külas,
kooli läksin Laheda algkooli, 5.klassi aga juba
Kanepisse. Pärast 8.klassi lõpetamist astusin
Tihemetsa sovhoostehnikumi ja lõpetasin
tehnik – mehhaanikuna. Esimene töökoht
oli Voldemar Sassi nimelises sovhoosis,
alguses töötasin mehhaanikuna, siis töökoja
juhatajana,edasi osakonnajuhatajana.Praegu
olen taimekasvatuse osakonna juhataja AS
Krootuse Agro-s.

Kas liitumislepingut järgitakse?

AS Krootuse Agro on püsivalt heal järjel
olev põllumajandusettevõte.
Kolhoosiaja lõpp läks meil suhteliselt valutult.
Tollane esimees Tõnu Aigro oli ettevõtlik
mees. Tema ja aseesimehe Ülo Tammeoru
eestvedamisel, seoses kolhoosikorra kaotamisega ja erastamisega,panid osad töötajad
oma tollased osakud kokku ja moodustasid
aktsiaselts Krootuse Agro. Põllumajanduslik
põhitootmine jäi alles.
AS KrootuseAgroon kaasaegne põllumajandusettevõte.
Põllumajanduslikku
maad on 1550 ha, lüpsikarja ligi 500 ja
noorkarja 500 pead. Toodame piima, sööta
loomadele,kasvatame teravilja, rapsi, maisi.
Ettevõttel on kaasaegne masinapark. Kasutame
uusi infotehnoloogilisi võimalusi masinatega
töötamisel põllul. Põllutööde planeerimiseks
ja paremaks juhtimiseks kasutame tarkvara
eAgronoom. 10 aastat tagasi ehitati uus
robotlüpsilaut, praegu lüpsab seal 7 robotit.
Renoveeritud on teraviljakuivati. Toodangu
tase on tõusnud, eriti piimatoodang, kuid ka
teraviljasaak. Töötajaid hetkel on umbes 32.
Töölised ikka vahetuvad, ei taheta rasket tööd
teha. Meile käiakse tööle ka väljastpoolt valda.
Oled olnud kauaaegne volikogu esimees.
1999.aastal tehti pakkumine kandideerimiseks
Kõlleste valla volikokku, kandideerisin
volikogusse valimisliidus ja sellest ajast alates
olen osutunud valituks. Esimest korda valiti
volikogu esimeheks 2009.aastal, enne seda
olin majandus- ja eelarvekomisjonis kaks
valimisperioodi. Reformierakonna liige olen
alates aastast 2003.
Kuidas toimis endise Kõlleste valla volikogu?
Kõlleste vald oli väike ja volikogu 9-liikmeline.
Läbisaamine oli hea, volikogu töö toimis,
eriarvamusi oli ja peabki olema, see viib elu
edasi. Algusaastad volikogu esimehena olid
kõige keerulisemad. Nappis nii teadmisi
kui aega.Aga meil töötas väga hea ja tugev
vallasekretär Eva Raup, kes aitas ja oli oma
teadmistega toeks.
Minu arvates Kõlleste vallas toimis elu hästi,
nii volikogu kui vallavalitsus said valla
arendamise ja elu korraldamisega hakkama.
Püsisime eelarve piires ja laenukoormus oli
väike. Majanduskriisi ajal piirati valdadel
laenu võtmine. Just siis tahtsime Krootusel
kortermaja renoveerida, volikogu otsustas ära,

aga ehitustegevus lükkus edasi. Maja sai valmis
2014, praegu on elanikud sees, elanikud tulid
kõik väljastpoolt valda. Aeg näitas, et see otsus
õigustas ennast ja sellise plaaniga oli mõte ka
edasi minna. Teine suurem investeering oli
hooldekodu laiendamineja lasteaia viimine
koolimajja. Kõigepealt pidime ise asja selgeks
mõtlema ja seejärel teistele selgitama. Lasteaias
ja koolis oli siislapsi vähem. Et mitte hakata
hooldekodule uut maja ehitama, oli mõistlik
lasteaed mujale viia. Kas see oli õige otsus, eks
elu näitab. Elu muutub, raske on kõike ette
näha ja võimatugi. Nüüd on lasteaias kohad
täis ja üles kerkis lastehoiu loomise mõte.
Haldusreform ja Kõlleste vald, kuidas läks?
Teada oli, et liitumine tuleb, pidi mõtlema
hakkama, kuidas. Esimene mõte oli Põlva
suunas, aga Põlva vald oli kujunemas väga
suureks. Siis otsustasime volikogus ise teistele
valdadele pakkumise teha, et ühineks VastseKuuste, Laheda, Kanepi, Valgjärve, Mooste
ja Ahja. Ahja ja Laheda ütlesid ruttu ära
ja sellega seoses ka Mooste. Vastse-Kuuste
otsustas Põlva kasuks. Mõte oli see, et suurde
valda mitte ära kaduda ja et saaks tervet
piirkonda ühtlaselt edasi arendada. Pidasime
läbirääkimisi, kuni lõpuks sündis otsus kolme
valla liitumiseks. Uue Kanepi vallagapole
põhjust mitte rahul olla või muretseda selle
esimese aasta järgi. Esimese aastaga on ära
tehtud päris palju. Uue valla töölehakkamine
võtab aega, esimene 4 aastat kulub ära. On
ju kõik erinevad piirkonnad, läbikäimist pole
väga palju olnud.
Mida erinevat märkad praegu volikogus?
Ikka on erinev, volikogu liikmeid on rohkem,
samution vahe, kas oled volikogu esimees või
volikogu liige. Volikogu esimehena oled täpselt
kursis volikogu tegevusega, tead mis, miks või
kuidas, volikogu liikmena täpseid tagamaid
alati ei pruugi teada. Aga tuleb usaldada
teisi liikmeid, komisjonide tööd ja otsuseid.
Volikogusse jõuavad juba läbikaalutud otsuste
projektid.
Kõlleste valla volikogu oli väiksem, seetõttu
arutati volikogus asju rohkem läbi, suures
volikogus toimub rohkem hääletamine,

Kindlasti, kuigi tegelikkuses võivad asjad teisiti
välja kujuneda. Näiteks teeninduskeskuste
loomine endistes vallamajades, liitumislepingujärgi oli plaan jätta endistesse
vallakeskustesse koha peale sotsiaaltöötaja
ja üks elanikke teenindav töötaja. Praegu
on küll sotsiaaltöötaja olemas, elanikke
teenindavadaga erinevad valla ametnikud.
Positiivne
näitena
võib
tuua
valla
haldusettevõtte
moodustamise,
mis
tegeleks hooldus- ja haljastustööde ja valla
kinnisvaraga.
Vald on suur, infovahetust peaks olema
rohkem, kõiki kanaleid on vaja kasutada,
vajadusel ka dubleerida. Näiteks uus
soojusenergia pakkuja ja vee- ning
kanalisatsiooniteenus Krootusel, vallalehes
tutvustati, kodulehel on info, aga paljud ikkagi
ei teadnud üleminekust midagi. Võib-olla
peaks proovima korraldada infopäevi, kus
mitmed valla ametnikud korraga kohal ja
rahvas saab otse küsida.
Millega tegeled vabal ajal?
Kambja segakooris käin laulmas, enne seda
olin meeskooris. Sporti enam ei tee, varem olin
aktiivsem. Olen piljardiklubi liige Krootusel,
klubi tegutseb 2002.aastast alates, käime koos
piljardit mängimas kuus korra, aastas korra
reisil või matkal. Näiteks viimased 3 aastat
oleme külastanud erinevaid Eesti väikesaari.
Oleme käinud veel Kaliningradis, Soomes
Karjalas, Lätis, Leedus.Suuremad üritused on
koos peredega.
Oma majas Tõdu külas on ka tegemist.
Meil on seal väike Kõrista külaselts, oleme
vaikselt omaette toimetanud, on külamaja,
mis valmis koos jahiseltsiga. Seal saab koos
käia, aktiivseid inimesi on kümmekond,
üritustel on osavõtjaid rohkem, meil on mitu
küla haaratud. Suviti on väike ekskursioon,
jaanipäeva tähistamine, talvel jõuluüritus.
Külarahvast jääb aga järjest vähemaks. Mitmed
Tartu inimesed omavad suvemaja, oluline on
neid tegevustesse kaasa haarata.
Räägi oma perest.
Olen vabaabielus, naine töötab Kõlleste
Kommimeistrites. Oleme üles kasvatanud
kolm last, poeg on Soomes ehitaja, vanem tütar
töötab Baltic Agro AS tootejuhina, noorem tütar
Tallinnas hambatehnikuna. Meil on 3 lapselast.
Vestles Merike Luts

Head alanud aastat
meile kõigile!
Eelmine aasta oli
Eesti Vabariigi 100.
juubeli tähistamise
aasta.
Seoses sellega toimus palju sündmusi ka
meie vallas ja üle terve riigi. Käesoleval
aastal võime tähistada 200 aasta
möödumist pärisorjuse kaotamisest
Liivimaa Eesti aladel. Kanepi kui
laulurahvas peaks meeles pidama
kindlasti ka 150 aasta möödumist Eesti
esimesest laulupeost 1869. aastal Tartus.
Kanepi vallale on aasta alanud juba
täiskäigul töiselt. Esimesel tööpäeval
esitasime äriregistrile uue allasutuse
Kanepi
varahaldus
registreerimise
avalduse ja tänaseks on uus asutus
registreeritud.
Kanepi
varahalduse
ülesandeks on edaspidi kogu Kanepi valla
avalike alade heakord, jäätmejaamade ja
kalmistute haldamine ning teiste valla
allasutuste jooksvate majandusküsimuste
lahendamise korraldamine. Seni neid
töid teinud inimesed teevad oma tegemisi
edasi uue allasutuse koosseisus.
Tänaseks on otsepostiga saadetud ka
kõikidesse aktiivsetesse postkastidesse
valla piltidega 2019. aasta kalender.
Ekslikult on selles kalendris üks
detsembri kuupäev vale ja kaks laupäeva
punaselt, nagu puhkepäevad või
riiklikud pühad. Tegelikult olekski tore,
kui enne Eesti Vabariigi aastapäeva ja
võidupüha olekski riiklik püha ja saame
teha
ettevalmistusi
tähtsündmuste
tähistamiseks. Usun, et kalender nende
eripäradega leiab koha meie kodudes.
Siiani on olnud meil väga ilus ja
lumerohke talveilm ja saame nautida
täiel rinnal talvemõnusid. Valgjärvel,
Savernas ja Krootusel on tänu tublidele
eestvedajatele võimalik kasutada häid
suusaradasid. Lumerohkus ja tuisused
ilmad on toonud muidugi palju tööd
lumetõrje meeskonnale. Selge on see, et
peame arvestama, et sahk korraga igale
teele ei jõua ja mingi aeg võib tee olla
lumine ja liiklemine häiritud. Siinkohal
soovitan olulised erivajadused läbi
rääkida oma piirkonna lumesaha juhiga.
Muidugi tänan ja kiidan kõiki lumesaha
juhte, kes on väga tublisti teinud tööd ja
sahad on liikunud tuisuga hommikuti
juba väga vara.
Soovin kõigile mõnusat talveaega ja head
alanud aastat!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 18. detsembril 2018
Aasta viimane volikogu istung
toimus 18. detsembril Kanepi vallamajas. Istungi päevakorras oli viis
päevakorrapunkti.
Esimese
päevakorrapunktina
andis volikogu Hundilaane OÜle
loa kolme Prangli külas asuva
kinnistu omandamiseks. Volikogu
luba peab taotlema juriidiline
isik, kes soovib omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku
kümme hektarit või rohkem ja
kes ei ole kinnisasja omandamise
tehingu tegemise aastale vahetult
eelnenud kolmel aastal tegelenud
põllumajandustoodete tootmise või
metsa majandamisega. Volikogu
luges taotleja esitatud dokumendid
piisavaks ja õigeks loa andmiseks.

Järgmisena oli päevakorras
Rumeenia Vabariigi Apa valla
sõprusomavalitsuseks tunnistamine.
Apa valla ja Kanepi valla
sõprussuhted said alguse 2018. aasta
augustis Põlvamaa Partnerluskogu
poolt
korraldatud
õppereisil.
Novembris külastas Apa valla esindus
Kanepi valda. Ühiselt otsustati
koostöö süvendamiseks sõlmida
koostööleping.
Sõprussidemete
kinnitamiseks otsustas volikogu
nimetada Apa valla Kanepi valla
sõprusomavalitsuseks ning kiita
heaks koostööleping. Apa valla näol
on tegemist Kanepi valla esimese
välisriigi
sõprusomavalitsusega.
Loodame koostööst nii silmaringi
avardamist,
ettevõtlussidemete
loomist, kui ka erinevate projektide

käivitumist.
2019.
aastaks
on
mõlemad
omavalitsused
kavandanud vähemalt ühe koostöö
ja heade praktikate õppereisi.
Volikogu kiitis heaks Põlva-maa
arengustrateegia 2035+. Arengustrateegia koostamise protsessi
koordineeris
MTÜ
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liit,
strateegia
koostamise eest vastutas SA Põlvamaa
Arenduskeskus. Arengustrateegia
koostamisel korraldati erinevate
huvigruppide kohtumisi, viidi
läbi Põlvamaa ettevõtjate küsitlus
ning dokument oli ettepanekute
esitamiseks avalikul väljapanekul.
Põlvamaa
arengustrateegia
üldeesmärk on tingimuste loomine
Põlvamaa kui terviku igakülgseks
arenguks, tuginedes maakonna

Kanepi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Tiia Urm
Sotsiaaltöö spetsialistina Kanepi
vallas töötan alates 01.01.2018.a.
Samas vallas olen töötanud alates
2000.aasta novembrist, mil asusin
tööle sotsiaalhooldustöötajana ning
aasta pärast sotsiaalnõunikuna.
Eelnevalt töötasin 13 aastat
Eesti
Põllumajandusülikooli
majandusteaduskonnas.
Minu
lapsepõlv
möödus
Võrumaal Rõuge vallas Viitina
külas. Põhihariduse sain Rõuge
Koolis ja edasi asusin keskharidust
omandama Kanepi Keskkoolis
ning sellest ajast olengi jäänud
Kanepi valla elanikuks. Seejärel
omandasin
magistrikraadi
Eesti
Põllumajandusülikoolis
ökonoomika erialal.
Sotsiaaltöö ei ole kerge, kuid
on vaheldusrikas. Hommikul tööle
tulles ei tea kunagi, mida päev toob.
Suur rõõm on sellist tööd teha oma
koduvallas ning näha, kuidas meie
vald on nende aastatega kasvanud

ja arenenud. Sotsiaaltöötajana on
oluline osata näha inimesi sellistena
nagu nad on, olla empaatiavõimeline
ning eelarvamustest vaba. Mulle
meeldib aidata inimesi leides neile
lahendusi paremaks toimetulekuks
ja hakkama saamiseks. Ressursid
inimeste toimetuleku parandamiseks
tuleks aga leida eelkõige temast
endast – motiveerides, nõustades,
julgustades elus edasi minema.
Kõik see, mis on jõudnud positiivse
tulemuseni, olgu see suur või väike,
teeb meele rõõmsaks.
Vabal ajal käin rahvatantsus ja
line-tantsus. Tegelen ka tervise-

spordiga ning osalen erinevatel
spordi- ja kultuuriüritustel. Ja kui
aega jagub, siis meeldib käsitööd
teha. Hetked, kus saad rõõmustada
koos
suurepäraste
kolleegide,
sõprade ja perega ühiste ettevõtmiste
kordamineku üle, annavad jõudu
ja tegutsemistahet. Maapiirkonnas
üles
kasvades
õppisin
lugu
pidama loodusest ja loomadest,
looduslähedane eluviis meeldib
ka praegu. Kuna inimestega töö
on pingeline, siis kogu eelnev ongi
kõige paremaks rohuks läbipõlemise
vastu.
Olen ema kahele täiskasvanud
tütrele, kes töötavad ja elavad kodule
suhteliselt lähedal – vanem tütar
Tartu vallas ja noorem tütar Tartu
linnas ning seetõttu saame vabadel
hetkedel palju koos olla.
Soovin, et meie vallas elaksid
õnnelikud, terved ja elurõõmsad
inimesed.
Tiia Urm

Vingugaasiandurid
Päästeamet on aastaid rääkinud
vingugaasiandurite
vajalikkusest kõikides eluruumides, kus asub
põlemisprotsessiga seotud seade,
nagu näiteks puuküttel toimiv ahi,
kamin, pliit või gaasiboiler.
Kanepi Vallavalitsus otsustas toetada Päästeameti üleskutset ja alanud
aasta algusest jagada paljulapseliste-

le peredele ning liikumispuudega
eakatele vingugaasiandureid. Andurid paigaldatakse koos vabatahtlike päästjatega. 40 kodu, kuhu
andurid esimeses järjekorras paigaldatakse, on kohalike sotsiaaltöötajate toel ja Päästeametiga koostöös
välja valitud ning lähiajal võetakse
nendega ühendust.

Siinkohal kutsume inimesi üles
iseenda turvalisuse eest hoolt kandma ning lisaks suitsuandurile paigaldama ka vingugaasiandureid. Iga
inimelu on hindamatu väärtusega.
Piret Rammul
Kanepi Vallavalitsus

arengueeldustele ja eripäradele.
Arengustrateegia
dokumendiga
saab tutvuda Põlvamaa portaalis
www.polvamaa.ee ja Kanepi valla
kodulehel www.kanepi.ee
Lõppenud aastale tagasi vaadates
on hea meel märkida, et tõhus
koostöö on olnud vallarahva ja
vallavalitsuse vahel ning volikogu,
vallavalitsuse ja vallaametnike
vahel. Oleme tegutsenud ühtse
meeskonnana kõigi tarkusi, oskusi
ja kogemusi arvestades. Uue aasta
esimesel istungil asume menetlema
valla 2019. aasta eelarvet, millega
seame kindlad eesmärgid alanud
aastaks.Soovin teile paremat alanud
aastat ja meile kõigile jätkuvat
mõtteerksust ja edasipürgimistahet!
Volikogu istungi protokolli

ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
23.01.2019 algusega kell 15.00
Käbliku talus.

Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Muudatustest 2019. aastal
sotsiaalvaldkonnas
Lapsetoetus esimesele lapsele
tõuseb 60 euroni kuus. 2019. aastast
on lapsetoetus pere esimese ja
teise lapse kohta 60 eurot. Kui laps
jätkab õpinguid, makstakse toetust
selle jooksva õppeaasta lõpuni,
millal laps saab 19-aastaseks. Alates
kolmandast lapsest on lapsetoetus
iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks
saab kolme või enamat last kasvatav
pere 2017. aasta 1. juulist kehtima
hakanud lasterikka pere toetust 300
eurot kuus.
2019. aastal on töötasu alammäär
540 eurot ja toimetulekupiir 150
eurot. Valitsus kinnitas 13. detsembri
istungil 2019. aasta töötasu
alammääraks kuus 540 eurot ja
minimaalseks tunnitasuks 3,2 eurot.
Esimese või ainsa leibkonnaliikme
toimetulekupiir on 2019. aastal 150
eurot, igale järgnevale täisealisele
liikmele 120 eurot ja igale alaealisele
180 eurot. See on summa, mis pärast
eluasemekulude katmist inimesele
peab kätte jääma muude kulutuste
jaoks.
2019. aasta 1. jaanuarist alustab
Eestis tööd ööpäevaringne ohvriabi
kriisitelefon, milletelefoni number
on 116 006. Eesmärk on anda
abivajajale kohest emotsionaalset
tuge ja julgustada võtma kontakti
teiste
abistavate
süsteemidega
– ohvriabi töötajaga, naiste

tugikeskusega, kohaliku omavalitsusega, perearstiga.
Riik hakkab hüvitama lastele
kaasaegseid
insuliinipumpasid.
Haigekassa tasub alates 2019.
aastast 90% ulatuses lastele soetatud
kaasaegsete insuliinipumpade eest,
mis oskavad nahaaluse sensori abil
ise veresuhkrut määrata ja vajadusel
insuliini süstida.
Abivahendite kättesaadavus paraneb veelgi, et paremini toetada
erivajadustega laste ja täiskasvanute
iseseisvat toimetulekut ning hoida
ära
võimalike
tervisekahjude
tekkimine või süvenemine. 2019.
aastast
tehakse
abivahendite
eelarves esialgu kaheks aastaks
põhimõtteline muutus (ravimite
kompenseerimisega
sarnane
eelarve
planeerimine),
mis
võimaldab
abivahendite
regulatsioonis kokkulepitud alustel
tagada abivahendi igale abivajajale. Riigi toel hakkavad
isiklikuks kasutamiseks mõeldud
abivahendeid suuremas ulatuses
saama ka hoolekandeasutustes
elavad inimesed.
Muutub vanemahüvitise arvestusperiood. 1. septembrist 2019
arvestatakse
vanemahüvitist
rasedusele (9-le kuule) eelnenud 12
kalendrikuu alusel.
1. septembrist 2019 ei määra
sotsiaalkindlustusamet
enam
lapsehooldustasu ja selle vahendid
seotakse vanemahüvitise süsteemi.
Enne 1. septembrit sündivate laste
vanematele ja kõigile, kellele on
lapsehooldustasu määratud varem,
makstakse seda edasi kuni õiguse
lõppemiseni või hiljemalt 31.
augustini 2024.
Toetatakse uute töökohtade loomist Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis.
2019. aastal saavad Ida-Virumaa ja
Kagu-Eesti tööandjad, kes loovad
kahe kuu jooksul vähemalt viis
töökohta, taotleda töötukassast
töökoha loomise toetust. Et
soodustada eelkõige töökohtade
loomist, mille panus piirkondade
majandusarengusse oleks suurem,
toetatakse ainult neid töökohti,
kus makstav töötasu on vähemalt
poolteistkordne alampalk, mis 2019.
aastal teeb 810 eurot. Tööandjaid
toetatakse ka uute töötajate oskuste
arendamisel, hüvitades vajadusel iga
värvatud töötaja koolituskuludest
kuni 2500 eurot.
Eelpool kirjeldatudja kõigi teiste
2019. aasta muudatuste kohta
sotsiaalministeeriumi
haldusalas
saab lugeda sotsiaalministeeriumi
veebilehelt, aadressil: https://www.
sm.e e/et/uudis e d/2019-aast amuudatused-sotsiaalministeeriumihaldusalas.
Terje Lihtsa
Kanepi Vallavalitsuse
sotsiaalnõunik
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Talihooldus Kanepi vallas

Kokkuvõte suurematest teetöödest Kanepi vallas
2018. aastal
Kokkuvõte suurematest teetöödest Kanepi vallas
2018. aastal
Põlgaste
tööstuspiirkonna
juurdepääsu asfalteerimine
Projektiga rekonstrueeriti Põlgaste
aleviku tööstuspiirkonna ava-likus
kasutuses olev juurde-pääsutee.
Projekti
tulemusel
paranes
olemasolevate ettevõtte konkurentsivõime, sai loodud eeldused
uute ettevõtete lisandumiseks ja
piirkonna
tööhõive
kasvuks.
Projektitoetusega
kaasajastati
juurdepääsutee tööstusala juurde:
Roosi ja Tööstuse tänava asfaltkattega ristmik rekonstrueeri-tining
varem kruusakattega Tööstuse
tänav ehitati ümberja kaeti 0,81
kilomeetri ulatuses asfaltkattega.
Ehituse peatöövõtja oli Aigren OÜ
ning järelevalvet ehitustööde üle
teostas Lacados OÜ. Kõik ehitusja projekteerimistööd kokku läksid
maksma üle 250 000 euro ning vald
sai toetust 168 717 eurot Euroopa
Liidu Regionaalarengu Fondist.
Põlgaste kergliiklustee

Tööstuse tänav Põlgastes.

H.Kanni tänav Kanepis

Töödega alustati juba 2017 aastal
ning 2018 aastal valmis 1,2
kilomeetrit Põlgaste asula vahelist
kergliiklusteed koos valgustusega.
Paranesid
asula
sisesed
liikumistingimused,
suurenes
liiklusohutus,
amortiseerunud
tänavavalgustid vahetati kaasaegsete
LED
valgustite
vastu
ning
tervisesportlastele loodi võimalused
harrastustega tegelemiseks. Tööde
kogumaksumuseks kujunes 330 000
eurot, millest üle 120 000 euroga
toetas kergtee ehitust Maanteeamet.
Tööd teostas Asfaldigrupp OÜ ja
järelevalvet tegi Esprii OÜ.
Tänavate asfalteerimine
Eelmisel aastal asfalteeriti Valgjärve
külas Järve põik tänav 170 meetri
pikkuselt, samuti tööstuspiirkonna
juurdepääsutee, pikkusega 172
meetrit. Põlgaste alevikus asfalteeriti
Saia tee 350 meeri pikkuselt.
Kanepi alevikus asfalteeriti H.
Kanni tänava lõik 115 meetri
ulatuses. Kanepi Seltsimaja juurde

ehitati kivisillutisega parkla 40le autole ning vallamaja juurde
ca 100 ruutmeetrit kõnniteed.
Kokku teostati asfalteerimis- ja
kivisillutistöid 110 000 euro eest.
Kruusateede remont
Tänu suhteliselt lumevaesele talvele sai lumelükkamise arvelt
rohkem raha suunata kruusateede
remondiks. Vahetati välja kümneid
truupe(sh Sulaoja külas sai truubiga
asendatud puidust sild), kilomeetrite
kaupa uuendati kruusateede kulunud
katteid.
Suuremaid kruusateede
remonditöid tehti 2018. aastal Vissi,
Abissaare, Veski, Saverna, Krootuse,
Heisri, Hauka, Kaagvere, Rebaste,
Peetrimõisa ja Sõreste külades.
Lisaks mitmekümnele tuhandele
teede remondiks teostati valla
teedel kokku kümnel kilomeetril
tolmutõrjet hinnaga 12000 eurot.
Ülar Kõrge
majandusnõunik

Valla kommunaalmajandusettevõtted
koondati ühtse juhtimise alla
13.12.2016 kinnitatud Kanepi valla,
Kõlleste valla ja Valgjärve valla
ühinemislepingu punkti 9.7.1. kohaselt
lepiti kokku, et vallale kuuluvad
kommunaalmajandusettevõtted (veevarustus,
kanalisatsioon,
soojamajandus,
heakorrateenused)
koondatakse
ühtse
juhtimise
alla, millega saavutatakse parem
teenuskvaliteet ning efektiivsem
ettevõtete toimimine ja arendamine
läbi
mastaabiefekti.
Kanepi
varahalduse asutamise eesmärk on
tagada Kanepi valla ametiasutuse
ja
ametiasutuse
hallatavate
asutuste
põhifunktsioonide
täitmiseks tingimuste loomine,
valla
hoonestatud
kinnisvara
hooldamine, avalike alade haljastuse
ja heakorratööde teostamine, teede
ja tänavate ja tänavavalgustuse
hooldamine ja rajamine ning
kalmistute ja jäätmejaamade haldamine. Kanepi Vallavolikogu asutas
Kanepi
varahalduse
20.11.18
toimunud istungil 1-3/2018/29
otsusega.
Allasutus täidab järgmisi ülesandeid:
1)Kanepi vallale kuuluva vara
arendamine
ja
haldusteenuse
osutamine
eesmärgiga
tagada
hallatavatele asutustele ohutu ja
nõuetekohane õppe- ja töökeskkond;
2)hoonete ja nende juurde
kuuluvate
rajatiste
korrashoiu
ning välisterritooriumide heakorra
korraldamine koostöös hoone või
rajatise valdajaga;
3)hoonete,
nende
tehnosüsteemide ja juurde kuuluvate
rajatiste tehnilist seisukorra ja
korrasoleku kohta ettepanekute
esitamine ning koostöös valdajaga
abinõude
tarvitusele
võtmine
puuduste kõrvaldamiseks;
4)valla avalike alade (pargid,
kõnniteed, supluskohad, mänguväljakud jm) heakorra tagamine,
selleks
hooajast
tuleneva
nõuetekohase
hooldus
ning
haljastustööde teostamine;
5)heakorra
tagamine
valla
kalmistustel vastavalt Kanepi valla
kalmistute kasutamise eeskirjas
sätestatule;
6)teede, tänavate ja tänavavalgustuse hooldamine, sealhulgas
liiklusmärkide paigaldamine ja

liikluse korraldamine;
7)Kanepi vallale kuuluvate
jäätmejaamade töö korraldamine,
pakendikonteinerite ja nende juurde
kuuluvate rajatiste korrashoid ja
välisterritooriumide heakord;
8)hulkuvate või omanikuta
lemmikloomade
püüdmise
ja
varjupaika
toimetamise
korraldamine;
9) täidab muid asutuse eesmärgist
tulenevaid või vallavalitsuse õigusja haldustaktidest ning lepingutest
tulenevaid ülesandeid.
(3)Ülesannete täitmisel on
asutusel õigus:
1)sõlmida
lepinguid,
osta
ülesannete täitmiseks seadmeid,
inventari ning materjale juriidilistelt
ja füüsilistelt isikutelt kooskõlas
Kanepi vallavalitsemise korra ja
Kanepi valla hankekorra sätetega;
2) kooskõlastatult vallavalitsusega
otsustada,
milliste
teenuste
ostmine
toimub
kolmandatelt
isikutelt, lähtuvalt majanduslikust
tasuvusest ja teenusele seatavatest
kvaliteedinõuetest;
3)korraldada tasuta või tasu eest
asutusele haldamiseks määratud
valla vara kasutusse andmist
vastavalt kehtivatele kordadele;
4)moodustada
ülesannete
täitmiseks vajalikke töögruppe ja
tellida eksperthinnanguid;
5)osutada tasulisi teenuseid
vallavalitsuse poolt kehtestatud
hinnakirja alusel;
6)teha koostööd teiste asutuste ja
ettevõtetega;
7)esitada vallavalitsusele ettepanekuid ja koostada projekte
varade
haldamise
paremaks
korraldamiseks.
Kanepi varahalduse juhatajaks
valiti sisekonkursi tulemusena Tiit
Rammul. Allasutuses on 9 töötajat.
Kanepi
valla
ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooniga tegeleb 1.
jaanuarist 2019 kõikides valla
piirkondades AS Võru Vesi ning
soojamajandusega tegeleb SW
Energia OÜ.
Tiit Rammul
tel 5295821
e-post varahaldus@kanepi.ee
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Kanepi Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel:
1. Teehöövli DZ 99 (riiklik reg. nr 0805 ET,
1982. a) enampakkumise alghind 3 500 eurot;
2. CitroenBerlingo (riiklik reg. nr 586 MLB,
2008. a), enampakkumise alghind 1 200 eurot;
3. Traktori T-40 (tagaveoline), enampakkumise
alghind 1 900 eurot;
4. 1-toalise (43,9 m²) korteriomandi asukohaga
Keskuse, korter 1, Prangli küla, Kanepi vald,
Põlvamaa, katastritunnusega 35401:001:0109,
registriosa nr 4915950. Korter on ahjuküttega,
vajab põhjalikku remonti. Enampakkumise
alghind 2 000 eurot.
5. 4-toalise (89,9 m²) korteriomandi
asukohaga Pärna 7-13, Krootuse küla,
Kanepi vald, Põlvamaa, katastritunnusega
35402:002:1426, registriosa nr 1960738.
Keskküttega korter asub korterelamu esimesel
korrusel ja olnud kasutuses bürooruumina,
vajab sanitaarremonti. Enampakkumise
alghind 9 500 eurot.
6. Kolme Krootuse külas asuvat hoonestamata
krunti:
1) Kalda tn 5, katastritunnus 35402:002:0230,
suurusega 0,22ha, enampakkumise alghind
8 900 eurot;

2) Kalda tn 3, katastritunnus 35402:002:0231,
suurusega 0,23ha, enampakkumise alghind
8 900 eurot;
3) Kalda tn 1, katastritunnus 35402:002:0232,
suurusega 0,24ha, enampakkumise alghind
8 900 eurot.
Võõrandatava vallavaraga on võimalik tutvuda
eelneval kokkuleppel majandusnõunikuga
Ülar Kõrge, tel 797 63 17 või 56 153 009.
Kirjalikud pakkumised esitada digitaalselt
allkirjastatuna Kanepi Vallavalitsusele e-posti
aadressile majandus@kanepi.ee 27. jaanuariks
2019.
Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või
registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;
2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks
esitatud tingimustel;
3) pakkumise summa ei tohi olla väiksem
alghinnast.
Pakkumiste avamine toimub 28. jaanuaril kell
14.00 Kanepi Vallava itsuse II korruse saalis.
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Kanepi Gümnaasium alustas oma 215. juubeliaastat talviselt rõõmsas meeleolus. Kanepi
Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek toimub 13.aprillil. Foto: Kristel Uiboupin

Muinasjutuline jõulupidu „Elas kord…“

INFO
Kogukondliku turvalisuse projekte
toetati 8400 euroga
Sel sügisel viis Põlvamaa Omavalitsuste Liit
läbi piirkondlikku turvalisust edendavate
projektide konkursi. Toetusvooru kogumaht
oli 11 500 eurot, millest rahastati projekte
8432,26 € ulatuses. Konkursile laekus neli
projekti, mis kõik said ka rahastuse.
Sel aastal sai toetuse Saverna Vabatahtlik
Päästekomando, kes soetab vahendeid
päästeauto
töökindluse
tõstmiseks
ja
termokaamera peittulekollete tuvastamiseks
ning kannatanute kiiremaks leid-miseks. See
omakorda aitab kaasa tõhusa päästevõimekuse
tagamisele ning hädaolukordadeks valmisoleku
suurenemisele.
MTÜ Jalgpalliklubi Lootos soetab AED
elustamisaparaadi, mis aitab tagada staadioni
kasutavate inimeste turvalisust. Lootospargi
töötajad saavad vajaliku väljaõppe tegutsemiseks südametegevuse rikke tekkimisel.
Põlvamaa Turvalisuse MTÜ esitas tänavu
kaks taotlust, millest ühega kaasajastatakse

abipolisei-nike töövahendeid funktsionaalsete
taskulampide soetamisega ja teisega soovitakse
tõsta Põlvamaa elanike teadlikkust pimedal ajal
enda nähtavaks tegemisel. Mitmed asutused
nagu Päästeameti Põlva Päästekomando, Põlva
Kiirabi, Põlvamaa omavalitsused jne saavad
helkureid ja helkurveste elanikele jagamiseks.
Rahastus jagunes järgmiselt:
• MTÜ Saverna vabatahtlik Päästekomando –
2660,04 €
• MTÜ Jalgpalliklubi Lootos – 2147,20 €
• Põlvamaa Turvalisus MTÜ -1255,50 €
• Põlvamaa Turvalisus MTÜ – 2369,52 €
Soovime kõikidele taotlejatele palju õnne ja
jaksu projekti elluviimisel!
Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee

Kuidas samm-sammult paroolikaardist
loobuda?
Alates 1. veebruarist ei saa paroolikaardiga
enam internetipangas teha ühtki makset.
Ometi on jätkuvalt kümneid tuhandeid
inimesi, kes pole veel uut lahendust
kasutusele võtnud.
Üleeuroopalise seadusemuudatus piirab
paroolikaardi kasutust
ja oma isiku
tuvastamiseks tuleks kasutusele võtta
alternatiivne lahendus. Muretsemiseks pole
aga ühtki põhjust, sest paroolikaardil on mitu
head alternatiivi – Smart-ID, Mobiil-ID, IDkaart või PIN-kalkulaator.
Esimene samm uue lahenduse leidmisel
oleks võimalike paroolikaartide alternatiivide
plusside-miinuste kaalumine. Teeme selle
valiku puust ja punaseks, et saaksite endale
kõige sobivama variandi välja valida:
Kui Teil pole nutitelefoni
Kui Teil ei ole nutitelefonija kasutate ainult
internetipanka, siis soovitame valida IDkaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga
panka sisenedes on vaja ID-kaardilugejat
(kasutajatunnus on sama, mis paroolikaardil).
Lisaks
tasub
jälgida,
et
ID-kaardi
sertifikaadid oleks uuendatud, vastasel juhul
ei saainternetipanka ega muid e-teenuseid
kasutada.
PIN-kalkulaator on lihtne seade, mis loob
automaatselt ühekordseid paroole. PINkalkulaatori saab osta pangaesindusest ning
kui vajate selle kasutamisel abi, siis panga
nõustajad juhendavad Teid hea meelega.
Kui teil on nutitelefon
Nutiseadme kasutaja jaoks on parim valik
Smart-ID. Mobiilirakenduse saab iseseisvalt
oma nutiseadmesse alla laadida ning see
on tasuta. Smart-ID-d on lihtne kasutada
ka algajal nutiseadme kasutajal, kes kiiresti

arenevas digimaailmas ennast veel väga
koduselt ei tunne. Rakenduse aktiveerimine on
lihtne, tuleb vaid järgida rakenduse juhiseid.
Kui Teil ei õnnestu mingil põhjusel Smart-ID
registreerimist siiski lõpuni viia, julgustame
paluma lähedaste abi, kes kindlasti hea
meelega aitavad. Smart-ID-d saab vormistada
ka pangakontoris. Kaasa tuleb võtta ID-kaart
ning veenduge, et selle paroolid on Teil meeles.
Mobiil-ID sobib nii nupu- kui ka nutitelefoni
omanikele. Mobiil-ID-d saab vormistada oma
mobiilioperaatori juures. Täpsustage teenuse
tingimusi. Üldjuhul on see tasuline (maksab
umbes 1 euro kuus), kuid mõnel operaatoril
võib pakett juba Mobiil-ID teenust sisaldada
ning sellisel juhul selle eest eraldi maksma ei
pea.
Lõplik valik
Ja nüüd tulekski langetada lõplik valik –
kui soovid võtta kasutusele ID-kaardi, siis
vajad ID-kaardilugejat ja võiksid minna
pangakontorisse või hästi varustatud
tehnikapoodi, kus selle mugavalt soetada saad.
Kui soovid minna edasi PIN-kalkulaatoriga,
siis selle saab osta ka pangaesindusest.
Smart-ID saab iseseisvalt oma nutiseadmesse
alla laadida, kui aga selle kasutamisega peaks
tekkima raskuseid, siis soovitame taaskord
pöörduda lähimasse pangaesindusse. MobiilID kasutusele võtuks tuleks aga pöörduda oma
mobiilioperaatori poole.
Oluline on see, et igaüks leiaks vastavalt enda
vajadustele sobiva alternatiivi paroolikaardile.
Rohkem infotautentimisvahendite kohta leiate
lehelt: www.swedbank.ee/autentimine. Samuti
nõustamiskeskuse numbril +372 631 0310.
Ede Raagmets,
Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht

Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu. Foto Andre Kaljumäe
Selleaastase Kanepi Gümnaasiumi jõulupeo ka näidendeid, siis tuli leida lahendus sellele,
teemaks olid muinasjutud. Iga klass esitas et oleks saalis kuulda, mida laval räägiti. Saaühe muinasjutu, millest olid teinud huvita- likujundusega aitas majandusjuhataja, kes
vad ja meeldivad etteasted.
teostas suurepärase idee, et riputada lakke
Selleaastase jõulupeo teema tuli Kanepi Güm- pajuvõsa jõulutuledega. See muutis saali väga
naasiumi õpilasesinduse poolt, kus mõeldi omapäraseks ja muinasjutuliseks. Jõulupeo
erinevaid võimalusi, kuidas jõulupidu võiks tehniliste lahendustega tegelesid meie oma
välja näha. Lõpuks arutelu käigus sai otsus- kooli õpilased, kes aitasid paigutada mikrofotatud, et muinasjutu teema sobiks jõulupeole nid, et õpilased oleksid saali kuulda.
suurepäraselt. Nii jagati igale klassile ja õpeta- Nagu iga üritusega, siis oli eelnevatel päevadel
jatele üks muinasjutt, mis tuli neil jõulupeol palju närveerimist ja muretsemist, et kas kõik
esitada. Kuna tegemist oli tavalisest erineva la- kukub ikka nii välja nagu peab. Kuid see hirm
hendusega, siis algus ei tundunud kõige liht- kadus, kui jõulupidu algas. Kogu pidu õnnessamalt minevat, kuid mida aeg edasi, seda tus väga hästi ning klassid esitasid oma etlähemale jõudis jõulupidu ja sai selgemaks, teasted suurepäraselt. Kogu pidu moodustas
mida teha tuleb.
meeleoluka terviku, millele pandi punkt jõuluTeiseks suureks ettevalmistuseks kujunes jõu- vana külastusega.
lupeoks kooli saali kaunistamine ja jõulupeo
Andre Kaljumäe
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht
tehnilised lahendused. Kuna klassid tõid lavale

Kanepi Gümnaasiumi osavõtt teadusprojektist

10. klassi õpilased Kevyn-Markus Räst ja Cris Steven Tamberg ning Kristo Kõiv 9.klassist.
Foto: Roman Malõšev
Kanepi Gümnaasium kuulub Eesti kosmosekoolide võrgustikku, mille tegevuste raames
tegeleme ettevalmistustega, et saata taaskord
meie kooli teadusprojekt stratosfääri.
Esimene koolitus toimus detsembris Väätsa
Põhikoolis. Kohal olid ka teised koolid, näiteks
Elva Gümnaasium ja Tallinna Reaalkool. Meie
kooli olid esindamas Kevyn-Marcus Räst, Cris
Steven Tamberg, Rene Drenkhan, Kristo Kõiv
ja Maarja Runtal koos kooli informaatika-õpetaja Roman Malõševiga. Koolituse esimesel päeval
tegelesime põhiliselt raadioside loomisega
kahe punkti vahel. Selleks kasutasime programmeerimiskeelt Python ning RaspberriPi

operatsioonisüsteemi. Algselt panime RaspberiPi tööle ning andsime sellele Pytho-niga
käskluse arvutiga ennast ühendada. Seejärel
programmeerisime selle nii, et RaspberryPi
hakkaks meile läbi raadioside erinevat teksti
ning pilte saatma. Kedagi ei jäetud tegevustest välja. Vabal ajal tegime koolidega pilti ning
suhtlesime teistest koolidest pärit õpilastega.
Koolituse teisel päeval räägiti kuidas, kust ja millal oleks kõige parem pall õhku lasta. Jääme
ootama teist koolitust ning loodame, et see on
isegi põnevam kui eelmine.
Maarja Runtal
Cris Steven Tamberg

Kanepi Teataja
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Õppekäik TTÜ Särghaua õppekeskusesse

Kivikojas. Foto Berit Tafenau

Õppepäev TTÜs. Foto Berit Tafenau

11. detsembril osalesid Saverna Põhikooli
VI, VII ja IX klassi õpilased Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud
projekti õppekäigul „Eesti geoloogiline
ehitus ja maavarad, ning kivimid ja mineraalid” Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua
õppekeskuses Kurgjal.
Õppepäeva esimeses osas kirjeldas õppekeskuse
juhataja Baltika kontinendil toimunud geoloogilisi protsesse, sealhulgas geoloogiliste ajastute
klimaatiliste tingimuste mõjutusi Eesti paleontologeograafilise asukoha erinevate kivimikihtide kujunemisel. Kivimite ja mineraalidega
tutvumisel keskenduti nende koostise erinevustele. Tutvuti kivimite ja mineraalide õppekollektsioonidega, vaadeldi Eesti kivimilasundite puursüdamikke, püüti tuvastada erinevaid
puursüdamiku kihte ja kirjeldati tekkimist. Eriti
põnev osa kujunes tööst mikroskoobiga, mille
abil oli võimalik vaadelda mitmete mineraalide
kristallstruktuuri ja määrata nende kõvadust.
Uskumatult põnevad teadmisi saadi, vaadeldes
pealtnäha lihtsaid kivitükke ja erineva värvitooniga liiva ja kruusa. Täheldati, et väliselt

sarnased kivid võivad olla võrdlemisi erineva
kristallilise ehitusega. Nähti ka fossiilsete
loomakeste osi, misläbi saadi kinnitust Eesti
ala vee all olekust väga kaugetel aegadel. Arutleti loodust säästvatel teemadel, kus pearõhk
asetus maavara kui taastumatu loodusressursi
säästvale ja arukale kasutamisele.
Põnev praktiline osa ootas ees ka õppepäeva
teises osas, kui õpilased said proovile panna
oma käelise tegevuse ja kunstimeele. Esmalt
toimus kivilihvimistöökojas lihvimismasinate tutvustamine ja ohutute töövõtete kirjeldamine, millele järgnes näidiste tutvustamine.
Seejärel valisid kõik õpilased omale töötlemiseks ühe kivitükikese.
Peale lihvimist olid kõik ühel meelel, et tegevus oli tore ja saadi väga hea kogemus. Seejärel
arvamused lahknesid: oli arvajaid, et võiks
veelkord kivilihvimistöötuppa minna ja midagi valmistada, kuid oli ka neid, kes pidasid
tööd liiga raskeks ja aeganõudvaks.
Irja Kivimägi
Saverna Põhikooli õpetaja

Mis toimus jõulukuus Krootusel?
Jõulukuu oli täis mitmesuguseid põnevaid
ettevõtmisi ja tegevusi.
Kuna detsembriga algas meil uus trimester,
siis kõigepealt kuulutati välja I Trimestri Tegija, kelleks sel korral osutus 2. klassi õpilane
Valdur Veeroja.Valdur on FC Lootos Põlva
jalgpalliklubi tubli jalgpallur: ta on korduvalt
olnud parim mängija ja turniiri parim väravakütt. 2018. aasta 9. juunil toimunud EestiMaroko maavõistlusel valiti ta üheks maskotilapseks. Nominente tiitlile oli teisigi: Anette
Ojarand, EmmaKaidro ja ReioKähr.
Õpilasesindus kuulutas välja koolimaja kaunistamise aktsiooni ja detsembri esimestel päevadel seati kõik kooliruumid õpilaste ja õpetajate kaasabil jõuluehteisse.
6. detsembril käisid 4.-6. klassi õpilased Võru
Kandles vaatamas filmi „Eia jõulud Tondikakul“ ning 12. detsembril ajaloolis-kultuurilisel õppekäigul Tartus Toomemäel ja Raekoja
platsil. 14. detsembril käis 1.-3. klass Rakvere
linnuses jõulumaal.
Mida lähemale aeg suurtele pühadele nihkus,
seda tihedamaks muutus ürituste graafik. 17.
detsembril võeti Kaitseliidu ridadesse vastu
uusi liikmeid ning tunnustati aktiivseid kodutütreid ja noorkotkaid. 19. detsembril toimus

traditsiooniline jõululaat ja 20. detsembri õhtul jõulupidu. Kontserdil astusid üles väikeste
ja suurte näitering, ansambel, kellade ansambel, kõhu- ja peotantsijad. Eriti oodatud on
klasside etteasted jõuluvanale.
2018. aasta viimasel koolipäeval haaras jällegi
ohjad enda kätte õpilasesindus, kes korraldas
enne kosutavat jõulupuhkust kaasõpilastele
erinevaid töötubasid, kus sai punuda käepaelu, valmistada jõulukaunistusi ja kaarte,
küpsetada soolataignast kuuseehteid ja tegeleda pisut spordiga.
Jõulukuusse mahtus ka kahepäevane laululaager, mille algatustuli lastekoori liikmeilt, sest
soov saada juubelilaulupeole on suur. Lisaks
sellele alustasid kolm 8. klassi õpilast oma
loovtööde praktilise osa läbiviimisega: Anette
Ojarand ja EmmaKaidro korraldasid esmaabi
viktoriini 5.-9. klassile ja Markus Kõiv dekoreeris jõulupeoks saali. 12. detsembri LõunaEesti Postimehest võis lugeda Indrek Sarapuu
artiklit „Krootuse lapsed pakuvad eeskuju
kilekottide vältimisel“, milles kajastati meie
kooli 3. klassi edukat esinemist keskkonnateemalisel videokonkursil.
Aime Sabre

Jõululaadal käis vilgas kauplemine. Foto Aime Sabre

Õppekäik Soomaa rahvusparki
Detsembri alguses toimus Saverna Põhikooli IV, V ja VIII klassi õpilastega õppekäik
Soomaa rahvuspargi külastuskeskusesse
ning matk seal lähedal asuvatel Riisa ja Koprarajal. Raha selleks pikaks sõiduks saime
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK).
Libeduse tõttu oli veel eelneval päeval
Soomaale minek kahtlane, kuid õnneks olukord muutus ja eelmise päeva libedust oli
vaid veidi tunda Soomaa rahvuspargi teel.
Õppetöö koosnes Riisa õpperajal toimunud
juhendatud matkast ja keskuse õppeklassis

toimunud tegevustest. Navesti jõe kaldal läbi
maalilise raba ja metsade kulgeval õpperajal
sai näha soo arengu etappe ja nende elupaikadega seotud kooslusi. Esmalt kulges rada
kõrgsoos ehk rabas, mis on soo arengu kõrgeim tase. Iseloomulikud olid vanad jändrikud männid, mille vanuseks arvati olevat ligi
80 ja enam aastat, kuigi nad meist palju pikemad polnud. Sammaldest domineerisid turbasamblad, mis on rabas olulised niiskuse- ja
jahedusehoidjad. Põnevust pakkus pinnasest
pinnasepuuridega proovide võtmine ja puude

vanuse määramiseks puidust puursüdamike
puurimine. Raba kirjeldati kui olulist veereservuaari, mis on tekkinud püsivalt niiskele
alale. Soomaa viis raba on tekkinud madalale kausikujulisele alale peamiselt Sakala
kõrgustikult suunduvate vete tõttu. Räätsade
kasutamine pakkus elevust laugaste vahel ja
älvestel käimisel. Kuna rabapinnas oli veidi
külmunud, oli võimalik kõndida ka külmunud
sambla pinnal.
Rabaretk lõpetatud, jõudsime külastuskeskusesse, kus külalislahked giidid pa-

kkusid sooja taimeteed. Õppepäev jätkus
külastuskeskuse õppeklassis erinevate piirkonnaga seotud loomaliikide tundmaõppimisega.
Eriti tore oli silitada metsloomade nahku ja
tutvuda sõraliste jalgadega.
Õpilased olid tänulikud ja avaldasid arvamust,
et viiendal aastaajal võiks kindlasti uuesti
Soomaad külastada.
Õpetaja Irja Kivimägi

NOORTEKESKUS

Jõulukuu Saverna Avatud Noortekeskuses
jõulumeeleolu loovad ülesanded ja tegevused.
Esimese asjana võtsime ette kuuse paigaldamise ja ehtimise. See osutus küll pisut keerulisemaks, kui esmapilgul võinuks arvata. Nimelt
selgus, et kuusk oli saanud meie noorteka
jaoks pisut liiga kõrge ning ei tahtnud sugugi
lae ja põranda vahele ära mahtuda. Õnneks
tõttas meile appi Aare käsisaega ja aitas kuuske
pisut lühemaks kärpida. Järgmiseks väljakutseks osutus kuuse sirgeks ajamine, kuid redeli
ja asjalike noorte abil saadi sellegagi hakkama. Et kuusk oli vaja ka ehtida, meisterdasid
noored kuusele ka jõulukaunistusi.

Saverna Noortekeskuse jõulupidu. Foto Greta Pentsa
Detsember möödus Saverna noortekeskusel
tegusalt. Kuu alguses ilmus noorteka seinale

suur advendikalender, kuid iga päeva all polnud peidus mitte maiustused, vaid vahvad

Järgmiste päevade tegevuste hulka kuulus näiteks meeletus koguses mandariinide
söömine, iga päev noortekas jõululaulude
kuulamine, piparkookide küpsetamine, jõulukaartide meisterdamine, jõulufilmi vaatamine,
jõuluselfide tegemine, kakao joomine, õues
vahukommide grillimine ja sõbrale millegi
ilusa ütlemine.
Ühel talvisel reedel käisime Eesti Põlluma-

jandusmuuseumis ja võtsime osa jõuluprogrammist „Hooli ja hoolitse“, mille käigus tutvusime väga põnevate ja armsate loomadega
ning saime uusi teadmisi selle kohta, kuidas
peaks loomade eest hoolitsema. Lisaks valasime
tina, meisterdasime ning kohtusime Eesti jõuluvanaga, kellel olid meie jaoks ka kingid varuks.
Jõulukuu noortekas lõppes jõulupeoga, kus
jõulumänge mängides lustisime, palju sõime
ja jõuluviktoriiniga pead murdsime. Suure üllatusena oli meid külastama tulnud ka jõuluvana,
kes kõigile lastele luuletuse või laulu eest paki
andis. Jõuluvana oli kahtlemata meie jõulupeo
staar. Noortel oli jõuluvanale palju küsimusi
ning eriti põletavaks osutus küsimus, kuhu
jõuluvana oma põhjapõdrad parkis. Lõpuks
jõuti ühiselt järeldusele, et ju ta tuli hoopis
BMW-ga.
Saverna Avatud Noortekeskus soovib kõigile
imelist alanud aastat!
Greta Pentsa
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SPORT
KOGUKOND

HARIDUS

Kanepi valla korvpallivõistkond tuli
Põlvamaa karikavõitjaks!
Detsembris lõppesid Põlvamaa karikavõistlused korvpallis. Võistkondi
osales kokku neli, kõigepealt mängiti omavaheline põhiturniir ning
seejärel poolfinaal ja finaal. Kanepi
valla võistkond võitis põhiturniiri
ning Valgjärvel toimunud finaalmängus alistati Räpina Spordikooli
võistkond tulemusega 82 : 70. Kohe
mängu algusest läks Kanepi vald
juhtima ning hoidis turvalist edu
pea kogu mängu. Viimasel veerandil
hakkasid hästi tabama ka Räpina
kolmesed, kuid päris punkt punkti
mänguks siiski ei läinud. Siiani on
Kanepi võistkond pidanud leppima
alati teise kohaga ning seda suurem
oli rõõm lõpuks koju toodud karika
üle.
Koduvõistkonna edukaimad viskajad olid Hauka küla mehed Ander
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Leib ja Ott Sellis vastavalt 22 ja 21
punktiga, Ander oli ka kogu karikavõistluste resultatiivseim mängija
keskmiselt 29 punktiga mängust.
Võistkonda kuulusid Siim Sellis, Ott
Sellis, Ander Leib, Ralf Tambets,
LennarLaasik, Marko Ani, Kaidar
Taal, Tarvo Kuus, Taavi Ott, Janeck
Ehte, Robin Mark, Hugo Kont, Andreas Tobreluts, Lennart Heinoja,
Peeter Karja ja treener Mirjam
Nikolai.
Tasuta treeningud toimuvad igal
esmaspäeval ja reedel kl 19.00 Valgjärve võimlas. Treeneriks on pikaajaline Eesti koondislane Mirjam
Nikolai. Oodatud on kõik huvilised
olenemata tasemest!
Lisainfo telefonil 5541527 või emailil siim.sellis@gmail.com
Siim Sellis

LASTEAED
PÕHIKOOLID

Jõululaat Põlgastes
MA Põlgaste Lapsehoid ning Põlgaste Lasteaed Sinilill jätkasid
nüüd juba juurdunud tava korraldada detsembrikuus heategevuslikku jõululaata. 2018. aasta jõululaada tulu kulub lastele põnevust
pakkuva peegelseina ja motoorikakeskuse soetamiseks.
Esimene Põlgaste lasteaia ja lapsehoiu pere heategevuslik jõululaat toimus 2017. aastal. Juba siis oli selge,
et asjaga peab jätkama. Laat meeldis
väikestele ja suurtele müüjatele ning
arvukatele ostjatele.
Sama võib kindlalt öelda ka 12. detsembril toimunud jõululaada kohta.
Laada üheks tõmbenumbriks oli
õnneloos. Piletiteostu hoogustasid
kolm suuremat võitu: 2 x 2 Meresuu

SPA vee- ja saunakeskuse pääset,
Linnupesakese kinkekaart väärtuses
65 eurot ning magus kringel Magusatelt Kilodelt. Õnneloos sai teoks
tänu arvukatele toetajatele – meie
kandis teada-tuntud ettevõtetele:
Arke Lihatööstus, Esteetika tantsukool, GenetradeWood Baltic OÜ,
Ilutuba Kanepis, Kanepi Aiand,
Kanepi vallavalitsus, Kvaliteetuks
OÜ, Liivi toidukoda, Linnupesake,
Magusad Kilod OÜ, FIE Maidu
Kukk, Meresuu SPA&HOTEL, MT
NET OÜ, Põhjala Teetalu, Renmar
Puit OÜ ja Sinikalda Talu. Laada
müügilettidel said laadalised soetada käsitööd, koduseid hõrgutisi,
hoidiseid, vanakooli vahvleid ning
Kanepi kandi kaupa.

Laada tulu sel aastal oli 626 eurot ja
13 senti. Oleme tulemusega väga rahul ning loodame, et üsna pea saame
nautida peegelseina võlusid ja motoorikakeskuse vahvaid võimalusi.
Jõululaada korraldamisele andsid
oma suure ja hindamatu panuse
meie tublide laste - Rivo, Oliivia,
Liina, Kira, Vivika, Eliise, Adriana,
Hanna, Temert ja Kaur Robini perekonnad ning lasteasutuse töötajad.
Täname kõiki, kes leidsid aega tulla
ostlema ning meie ettevõtmist toetama.
Kristiina Kaljurand
Põlgaste Lasteaed Sinilill ja
MA Põlgaste Lapsehoid direktor

KOGUKOND
Laste jõulupidu Valgjärve pargis

Võidukas korvpallivõistkond.

KOGUKOND
Seltsing Sügiskuld
Valgjärve piirkonna eakate seltsingu Sügiskuld 30-liikmeline pere
kogunes 18. detsembril Saverna
noortekeskuse saali, et jõulurõõmu
ja -ootusärevust jagada. Jõululaud
kattus nagu muinasjutus kata-endlauake-ise põhimõttel parimaga, mis
kellelgi kaasa tuua oli.
Mõnusa meeleolu lõi Greta imelise
jõululuuletusega, saateks Veiko
akordionihelid. Järgnes leinaminut
kaheteistkümne meie seltsingust
igavikuteele läinu mälestuseks. Et
mitte meeleolu kurvaks lasta, kamandati ritta 9 sünnipäevalast, kellel päevakohaste laulude saatel jagati koos õnnitlusega kallistusi, lilli,
šokolaadi. Loomulikult neelati heldimus- ja rõõmupisar alla vahutava
joogi abil.
Siis võis valida rootsi laualt seda, mis
meeldis. Ausalt öeldes oli see raske
ettevõtmine. Eks igaüks oli andnud
endast parima, pühad ju ukse ees!
Vahepeal kuulati vanaaegset lugu
„Imeküünal” (J. Parijõe jutuke),
milles räägitakse küünlast, mis igal

jõuluõhtul iseenesest süttis, täites
toa soojuse ja valgusega. Aga kui
peremees muutus liiga ahneks, et
aina oma rikkust kasvatada, küünal
enam ei süttinud. Alles siis, kui mees
mõistis, mida ta teinud oli, muutus
kõik endiseks. Eks siis moraal sellest: kui märkad enda ligiduses vaesust, viletsust, muret, häda, haiget,
aita kasvõi hea sõnaga, kui sul muud
anda ei ole.
Siis esines meie naisansambel Virve
juhatusel. Kümmekond päevakohast
laulu tõid mõnessegi silmanurka
pisara. Ansamblirahvas läks edasi
hooldekodu elanikele jõulurõõmu
pakkuma. Teised üritasid veel
kausse-karpe tühjendada, sõpradega
uudiseid ja muljeid vahetada. Nii
oligi kolm tundi nagu üks silmapilk
möödunud.
Südamed soojad, rahulolutunne
hinges, meel hea, parimad soovid
uueks aastaks jagatud, asuti koduteele.
Sügiskuldlaste nimel
Maimu Kindma

Laste jõulupidu Valgjärvel. Foto Raivo Antson
MTÜ Koduküla Valgjärve korraldas
15. detsembril kodukandi laste jõulupeo kuhu oli oodatud osa võtma
kõik Suured ja Väikesed sõbrad.
Pidu oli nagu jõulumuinasjutt. Lume
sees põlesid õueküünlad. Karge külma vastu aitas lõkkel valmistatud
tee, mille kõrvale sai maiustada
piparkooke ja küpsiseid.

Kell 16.00 kogunesid kõik lapsed
külaplatsile, kus ühiselt tervitati
laste juurde saabunud Jõulumemme.
Lapsed lugesid ja laulsid jõulusalme
kingipaki eest. Pakid jagatud, hakkas Jõulumemm koos lastega mänge
mängima. Lisaks Jõulumemme üllatusele oli kohale toodud kaks poni,
kes lumises pargis lastele sõitu tegid.

Kõigil oli väga lõbus ja see õhtu jääb
veel kauaks meelde.
Suur AITÄH korraldajatele, kes kiirel jõuluajal leidsid aega, et korraldada üritus, mis lastele palju rõõmu
valmistab.
		
Helena ja Birgiti ema

Aastalõpu sündmused
Valgjärvel
11. detsembril toimus kohtumine
kunstnik NAVITROLLAGA Valgjärve võimlas. Kohale oli tulnud üllatavalt palju huvilisi.
Saime vastused kuulajaid huvitavatele küsimustele. Miks Navitrolla? Sest ta on Eesti maalikunstnik
Navilt ja Trollast = Navitrolla. Temalt on varem ilmunud 5 raamatut.

Oma kõige uuemat raamatut näitas
ta arvutis, sest raamat ei jõudnud
trükist välja kohtumise ajaks. Kohtumisel oli võimalik osta Navitrolla
logoga meeneid: Navitrolla kolmas
ja neljas raamat, kruusid, 2019. aasta
seinakalendrid, külmkapimagnetid.
15. detsembri lõuna ajal toimus meie
võimlas Põlva maakonna korvpalli

Kohtumine Navitrollaga. Foto Raivo Antsov
finaalmäng, mille võitsid meie valla
mängijad.
15. detsembri õhtupoolik oli mudilaste päralt. Külas käis Jõulumemm.
16. detsembril toimus järjekordne
jõululaat meie võimlas. Laat on
meie kogukonna kokkusaamise ja

suhtlemiskohaks. Laada meeleolu
sisustas Sulbi külateater etendusega
„Kaeh kos pandsõ plõnni!” Muusikalise poole eest hoolitses Veiko
Kivi oma akordionimänguga. Lastele jätkus tegevust robootikanurgas.
Üritused jäädvustas fotograaf Raivo

Antsov. Jätkus müüjaid ja ostjaid.
Sai kätt proovida loteriis, keha kinnitada laadakohvikus. Suur tänu
kõigile, kes panustasid laada kordaminekuks!
Üritustest osavõtjad
Ilse Aigro ja Virve Paal
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KULTUUR
KOGUKOND
“Ajaringi” tegemistest detsembris
Jõulukuu esimesel pühapäeval otsustasime minna Tartu Jaani kirikusse kuulama Jõulutuuri kontserti
“Tähesadu”.Piletid olid Meedil juba
varakult internetist ostetud ja busski
tellitud.02.detsembri pärastlõunal
oli meie rõõmus seltskond koos.
Maa oli valge ja talveilm oli mõnusalt pehmete miinuskraadidega.
Hingesoojust lisasid veel vallamaja
ees süüdatud küünlad jõulupuul esimese advendi puhul ja Tartu poole
teel olles teeäärsed tulede säras
kodude aknad. Tartugi võttis vastu
meid pidulikult tuledesse ehitult.
Kontserdil esines Hispaaniast pärit
tenor German Gholami Lembit
Saarsalu kvarteti saatel-Lembit
Saarsalu
tenorsaksofonil,Olav
Ehala
klaveril,Toivo
Unt
kontrabassil,Toomas Rull löökpillidel.Ettekandele tulid ooperiklassika
pärlid.Bizet,Verdi,Donizetti
tuntuimad aariad kõlasid jõulu-

likultvõluvas svingirütmis, lisaks
armastatud dzässballaadid ja jõululaulud.Kontsert jättis kustumatud
muljed.
Jaani kirikus oli võimalus tutvuda
ka kunstnik MonicaDelNotre maalide näitusega “Uued tiivad”ning
külastada kirikus olevat kunsti- ja
käsitööpoodi.
“Ajaringi”viimase
kokkusaamise
otsustasime teha pidulikult.11.
detsembril kogunes elevil ja rõõmus seltskond pubi “Temp ja Taar”
juurde,kus oli ootel pidulikult kaetud jõululaud ja mõnus muusika.
Rõõmu lisas seegi, et väga kiirel
ajal leidsid aega meie keskel olekuks vallavanem Andrus Seeme
ja kultuurinõunik Kerli Koor.Põgus pilguheit möödunud aastale,
head soovid igaühelt edaspidiseks,
milledest eriti tihti kõlasid, et oleks
kõigil tugevat tervist,et lapsed leiaksid kodutee,et silmad säraksid ja

rõõm võidutseks südames.Meedi
soovis meile mõnusat koostööd
edaspidisekski ja et kõiges ning
kõikjal märgata ennekõike head ja
ilusat.
Muusikalist külakosti tõi meile Rein
Kiinvald,kelles on märgatud sarnasust nii väliselt kui ka hääleliselt
Vello Orumetsaga. Laulud olid tuttavad ja nauditavad.Ja peagi tuli
detsembris igas majas oodatud
habemega mees-jõuluvana.Salmid
olid kõigil selgeks õpitud ja kõik
said kingid.Oli kuulda tänusõnu ja
rõõmu pakikeste üle.
Kui jõuluglögi, maitsev klassikaline
jõulupraad ja kringel nauditud ,
oli koduteele asudes soe ning mõnus tunne.Olime kõik nagu nooremad, tervemad ja rõõm üksteisest
oli suur.Tervist ja palju ilusaid hetki
meile kõigile uuel aastal!
Silvi Ilm ja Liia Prükk

Aastalõpp Maaritsas

Saverna raamatukogu sai mobiilse
lugemiskeskuse ehk Rampsu
Heategevusfondi Aitan Lapsi eestvedamisel sai 26 Eesti raamatukogu
endale mobiilsed lugemiskeskused
ehk Rampsud, mis täidetakse hea
lastekirjandusega. Unikaalsete liikuvate raamatukappide disain valmis
Eesti Kunstiakadeemia tudengite
Ellen Rannametsa ja Liina Kurvitsa
kursusetööna.
Rampsudeidee pärineb lastekirjanik
Mika Keränenilt. Koos mängulise kujundusega raamaturiiulitega
käivitub ka lugemisprogramm, mis
suunab lapsi lugema ja raamatuid
avastama.

Põlvamaalt valiti välja Saverna
raamatukogu. Koos riiuliga jõudsid raamatukokku kinkeraamatud
Soome Instituudilt ja Eesti Lastekirjanduse Keskuselt. Lugemiskeskusel
on riiulid raamatute paigutamiseks,
põnevad kapikesed, väike näitusepind joonistuste jaoks, tahvel kirjutamiseks-joonistamiseks ja
muudki põnevat. Keskusel on rattad
all ning seda saab vastavalt soovidele liigutada.
Kerli Koor
kultuuri- ja haridusnõunik

28.detsembril saadeti Maaritsa
kultuurimajas lõbusalt ja väga
meeleolukalt ära aasta 2018. Pidulisi kogunes üle saja kolmekümne.
Kindlasti oli heaks põhjuseks peole
tulla kuulama ansambli Village
Voice kauni häälega solisti. Meeldiv
üllatus tabas peokülalisi, kui pidu
alustas õhtujuht Andri Võsokovski,
kes rabas kõiki oma hea huumori
ja ettevõtmistega. Tulemata ei jäänud ka näärivana, kelle kingikotist
sai iga laudkond kingituse. Kanepi
valla poolt oli näärivana kingikotis valla logoga šokolaad ja lisaks
suur säraküünal, mis ühiselt süüdati
kell 24.00. Nalja sai palju, sest iga
laudkond pidi näärivanale midagi
esitama. Küll lauldi, tantsiti ja loeti
luuletusi, peamine oli, et kõigi eest ja
üheskoos.
Meie peol olid tantsulusti ja kergeid jalgu näitamas nii koha-

lik Kanepi naisrahvatantsurühm
„Kanapää Keerutajad“ kui Tartumaalt showtantsutrupp „Rõõmsad
Täpid“, kes esitasid oma meeleolukaid tantse suisa kolm tantsuplokki. Kohe esimeste laululugudega
tõmbasid tantsunaised peo käima,
sest hetkega oli nende eestvõtmisel
tantsupõrand rahvast täis ja nii kuni
rõõmsalt peo lõpuni. Kanepi naisrahvatantsurühm on pikalt käinud
Maaritsa külaplatsil külapäevadel
heast tahtest oma tantsulusti meile
toomas, kui head naabrid. Nüüdseks
oleme ühes vallas ja ootame neid
jälle suvistele üritustele.
Ka novembris oli Maaritsa kultuurimajas väga palju rahvast (kuni
240-250). Siis toimus järjekordne
Karl Kikkale pühendatud lõõtsapidu
Heino Tartese ettevõtmisel. See üritus oli juba viies kord ja kindlasti toimub edaspidigi. Lõõtspillimäng on

praegusel ajal järjest populaarsem
ka nooremate mängijate-kuulajate
seas. Seekord tulid esmakordselt
lavale 6 tütarlast ja 1 noormees, vanuses 11-13 aastat. Siin on neil võimalus saada esmane kogemus üsna
paljude kuulate ees esineda. Tänud
Heinole selle eest ja jaksu talle edaspidiseks!
15.veebruaril aga ootame Maaritsa kultuurimajja Sõbrapäevapeole. Muusikat teeb ansambel Ergo
(noored mehed Tõrvast) ja vahepalasid Karilatsi Küla Selts, neil
on väga palju head huumorit ja igasuguseid põnevaid tegemisi, kus saab
palju nalja!
Maaritsas sünnib aastaringi kas õues
või kultuurimajas midagi, olete alati
kõik oodatud! Tegusat aastat kõigile!
Astra Kittus
Maaritsa Kultuurimaja

TEATER
PÕHIKOOLID

Tegusalt uude aastasse
Tööd ei ole kunagi liiga palju. Lihtsalt mõnel aastal on teda rohkem
kui teisel. Möödnud, 2018. aasta
oli Alle-Saija Teatritalu jaoks selles
osas üsna harukordne, et tehtud sai
oluliselt rohkem kui varasematel
aastatel. Rohkem, kui alguses planeeritud. Tõime aasta jooksul välja
neli uut lavastust, arendasime edasi
teatritalu ala ja kutsusime Alle-Saijale rohkelt külalisteatreid. Teatritalus toimus vahva muinasjutupäev,
muinasjututunnid lastele ja kaks
toredat kontserti. Osalesime Avatud
talude päeval, võõrustades päeva
jooksul umbes 150 inimest. Koostöös Mesipuu taluga korraldasime
aasta lõpus Jõulutare programmi
ning veel enne jõule kirjastasime
Ingrid Ulsti uue lasteraamatu “Meile
tuli Jonn”. Meie tegemistele panid
aasta jooksul õla alla Eesti Kultuurkapital, Põlvamaa Omavalitsuste
Liit, Rahvakultuuri Keskus, kohaliku
omaalgatuse programm ja Kanepi
vald. Aitäh teile usalduse eest! Meie
teatrisuve külastas üle 1300 inimese,
sisehooaja etenduste publikut oli
üle 600 inimese. Aitäh teile huvi ja
kaasaelamise eest!
Uus aasta tõotab tulla sama töine.
Kohe aasta alguses, laupäeval, 12.
jaanuaril esietendus uus muusikaline koguperelavastus “Meile tuli
Jonn”, mis on olnud suve lõpust
saadik aktiivselt proovisaalis. Lugu
räägib sellest, mis juhtub siis, kui
ühes täiesti tavalises peres seab end

sisse keegi Jonn. Tegemist on Ingrid
Ulsti lasteraamatul põhineva originaalmaterjaliga, mis on samas ka autorilavastus. Ühtlasi on autor kirjutanud lavastusele muusika, mille on
aranžeerinud Vootele Aer (instrumentaal) ja Tiit Saluveer (vokaal).
Nimiosas Jaanika Ulst, teistes osades
Steffi Pukk, Doris Pavlov, Imbi Pallo,
Agnes Moritz, Tiina Neeve ja Adele
Veebel. Lavastuse koreograafia on
teinud Reelika Poroson, kunstilise
kujundusega on abistanud Elise
Nigul. Lavastust mängitakse AlleSaija Teatritalus 10 korral jaanuaris
ja veebruaris.
Proovisaalis on hetkel krimipõnevik “Täpselt nagu roos”, mille on
tõlkinud ja dramatiseerinud Tarmo
Kruus, kes on ühtlasi ka lavastaja.
Tegemist on täispika kahevaatuselise lavastusega, mis viib vaataja sõjajärgse Inglismaa idüllilisse
maakohta, kus tujuka invaliidist
vanadaami ja tema kodakondsete
elu muutub kardinaalselt, kui nende
lähikonnas kaob saladuslikult tuntud seltskonnadaam. Lavastuses teevad kaasa Argo Peetmaa, Doris Pavlov, Ingrid Ulst, Imbi Pallo, Hennu
Krukov, Agnes Moritz, Karin Ulst,
Helin Vill ja Tiina Neeve. Lavastus
esietendub Alle-Saija Teatritalus
laupäeval, 2. märtsil kl 19:00 ja seda
mängitakse samas veel kuuel korral
märtsikuus.
Oleme mõelnud ka lastele ning
uuest aastast katsetame täiesti uut

lastehommikute formaati “Mängime
teatrijoogat!”, mille sisuks on laste
(ja miks mitte ka kogu pere) ühised teatrimängud läbi joogaharjutuste. Esimene lastehommik toimub
pühapäeval, 27. jaanuaril kl 11:00
ja mängime muinasjutte. Vanemad
võivad kaasa teha koos lastega.
Mängu kõrvale saab tee-, kohvi-ja
morsilauas küpsistega maiustada.
Jätkuvalt on mängukavas omalavastused “... ja õunapuud õitsevad” ning
“Arenguvestlus”. Omaenda etendustegevuse kõrval ei ole me unustanud
ka külalisi - reedel, 25. jaanuaril kl
20:00 mängib Abja EHH-Teater Alle-Saija Teatritalus tragikomöödiat
“Papa”. Nii omalavastuste väljatoomist kui külalisetenduste korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja
Kanepi vald. Videomaterjaliga pakub
jooksvalt oma professionaalset tuge
Maanus Hass.
Tuleb tihe aasta ja on, mida oodata.
Täname kõiki sõpru, publikut ja toetajaid senise panuse eest teatritalu
toimimisse ja arengusse. Täname Alle-Saija Teatristuudio näitlejaid, kes
on tõestanud, et nendega võib iga kell
luurele minna. Soovime kõigile särtsu
ja sära täis teguderohket alanud
aastat, kõrget loomelendu ja soovide
täitumist, arukust, õnne ja armastust.
Kohtumiseni siis ... ikka Alle-Saijal!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / AlleSaija Teatristuudio
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JAANUAR Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2019
2019. a. oluliseks tähtpäevaks on
Kanepi Laulu Selts 150 ja Kanepi
meeskoori osalemine esimesel eesti
üldlaulupeol 150 aasta eest 1869.
1. 95 aasta eest 4.01.1924
asutati
Kanepi
kihelkonnast
Vabadussõjas ja I maailmasõjas
langenutele ausamba püstitamise
komitee, esimees E. Goldberg,
kirjatoimetaja R. Abel, kassahoidja
A. Heimann. Samba konkursi
võitis kujur Aleksander Jannes
oma kihelkonnast, kes oli lõpetanud
Riia kunstikooli ja opteerunud
1922
Venemaalt
kodumaale,
tema ausamba mudel meeldis
komisjonile. Ausammas lõhati
suurest rändrahnust kirikumõisa
niidul ja toimetati ausambaplatsile
rahva ühisel jõul.
2. 165 aasta eest 15.01.1854 sündis
Kuigatsi v. Sangaste kihelkonnas
Paul
Undrits
koolmeister,
kirikuõpetaja, ajakirjanik, lõpetas
Kanepi kihelkonnakooli 1866,
Valga Cimze seminari 1874 ja
Tartu Ülikooli usuteaduskonna
1888. Töötas koolmeistrina Räpina
kihelkonnakoolis, Vändra algkoolis,
Vändra kiriku abiõpetajana ja Valga

eesti linnakoguduse õpetajana.
Oli 1878 C. R. Jakobsoni “Sakala”
lisalehe abitoimetaja, 1881 “Eesti
Postimehe” lisa “Eesti Põllumees”
tegevtoimetaja, hiljem ajakirjanik
“Oleviku” juures. Kuulus Eesti
Kirjameeste Seltsi, oli Eesti
Üliõpilaste
Seltsi
asutajaid.
Koostas lastele lugemiku tüüpi
lasteraamatuid,
õpetlikke
ja
ebausuvastaseid raamatuid, tõlkis
novelle, seiklusjutte ja usuõpetuse
käsiraamatuid: „Laste kirja-kogu” I
anne; Looduse lood lastele (1877);
“Eesti laste Kirjakogu” II anne
(1879) ja “Mõistlik jutustaja” I-II
(1880-81). Pseudonüüm P. Põhjand.
Suri 13. /1.12.1897 Valgas.
3. 75 aasta eest 15.01.1944
sündis Karstes Urve KoormJärg, pedagoog, lõpetas TPedI,
töötas 1969-82 Kanepi Keskkooli
algklasside õpetajana, juhendas
nukuteatrit ja näiteringi, Põlva
Keskkooli ja Mammaste lasteaedalgkooli õpetaja, õppealajuhataja,
Põlva Harrastusteatri asutajaliige
ja näitleja, J. Käisi preemia (2000),
Põlvamaa Aasta Ema (2008).
4. 115 aasta eest 21.01.1904

sündis Kanepis Roland Abel,
kaupmees, oluline Kanepi elu
edasiviija, seltsitegelane, esimese
Kanepi
raamatukaupluse
ja
kaubamaja
omanik
(19191941), Kanepi kivitee ehitamise
toetajaid (1928-29), Kanepi Laulu
Seltsi juhatuse liige (1924-1940),
aseesimees, avaliku raamatukogu
asutaja, esimese raamatunäituse
korraldaja, kino seadja seltsimajja,
karskuse
osakonna
asutaja,
esimese Kanepi hariduspäeva ja
põllumajandusnäituse korraldajaid,
bibliofiil, omas 16 300-köitelise
raamatukogu. † 31.1.1989 Kõpus
††Kanepi Mäe kalmistule.
5. 50 aasta eest 25.01.1969
ilmus esimese Eesti üldlaulupeo
100. aastapäeva puhul „Koidus“
laulupidude üldjuhi Karl Leinuse
kirjutis „Kanepi laul äratas Võrumaa
ja „Sirbis ja Vasaras“ Rudolf
Põldmäe kirjutis „Kanepi kanged
laulumehed“.
6. 55 aasta eest 29.01.1964
sündis
Kanepis
koolmeistrite
Nikolai
ja
Olga
Paisniku
peres
Merike
Paisnik-Kaste,
pedagoogikateadlane,
magister,

Kanepivalla sündmuste kalender jaanuar - veebruar 2019
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

08.01-28.02
20.01, 26.01,
27.01 kell 16.00
25.01 kell 20.00

Toimumiskoht/
Korraldaja

Merily Järveotsa fotonäitus
„Raamatud. Raamatud. Raamatud“

Saverna raamatukogu

Kogupereetendus “Meile tuli Jonn”

Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu

01.02 kell 18.30

Mälumängu V etapp

Saverna raamatukogu

08.02 kell 17.00
08.02 kell 19.00
09.02, 10.02,
16.02, 17.02
kell 16.00

Saverna Avatud Noortekeskuse sünnipäev
Kanepi Kantri 10 - linetantsupidu

Saverna külakeskus
Kanepi seltsimaja

Kogupereetendus “Meile tuli Jonn”

Alle-Saija Teatritalu

09.02 kell 10.00

EMV juuniorliiga V etapp mudelspordis

MTÜ Põlgaste Mudeliklubi

15.02 kell 20.30

Sõbrapäeva tantsuõhtu

Krootuse külakeskus

15.02 kell 20.00

Sõbrapäeva pidu

16.02 kell 12.00

Lastehommik

20.02 kell 18.30

Rahvalik kohvik-õhtu muusika ja luulega
EV aastapäeva tähistamine, Kanepi valla tunnustusüritus
Lipuheiskamise tseremoonia päikesetõusul

Maaritsa kultuurimaja
Erastvere raamatukogukülakeskus
Saverna raamatukogu

26.01. kell 13.00
27.01 kell 11.00
Veebruar

21.02 kell 18.00
24.veebr

ELEKTRITÖÖD

Kultuuriloolist
kalendrit sirvis
Milvi Hirvlaane

Krootuse põhikooli võimla
Kanepi seltsimaja
Alle-Saija Teatritalu

Sünnipäevad veebruaris
103
Irene Kapp

06.02.1916 (Ihamaru)

85
Endla Kukk

09.02.1934( Kanepi alevik)

80
Helve Madi

23.02.1939 (Aiaste)

Helle Roosilill

28.02.1939 (Valgjärve)

75
Eela Jää

13.02.1944 (Hurmi)

Tiina Vaher

17.02.1944 ( Hino)

Linda Varul

Sünnid

70
Lilia Veiko

02.02.1949 ( Karilatsi)

Ilme Kongo

15.02.1949 ( Heisri)

Ruti Olesk

Henrik Lumi
(Karste)
Miron Meitsar
(Tiido)

16.02.1949( Krüüdneri)

Jüri Mandel

26.02.1949 (Hurmi)

65
Vladimir Meripuu

03.02.1954 ( Kanepi alevik)
Ramon Baran
(Kanepi alevik)

TASUTA KOOLITUSED
KANEPIS ja OTEPÄÄL
Inglise keel klienditeenindajatele (algtase)

Toimumisaeg: 04.02 - 25.03.2019 E ja N kl 16.00 - 17.30
Koolituse maht: 30 tundi
Koolitaja: Maris Lepp
Toimumiskoht: Kanepi Gümnaasium, Kooli 1

Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele
Toimumisaeg: 21.02 - 27.03.2019

Õppepäevad: 21.02, 28.02, 7.03 ja 12.03 kell 16.00 - 19.15; 6.03, 13.03, 20.03 ja
27.03 kell 14.00 - 17.15

Koolituse maht: 32 tundi
Koolitaja: Kadi Tamm
Toimumiskoht: Kanepi Gümnaasium, Kooli 1

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja
mõjutamisviisid
Toimumisaeg: 12.02 - 21.03.2019 T ja N kl 10.15 - 15.45
Koolituse maht: 48 tundi
Koolitaja: Ene Raid
Toimumiskoht: Edgari Külalistemaja, Otepää, Lipuväljak 3

Registreerumine: www.rahvaylikool.ee
tel 53 486 443, e-post ena@rahvaylikool.ee

Kanepi

TÖÖDELE ANNAME GARANTII

• Elektritööd, kaablitööd,
TEL 520 50 16
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline kontroll, kontrollmõõtmised ja dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid, hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED lahendused.

Kanepi
Teataja

Õnnitleme!

27.02.1944 ( Saverna)

Ivo Turba
(Põlgaste)

Etendus “Papa”
Kanepi valla meistrivõistlused lauatennises ja
sulgpallis
Eesti parimad selgeltnägijad
Lastehommik “Mängime teatrijoogat”

26.01 kell 11.00

lõpetas Kanepi keskkooli (1982),
Tartu Ülikooli ajaloo osakonna,
diplomitöö
„Kanepi
rahvastik
1750-1950“ (1987), psühholoogia
osakonna, diplomitöö „Noorukite
väärtusorientatsioon“(1992),
magistritöö
„Metoodika
õpetaja
enesehindamiseks ja arenguvestluse
läbiviimiseks“
(2002),
töötas
1987-96 Kanepi gümnaasiumis
ajalooõpetajana, 1996-2006 direktori
asetäitjana
õppe-kasvatustöö
alal,
2006-2013
gümnaasiumi
direktorina, a-st 2014 Tartu Kristjan
Jaak
Petersoni
gümnaasiumi
direktor, Põlvamaa aasta õpetaja
(1998), J. Käisi preemia (2000).
7. 95 aasta eest 31.01.1924 sündis
Erastvere v. Helvi Arras-Truija, †
20.10.1988 Põlgastes †† Kanepi Mäe
k., pedagoog, töötanud Erastvere
ja Põlgaste koolide loodusloo ja
keemia õpetajana, aktiivne ELKS
liige, Harald Truija abikaasa.

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

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



MÄLESTAME



Mare Kaljuvee
20.10.1954- 28.11.2018 (Hurmi)
Linda Künnerpä
09.05.1936-19.12.2018 (Soodoma)
Malle Kokk
07.01.1941-22.12.2018 (Varbuse)
Hilja Eespäev
11.09.1925- 25.12.2018 (Karste)
Valter Kuld
10.07.2001- 28.12.2018 (Saverna )

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

