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Kanepi vald tunnustas kodanikke

Aasta kohaliku elu edendaja - MTÜ Põlgaste Jahtkond. Foto Kaisa Potter

21. veebruaril Krootuse külakeskuses
toimunud Eesti Vabariigi 101.
aastapäeva tähistamise ja Kanepi
valla tunnustusüritusel anti üle
valla aukodaniku ja aunimetuste
tiitlid. Kanepi valla tunnustuste
andmise eesmärk on väärtustada
ja tunnustada üksikisikuid, asutusi
ning organisatsioone, kes on tööalase
või ühiskondliku tegevusega andnud
olulise panuse Kanepi valla inimeste
elukvaliteedi tõstmisele, hariduse,
kultuuri ja spordi edendamisele
ning valla maine arendamisele.
Tunnustamisele esitati 32 kandidaati.
Kanepi valla aukodanik 2018 on
Heino Tartes.
Heino Tartese nime teavad kindlasti
kõik Kanepi valla inimesed, ta on sõna
otsese mõttes meie koduvalla au ja
uhkus. Heino panus lõõtspillimuusika
propageerimisse Põlvamaal ja Eestis
on tähelepanuväärne. Tema algatusel
tähistatakse 2012. aastast meie
kunagise tuntud lõõtsamehe Karl
Kikka sünniaastapäeva novembris ja
toimuvad rahvarohked lõõtsapeod
Valgjärvel. Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva ürituste raames mängis
koondorkestris 100 pillimeest ning
Heino esitles spetsiaalse kujundusega
enda tehtud 100. lõõtsa. Kanepi valla
mehena osaleb Heino alati kõigil meie
olulistel sündmustel ja rikastab neid
oma pillimängu, laulu ja juttudega.
Tänukirjaga tunnustati pikaaegset
Saverna
kooli
direktorit
ning
hariduselu vedajat Sulev Unti.
Kanepi valla aunimetused anti välja
kaheksas kategoorias.
Aasta tegijad - Kanepi Avatud
Noortekeskuse noorteaktiiv ja Siret
Konsa
Noored korraldasid 21. juulil Jõksi
laululaval suure suvepeo “PAM’
MÖLLU”. Kogu üritus organiseeriti
algusest lõpuni ise. Üritus läks igati
korda ning aitas Jõksi laululavale elu
sisse tuua. Noored said sellest palju
inspiratsiooni ja korraldavad sel suvel
taas suure noortepeo ning aitavad
korraldada Kanepi Festivali.
Tänukirja sai Kanepi valla rahvatriatlonite sari.
Aasta kohaliku elu edendaja - MTÜ
Põlgaste Jahtkond
MTÜ viib järjepidevalt läbi õppepäevi,
mille raames tutvustatakse jahinduse,
metsaolustiku
ning
loomadega
seonduvat. Põlgaste Metsasõprade
maja on saanud täiesti uue ilme,
tänaseks on hoone renoveeritud MTÜ
liikmemaksude, LEADER meetme ja
Kanepi Vallavalitsuse toel. Kanepi valla
noortele korraldati jahinduse huviring.
Maja renditakse välja ka koosolekute
pidamiseks ja muude sündmuste jaoks.

VALLAVANEMA VEERG

Aasta tegijad - Kanepi Avatud Noortekeskuse noorteaktiiv ja Siret
Konsa. Foto Kaisa Potter

Jahtkonda kuulub 30 meest.
Tänukirja pälvisid Saverna küla
tegemiste ja terviseraja arendamise eest
Ere Rekker-Mägi, terviseedendamise
ja liikumisharrastuse propageerimise
eest Vaike Meesak, eakate klubi Ajaring
eestvedamise eest Meedi Haabma ja
Põlgaste Maaelu Seltsi eestvedamise
eest Milvi Klaar.
Aasta kultuurielu edendaja - Ilse
Aigro
Ilse võttis Valgjärve lõõtsapeo
korraldamise oma südameasjaks.
Tänu temale sai 2018. aastal taaskord
toimuma traditsiooniline lõõtsapidu.
Ilse Aigro on silma paistnud
aastatepikkuse tööga kohaliku kultuurielu toetaja ja abistajana ning
pühendunud Valgjärve raamatukogu
elushoidmisele.
Kultuurielu edendamise eest tänati
tänukirjaga Kanepi seltsimaja juhatajat
Marju Jalast ja Saverna raamatukogu
juhatajat Tiina Hoopi.
Aasta sportlased - Kanepi valla
korvpallimeeskond
2018. aasta Põlva maakonna meistrid.
Meeskond on pikalt koos tegutsenud
ning sportlikku vaimu Valgjärve
kandis ikka au sees hoidnud.
Tänukirja saajad:
Allan Sarnit – Põlgaste Mudeliklubi
eestvedaja
MTÜ Saverna Kes Kus – Saverna
tervisespordi eestvedaja
Mari-Liis Länik – jooksu- ja suusamaratonidel osaleja
Mirjam Nikolai - korvpallitreener
Kaur Robin Sarnit – mudelspordi üks
noorimaid sõitjaid
Henry Zoludev – mudelspordi juuniorliiga sõitja
Aasta ettevõtja - Kanepi Aiand OÜ
Lisaks tavapärasele tegevusele avas
Kanepi Aiand oma uksed ürituste
korraldamiseks, mis mitmekesistab
nii nende endi võimalusi, kui loob
olulist lisaväärtus Kanepi piirkonda.
Oma tavapärase tegevusega on Kanepi
Aiand OÜ silma paistnud järjepideva
arenguga
ning
on
piirkonnas
ettevõtluse populariseerijaks.
Tänukiri anti Cantervilla Lossile ja

Mängumaale, mis valiti 2018. aastal
Baltimaade külalislahkeimaks.
Aasta külaelu edendaja - Urmas
Kivirand
Urmas Kivirand on pühendanud palju
aega Kooraste külaelu edendamisele,
korraldades mitmeid üritusi nagu
küla koosolekud, matkad, talgud,
rahvatriatloni korraldamine ja abistamine. Ta on Kooraste külakeskuse
mõtte algataja ja eestvedaja.
Tänukiri anti MTÜ Kooraste
Külaseltsile aktiivse külaelu edendamise eest.
Aasta hariduselu edendaja - Merike
Luts
Merike Luts väärtustab head haridust
ja haritust. Tema avar maailmavaade,
edasipüüdlik meel ja suhtlemisoskus
mitmes võõrkeeles on aidanud Kanepi
Gümnaasiumi hariduselu elavdada ja
edendada. Oma mitmekülgse töö ja
tegevusega innustab õpilasi õppima
ja olema edaspidises elus ettevõtlikud
ning loovad.
Tänukirjad hariduselu edendamise
eest anti Kanepi Gümnaasiumile.
Põlgaste lasteaia tegevuste mitmekesistamise eest tänati Kristiina
Kaljuranda ja Elle Vissi. Kristel
Uiboupin sai tänukirja mitmete
hariduselu elavdavate ja rikastavate
projektide läbiviimise eest Kanepi
Gümnaasiumis.
Aasta vabatahtlik töö - Marko Kaasik
Eelmisel aastal panustas Marko abipolitseinikuna üle 500 tunni. Tänu
suurele panusele tunnustati Markot
ka „Parim Põlvamaa abipolitseinik
2018” tiitliga. Tänukirjaga tänati
vabatahtlikku päästjat Lidia Pärnat.
Olulise panuse eest Kanepi valla elu
edendamisel tänati:
Janek Oja – aktiivne noor, valgus- ja
helitehnika asjatundja
Hegri Narusk – Kanepi valla
rahvatriatlonite sarja läbiviija
Mihkel Lillemägi – lauatennise
propageerija
Ly Vätson – sädeinimene, noorte ja
laste ringide juhendaja
Kerli Koor
kultuuri- ja haridusnõunik

Selle aasta talv hakkab taanduma,
päev on märkamatult veninud
meeldivalt
pikemaks,
väljas
on
tunda
kevade
lõhna,
lumikellukesed
õitsevad
ja
linnulaulu kostab järjest enam.
Läinud kuul valmis Krootuse
Põhikooli maja uus katus.
Töödega alustasime juba eelmisel
aastal, välja sai vahetatud vana
ja vihmavett läbilaskev eterniit
plekist katusekatte vastu. Hoonele
ehitati ka uued räästakastid,
vihmavee ärajuhtimise süsteem
ja täielikult soojustati kogu
koolimaja laepealne. Kanepi
Gümnaasiumis on samuti käimas
remonditööd,
et
eelseisvaks
vilistlaste kokkutulekuks oleks
kooli-maja veidi värskem ja
hubasem. Väga hea meel on
just selle üle, et meie lapsed
saavad paremad tingimused
hariduse omandamiseks. Tänaseks on Maanteeametiga allkirjastatud koostööleping, et
rajada kergliiklustee Kanepi
alevikust Tartu-Võru maantee
Ihamaru ristini. Sellega läheb
jalakäijate liikumine tunduvalt
turvalisemaks ja sealt saab edasi
rajada liikumisvõimaluse Jõksi
järve puhkealale.
Käesoleva kuu algul olid Riigikogu
valimised. Riigikogu valitakse
neljaks aastaks ja kindlasti mõjutab
see mingil määral kogu Eesti ja ka
meie kandi eluolu. Osalesin ka
ise sel korral Riigikogu valimistel
ja osutusingi valituks. Siin-kohal
tänan südamest kõiki toetajaid ja
poolehoidjaid. Olen otsustanud
asuda tööle Riigikogu liikmena.
Saan aru, et see saab olema
täiesti teistsugune töö ja tõsine
väljakutse. Ei plaani pealinna
kolida, vaid käin sinna tööle, pere
ja elu jääb Kanepi valda. Kindlasti
jätkan Kanepi valla arengusse
panustamist volikogu liikmena ja
seisan Lõuna-Eesti huvide eest.
Kaunist kevadet kõigile!

Kanepi valla tunnustuse saanud aktiivsed inimesed. Foto Kaisa Potter
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 19.veebruaril 2019
Kanepi Vallavolikogu istung toimus
19. veebruaril, istungi päevakorras
oli viisteist punkti.
Kaalukaima
eelnõuna
oli
päevakorras Kanepi valla 2019.
aasta eelarve, mis volikogu liikmete
poolt ühehäälselt vastu võeti. Valla
2019. aasta eelarvegasaab tutvuda
valla kodulehel ja Riigi Teatajas.
Järgmise
päevakorrapunktina
otsustas volikogu määrata Kanepi
valla 2018.-2019. a konsolideeritud
majandusaasta aruannete auditeerijaks
Audiitorbüroo ELSS
OÜ. Auditeerija valiti võrdlevate
pakkumiste võtmise teel.
Kanepi valla, Kõlleste valla ja
Valgjärve valla ühinemislepingus
lepiti
kokku,
et
ühinenud
vallas jätkatakse ja arendatakse
noorsootööd tegutsevate noortekeskuste baasil. Ühinenud valdades
tegutses kaks valla allasutusena
asutatud noortekeskust- Valgjärve
Valla Avatud Noortekeskus ja
Kanepi valla munitsipaalasutuse
Avatud Noortekeskus. Noorsootöö
ühtlustamise
ja
arusaadavuse
huvides otsustas volikogu muuta
noortekeskuste nimed. Uute nimede
kohaselt tegutsevad vallas Saverna
Avatud Noortekeskus ja Kanepi
Avatud Noortekeskus. Ühtlasi
kinnitati mõlema noortekeskuse
uued põhimäärused.
Volikogu otsusega kinnitati
uus
vallavalitsuse
struktuur.
Vallavalitsuse struktuurist viidi
9 peamiselt majandustegevuse ja
heakorraga seotud töötajat Kanepi
varahalduse struktuuri ja 3 töötajat

vastavalt
Saverna
külakeskuse
(0,5), Krootuse külakeskuse (1,0)
ja Saverna raamatukogu (0,5)
struktuuri. Kanepi Vallavalitsuse
struktuuris on 17 ametnikku ja 7
töötajat.
Volikogu otsustas anda Kagu
Ühistranspordikeskusele
nõusoleku osaleda Euroopa Sotsiaalfondist
rahastatavas
sotsiaaltransporditeenuse
osutamise
pilootprojektis. Pilootprojekti eesmärgiks on välja selgitada kõige
mõistlikum mudel, mille alusel
sotsiaaltransporditeenust edaspidi
kohalike omavalitsuste koostöös
osutatakse.
Seoses rahvakohtunike volituste
tähtaja lõppemisega oli päevakorras
rahvakohtunikukandidaatide valimine.Volikogule oli esitatud kolm
kandidaati- Monika Karniol, Toivo
Mündi ja Elen Kõrge, kes volikogu
poolt ka valituks osutusid.
Kanepi valla laste eraüldhariduskoolides õppimise toetamiseks
otsustas
volikogu
eraldada
eraüldhariduskoolidele
tegevuskulude katmiseks toetust
15.00 eurot kuus õpilase kohta.
Eraüldhariduskoolides õpib 20
Kanepi valla last.
Kena traditsiooni kohaselt
tunnustatakse
Eesti
Vabariigi
aastapäeva tähistamise raames
üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või
ühiskondliku tegevusega andnud
olulise panuse Kanepi valla inimeste
elukvaliteedi tõstmisele, hariduse,
kultuuri ja spordi edendamisele ning
valla maine arendamisele. Tuginedes

volikogu komisjonide esimeestest
ja volikogu esimehest koosneva
ajutise komisjoni ettepanekutele
otsustas volikogu anda aunimetus
„Kanepi valla aukodanik“ Heino
Tartesele, aunimetus „Aasta tegijad“
Kanepi Avatud Noortekeskuse
noorteaktiivile ja Siret Konsale,
aunimetus „Aasta kohaliku elu
edendaja“ Mittetulundusühingule
Põlgaste Jahtkond, aunimetus „Aasta
kultuurielu edendaja“ Ilse Aigrole,
aunimetus
„Aasta
sportlased“
Kanepi valla korvpallimeeskonnale,
aunimetus
„Aasta
ettevõtja“
Osaühingule
Kanepi
Aiand,
aunimetus „Aasta külaelu edendaja“
Urmas Kivirannale, aunimetus
„Aasta
hariduselu
edendaja“
Merike Lutsule, aunimetus „Aasta
vabatahtlik töö“ Marko Kaasikule.
Soovin palju õnne ja edu ning
teotahet kõikidele tunnustatutele!
Volikogu haridus- ja noorsookomisjoni ettepanekul võttis volikogu
ühehäälselt vastu Kanepi valla
haridusalase tunnustamise korra.
Määruse eesmärgiks on väärtustada
õppimist
ja
enesearendamist,
avaldada tunnustust silmapaistvate
saavutuste eest hariduse, seal hulgas
alushariduse omandamisel ning
toetada õpilaste aktiivset eluhoiakut
ja motiveerida edu saavutamisel.
Õpilasi tunnustatakse järgnevates
kategooriates:
1) gümnaasiumi lõpetamine
medaliga, millega kaasneb rahaline
preemia kuldmedaliga lõpetamisel
300
eurot
ja
hõbemedaliga
lõpetamisel 250 eurot;
2) põhikooli ainult “5“ lõpe-

tamine lõpuhinnete alusel, millega
kaasneb rahaline preemia 100 eurot;
3) maakonna tasemel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel,
viktoriinidel
jne
1.-3.
koha
saavutamine;
4) vabariiklikel ja rahvusvahelistel
olümpiaadidel
ja
konkurssidel edukalt esinemine;
5) sportlike saavutuste puhul
individuaalalade maakondliku 1.-3.
koha saavutamine;
6) sportlike saavutuste puhul
vabariiklikel ja rahvusvahelistel
võistlustel edukalt esinemine;
7) eriline panus koolielu
arengusse.
Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste lastele eraldatakse haridusalane tunnustus eduka esinemise
eest vabariiklikel ja maakondlikel
võistlustel, konkurssidel, kontsertidel, näitustel.
Tunnustused
antakse
üle
õppeaasta lõpul vallavalitsuse poolt
korraldataval aktusel vallavalituse
esindaja poolt.
Kanepi
Vallavalitsusele
on
14.11.18 edastatud Vissi, Maaritsa
ja Krüüdneri külade elanikelt
pöördumine ettepanekuga Kanepi
Vallavolikogule
valla
piiride
muutmiseks selliselt, et nimetatud
külad arvatakse Kambja valla
koosseisu. Laekunud avalduse kohta
kujundas oma seisukoha ja esitas
ettepanekud vallavalitsus, volikogu
majandus- ja eelarvekomisjon ning
volikogu ajutine komisjon. Tutvunud
esitatud
pöördumisega
ning
pöördumisele esitatud ettepanekute
ja seisukohtadega otsustas volikogu

mitte algatada Kanepi valla piiride
muutmise menetlust.
Volikogu oktoobri kuu istungil
arutasime Hr Jaak Uibu ja Priit Sibula
pöördumist, milles esitati volikogule
ettepanek rahvastikutaaste komisjoni
moodustamiseks.
Ettepanekut
arutas
täiendavalt
volikogu
haridus- ja noorsookomisjon ning
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
Ühiste
arutelude
tulemusena
jõudis
volikogu
seisukohale,
et rahvastikutaaste teemal on
puutumus
kõikide
volikogu
komisjonide tööga ning seetõttu
ei ole eraldiseisva komisjoni
moodustamine põhjendatud ega
vajalik.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
19.03.2019 algusega kell 15.00
Kanepi vallamajas.
Rõõmsat kevade algust kõigile!

Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Põlvamaa tunnustuse saajad
22. veebruaril tähistati Mooste folgikojas
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 25. tegutsemisaastat ja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva.
Pidulikul koosviibimisel anti üle Põlvamaa
teenetemärgid.
Põlvamaa teenetemärgi pälvis Gunnar
Paalmann
Gunnar Paalmann on seotud mitmete tugevate
ettevõtetega Kanepi vallas. Tuntumad neist
on EcoOil OÜ ja EZ RULO OÜ. EcoOil on
tegutsenud juba 2003. aastast. Esmalt tegeleti
üksnes erinevate looduslike õlide tootmisega,
kuid tänaseks toodetakse edukalt ka põnevaid
saunu, kümblustunne ja muud sarnast.
Gunnar Paalmani poolt juhitud ettevõtted
on ühed suuremad piirkonna tööandjad ning
töötajad on oma tööandjaga väga rahul. Lisaks
äripoolele on Gunnar alati valmis abistama
kogukonda, toetades kohalikke MTÜsid
oma võimaluste piires. Näiteks on piirkonna

avalikud puitpinnad kaitstud just EcoOili
toodetega ning seda sponsorluse korras.
Põlvamaa aukirja pälvis Milvi Hirvlaane
Milvi Hirvlaane on Kanepi kultuuriloo
kogumise, talletamise ja selle aktiivse
tutvustamisega tegelenud väga pikka aega.
Selle tänuväärse töö tulemusena on avaldatud
palju olulisi Kanepi kooli, kultuuri ja
kogukonna ajalugu käsitlevaid teoseid. Ta on
ka tunnustatud lektor ja koolitaja, kes alati
innustunult tutvustab oma kodupaika ka
mujal esinedes. Ta omab tihedaid sidemeid
meie kultuuriloo suurkujude järeltulijatega,
kes elavad välismaal, näiteks UngernSternbergide ja Rothide suguvõsa liikmetega.
Ta on Hurda nim. rahvuskultuuri preemia
laureaat ja Kanepi valla aukodanik. Tema
vabatahtlikuna tehtud töö Kanepi arenguks ja
hüvanguks on eeskujuks ja väärib meie kõigi
suurimat lugupidamist ja tunnustamist.

Gunnar Paalmann. Foto Indrek Illus
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Valmis AS Võru Vesi jätkusuutlikkuse uuring
Keskkonnalahendused
OÜ
koostas
eelmise aasta teisel poolel AS-ile Võru Vesi
jätkusuutlikkuse uuringu, mille eesmärgiks
oli anda hinnang vee-ettevõtte poolt
osutatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
(ÜVK) teenuste jätkusuutlikkusele haldusreformijärgsetes oludes ja regionaliseerumisele
suunatudveemajanduse tingimustes.Analüüsi
eelduseks oli, et ÜVK teenused oleksid
jätkusuutlikud, kui on täidetud järgmised
aspektid:
1) finantsiline – hindkatab kvaliteetse ÜVK
teenuste osutamise kulud;
2) sotsiaalne – vesion ÜVK tegevuspiirkondades kõigile kättesaadav ja taskukohane ning kulud on õiglaseltjaotunud.
Töö hõlmas olemasoleva olukorra analüüsi,
AS-i Võru Vesi finantsmajandusliku jätkusuutlikkuseprognoosi
tulevikus,
võimalike arengustrateegiate hinnangut ning
nende finantsmajanduslikujätkusuutlikkuse
prognoosi tulevikus, võttes arvesse veeteenuse
kulukust tarbijale ja sotsiaalsettaluvust.

Alternatiivsete
arengustrateegiate
valikul
analüüsiti olemasolevaid ja potentsiaalseidtegevuspiirkondi, lähtudes haldusreformi
tulemusel liitunud kohalikest omavalitsustest
(KOV)Võru
maakonnas
ning
Põlva
maakonnas Kanepi vallas. Alternatiivide
analüüsi käigus võrreldi erinevaid piirkondi ja
anti hinnangvaadeldavate üksuste suhtelisele
tõhususele ja mastaabiefektiivsusele, analüüsiti
ÜVK
teenustetaskukohasust
erinevates
piirkondades ja teenustariifide kujunemist
võrrelduna reaalsetetegevuskuludega. Uuringuga tehti finantsmajandusanalüüs ja
ÜVK teenuste hinna prognoos järgneva 40
aastaks. Koostamisel võeti arvesse vajalike
asendusinvesteeringute mahtusid, riigiabi
potentsiaalset mahtuvõi selle lakkamist,
rahvastikuprognoosi jms, arvestades sealjuures
ka kulutõhususe tõusuga läbimastaabisäästu
ning tegevuste tehniliselt efektiivsemaks
muutmise liituvates piirkondades.
Rahavoogude analüüsi tulemused näitasid,
et kui kõik järgnevad asendusinvesteeringud

viidaks elluomavahenditest ilma omavalitsuste
ja riigi panuseta, siis:

amortiseerunud ja vajavad lähitulevikus
olulises mahus väljavahetamist.

• kõikides
analüüsitud
piirkondades,
k.a AS-i Võru Vesi olemasolevates
teeninduspiirkondades tõuseks ÜVK teenuste
hind hiljemalt 25 aasta pärast üle kokkulepitud
taskukohasuse piiri(5,43 EUR/m3 + KM);
• enamikel vee-ettevõtetel tõuseks vaadeldava
perioodi lõpuks ÜVK teenuste hind
eralditegutsedes oluliselt rohkem (kuni ca
18 eur/m3 + km).Kui AS Võru Vesi laieneks
ülemaakondlikuks vee-ettevõttes oleks hind
perioodi lõpus36 aasta pärastca 7 eur/m3 +
km).

Kokkuvõtteks võib öelda, et AS-i Võru
Vesi laienemine osadesse või kõikidesse
analüüsitud ÜVV tegevuspiirkondadesse
ei tekitaks olulist muutust vee-ettevõtja
poolt pakutava veehinna kujunemisel,
kuidlaienemine aitaks hoida tariifi liituvates
piirkondades oluliselt madalamana kui eraldi
tegutsedesjätkates. AS-i Võru Vesi liitumisel
väiksemate vee-ettevõtetega suureneksid
müügimahud, kuidsamas tegevuskuludei
kasvaks märkimisväärselt. Seega on liitumine
oluline ka AS-ile Võru Vesi.
Uuringu terviktekstiga saab tutvuda AS Võru
Vesi kodulehel www.voruvesi.ee.

• esimese 12 aasta tulemused sõltuvad
oluliselt ÜVK arendamise kavas ettenähtud
tegevustest. Piirkondades, kus on hiljuti suur
osa süsteeme rekonstrueeritud ning lähiajal ei
ole suuri investeeringuidette nähtud, siis seal
ei tõuse veeteenuse hind ka nii märgatavalt
kui piirkondades, kus kõiksüsteemid on

AS Võru Vesi juhatuse liige
Juri Gotmans
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Lühiülevaade Kanepi valla 2019. aasta eelarvest
Kanepi valla 2019. a eelarve on esimene ühendvalla eelarve, mille koostamisel saab lähtuda uue
valla reaalsetest tuludest ja kuludest 2018. aasta andmete põhjal.
Kanepi valla eelarve on koostatud tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse
majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).
Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 20192023.
Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeeringute
tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid.
Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest väiksemad, põhitegevuse tulem on
positiivne.

Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:
•
Personalikulud moodustavad 54,97% s o 3 631 886 eurot.
•
Majandamiskulud moodustavad 35,75% s o 2 361 906 eurot.
•
Sotsiaaltoetused moodustavad 5,35% s o 353 372 eurot.
•
Eraldised moodustavad2,57% s o 169 814 eurot.
•
Muud kulud moodustavad 1,36% s o 90 080 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2019. aastal

Koondeelarve
2019. aasta eeldatav eelarve maht on 8 219 620 eurot.

Kanepi valla 2019 aasta koondeelarve

Investeerimistegevus
2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 391 304 eurot.
Investeeringukulud koosnevad:
•
Põhivara soetusest, s o 1 259 389 eurot.
•
Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest, s o 122 201 eurot-hajaasustuse
programm86 867 eurot ja 35 334 eurot kirikumüüri taastamine.
•
Finantskuludest, s o9 714 eurot.
Investeeringutulud on planeeritud summas 502 724 eurot ja koosneb:
•
Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest, s o 502 694 eurot (s h
ühinemistoetus 222 862 eurot, Energiasääst Krootuse Hooldekodus KIKi toetus 80 640 eurot,
Kanepi jäätmejaama ehituse KIKi toetus 199 192 eurot).
•
Finantstuludest, s o 30 eurot.

Finantseerimistegevus

Põhitegevuse tulud
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 6 820 701 eurot. See on 293 074 eurot ehk
4,5% enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.
•
Eelarve tuludest 54% ehk 3 666 280 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise
aastatäitmisega kasv +5%).
•
Eelarve tuludest 3% s o 239 790 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise
aastatäitmisega kasv 2%).
•
Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9% ehk 618 421 eurot (+5,0% võrreldes
eelmise aasta täitmisega). Laekumisest enamuse moodustab tulud hoolekandeasutustest s o 525
821 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 53 000 eurot.
•
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, s o 2 256 310 eurot (+3%).
Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud õpetajate alampalga tõus 1 250 euroni, lisaks laekub
riigilt matusetoetuse raha, noorte huvitegevuse toetus, asendushooldusteenuse toetus ning
lasteaiaõpetajate palgatoetus.
•
Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 39 900 eurot.
Põhitegevuse kulud
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6 607 058 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:
•
Üldised valitsussektori teenused -kulub 12,22% ehk 807 614 eurot.
•
Avalik kord ja julgeolek -kulub 0,15%ehk 9 752 eurot.
•
Majandus -kulub 7,47% ehk 493 283 eurot.
•
Elamu- ja kommunaalmajandus -kulub 1,0% ehk 66 263 eurot.
•
Tervishoid -kulub 0,04% ehk 2 370 eurot.
•
Vabaaeg, kultuur ja religioon -kulub 13,62% ehk 899 887 eurot.
•
Haridus -kulub 47,13%ehk 3 113 835 eurot.
•
Sotsiaalne kaitse -kulub 18,38% ehk 1 214 054 eurot.

Eelregistreerimine kooli
kodulehel
8. aprillini
osavõtumaksu 10 €
Kanepi vallavalitsuse
a/a EE152200001120263205
märgusõna KOKKUTULEK
ja osaleja
nimi/neiupõlvenimi.
Kohapeal
osalustasu 15 €

13. APRILL 2019
VILISTLASTE KOKKUTULEK

KANEPI GÜMNAASIUM
215

Info
tel:7976320

Maja avatud 14.00
Ajalookonverents 16.00
Kontsertaktus 17.00
Pildistamine 19.00
Ansambel Polero 20.00
Avatud kohvik

•
Finantseerimistegevuse all kajastatakse laenu võtmist summas 400 000 eurot jalaenude
tagasimaksmist summas 221 258 eurot.
Eelarves on valla omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe
213 643 eurot ehk 3,1% põhitegevuse tuludest, mison suunatud investeeringuteks.
Likviidsete varade mahtväheneb summas 496 195 eurot, mis on 7,3% põhitegevuse tuludest.
Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.
Koostas
Kaida Vool
finantsnõunik

Riigikogu valimised 2019
hääletamis- ja valimistulemus
03.03.19 seisuga oli Kanepi vallas kokku 3 889 valijat. Kanepi vallas kokku käis hääletamas
1 379 valijat, elektrooniliselt hääletas lisaks 1 012 valijat, mis teeb 61,5% kogu valimisõigusega
valijatest.
Valimisjaoskonnas nr 1 (Kanepi) hääletas kokku 734 valijat, valimisjaoskonnas nr 2 (Põlgaste)
425 valijat, valimisjaoskonnas nr 3 (Krootuse) 595 valijat ja valimisjaoskonnas nr 4 (Saverna)
661 valijat.
Enim hääli said erakondadestEesti Reformierakond (801), Eesti Kon-servatiivne Rahvaerakond
(534) ja Eesti Keskerakond (483).
Kandidaatidest: Andrus Seeme (453, Eesti Reformierakond), Tarmo Tamm (248, Eesti
Keskerakond) ja Uno Kaskpeit (194, Eesti Kon-servatiivne Rahvaerakond).
Kanepi Vallavalitsus tänab kõiki valla elanike aktiivse osavõtu eest!

Austatud Kanepi kooli vilistlane!
Vilistlased on iga kooli väärtus. Kool vajab vilistlaste toetust, olgu see
moraalne või materiaalne. Et säilitada ja tugevdada sidemeid oma kooliga
ning toetada ja innustada tänaste gümnasistide edukat õppimist, kuulutasime
eelmisel õppeaastal välja vilistlasstipendiumi. Oleme stipendiumi välja
andnud väga hästi õppivatele gümnaasiumiõpilastele õppeedukuse alusel.
Stipendiumi saanud gümnasistid on olnud siiralt üllatunud ja tänulikud
sellise vilistlaste tähelepanu eest!
Hea vilistlane! Sul on võimalus toetada püüdlikke õppureid, tehes ülekande
Kanepi Vallavalitsuse kontole EE152200001120263205 selgitusega
VILISTLASSTIPENDIUM.
Kõik toetajad toome välja kooli aastaraamatus. Aitäh!
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Gümnaasiuminoorte isamaaline õppereis Tallinnasse

Kanepi Gümnaasiumi noored Maarjamäe kommunismiohvrite Memoriaali seina juures.
Foto Tiiu Leppikus
Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva eel oli
Kanepi Gümnaasiumi noortel võimalus
riigikaitseõpetaja Sven Tobre eestvõtmisel
sõita õppekäigule Tallinnasse. Külastati
Johan Laidoneri Sõjamuuseumi Viimsis ja
osaleti Ajaloomuuseumi sündmusnäitusel

„Vali parem minevik”. Vaadati üle Maarjamäe
loss ja lossipargis asuv nõukogudeaegsete
monumentide välinäitus.
Päeva esimene peatus oli aga 23. augustil avatud
Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali
juures. Läbiti pikk mälestuskoridor, mille

seintele on jäädvustatud ohvrite nimed.
Jõudes süngest koridorist välja päikeselisse
õunapuudega koduaeda, tehti ka ühispilt
22 000 mesilasega kaunistatud memoriaali
pargipoolse seina ääres.
Eesti Sõjamuuseumil täitus just 100 aastat,
sest muuseum oli asutatud kindralmajor
Johan Laidoneri päevakäsuga 19. jaanuaril
1919. Muuseum asus algul vanalinnas, mõned
muuseumi varad olid nõukogude perioodil
punaarmee ladudes, palju neist lihtsalt hävitati.
1993. aastast hakati Johan Laidoneriga seotud
esemeid ja materjale koguma Laidonerile
kuuluvasse Viimsi mõisasse ja 2001. aastast
saigi sellest Eesti Sõjamuuseumi asukoht.
Muuseumis
on
sisustatud
Laidoneri
töökabinet, kogudes on palju erinevad relvi,
mundreid, kiivreid, üksuste lippe, sõjakaarte,
dokumente jm. Kaasaegne sõjatehnika ei mahu
enam mõisasse ja mõisaparki ära, seetõttu
ongi suur osa sõjatehnikast paigutatud eemal
asuvasse angaari. Väljapanekud olid väga
huvitavad ja neid tutvustas muuseumi giid.
Afganistani sõjaväelinnaku väljapanekust sai
rääkida ka meie riigikaitseõpetaja Sven Tobre
oma missioonil käimise kogemuste põhjal.
Hiljuti uuenduskuuri läbinud Maarjamäe
ajalookeskust külastasid EV sünnipäeva eel
väga paljude koolide õpilased, seetõttu ei

õnnestunud meil seekord Filmimuuseumisse
saada ja meile pakuti
Eesti esimest
sündmusnäituse programmi „Vali parem
minevik”, mis viis meid aastasse 1992. Algas see
programm naistepäeva puhul punaste nelkide
kinkimisega. Iseseisvusaja algul olid poodides
vaid tühjad letid, siis said õpilased talongide
eest osta klaaspudelites piima, pakis pikki
makarone, seepi jm kaupa, bensiini anti vaid
20-liitrine kanistritäis. Tehti läbi rahareform ja
rublad vahetati kroonide vastu. Vahetamisel
saadud 150 krooni eest sai osta vaid ühe
130-kroonise pileti Rock Summerile ja kaks
Coca-Colat. Samal aastal toimusid Riigikogu
valimised, vaadati filmilõike Riigikogu
esimesest kokkutulemisest ja presidendi
valimistest. 1,5-tunniga said läbitud olulised
muutused meie riigi ajaloo pöördelisel
perioodil, mil praegused gümnasistid ei olnud
veel sündinudki.
Järgmisel päeval esinesid noored koolis
toimunud EV 101. aastapäeva aktusel, kust
jäi kõlama nende mõte, et kõigi ülesandeks
on hoida oma riiki, arendada ja parandada, et
järgnevatel põlvkondadel oleks veelgi parem
siin üles kasvada ja elada.
Tiiu Leppikus
ajalooõpetaja

Kunstiõpetuse lõpunäitus 2019. aastal Kanepi Gümnaasiumis

Hanna Rahel Slungin tutvustab oma näitust. Foto Andre Kaljumäe
Esimene
abituuriumi
lõpunäitustoimus
1998. aasta mais. Idee tekkis ühel päikselisel
koolipäeval kunstiõpetuse tunnis, kus Tähte
Tageli klassi õpilased innustusid mõttest
luua ise tõelist kunsti. Kümme aastat hiljem
oli tookordse klassi vilistlane Martin Medar
nõus osalema suurejoonelise juubelinäituse
avamisel, kus ta meenutas “Protestiuksest”
alguse saanudürituste jada.
Mariliis Meesak, Kanepi Gümnaasiumi
abiturient kirjutas Kanepi Teatajas 2008:
Esmaspäeval, 7. aprillil oli Kanepi
gümnaasiumis juba kümnendat korda
abituuriumi korraldatav kevadine kunstinäitus õpetaja Ele Kõivu eestvedamisel.
Aasta 2008 on Eestis kuulutatud arhitektuuriaastaks ning näitus oligi sel korral
just
arhitektuuriteemaline,
pühendatud
Kanepi sümboliks olevale skulptorile August
Weizenbergile. Näitus avati koolimaja

vanemas osas, mis on valminud 1937. aastal
Eesti ühe kuulsama koolihoonete projekteerija
arhitekt Arnold Matteuse projekti järgi. Iga
õpilane lõi isikliku visiooni nii kunstist üldse
kui ka selle seotusest arhitektuuriga. Valminud
olid väga huvitavad maketid, projektid ning
abstraktsed maalid.
Kunstinäituse avamisel osalesid lisaks
õpilastele lastevanemad, Põlva maavanem
Priit Sibul, Kanepi vallavanem Aivar
Luts, koolijuhid Narvast ning teisedki
kunstilembesed uudistajad.
Uskumatult toredaid lõpunäituseid on olnud.
Ka tänavune on särav pärl pikas kees.Aasta
tagasi algas kahest kursusest koosnev kunstiõpe
hetkel 11.-12. klassile. Kunstiõpetuse teljeks on
TEA, MÕTLE ja LOO! Moodne lähenemine
on isikupärastatud õpe, kus õpilased ise saavad
omas tempos ja oma vajadustest lähtuvalt
saavad tegeleda loominguganing seda esitleda,

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus. Foto Rita Ziugand

hinnata ja analüüsida.
Rühmatöö käigus korraldasid õpilased
vajalikud taustategevused ning pidulik
sündmus algas kell 12.20 14. jaanuari 2019.a.
Kui kutsetega külalised ja osalised olid istet
võtnud esines piduliku kõnega Kadri Kalve.
Mõned julgustavad sõnad ütles kunstiõpetuse
õpetaja.
Esinemiste rea avas Laura, kes oli oma
töö teemaks valinud tarbekunsti. Laural
oli suvel tekkinud idee oma kannatlikkus
proovile panna ristpistetikandit tikkides.
Lilltikand oli raamitud ja ta kingib selle emale.
Järgmisena jutustas Moonika heegelkunstiga
kokkupuutest tärganud emotsioonidest. Tema
oli valmistanud kenad pehmed mänguasjad
õelastele. Põneva mõttega mänginud Keitlin
rääkis nukkude muutumise kunstist, mida
ilmestas huvitav video. Marisel oli palju ideid,
kuid mõtted tulid ja läksid. Viimasel hetkel
teostusaga põnev betoonilugu, mis sai ilusa
sinise taustaga esile tõstetud.
Hanna Rahel palus kauaks istumajäänud
osalejatelpüsti tõusta ja suundusime kõik
koos trepigaleriisse, kus noor kunstnik avas
oma esimese näituse, mis kannab pealkirja
“13 isiksust”. Temateosed kujutasid põnevaid
persoone, kes on Hanna Rahelit inspireerinud
nagu Bridget Bardot ja Twiggy.
Carlos-Mathias, Markus ja Laur palusid meil
aga keldrisse suunduda. Vana kasutuseta
seisnud ruum oli saanud uue hingamise.
Carlos-Mathias oli olnud suures mures
puuduva idee pärast. Õnneks tekkis tal tohutu
hulk küsimärke, mille lõuendile panekuga
ta olukorra päästis. Samuti oli Markusel
algselt raskusi kunstitööga toime tulla.
Andekas pisikene Markus oli aga lasteaias
maalinud kaladega akvarelli, mille nüüd
uuesti maalimine guaššidega osutus tema
võimaluseks. Laur oli kapis eksponeerinud
kaelarahad ja see mõte tekkis tal rahvusliku
metallikunsti raamatut sirvides.
Ootamatult olid vaatajate hulka siginenud

punastes riietes ja pikkade mustade patsidega
tegevuskunstnikud, kelle sõnum jõudis
vaatajate teadvusesse jätta sügava emotsiooni
oma perfomance’iga, kus põimusid kokku
piibli tekstid, kõhedustekitavad satanistlikud
helimaailmad ja veripunased käed. Siiamaani
on keldris näha jälgi sellest dramaatilisest
esitlusest.
Keldrist tagasi loenguruumi siirdudes saime
maitsta toidukunsti koledusi ja kaunidusi.
Jätkus Greg- Mattiase humoorikas etteaste
oma unistusest ilusaid suuri loomi (veiseid)
portreteerida, mis ei jätnud kedagi morniks.
Jaan nägi võimalust oma teemat arendada
maali animeerimisel. See oli väga inspireeriv
vaade teema lahendusele. Ly kasutas
fotograafiat ja valis paljudest pildifailidest
mõned, mis teda enim kõnetasid. Anneli sai
mõtte sügisesel KUMU näituse külastamisel
ning otsustas maalida Konrad Mäe maalides
olevaid elemente. Kristiina siirdus otsingutes
rõivadisaini maailma. Ta oli väga õnnelik, et
oli ka äsja õmblusmasina omanikuks saanud.
Tema õhuline tüllist lilledega kaunistatud
kleit, nägi välja uhke ja tekitas tunde, et kõik
ikkagi sõltub huvist.
Kadri üllatas vaatajaid oma ülimahuka
näitusega „Kuningas ja lohe“. Ta oli
valinud eksponeerimiseks 19 teost oma
viimastest maalidest ja need viisid vaataja
uitama fantaasiamaale, kus figureerivad
kuningad, nõiad, lohed ja muud uskumatud
olendid. Tema teosed on valminud ülima
põhjalikkusega.
Õppealajuhataja Eda pidas lõpetuseks kiidukõne ning meeldiva kokkuvõttega innustas
noori loomingulisi inimesi Epp Margna.
Olen järjekordselt uhke õpilaste võimete üle.
Jõudu ja edu teile!

Õpetaja Ele Kõiv

22. veebruaril tähistasime Kanepi Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva ja II trimestri
lõppu. Tunnustasime meie õpilasi väga hea õppeedukuse ja ka silmapaistvate saavutuste eest
spordivõistlustel ning olümpiaadidel. Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul oli külas Tartu Ülikooli
professor Marju Lauristin, kes veetis toreda päeva Kanepi Gümnaasiumis ja kaunistas oma
värvika sõnavõtuga meie aktust.
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Küünlakuu tegemistest Krootuse koolis

2. klassi etteaste vabariigi aastapäeva kontserdil. Foto Aime Sabre
5. veebruaril korraldas 8. klassi õpilane Räim ja noorsoopolitseinik inspektor Terje
Rihhard Kuld oma loovtöö praktilist osa, mille Lukk. Samal päeval tutvusid lõpuklassi
käigus ta uuris, kas ja kuidas äpi kasutamine õpilased õppimisvõimalustega Lähte ÜG-s.
lihtsustab loodusainete õppimist. Küsimused Külas käisid eelpool nimetatud kooli infojuht
olid füüsika, keemia ja matemaatika vald- Tiit Helm ja direktor Üllar Loks.
konnast, neile vastamiseks kasutati Kahoot`i.
14. veebruar oli samuti üsna sündmusterohke.
Nädal hiljem, 13. veebruaril said KEAT prog- Kõigepealt käis meil külas tallinlane Toomas
rammis osalejad teadmisi küberturvalisusest Pranstibel, kellel olid kaasas ämblikud. Lapsed
ja raudteeohutusest. Näpunäiteid jagasid said põhjaliku ülevaate Lõuna- Ameerikast
piirkonnapolitseinik Consuelo Laanemäe pärit liigist – linnutapikutest. Kaasas olnud

isendid olid tõepoolest vaatamisväärsed ja nii
mõnigi ämblikupelgur unustas loengu lõpuks
oma foobia sootuks.
Samal päeval tähistasime ka sõbrapäeva.
Nädala sees küsitlesid 9. klassi tüdrukudkoolikaaslasi, et välja selgitada kooli kõige
sõbralikum tüdruk, poiss ja töötaja. Tiitli
said koolitädi Sirje Unt, 9. klassi neiu Ülle
Suur ja sama klassi noormees Hardi Tohvri.
Meeleolu loomiseks esitas näitering luulekava
sõpradest ja sõprusest, seejärel sai segamini
aetud sõpruseteemalistele vanasõnadele
õiged algused ja lõpud leida ning kõige
lõpuks mängida ringmängu „Me lähme
rukist lõikama“. Päeva lõpus avati sõbrapäeva
postkastid ja jagati nende sisu adressaatidele.
Oma kodumaa 101. aastapäeva tähistasime
kontserdiga, kus iga klass esitas vabal valikul
neile südamelähedase numbri. Aktust juhtisid
5. klassi õpilased ja õpetaja Imbi Vaikmäe.
Ettekantav repertuaar oli mitmekesine: esitati
sõnalisi etteasteid erinevate luulekavade
näol, sai kuulata laulu ja pillimängu,
nautida playbackshow`d meie kuulsamatest
eurolauludest
ja
vaadata
lõpuklassi
muusikavideot. Pärast kontserti andisdirektor
Rita Punning üle Trimestri Tegija tiitliLisete
Härmale ja Markus Kõivule väga heade
tulemuste eest erinevate aineolümpiaadide

piirkonnavoorudes.
Teise trimestri viimasesse kolmandikku
mahtus veel mitmeid konkursse, olümpiaade
ja spordivõistlusi, kus meie lapsed olid tublid.
7. veebruaril toimusid Põlvamaa koolinoorte
meistrivõistlused lauatennises. Kokku võttis
võistlustest osa 38 maakonna õpilast. Meie
kooli esindas Viktoria Ivanova, kes saavutas
oma vanuseklassis I koha. 14. veebruaril
käisid 2.-3. klassi õpilased maakondlikul
rahvastepalli võistlusel. Nii poiste kui ka
tüdrukute võistkond tuli sealt tagasi 4. kohaga.
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus jäi
8. klassi õpilane Markus Kõiv kaasvõistlejatega
jagama 2.-4. ja Lisete Härma 4.-7. kohta
(9. klassi arvestuses). Lõpuks selgusid
ka emakeeleolümpiaadi tulemused, kus
eespoolnimetatud Markus ja Lisete saavutasid
mõlemad oma vanuseastmes I koha ja on
kutsutud 15.-16. märtsil vabariiklikku vooru,
mis toimub sel aastal Tallinnas.
Koolivaheajal jagas lektor Ervin Laanvee
Krootuse ja Saverna õpetajatele oma kogemusi
teemal „Refleksioon töökeskkonnas ja selle
positiivne mõju“.

Aime Sabre

PÕHIKOOLID
NOORTEKESKUS

Kanepi (valgus)festival ja Pam’möllu 2019
Mida aeg edasi, seda pikemaks muutuvad
päevad ning kevad pole enam mägede taga.
Kaugel see suvigi enam on. Võib hakata
vaikselt suveks plaane tegema ja sättima.
Sellel suvel on plaanis Kanepis midagi eriti
suurt ja vägevat. Valla noorsootöötajad panid
pead kokku ja otsustasid korraldada Kanepi
(valgus)festivali! Kindlasti on see midagi
sellist, mida varem siin kandis nähtud pole!
Üritus toimub kõige magusamal suveajal 19.20.juulil. Tegemist on kahepäevase festivaliga,
mis koosneb tegevustest, mis mõeldud kogu
perele. Ürituse peaosa hakkab toimuma Jõksi
järve ääres, kuhu 19.juuli hilisõhtul tekib lisaks
muudele atraktsioonidele ka muinasjutuline ja
imeline valgusmets. Kindlasti ei möödu festival
ilma pidudeta. Peod toimuvad lausa mõlemal
päeval ning meie lavalaudadel astuvad üles
tõelised Eesti kuulsused muusikamaastikul.
19.juuli õhtuks ootame esinema reggae’t,
hiphoppi ja afropoppi viljelevat ansamblit
BOMBILLAZ, mis oma kuumade rütmidega
viib meeleolu taevani! Peale Bombillaze
esitlust läheb aga õhustik veelgi kuumemaks,
sest lavale tuleb praeguse aja üks tuntumaid
bände SHANON.
Ka 20. juulil toimub järve ääres pidu! Sellel

päeval toimub juba teist aastat järjest noorte
suvepidu PAM’ MÖLLU. Õhtut alustavad
noored hip-hopi poisid KÜBERÜNNAK &
KARMO. Peole paneb punkti tõeline Eesti
räpilegend- GENKA!
Lisaks Jõksi järve ääres toimuvale pakub
festival veel palju muud põnevat- näiteks on
kavas kanepitoodete laat, kanepilabürint,
lasteala ja orienteerumisvõistlus üle kogu
Kanepi valla, mille peaauhind on eriti magus!
Et põnevust säilitada, jätame edaspidiseks veel
paar üllatust! Hoiame teid infoga kursis ning
kohtume suvel KANEPI festivalil!
Siret Konsa
Kanepi Avatud Noortekeskus

Saverna Avatud Noortekeskuse logokonkurss
Seoses asjaoluga, et veebruarikuus kinnitas
volikogu ametlikult varasemalt Valgjärve
Valla Avatud Noortekeskuse nime kandnud
noortekeskuse nimeks Saverna Avatud
Noortekeskus, otsisime endale konkursiga
ka uut logo. Logokonkursile laekus kokku
12 tööd, seitsmelt autorilt. Logosid hindas
komisjon, kuhu kuulusid Greta Pentsa, Kerli
Koor, Ly Vätson, Katrin Slungin ja Tiina
Hoop. Võidutöö puhul sai määravaks logo
originaalsus ja puu temaatika. Võidukavandi
autoriks oli Edith Varb.
Lisaks logole leidis noortekeskus endale aga
ka midagi, mida isegi ei otsitud ning selleks
oli tunnuslause. Lause sai võetud Kärol Mägi
esitatud logolt ning lause kõlab nii: „Head
mõtted viivad tegudeni, teeme aja koos
lõbusaks Saverna Avatud Noortekeskuses!“
Aitäh kõigile osalejatele!

Greta Pentsa
Saverna Avatud Noortekeskuse juhataja

KULTUUR
HARIDUS
„Ajaringi“ ohutuspäev politsei
ja päästekeskusega
Vaatamata sellele, et oli suur sula ja palju
lörtsi teedel, oli rohkelt huvilisi vapralt kell
9 kohal, et meie ühisüritusest osa saada.
Kui tavapärane võimlemispooltund tehtud,
algas meie kohtumine kohvilaua taga
politsei ja päästekeskuse spetsialistidega.
Esimesena sai sõna Kagu politseijaoskonna
Põlva piirkonnavanem Katrin Satsi, kes
rääkis huvitavalt eluliste näidete varal,
kuidas kohalik kogukond saab aidata
kaasa meie kõigi turvalisuse tagamisele ja
tekkinud probleemide lahendamisele. Kui
keegi märkab mingeid vägivallale viitavaid
ilminguid (füüsiline, psüühiline, majanduslik,
ka põlvkondade vaheline jne), teatada kas
piirkonnapolitseinikule telefonil 56928208
või ohvriabi töötajale politseimajas Anne
Klaarile telefonil 58669873 või hädaolukorras
112. Muidugi võib alati pöörduda ka valla
sotsiaaltöötajate poole. Teatajal on võimalik
alati jääda anonüümseks, ainult ära jää

ükskõikseks ja kõrvaltvaatajaks.
Päästekeskuse Põlvamaa
piirkonna juht
Peeter Tigas rääkis, et põhiline tulekahjude
põhjus on hooletus ja just eakatega
juhtub üle 65% õnnetustest. Tihti saab
tulekahju alguse katkistest küttekolletest,
vananenud elektriseadmetest, ülekütmisest
ja küünaldest... Tema sõnum oli: “Kutsuge
päästjad endale koju, et nõustada tuleohutust
just teie majapidamises.“ Tuleohutuse
nõustamistelefon on 1524. Tekkis palju
küsimusi ja saime kõigile ammendavad
vastused.
Oli sisukas päev ja koju jõudes vaatas kindlasti
nii mõnigi veel üle, kas kõik ikka on parimas
korras.
“Ajaringi”muljeid veebruaris jagasid
Tea Sikk ja Maire Oeselg

Põlva maakonna lahtiste
mälumängumeistrivõistluste 2. etapp
19. veebruari õhtul kell 19 toimus Kanepi Seltsimajas Põlva maakonna lahtiste
mälumängumeistrivõistluste 2. etapp. Osalemas oli 13 võistkonda Lõuna-Eestist. Kokku esitati
võistejatele 40 küsimust ja võimalikust 80 punktist teenis esimesele kohale tulnud võistkond
Põlvast 48 punkti. Võistlejad jäid mälumänguga rahule ja soovisid ka järgmistel hooaegadel ühe
etapi toimumist Kanepis. Esindatud oli ka Kanepi vald, meeskonna eestvedajaks Tiina Hoop.
Küsimused koostas ja turniiri korraldas Marju Jalas, abilisteks olid Heli Adamson ja Linda Jalas.
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Saverna Avatud Noortekeskuse
sünnipäevapidustused

Kõlleste Avatud Noortekeskuse sünnipäev

Kõlleste Avatud Noortekeskuse sünnipäev. Foto Kaisa Potter

Saverna Avatud Noortekeskuse sünnipäev.
8. veebruaril oli Saverna noortel palju sigimistsagimist, sest tähistati noortekeskeskuse 12.
sünnipäeva. Peo ettevalmistustega tehti algust
juba eelmisel päeval, kui kaunistati ära peosaal.
Ka peopäeval oli tegevust küllaga – lõikuda
tuli puuviljasalat, valmistada dipivaagen, täita
popkornitopsid ning katta laud.
Kuigi olime oma sünnipäevale kutsunud
sõpru kõikidest maakonna noortekeskusest,
ei saanud mitte ükski neist erinevatel
põhjustel peol osaleda. Seetõttu tähistasimegi
sünnipäeva vaid omakeskis.
Peo alguses kuulutati välja noorteka
logokonkursi võitja ning tänati kõiki
osalejaid. Peale seda esines Saverna Avatud
Noortekeskuse tantsurühm tantsukavaga
„Mina ka“ ning Jaana Jurtin esitas
lehviklooridega kõhutantsu, misjärel said
külalised loa peolauda rüüstada ning kõhud
hea-paremaga täita.
Kohal olid Ruutu 10 improteatri näitlejad,
kes andsid sünnipäevapeol 45-minutilise

etenduse. Näitlejad kaasasid oma etendusse
ka noori ning etendus pakkus mitmeid
humoorikaid
olukordi.
Peo
suurim
tõmbenumber oli kindlasti noortekasse püsti
pandud fotobox. Lapsed said kaamera ees kas
üksi, sõbraga või kogu kambaga pilte teha ning
kõigi suureks rõõmuks jäädvustatud hetked
kohe ka välja printida.
Samuti ei jäänud kulutamata sisse söödud
kalorid, sest disko saatel tantsiti lausa
mitu tundi. Sujuvalt hakkasid noored õhtu
lõpupoole tantsu saatel saali koristama ning
dekoratsioone alla võtma. Oli uskumatu näha,
kuidas selle aktsiooniga järk-järgult kõik
sünnipäevalised liitusid ning vaid 20 minutiga
olidki koristustööd tehtud. Noortekeskuse
juhatajal jäi üle seda kõike nähes vaid üha
enam veenduda, kui toredad, tublid ja armsad
on Saverna noored.
Greta Pentsa
Saverna Avatud Noortekeskuse juhataja

16. veebruaril tähistas noortekeskus oma 5.
sünnipäeva. Sünnipäeva korraldajateks olid
noored ise ja sünnipäevale olid kutsutud kõik
Põlvamaa noortekeskused. Noorte suureks
rõõmuks tuli sünnipäevale palju noori ja
noortekeskustest olid esindatud Ahja, Mooste,
Veriora, Orava, Saverna ja Kanepi Avatud
Noortekeskused, suured tänud tulemast ja
aitäh imeilusate kingituste eest!
Peo planeerimine algas juba mitu kuud varem.
Meelelahutuseks tellisime fotoboksi (Fotostop.
ee), mis aitab iga pidu meeldejäävamaks
muuta ja külalised said ka toredad pildid kohe
kaasa. Mõeldes ka väiksematele külalistele
kutsusime imeilusaid näomaalinguid tegema Deisi (FB:DeisiNäomaalingud-Deisi
Peokorraldus OÜ). Loomulikult ei saanud me
ka ilma virtuaalreaalsuseta (Exitmobiil.ee),
mis on noorte seas jätkuvalt populaarne. Peo
lõpetuseks tuli esinema ansambel Kapriiz, kes
suudab tantsima panna igas vanuses noored.
Peoõhtu ettevalmistused algasid juba
hommikul kell 10, kui kohale tulid
noortekeskuse heli- ja valgustehnika huvilised
noored, kes hakkasid saali valmis sättima.
Peakorraldajad ja abilised tulid ka ning algas
saali ja söökide ettevalmistamine, noored

töötasid ühtse meeskonnana, tööülesanded
jagati nii, et kõik tundsid ennast vajalikuna.
Saalis kaunistasime ja katsime 6 lauda
suupistetega, noortekeskuse uues köögis ootas
kõiki ülimaitsev kringel.
Pidu algas kell 17:30, õhtut alustasid meie
kõhutantsuringi noored, kelle etteaste oli väga
ilus. Õhtujuhtideks olid Keithlin Michelson
ja Anna Cordey, tüdrukud olid ka ürituse
peakorraldajateks. Keithlin kirjutas neile
teksti, lausa nii hea, et külalised ei uskunud,
et ta ise oli selle välja mõelnud. Noorte
tänukirja sai Kerli Koor, kellega nad 5 aastat
tagasi noortekeskuse asutasid. Tänukirjad said
ka teised noortekeskused, hea koostöö eest.
Kui peo ametlik osa läbi, said kõik võimaluse
tutvuda noortekeskuse uute ruumidega.
Peol oli nii suuremaid, kui väiksemaid külalisi
ja ka lapsevanemaid, peo meeleolu püsis
terve õhtu lõbusana. Noortel oli hea meel,
et nende korraldatud üritus nii hästi läks.
Kõlleste Avatud Noortekeskus tänab kõiki, kes
aitasid üritust korraldada või tulid meile õnne
soovima.
Kaisa Potter
Kõlleste Avatud Noortekeskus

KOGUKOND
HARIDUS
Prangli küla vastlapäev
Teisel märtsil toimus Prangli külas vastlapäev.
Tore päev, kui külarahvas koguneb külakeskuse
juurde olenemata ilmast. Sellel aastal ilmataat
kinkis ilusa valge lumevaiba.
Vastlapäev
algas kell 12.00.Seejärel
viieliikmelistel võistkondadel tuli läbida seitse
orienteerumispunkti (punktides tuli täita
erinevaid ülesandeid), oakott pea peale panna
ja 10 kükki teha, neli palli ämbrisse visata,
seaketast veeretada, slaalomirada läbida
kelguga, trips- traps-trulli mängida, topsi ja
lusikaga lumememm ehitada, hüppenööriga
hüpata. Kahjuks ilm ei soosinud lumememme
ehitamist, siis lapsed joonistasid või
meisterdasid käepärastest materjalidest oma
lumekujud. Läksime mäe peale pikemat
liugu laskma, mis ka õnnestus, sest väikesed
külmakraadid tegid lume tugevaks ja
kandvaks.

Prangli vastlapäev. Foto Liisi Pikki

Kui õues said tegevused tehtud, siis liiguti
edasi külakeskusse, kus söödi hernesuppi ning
vastlakukleid. Kõrvale rüübati teed. Samal ajal
lahendati ristsõna ja mõistatusi. Toas mängiti
veel mõned mängud: kes saab kiiremini keti
kokku, herneste vedamine taldrikul, topsidest
püramiidi ehitamine, pingpongipalli põrkega
topsi püüdmine, lumememmele mütsipähe
kerimine.Väike autasustamine ning seejärel
asuti koduteele.
Väga tore oli näha, et meid nii palju vastlapäeval
osales. Kohtumiseni järgmistel üritustel!
Meie tegemistega saad ennast kursis hoida
facebook´i lehel: MTÜ Prangli Külaselts.

Prangli külakeskuse huvijuht
Merle Juhkam

Isemoodi vastlad Maaritsas
Tõepoolest juba teist aastat järjest on Maaritsa
Kultuurimajas isemoodi vastlad. Möödunud
aastal toimus Ahhaa Keskuse teadusshow.
Tänavu tõid Tartu Tammepesa Mängumaa
mängujuhid Nerf-relvadega lahingud meile
otse saali kõigile huvilistele proovimiseks
ja kaasalöömiseks. Erinevaid relvaliike oli
väga palju, lausa kastide kaupa ja lapsed said
neid kõiki oma suva järgi proovida. Vahet
pole, kas oled poiss või tüdruk, kas saad

pihta märklauale või supikausile, millest keegi
parasjagu hernesuppi sööb. Need kuulid olid
hästi kerged ja lendasid tõepoolest mõnel
juhul vaata et üle saaligi. Kes see ikka neid
suures mänguhoos jälgida jaksab. Tekkisid
ka mõned päris tõsised võitkonnad, kus isad
oma lastega kaasa lõid ja ehk rohkemgi seda
nautisid kui nende lapsed.
Saal on meil suur jagub ruumi ka suurele
lauale, mille ümber kogunevad täiskasvanud

ja eakamad hernesuppi sööma, teed ja
vastlakukleid maitsma ning muid külauudiseid
jagama. Kaks tundi möödus mängijatel
kiiresti. Supp ja vastlakuklid sobisid nüüd
tühja kõhuga imehästi nii suurematele kui
väiksematele. Ütleb ju vanasõnagi “Tühi kõht
on kõige parem kokk!“
Kui nüüd tekib küsimus, et miks me
kultuurimaja juurest liumäel enam sõitusid ei
korralda, siis vastan: see on eravaldus. Kuid eks

neid võimalusi ole teisigi, pika talve jooksul on
need kohad kindlasti huvilistel üles leitud ja
oma suusa- ja kelguringidki tehtud.
Tulemas 22. märtsil Kevadpidu.
Ootame kõiki peole!
Kaunist kevade ootust kõigile!
Astra Kittus
Maaritsa Kultuurimaja
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Rahvalik kohvik-õhtu Savernas

Põlgaste Mudeliklubi võidutses
juuniorliiga etapil

Sügiskulla Leedid. Foto Greta Pentsa
Savernas alustati Vabariigi aastapäeva pidustusega juba üsna vara ning seda 20. veebruaril.
Ürituse korraldasid koostöös Saverna Külakeskus ja Saverna raamatukogu.
Külalistele oli kaetud tagasihoidlik kohvilaud ning õhtu jooksul võis kuulata Kanepi harrastusteatri
näitlejate poolt esitatud isamaalisi luuletusi ning nautida erinevaid tantsunumbreid. Esinesid
Saverna Avatud Noortekeskuse tantsurühm kahe tantsuga - esitati isamaaline tants „Isamaa
ilu hoieldes“ saatel ning 21. sajandi Eesti poppkultuuri kuuluva etteastega „Mina ka“. Samuti
tantsisid neli kaunist tantsu Sügiskulla Leedid. Peokülaliste vahel viidi läbi meeleolukas Eestiteemaline viktoriin.
Õhtu peaesinejaks olid aga Heino Tartes ja sõbrad, kellele iga laulu järel tormiliselt aplodeeriti.
Lõõtsamuusika andis ka ideaalse võimaluse tantsupõrandal jalga keerutada. Üritusest kogutud
tulu annetati Karl Kikka skulptuuri valmimise heaks.
Greta Pentsa, Saverna külakeskuse juhataja

Lõbus vastlapäev Kanepis

Juunior-Liiga viienda etapi A-klassi esikoha napsas Põlgaste klubi all sõitev Henry Zoludev.
Foto Sten Sang
9. veebruaril Põlgaste endises koolimajas
toimunud mudelautosõidu juuniorliiga viies
etapp tõi Põlgaste klubile ohtralt esikohti.
Kõrgeima koha võidukarikad said kätte Henry
Zoludev ja Kaur Robin Sarnit. Alamgrupi
võitjad B.1 Kevin Virt ja C.1 Oliver Truuts.
Paralleelselt sõideti ka MicroPro klassi, kus
autodel pole piirangut. Selles võttis esikoha
klubi noorim Kaur Robin Sarnit ja teise koha
Allan Sarnit.
Põlgaste Mudeliklubi eestvedaja Allan Sarnit
avaldas heameelt rohke osavõtu üle. „Täna
võistles kakskümmend neli noort ja ees
ootavad etapid Rakveres, Adaveres ja VäikeMaarjas. Käesolev hooaeg on teine ning kestab
sügisest kevadeni,” selgitas ta. Aasta lõpus
jõudis Põlgastesse kohale 240 ruutmeetrine
sõiduvaip, mis saabus Hollandist ja soetati
Leader programmi toel. Paari tuhande
eurone kvaliteetne erikate aitab hinnalistel
masinatel kauem kesta ning hoiab tehnika
tolmust puhtana. Värske vaiba peal toimuski
etapivõistlus, millele oli kaasa elama tulnud
arvukalt klubijuhte ning pereliikmeid.
Juunior-Liiga viiendale etapile tuli kaasa
elama Eesti Automudelispordi Klubi juht
Hans Mõtshärg, kes on hobiga tegelenud üle
kolmekümne aasta. Tallinas on ta mitmeid

mudelautohalle pidanud, kuid üle jõu
käivad rendihinnad sulgesid ka viimase,
pea aasta tagasi töös olnud saali. Mõtshärg
tunnistas, et pealinnas on keeruline leida
renti tasuda aitavaid sponsoreid. Ta avaldas
kiitust
väikevaldade
vastutulelikkuse
üle, mis võimaldab hobiga tegelejatel ala
edendada ja noortele huvitegevust pakkuda.
Mudelautondusega tegeleb Mõtshärg siiani
ning sõidab bensiiniga liikuva isendiga,
millega saab ka väliradadel korralikku kiirust
arendada ja täpsust katsetada. Ta avaldas
lootust, et lapsevanemad toetavad oma
tehnikahuvi üles näitavat järelkasvu, kuna
see annab noortele mõtestatud tegevust ning
motiveerib edasi arenema.
Põlgaste Mudeliklubis toimub huvitegevus
kahel päeval nädalas ning huvilised on
oodatud ühendust võtma klubi eestvedaja
Allan Sarnitiga.
Allan Sarnit soovib Põlgaste Mudeliklubi
nimel tänada Kanepi valda, MagusadKilod
OÜ, Sale äri, COOP Põlva, Arke lihatööstus,
Ridali Lennuklubi, YellyBean, Sanitex, A.M.F
Hulgikaubad, Mäe-saia Talu, Sinikalda Talu,
Loretta Mööbel, MCD-RC, RC-EST ja Garaaž
12.
Sten Sang

Kanepi vald oli esindatud
35. Eesti omavalitsuste talimängudel
Foto Kanepi seltsimaja
Kanepi Avatud Noortekeskus ja Kanepi Seltsimaja on ühiselt vastlapäeva korraldanud juba
aastaid. Seekord otsustasime pidada vastlapäeva mitte traditisiooniliselt Lattiku mäel vaid Kanepi
Seltsimaja taga, seda eelkõige ebakindlate ilmaolude tõttu. Õues sai tehtud mitmesuguseid
lõbusaid mänge ja võistlusi, näiteks kelguslaalom ja kada loopimine. Väikesest seltsimaja tagusest
künkast oli lastel võimalik lasta ka lõbus vastlaliug. Pärast sai sees meisterdada vurri, kaunistada
endale ise vastlakukkleid, juua teed ja süüa hernesuppi. Pisut teistsugune, kuid vahva vastlapäev
tõi kokku palju lapsi ja peresid. Täname kõiki osalejaid!

L. 30 märtsil kell 18.00
Ihamaru külamajas

Lisaks tutvustame iiri tantse

Pilet kohapeal 5€,
Ihamaru küla rahvale 3€

mängib iiri muusikat

PADDY’S

2.-3. märtsil Kadrinas toimunud 35. Eesti omavalitsuste talimängudel osales 50 omavalitsust,
mis moodustab 63% Eesti omavalitsustest. Spordirõõmu osaliseks sai ligi 1500 inimest.
Talimängudel võeti mõõtu 9 spordialal. Üldkokkuvõttes selgitati parimad linnad ning parimad
vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku. Üle 8000 elanikuga valdade
arvestuses võitis Rae vald vaid 3 punktise eduga Tartu ees. Kolmandaks tuli Viljandi vald.
Väikeste valdade paremusjärjestus oli järgmine: Alutaguse, Kiili ja Viru - Nigula vald.
Kanepi vald sai väiksemate valdade arvestuses 9. koha. Juhtide mitmevõistluses (kuni 8000
elanikuga vallad) sai Kanepi vallavanem Andrus Seeme II koha.Mäesuusa M16 klassis võitis
Silver Ostrat II koha ja Ott Ostrat V koha.Lumelaua M16 klassis tuli Henry Zoludev Vkohale.
Väga südilt esinesid ka murdmaasuusatajad Siim Sellis, Toomas Horma,Anar Laur ja lauatennise
võistkond kooseisus ArgoZoludev, Marko Tiisler, Nele-LiisVäise ja Kevin Virt. Kanepi
korvpallivõistkond jäi jagama 23.-27. kohta.
Au ja kiitus kõigile osalejatele, kes võistlustest osa võtsid ja valda esindasid!
Jüri Härtsmann
spordijuht
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Lehitsedes Kanepi kihelkonna kultuuriloolist kalendrit märtsis
1. 210 aastat tagasi 18./30.01.1809
sündis Koorastes Hermann Guido
Samson von Himmelstiern(a)
*Kooraste 18./30.01.1809 † Tartu
18./30.01.1868 †† Tartu Vana-Jaani
k., arstiteadlane, Tartu Ülikooli
rektor. Haridus: Tartu Gümnaasium
1828, Tartu Ülikool juura 1832,
meditsiin 1834, Dr. med. 1834,
korp.Livonia 1826, Curonia auliige
1858, jätkas õpinguid
Berliini,
Würzburgi ja Viini ülikoolides,
abiellus 1836 Würzburgis kuningliku maanõuniku P. v. Wetzi
tütrega,
mereväe
teenistuses
1837 sai Kalinkinihospitalis St.
Peterburis, militaararsti kliinilise
väljaõppe, 1842 ülemarst Aleksandri
Kadetikorpuses
Brest-Litovskis,
28.05.1845 valiti Tartu Ülikooli
uue riikliku meditsiini kateedri
juhatajaks, juurutas esmakordselt
kohtumeditsiini
praktikumid,
nõudis kohtu-meditsiiniliste ekspertiisides ka ümbritseva keskkonna
uurimist. Alates 1866 hakkas lugema
sõjaväehügieeni kursust. 21.01.1865
valiti Tartu Ülikooli rektoriks
kuni surmani 30.01.1868. Eesti
Loodusuurijate Seltsi president.
Autasud: St. Wladimiri 3.kl., St. Anna
2. kl. ja St. Stanislawi 2.kl. ordenid.
T.: „Teadaanded riikliku meditsiini
professori praktilisest tegevusest
(1847, 1852, 1862)“, organiseeris
aastail 1856-59 Liivimaa maaelanike
silmade läbivaatuse, millega tehti
esimene katse Venemaal koguda
statistilisi andmeid silmahaigusi
põdevate ja pimedate kohta. Ta

oli sotsiaalhügieeni kohalikuks
pioneeriks, kirjeldas skorbuudi
patanatoomilist pilti, epideemiat
Moskvas 1840. B: Tartu Ülikooli
ajaloo küsimusi IX, 1979.
2. 120 aastat tagasi *2.03.1899
sündis Kõlleste v. Alfred Sild,
lõpetas Kanepi kihelkonnakooli,
täiendas Tartu Õpetajate Ühingu
kaubanduskoolis, Põlgaste vallasekretär,
vallakohtu
kirjutaja,
perekonnaseisu-ametnik, õpetaja
Karaskis, postiagentuuri juhataja,
oli Kanepi Laulu Seltsi juhatuses,
Põlgaste Rahvaraamatukogu Seltsi
asutajaid, KL Põlgaste rühmapealiku
abi, juhatanud laulukoori, olnud
näitleja. † 23.10.1977 Põlgastes,
maetud Kanepi Mäe kalmistule.
3. 65 aastat tagasi 2.03.1954
suri Vabadusristi kavaler Rudolf
Ader, †† Kanepi Ala kalmistule,
*Heisri mõisas 9.02.1891, langes
I maailmasõjas vangi, võitles
Vabadussõjas Landesvehri vastu,
ülesnäidatud vapruse eest sai
autasuks talu Kiidjärve v. Leevi
karjamõisast.
4.55 aastat tagasi 5.03.1964
suri Tartus Voldemar Jalas, ††
Mäe
kalmistule,
*21.12.1902
Jõksis, kaupmees, ehitaja, Kanepi
Kaupmeeste
Ühingu
sekretär,
Kanepi Lauluseltsi laekahoidja,
Kanepi Vabatahtliku Tuletõrje
kompanii ja divisjoni pealik.
Represseeritud Kanepis 24.06.1951
(§58 25+5 a.) vabanes 1956 juulis.
V. Jalase Siberi päevik koos asub
Kirjandusmuuseumis.

5. 125 aastat tagasi 11.03.1894 sündis
Erastvere v. Märdi t. Leonhard Oja,
† Maarja-Magdaleenas 9.08.1983,
lõpetas Kanepi kihelkonnakooli,
Võru Gümnaasiumi, muusikalise
haridusega, koolmeister Võru G.,
seltsielu tegelane Erastveres, Kanepis,
Võrus, muusikajuht, organist, köster
Maarja-Magdaleenas,
juhatanud
ühendkoore Kanepi laulupäeval
1925, viis koos venna Ludvigiga
Kanepi Lauluseltsi meeskoori 1923
Võrumaa laulupäeva võistulaulmisel
esikohale.
6.170 aastat tagasi 19./31.03.1849
sündis Kaagvere v. Kaara t.
kuulus tenor Hans Kann, †
Tartus
7.10.1932
††
Raadi
Vana-Jaani kalmistule. Kanepi
kihelkonnakooli kasvandik, Kanepi
meeskoori I tenor, hinnatud solist
üldlaulupidudel, abiõpetaja Karstes
1865-72,
1872-83
koolmeister
Krootuses, 1883-92 Võrus „Kandle“
seltsi majapidaja, koorijuht, 18921932 Tartus „Kalevala“ kvartetis ja
Miina Härma segakooris, osales 9
Eesti üldlaulupeol (kuni 1928.a.),
VIII üldlaulupeol 1923 sai Hans
Kann erilise austuse osaliseks,
nimetati „Estonias“ peetud pidusöögil
„laulujumalaks“.
Tema
hauasamba heaks tehti Kanepi
laulupäeval korjandus, müüdi tema
portreepiltidega postkaarte. Kanepis
nimetati tema jalgsi lauluproovidele
käimise tee Kaagverest Kanepisse
tema auks Hans Kannu tänavaks.
7. 145 aastat tagasi 15.03./27.03.1874
sündis Võrus Oskar Evald Daniel,

Kanepivalla sündmuste kalender märts-aprill 2019
Sündmus

Kultuuriloolist
kalendrit sirvis
Milvi Hirvlaane

ELEKTRITÖÖD

Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Kanepiseltsitegelane,
metsandusteadlane, pärast Kanepi kihelkonnakooli õppis HTG-s, Kooraste
valla- ja kohtukirjutaja, õppis
Eberswalde Metsaakadeemias Saksamaal,
praktiseeris
Linnamäel,
Kärgulas, Urvastes, Vaabinas, Varangulja Venemaal. Opteerus 1920
Eestisse, töötas Metsade Peavalitsuses,
1921. a-st Tartu Ülikooli õppejõud,
professor, ajakirja „Eesti Mets“
toimetaja, peatoimetaja, juhtis „Eesti
Entsüklopeedia“ metsaosakonda,
koostas metsanduse õpikuid ja
käsiraamatuid.
Põgenes
1944
Saksamaale, suri Württembergis
13.5.1945. Elulugu: Heino Kasesalu.
Oskar Daniel. Eesti Metsaselts 2004.
8. 70 aastat tagasi 25.03.1949 varahommikul
küüditati
loomavagunites nõukogude võimu poolt,
enam kui 20 000 inimest Eestist
Siberisse, oli planeeritud küüditada
7540 peret 22 326 inimesega
vanusele vaatamata „hällist hauani“,
rinnalastest hoolimata Küüditamine
oli
suurim
massirepressioon,
mis haaras 2,5% Eesti elanikke.
Kõige suuremat laastamistööd
tehti Põlgaste, Erastvere, Hurmi,
Kooraste,
Karste,
Kaagvere,
Pikajärve,
Kõlleste,
Valgjärve
valdades ja külades.

Toimumiskoht/
Korraldaja

TÖÖDELE

Märts
22.03 kell 19.00

Kanepi harrastusteatri etendus “Uljas neitsi”

Kanepi seltsimaja

ANNAME GARANTII

22.03 kell 20.00

Kevadpidu ansambliga NEDSAJA KÜLA BÄND

Maaritsa kultuurimaja

22.03 kell 21.00

Tantsuõhtu, esinevad Gunnar Loho ja Janno Meldre Saverna külakeskus

TEL 520 50 16

24.03 kell 12.00

Koguperefilm “ Väikese põhjapõdra Ailo suur
seiklus”

Kanepi seltsimaja

24.03 kell 14.00

Kohtumine kirjanikuga Epp Petrone

Maaritsa raamatukogu

põrandakütte paigaldus,

28.03 kell 19.00

Kanepi harrastusteatri etendus “Uljas neitsi”

Saverna külakeskus

välisvalgustus ja kilbitööd.

29.03 kell 19.00

Krimipõnevik “Täpselt nagu roos”

Alle-Saija Teatritalu

30.03.kell 18.00

Paddy’s mängib iiri muusikat

Ihamaru külamajas

05.04 kell 18.30

Mälumäng

Saverna külakeskus

kontrollmõõtmised ja

06.04 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogu-külakeskus

12.04

Tantsuõhtu

Erastvere raamatukogu-külakeskus

dokumentatsioon.

18.04 kell 20.30

Tantsuõhtu ansambliga VANA KALLIM

Krootuse külakeskus

23.04

Jüriöö jooks ümber Erastvere järve

Erastvere

27.04 kell 11.00

Kanepi kihelkonna laste laulupäev
“Keväjä Tsirgukõnõ”

Kanepi seltsimaja

27.04 kell 18.00

Etendus “Õpetaja Instagramist”

Alle-Saija Teatritalu

•

•

•

ABI PAKUME KA RASKETEHNIKA REMONTIMISEL!

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

Saverna
Kanepi Vald
Põlvamaa

Kanepi
Teataja

Müüa paljasjuurseid
männitaimi ja
kuuseseemikuid
Nõo vallas.
Ülo, tel 5169682,
ylo.kuusik@gmail.com.

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

Elektriprojektid,

Energiasüsteemide ehitus
ja hooldus.

Vanaoru talu soovib rentida
põllumaad. Tegeleme
mahepõllumajandusega,
sobivad ka väiksemad
maatükid.
Paku julgesti telefonil
56843340 (Kristo)

TRANSPORDIKS OLEMAS TREILERHAAGIS (1500 KG)

•

ekspertiisid, hindamised

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

AUTO HOOLDUS
REHVITÖÖD
DIAGNOSTIKA
SILLASTEND
KEEVITUS
VEERMIKE REMONT

Elektripaigaldiste
tehniline kontroll,

Aprill

TUULIKU REISIDE
AUTOREMONDITÖÖKODA

Elektritööd, kaablitööd,

•

Käidukorraldus.

•

Materjalid, valgustid ja
LED lahendused.

 MÄLESTAME 
Urmas Liin
19.02.1962-04.02.2019 (Saverna)
Ilse Loog
05.12.1927-23.02.2019 (Hauka)
Ellen-Armilda Põld
19.11.1931-21.02.2019 (Kanepi)
Maie Kanarik
30.09.1940-10.02.2019 ( Krootuse)

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

Sünnid
Ott Kuldkepp
(Prangli küla)
Rinell Meitsar
(Saverna küla)

Õnnitleme!

Sünnipäevad aprill

106
Hilda Müürsepp
05.04.1913 (Kanepi alevik)
95
Anna Palmre
15.04.1924 (Maaritsa)
Johannes Timmusk
18.04.1924 (Krüüdneri)
Magda-EherrandaTeder
25.04.1924 (Magari)
90
Õie Tiisler
04.04.1929 (Lauri)
LoreidaKissa
25.04.1929 (Saverna)
85
Hili Teder
11.04.1934 (Mügra)
Vaike Ploom
13.04.1934 (Hurmi)
80
Olev Bergmann
04.04.1939 (Saverna)
Luule Viljaste
09.04.1939 (Kanepi alevik)
Mari Unt
30.04.1939 (Saverna)
75
Sirje Pokk
01.04.1944 (Piigandi)
Mati Ploom
14.04.1944 (Karste)
70
Koidu Põder
05.04.1949 (Kanepi alevik)
Eve Haug
10.04.1949 (Piigandi)
Eugen Visnapuu
11.04.1949 (Tõdu)
Külli Tamm
12.04.1949 (Krootuse)
Evi Vestrik
17.04.1949 (Soodoma)
Aadi Unt
22.04.1949 (Saverna)
65
Astrid Laškova
02.04.1954 (Kanepi vald)
Jüri Galitsin
06.04.1954 (Põlgaste)
Heili Juus
09.04.1954 (Sõreste)
Lembit Koska
19.04.1954 (Pikajärve)
Eili Unt
22.04.1954 (Tõdu)
Maia Lattik
28.04.1954 (Kanepi alevik)
Tiiu Muuga
30.04.1954 (Kanepi alevik)
Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

