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24. veebruar Eesti Vabariigi 101. aastapäev!
Põlvamaa tunnustamised

VALLAVANEMA VEERG

Tunnustati Põlvamaa 2018. aasta parimaid
11. jaanuaril tunnustasid Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp
ja Põlva Maakonna Spordiliit Põlva maakonna parimaid spordi- ja
kultuurivaldkonna tegijaid ning terviseedendajaid. Kolm tiitlit tuli Kanepi
valda.
Heino Tartes pälvis Põlvamaa Kultuuripärli 2018 tiitli suure panuse eest
pärimuskultuuri säilitamisel ja edasikandmisel Põlvamaal ning silmapaistvate
esinemiste eest EV 100 sündmustel Euroopa pärandkultuuriaastal.
Saima Värton pälvis aasta seeniori tiitli. Orienteerumisklubi Põlva Kobras
liikmena on ta osalenud maailmameistrivõistlustel ja kuulub Eesti naiste
orienteerumise eliiti.
Saverna lasteaed Sipsik korraldatud Põlvamaa lasteaedade koolieelikute
spordifestival on Aasta tervisetegu 2018. Valgjärvel toimunud mängupäeval
osales üle 250 lapse 13 lasteaiast. Tänaseks on korraldaja rollis olnud peaaegu
kõik lasteaiad, spordifestivali korraldati juba 17. korda.

Heino Tartes. Foto Taavi Nagel
Veebruarikuud on küünlapäeva järgi
rahva hulgas nimetatud küünlakuuks.
Käesoleval kuul tähistasime Tartu
rahulepingu
aastapäeva
samuti
küünlapäeval. Järjest rohkem oleme
hakanud tähistama sõbrapäeva. Seda on
meil võimalus koos teha tantsuõhtutel
Maaritsa, Krootuse ja Põlgaste külades.

Saima Värton. Foto Tomi Saluveer

Kanepi vallavanem ja Saverna Lasteaia Sipsik direktor Inge Tamm

Maanteemuuseum pälvis regionaalarengu auhinna ehk Regionaalmaasika
Maanteeameti haldusalasse kuuluv Eesti
Maanteemuuseum ja MTÜ Postitee pälvisid
regionaalarengu
auhinna
Regionaalmaasikas 2018, millega tunnustatakse Eesti
parimaid piirkonna arengule kaasa aidanud
algatusi.
Eesti Maanteemuuseum pälvis Regionaalmaasika auhinna 2018. aastal toimunud III
Kagu-Eesti eelarvamusfestivali eest, mida
korraldati koos MTÜ Postitee ning kohalike
vabatahtlikega.
Põlvamaal asuv Eesti Maanteemuuseum on
osa Maanteeametist ja tegeleb teedeajaloo
uurimise, talletamise ning liikluskasvatusega.
Asudes hajaasustuse piirkonnas, on muuseumil
võimalus ja võimekus täita ka tavapärasest

erinevat rolli – olla üks kogukonna veduritest.
Kolmel korral toimunud eelarvamusfestivali
eeltööd kestavad ligi pool aastat. Sellesse on
kaasatud enam kui 20 inimest kolmest KaguEesti maakonnast ning erinevatel teemalavadel
on kuulajate ja kaasaarvajatena osalenud igal
aastal 600 – 800 inimest.
„Meie soov on kaasata kogukondi, arendada
väitlemiskultuuri ja eriti just üksteise kuulamise
kultuuri inimesi kõnetavatel ühiskondlikel
teemadel,“ ütles auhinna kätte saamisel
muuseumi juhataja Kadri Valner. „Tahame
kaasa aidata Kagu-Eesti kui pealinnast kauge
piirkonna inimeste hääle mõjukuse kasvule
üle-eestilises vaates. Muu hulgas usume, et
festivali külastavatel pealinlastel on Kagu-

Eesti arvamuste ja eelarvamustega tutvumisest
palju õppida (no ja vastupidiselt muidugi ka).“
Auhindu antakse väljapaistva regionaalarengut
toetava algatuse või teo eest, mis aitab
edendada piirkonna majandust või on muul
moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna
arengule, eripära säilimisele ja tutvustamisele.
Kuuendat korda välja antava auhinna said sel
aastal viis ettevõtmist Eestimaa eri paigust.
Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele
andsid traditsioonilise Regionaalmaasika
auhinna üle peaminister Jüri Ratas ja
regionaalhalduse minister Janek Mäggi.
Eesti Maanteemuuseumi pressiteade

24. veebruaril on iseseisvuspäev, Eesti
Vabariigi aastapäev. 21. veebruaril
tähistame Kanepi vallas Eesti Vabariigi
aastapäeva vastuvõtuga ja tunnustame
meie valla tublisid inimesi tehtu eest.
Siinkohal kutsun vallakodanikke ja
üldse kõiki inimesi üles märkama
teiste inimeste tegemisi ja esitama neid
tunnustamiseks. Sellel aastal oli esitatud
kandidaatide hulk päris suur, aga vallas
on tublisid kodanikke palju, neid võiks
järgmisel aastal märgata ja julgelt esitada
tunnustamiseks.
Krootuse noored said jooksval kuul
endale uued noortekeskuse renoveeritud
ruumid, need asuvad endise Kõlleste
vallavalitsuse
ruumides
esimesel
korrusel. Noortel täitus suur soov ja
said endale ka köögi koos sinna juurde
kuuluva sisustusega. Väga meeldiv
on, kui meil jätkub toimekaid noori ja
külakeskuse aknad on valged.
Käesoleval kuul käivitus ka Kanepi
jäätmejaama ehitamine. Eks esialgu on
ettevalmistavad tööd ja töid teostatakse
vastavalt ilmastikule. Kuna tegu on
mahuka projektiga, siis tööd kestavad
päris pikalt ja kevadel veel Kanepi
jäätmejaam jäätmeid vastu ei võta. Seniks
saame oma jäätmed ära anda Krootuse,
Saverna ja Põlgaste jäätmejaamades.
Soovin Teile kõigile kaunist sõbrakuud ja
Eesti Vabariigi aastapäeva!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 23. jaanuaril 2019
Volikogu 2019. aasta esimene
istung toimus 23. jaanuaril, istungi
päevakorras oli kaheksa punkti.
Volikogu
tööaasta
algas
asjakohaselt valla 2019. aasta
eelarve
esimese
lugemisega.
Kanepi valla 2019. a eelarve on
esimene ühendvalla eelarve, mille
koostamisel saab lähtuda uue valla
reaalsetest tuludest ja kuludest
2018. aasta andmete põhjal.2019
aasta eeldatav eelarve maht on
8 105 102 eurot. Põhitegevuse
tuludeks on planeeritud 6 706 183
eurot ja põhitegevuse kuludeks on
planeeritud 6 578 803 eurot.Eelarve
koostamisel on aluseks
võetud
Kanepi valla arengukava 2019-2026
ja eelarvestrateegia 2019-2023.
Investeerimistegevuseks on eelarves
planeeritud 1 305 041 eurot. Valla
2019. aasta eelarve kavandiga saab
tutvuda valla kodulehel.

Seoses AS Hoolekandeteenuste
tegevuse lõpetamisega Erastvere
külas,
esitati
nende
poolt
vallale
ettepanek
võtta
üle
Erastvere küla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniteenuseosutamine.
Samaselt
volikogu
novembri
kuu
istungil
vastu
võetud
otsusega,
millega
määrasime
Saverna,
Maaritsa,
Valgjärve,
Krootuse ja Ihamaru külades veeettevõtjaks ja ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenuse
osutajaks
AS-i Võru Vesi, otsustati määrata
alates 01. märtsist 2019 Erastvere
külas vee-ettevõtjaks AS Võru
Vesi. Teise ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenuse osutamisega
seotud
tegevusena
otsustas
volikogu Kanepi vallale kuuluva
OÜ Kanepi Haldus ühinemise
algatamise AS-ga Võru Vesi. Vallale
kuuluva osaühingu üleandmine on
jätkutegevus Kanepi Vallavolikogu

poolt 2016. aasta detsembri
kuus algatatud ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonivarade üleandmisele
teenuse osutajale.
Vallasekretäri
ettepanekul
kinnitas volikogu Kanepi valla
valimiskomisjoni koosseisu. Valimiskomisjoni kuuluvad Elen Heidok,
Katrin Slungin, Tiia Urm, Eva Raup
ja Helvi Nutt. Asendusliikmeteks
määrati Anu Anepaio ja Kaida
Vool. 2019. aasta Riigikogu
valimiste läbiviimiseks nimetati
vallasekretäri ja valimistel osalevate
erakondade ettepanekul valla nelja
jaoskonnakomisjoni esimehed ja
liikmed. Kanepi valimisjaoskonna
esimeheks määrati Eda Tarend,
Põlgaste valimisjaoskonna esimeheks
määrati Pilvi Rammul, Saverna
jaoskonnakomisjoni
esimeheks
määrati Maire Meitsar ja Krootuse
valimisjaoskonna esimeheks määrati
Ly Vätson.

Kanepi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist
Küllike Kaldoja
Kanepi Vallavalitsuses alustasin
tööd 1. jaanuaril 2018 sotsiaaltöö
spetsialistina, aasta on olnud huvitav
ja arendav, iseenesest on piirkond ja
inimesed samaks jäänud, aga olen
juurde saanud toredaid töökaaslasi.
Varasemalt töötasin Kõlleste
vallas sotsiaaltöötajana, kus alustasin
20. juulil 1996. Nendes päevades on
olnud palju rõõme ja muresid, aga
alati aitab, kui inimestega suhelda
ja püüda neid mõista. Suhtlemine
on minu töös väga oluline, kuna
kõik inimesed on erinevad, neil
on erinevad arvamused ja eluteed.
Mõnikord ongi neil lihtsalt vaja
kedagi, kes kuulaks ja juba sellega
saab mure lahendatud.
Sündinud olen Võrus ja
elanud Parksepas, kus käsin ka

koolis. Sealt edasi asusin õppima
agronoomiks ja sellel alal töötasin
25 aastat. Sotsiaaltööd olen õppinud
Haldusjuhtide Instituudis. Kooli
minnes mõtlesin, et sotsiaaltööd
jääb järjest vähemaks, kui riik kasvab
ja saab järjest vanemaks, aga täna
ma näen, et sotsiaaltöö vajadus on
hoopis suurenenud, kahjuks on nii

palju abivajajaid, ise mõtlen, et ehk
sellepärast, et inimestel puuduvad
sotsiaalsed oskused ja pole hoolivust
ligimeste suhtes.
Olen oma praeguses kodus
elanud 20 aastat ja kasvatanud siin
koos abikaasaga üles 4 last ja tänaseks
olen uhke vanaema 7le lapselapsele,
kellest väikseim 2aastane ja kõige
vanem 15aastane.
Vabal ajal tegelen lugemise,
teatris käimise ja käsitööga. Üritan
võimalikult palju olla koos oma
perega ja ka korra aastas käin
reisil. Soovin kõigile mõistmist ja
hoolivust ning hoidke ja armastage
oma lähedasi. Siis on elu palju
rõõmsam ja muretum.
Küllike Kaldoja

Sotsiaaltöö korraldusest
Käesoleva
artikliga
püüan
selgitada
mõningast
segadust,
mis tuli aruteluteemaks Kanepi
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni jaanuarikuisel koosolekul ja seotud sotsiaalvaldkonna
avalduste menetlemisega. Kanepi
vallas tegutseb Kanepi Vallavalitsuse
sotsiaalkomisjon
ja
Kanepi Vallavolikogu sotsiaalja tervishoiukomisjon - kuigi
nimetused on erinevad, kutsutakse
neid
mõlemaid
sageli
vaid
sotsiaalkomisjoniks, mis tekitabki
segadust arusaamades, kes millega
tegeleb. Seetõttu leiti, et hea oleks
selgitada teemat lahti ka valla
ajalehes.
Kanepi Vallavalitsus 13.02.2018
korraldusega nr 2-3/2018/47 on
moodustatud alaliselt tegutsev
sotsiaalkomisjon, mille ülesandeks
on vallavalitsusele ettepanekute
tegemine
sotsiaalhoolekandelise
abi
küsimustes.
Vallavalitsuse
sotsiaalkomisjoni kuuluvad valla
sotsiaaltööspetsialistid
Riina
Marran, Tiia Urm ja Küllike
Kaldoja ning sotsiaalnõunik Terje

Lihtsa. Selles sotsiaalkomisjonis
arutatakse ja tehakse vallavalitsusele
ettepanekuid sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise
korraldamise,
sotsiaaltoetuste
ja
–teenuste
määramise, laste ja perede heaolu
tagamise,
lastekaitseküsimuste
lahendamise ning kõigi muude
sotsiaalvaldkonda
puudutavate
küsimuste ja sotsiaaltöö korralduse
osas. Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon
kaasab vajadusel eelpool kirjeldatud
küsimuste
lahendamiseks
ka
teisi
erialaspetsialiste:
näiteks
noorsootöötajaid, piirkonnapolitseinik, noorsoopolitseinik, vallavanem,
koolide ja lasteasutuste esindajaid,
perearsti
või
pereõde
jm.
Vallavalitsuse
sotsiaalkomisjoni
vaatab üle vallaelanikelt laekunud
avaldused,
vajadusel
palub
avaldajatelt täpsustavaid andmeid
ja esitab avaldused koos omapoolse
ettepanekuga toetuse määramiseks
või toetuse määramata jätmiseks
vallavalitsusele kinnitamiseks.
Kanepi Vallavolikogu 01.11.2017 a.
otsusega nr 1-1.3/38 on moodustatud
seitsmeliikmeline
sotsiaalja

tervishoiukomisjon,
mille
põhiliseks
tegevusvaldkonnaks
on vallavolikogu ja –valitsuse
nõustamine sotsiaaltoetuste- ja
teenuste planeerimisel ja tervishoiu
korraldamise küsimuses jne. See
tähendab, et vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon annab arvamuse
volikogu
menetlusse
esitatud
määruste ja otsuste eelnõude kohta
ja/või algatab neid, teeb volikogule
ja vallavalitsusele ettepanekuid valla
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu
arendamiseks, kontrollib volikogu
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda
puudutavate
otsuste
täitmist
jm. Vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni
kuuluvad:
Marika Drenkhan, Aavo Maat, Vaike
Meesak, Tiia Urm, Küllike Kaldoja,
Inge Tamm ja Merike Luts. Volikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ei
tegele vallaelanike sotsiaaltoetuste ja
–teenuste avalduste menetlemisega.
Terje Lihtsa
sotsiaalnõunik

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine
Kanepi Vallavalitsus osaleb ka sel aastal programmis „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“.
Programmi raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:
• liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
• hügieenitoimingute parandamiseks;
• köögitoimingute parandamiseks.
Programmis osalemiseks palume esitada vabas vormis avaldus Kanepi Vallavalitsusele veebruarikuu jooksul.
Täpsema info saamiseks palume pöörduda sotsiaaltöötajate poole või arendusnõunik Piret Rammul tel. 5232601

Volikogu alaliste komisjonide
esimehed esitasid ülevaated komisjonide 2018. aasta tööst. Volikogul
on jätkuvalt viis alalist komisjoni,
majandus- ja eelarvekomisjon
esimees Tiit Rammul, haridus- ja
noorsookomisjon esimees Merike
Luts, kultuuri- ja spordikomisjon
esimees Urmas Kivirand, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon esimees Marika
Drenkhan ja revisjonikomisjon
esimees Marek Kamla. On hea meel
tõdeda, et kõikide komisjonide
tööaasta on möödunud aktiivselt.
Tänan siinkohal tehtud töö eest
kõiki komisjoni esimehi ja komisjoni
liikmeid.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub

19.02.2019 algusega kell 15.00
Kanepi vallamajas.
Üsna pea toimuvad Riigikogu
valimised. Minge kindlasti valima,
sest siis on igaühe panus meie riigi
juhtimisse antud. Tehke valikud
südamehääle järgi ja ise.
Ilusat ja lumist talveaja jätku ja
head peagi saabuvat Eesti Vabariigi
aastapäeva!

Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

AS Võru Vesi on määratud Erastvere
küla vee-ettevõtjaks
Kanepi Vallavolikogu on määranud 23.01.2019 otsusega nr 1-3/1
Erastvere külas ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK)
tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks
AS-i Võru Vesi, kes alustab teenuste
pakkumist ja taristu opereerimist
alates 01.03.2019.
Alates
01.03.2019
kehtivad
Erastvere külasvastavalt Kanepi
Vallavolikogu23.01.2019 otsusele nr
1-3/1alljärgnevad teenuste hinnad:
• veevarustus – 1,18 eur/m3;
• reovee ärajuhtimine – 1,85 eur/m3.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
AS Võru Vesi lähtub enda töös
eelkõige ÜVK seadusest ja kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud ÜVK
liitumise ja kasutamise eeskirjadest.
Koostöös klientidega kohustub
vee-ettevõte järgima õigusaktidest
tulenevaid
tingimusi
ning
likvideerima võimalikud tekkivad
puudused.
AS Võru Vesi sõlmib kõikide
klientidega
uued
kirjalikud
teenuslepingud ning paigal-dab
nõuetele vastavasse veemõõdusõlme uue kaugloetava veearvesti. Veemõõdusõlmed ehitab
nõuetekohaseks AS Võru Vesi.
Olemasolevatel
klientidel
on
võimalus teenuslepingu sõlmimise
avaldus täita veearvesti vahetamisel.
Klientidel, kellel puudub endiste
vee-ettevõtetega kehtiv kirjalik
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
teenuste kasutamise leping tuleb
sõlmida
teenusleping
AS-iga
Võru Vesi. Lepingu sõlmimiseks
tuleb
esitada
AS-ile
Võru
Vesi
nõuetekohane
avaldus
teenuslepingu
sõlmimiseks
ning koopia isikut tõendavast
dokumendist. Avaldust saab esitada
AS Võru Vesi kontoris aadressil
Ringtee 10 Võru või kodulehel www.
voruvesi.ee kliendi menüüst valides
avaldused ja blanketid.
Kui seisuga 01.04.2019 ei ole
klient sõlminud AS-iga Võru
Vesi teenuslepingut, on veeettevõtjal õigus peatada kliendile
teenuste osutamine kuni lepingu
sõlmimiseni.
Vee-ettevõtja kliendiks ei saa olla
iga korterelamu korteri omanik.
Korteri omanikega lõpetab AS
Võru Vesi lepingud. ÜVK seaduse
mõistes on klient kinnistu omanik
või valdaja, kelle kinnistu veevärk
või kanalisatsioon on ühendatud
ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga
vastava torustikühendusekaudu ja
kellega vee-ettevõtja on sõlminud
teenuslepingu ühisveevärgist joogivee võtmiseks ja/või reovee ärajuhtimiseks. Seegaarved esitatakse
ühistule, valdajale või volitatud
esindajale kellega teenusleping on
sõlmitud ning kes arveldab edasi

korteri omanikega.
Veearvestitest, veemõõdusõlmedest ja näitude teatamisest
AS Võru Vesi paigaldab kõigile
klientidele (v.a korteritesse) uued
kaugloetavad veearvestid.
Veearvesti kuulub vee-ettevõttele.
Kinnistu omanik peab tagama
veemõõdusõlmes
ettenähtud
temperatuuri ja tingimused, et
ära hoida veearvesti külmumine
või muul moel purunemine.
Külmunud või purunenud veearvesti
peab kinnistu omanik või haldaja
vee-ettevõttele kompenseerima.
Veearvesti paigaldatakse veemõõdusõlme, millele kehtivad
samuti omad nõuded, et oleks
tagatud vee koguste täpne mõõtmine ja veearvesti vahetamise
võimalus. Veemõõdusõlmele esitatavate nõuetega saab tutvuda AS-i
Võru Vesi kodulehel internetis
www.voruvesi.ee. Vajadusel ehitatakse vee-ettevõtja poolt uus nõuetekohane veemõõdusõlm.
AS Võru Vesi alustab klientide
veearvestite vahetamisega esimesel
võimalusel. Täpne vahetamise
aeg lepitakse kliendiga eelnevalt
kokku. Kuni kaugloetava veearvesti
paigaldamiseni peab klient teatama
veearvesti näidu kliendihaldurile
tel: 782 1779 või 522 1779; e-posti
aadressile:
naidud@voruvesi.ee
või AS Võru Vesi kodulehel: www.
voruvesi.ee.
AS-i
Võru
Vesi
eesmärk
Kanepi valla vee-ettevõtjana on
pakkuda klientidele igapäevaselt
nõuetekohaseid ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni teenuseid. Selleks
on vajalik pidev suhtlus klientidega
ja eelpool loetletud asjade korrastamine.
Alates 01.03.2019 on vee ja
kanalisatsiooni
avariidest
või
muudest süsteemiga seotud probleemidestvõimalik teavitada AS-i
Võru Vesi avariitelefonidel 782 2111
ja 515 0315. Teenuselepingutega
seonduvad küsimused saab esitada
kliendihaldurile tel: 782 1779 ja
522 1779 või e-posti aadressile:
klient@voruvesi.ee.
AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte,
kes alustas tegevust aktsiaseltsina
1995. aastal. AS Võru Vesi opereerib
tänaseks 5 omavalitsuses kokku 50
teeninduspiirkonnas.
Meeldivat koostööd!
AS Võru Vesi
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RIIGIKOGU VALIMISED 2019

Riigikogu valimised 2019
Veebruari lõpus ja märtsi alguses
valime uue Riigikogu koosseisu.
Suuri muudatusi valija jaoks seekord
ei ole – valimisperiood on ikka
kümme päeva, hääletada saab nii
jaoskonnas kui ka juba kümnendat
korda elektrooniliselt.
Valimisjaoskondi
on
Kanepi
vallas neli, mis asuvad endistel
asukohtadel.
Enne valimisi saadetakse valijale
tema
registrijärgsele
elukoha
aadressile valijakaart. Valijakaart
on vaid informatiivse sisuga, seda
ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa
võtta. Valijakaardil on andmed
hääletamise aja ja koha kohta.
Valijakaardi kättesaamine kinnitab,
et isik on kantud valijate nimekirja.
Kui paberil valijakaart ei ole 16.
veebruariks
kohale
jõudnud,
tuleb
selgituse
saamiseks
pöörduda Kanepi Vallavalitsuse
dokumendihaldusspetsialisti
Ly
Vätsoni poole (ly@kanepi.ee; 797 63
19).
Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas

oma ametliku e-posti aadressi edasi
suunanud, saadetakse elektrooniline
valijakaart. Valijakaart saadetakse
kodanikuportaalis määratud (edasi
suunatud) elektronposti aadressile.
Paberil valijakaarti elektroonilise
valijakaardi saanud valijale ei
saadeta.
Riigikogu 2019. aasta valimisteks on
moodustatud neli valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1 (Kanepi
vallamaja, Turu põik 1, Kanepi
alevik, tel 5411 0265).
Valimisjaoskond nr 2 (Põlgaste
Raamatukogu-külakeskus, Saia tee
2, Põlgaste küla, tel 5411 0266).
Valimisjaoskond nr 3 (endine
Kõlleste vallamaja, Pargi tn 3,
Krootuse küla, tel 5411 0267).
Valimisjaoskond nr 4 (endine
Valgjärve vallamaja, Kooli tee 5,
Saverna küla, tel 5411 0268).
Elukohajärgset valimisjaoskonda
saab vaadata järgmisest kaardirakendusest:
https://valimised.
rahvastikuregister.ee
Valimisjaoskonnas saab hääletada:
• eelhääletamise päevadel

25.–27.02.2019 kella 12.00–20.00
• valimispäeval 03.03.2019
kella 9.00–20.00
• Valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud Kanepi
valla täpsusega, saavad hääletada
valimisjaoskonnas nr 1.
• Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist: valimisjaoskonnad 1,
3, 4.
Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või
muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada
valimispäeval
hääletamisruumis,
võite taotleda hääletamist kodus.
Kodus saab hääletada valimispäeval,
3. märtsil. Kodus hääletamiseks tuleb
vallavalitsusele või elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile
esitada
kirjalik taotlus hiljemalt 3. märtsil kl
14.00. Taotluse võib elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile
esitada
valimispäeval 9–14.00 ka telefoni
teel.
Kodus hääletamise taotlus peab
sisaldama valija nime, isikukoodi,
aadressi, sidevahendi numbrit ja

kodus hääletamise põhjust (näiteks:
terviseseisund, kõrge iga, rasked
teeolud,
transpordivõimaluste
puudumine).
Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine algab
21. veebruaril kell 09.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 27. veebruar
kella 18.00.
Hääletada saab aadressil www.
valimised.ee. Tuletame meelde,
et valija peab veenduma, et tema
arvuti on korras ning ID-kaardi ja
koodide andmine teistele isikutele ei

ole lubatud. Elektroonilist häält on
võimalik eelhääletamise ajal muuta,
sel juhul jääb kehtima hilisem hääl.
Kui valija soovib ikkagi hääletada
pabersedeliga, siis elektrooniline
hääl kustutatakse.
Valimispäeval oma e-häält enam
muuta ei saa.
Valima minnes võta kindlasti
kaasa isikut tõendav dokument!
Isikut tõendavad dokumendid on
näiteks: ID-kaart, Eesti kodaniku
pass, diplomaatiline pass, meremehe
teenistusraamat, juhiluba.

Riigikogu valimised 3. märts 2019
Kandidaadid Võru-,
Valga- ja Põlvamaal,
kokku 91

Reg Nr 458 Zoja Mellov

Eesti Vabaerakond (10)

Reg Nr 460 Stina Rammul

Reg Nr 459 Arvi Matvei

Reg Nr 662
Lilian Freiberg

Reg Nr 906
Einar Visnapuu

Reg Nr 663 Oliver Loode

Reg Nr 907 Are Selge

Reg Nr 664 Rein Einasto

Reg Nr 908 Krista Sildoja

Reg Nr 665 Rein Lepp

Reg Nr 909
Merlis Pajustik

Reg Nr 207 Kaul Nurm

Reg Nr 461
Margarita Randviir

Reg Nr 208 Marika Parv

Reg Nr 462 Harri Tilk

Reg Nr 666 Ülle Kauksi

Reg Nr 209 Urmas Ott

Reg Nr 463
Moonika Malmre

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond (10)

Reg Nr 210 Üllar Vana
Reg Nr 211 Annika Toots
Reg Nr 212 Kati Kongo
Reg Nr 213 Tõnis Lukats

Reg Nr 464 Piret Käige
Reg Nr 465 Eve Roots
Reg Nr 466 Meidi Tiimus

Sotsiaaldemokraatlik
Reg Nr 214 Urmet Külaots
Erakond (10)
Reg Nr 215 Mihkel Mällo
Reg Nr 216 Kristi Varul

Eesti Reformierakond
(10)
Reg Nr 332 Hanno Pevkur
Reg Nr 333 Liina Kersna
Reg Nr 334
Maido Ruusmann
Reg Nr 335 Andrus Seeme
Reg Nr 336 Einike Mölder
Reg Nr 337
Aivar Rosenberg
Reg Nr 338 Margus Lepik
Reg Nr 339 Ülo Needo
Reg Nr 340 Anti Haugas

Reg Nr 780 Uno Kaskpeit
Reg Nr 781 Merry Aart
Reg Nr 782 Tiit Kala

Reg Nr 910 Margit Lail

Reg Nr 913 Herko Sunts

Reg Nr 1170
Kurmet Müürsepp

Reg Nr 914 Epp Petrone

Reg Nr 1171 Arne Tilk

Reg Nr 583 Sirje Tobreluts

Reg Nr 785 Gaius Gil

Reg Nr 1030
Tarmo Tamm

Reg Nr 584 Rein Randver

Reg Nr 786 Ants Taul

Reg Nr 585 Kalvi Kõva

Reg Nr 787 Kalmar Luisk

Reg Nr 586 Inara Luigas

Reg Nr 788
Meelis Aianurm

Reg Nr 591 Anti Allas

Elurikkuse Erakond (9)
Reg Nr 658 Rainer Kuuba

Reg Nr 341 Peeter Sibul

Reg Nr 659
Airi Hallik-Konnula

Erakond Eestimaa
Rohelised (10)

Reg Nr 660
Alexander Linnamäe

Reg Nr 457 Inga Raitar

Reg Nr 661 Eda Veeroja

Reg Nr 1167 Merle Jääger

Reg Nr 1169 Ulla Preeden

Reg Nr 582 Ivari Padar

Reg Nr 590 Kaupo Kutsar

Reg Nr 1166 Priit Sibul

Reg Nr 912 Katrin Jõgeva

Reg Nr 784 Indrek Käo

Reg Nr 589 Tarmo Tamm

Isamaa Erakond (10)

Reg Nr 1168
Meelis Mõttus

Eesti Keskerakond (10)

Reg Nr 588
Maire Murumaa

Reg Nr 1039 Ülo Tulik

Reg Nr 911 Mikk Mäesaar

Reg Nr 783 Arno Sild

Reg Nr 587 Rein Järvelill

Reg Nr 1038 Jüri Saar

Reg Nr 1031 Anneli Ott
Reg Nr 1032 Heimar Lenk

Reg Nr 1172 Kalle Vister
Reg Nr 1173
Toomas Piirmann
Reg Nr 1174 Ain Pajo

Reg Nr 1033 Ester Karuse

Reg Nr 1175
Monika Rogenbaum

Reg Nr 1034 Andre Laine

Üksikkandidaadid (2)

Reg Nr 789 Jüri Kaver

Reg Nr 1035 Janika Usin

Erakond Eesti 200 (10)

Reg Nr 1036
Jaanus Raidal

Reg Nr 905 Igor Taro

Reg Nr 1037 Ülle Juht

Reg Nr 1194
Üllar Kruustik
Reg Nr 1195
Tanel Häidkind

INFO
LEADER projektitoetuste taotlusvoor
Põlvamaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor on avatud 1.-15. märts 2019
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“
Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda!
Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus on hiljemalt 11.juuni 2019.a
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.partnerluskogu.ee.
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KANEPI GÜMNAASIUM

Lumelinna ehitamine Kanepis

Kanepi Gümnaasiumi
andekad ja edukad õpilased

Nuputa võistkond 4. klass: Katriin Põder, Carolina-Kaisa Häelme ja Kermo Mehik

Lumelinn. Foto Andre Kaljumäe
Sel aastal on lund tulnud ka eelnevate talvede
eest ning et sellisest talvest rõõmu tunda,
ehitas Kanepi Gümnaasiumi koolipere
vahetult enne rahvusvahelist lumepäeva kooli
õuel lumelinna. Lumelinna ehitusse olid
kaasatud kõik klassid ja ka õpetajad lõid kaasa.
Nõu ja jõuga tulid appi lapsevanemad, et kõik
saaksid ikka oma liumäed ja kindlused valmis.
Vaieldamatult populaarseim ehitis, oli liumägi.
Neid oli erineva kuju ja suurusega, kurviga ja
sirgeid. Uhke oli koera pea kujuline liumägi,
kus sai nii mööda nina kui ka kõrvu alla lasta.

Iga klass mõtles eelnevalt välja kavandi ja
nende järgi sai valmislükatud lumehunnikud
klasside vahel ära jagada, kes missuguse
lumekuhja ehitamiseks saab. Kavandid olid
mitmekesised ja tulemus oli väga vahva: tehti
kindluseid, liumägesid ja ka kilpkonn.
Suured tänud kõigile, kes tulid ja ehitasid
koos õpilastega ja aitasid meil saavutada sellise
supertulemuse.
Andre Kaljumäe
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht

Õppereisil Tartus

Foto: Elle Viss
23. jaanuaril 2019 käisid 4.a ja 4.b klassi
õpilased Tartus õppereisil. Esimene sihtpunkt
oli loodusmuuseum. Loodusmuuseumis
oli äge, seal oli elusaid ämblikke, madusid,
kilpkonni ja prussakaid. Seal oli veel lahedaid
topiseid ja mune, oli palju vaatamist! Teine
sihtpunkt oli kino, vaatasime seal filmi:
„Mia ja valge lõvi“. Film oli inglise keeles,
subtiitritega ja väga kurb. Kinos ostsid enamus
õpilasi popkorni või krõpse ning joogi.
Viimane sihtpunkt oli Tartu Observatoorium.
Esmalt sõime me seal makarone, pikkpoissi
ja porgandisalatit ning jõime mahla. Pärast
kõndisime teise maja juurde, teel nägime suuri
ja väikseid palle, mis kujutasid planeete ja
orbiite, samuti puid, mille alla oli kirjutatud
planeetide nimed. Teises majas läksime

kõige kõrgemale korrusele, seal rääkisime
teleskoobist. Seal liikus ka katus ja olid suured
luugid. Edasi liikusime kaks korrust allapoole,
vaatlesime lampi, mis kujutas päikest ning
selle ümber tiirlevaid planeete. Seal oli
veel üks raudmeteoor ja Marsi mäestik või
pinnase imitatsioon. Kuna taevas oli pilvine,
siis vaatasime arvutist selle õhtu taevast.
Tegime töölehele tähtkujusid, meisterdasime
kosmoseraketi või süstiku, mängisime
Kahooti. Viimaks vaatasime veel ägedat videot
universumist. Kanepisse jõudsime 20.40. Päev
oli pikk, kuid väga tore.
Liisa Luik
Kanepi Gümnaasiumi
4.a kl õpilane

Käesoleval õppeaastal on juba toimunud
mitmeid aineolümpiaade, konkursse ja
spordivõistlusi, millest meie õpilased on
edukalt osa võtnud. Etluskonkursil “Tahan
Sulle öelda”, mis toimus 17. novembril
Põlvas, sai žürii eripreemia 8. klassi õpilane
Markus Meinhart Rego. Ta luges katkendi
Exupery raamatust “Väike prints” ja esitas J.
Liivi luuletuse “Kes meeldida tahab”. Sellel
konkursil osalesid veel Grete Miil 5. klassist
ja Mona Marii Piilbak 9. klassist. Õpilasi
juhendas õpetaja Tähte Tagel.
27. novembril toimus Tartus, Eesti Rahva
Muuseumis traditsiooniline joonistusvõistlus.
Sellel osales meilt seitse õpilast: Iiris Nurmla,
Katriin Põder, Sandra Hõlst, Melani-Marite
Kasuk, Elisabet Maranik, Kadri Kalve ja
Hanna Rahel Slungin. Kadri Kalve saavutas
II koha 10.-12. klasside arvestuses. Õpilaste
juhendaja on õpetaja Ele Kõiv.
25. jaanuaril toimus üleriigilise inglise
keele 10.-12. klasside Põlvamaa piirkondlik
olümpiaad. Osalejaid oli kokku 25 õpilast
kolmest gümnaasiumist. Meilt osales 6
õpilast ja neil kõigil läks väga hästi - nad
kõik mahtusid esi kolmeteistkümne sekka.
Särav saavutus oli Kadri Kalve I koht. Ta
esindab Põlvamaad vabariiklikul inglise keele
olümpiaadil Tallinnas. III koha saavutas
Kristiina Roht. V-VIII kohta jagasid meie Jaan
Jalas ja Hanna Rahel Slungin koos kahe teise
kooli õpilasega. Nad on meie kooli 11. klassi
õpilased. 12. klassi noormees Laur Lilleoja
ja 11. klassi neiu Laura Saunamets jäid teise
kümne algusesse. Õpilaste juhendaja on
õpetaja Merike Luts.
Maarja Runtal 9. klassist osales kaks
laupäeva järjest toimunud olümpiaadidel. 26.
jaanuaril olnud keemia olümpiaadil saavutas
II koha ja 2. veebruaril toimunud bioloogia
olümpiaad läks samuti edukalt. Tema
juhendajaks on õpetaja Lilian Leib.
30. jaanuaril toimus veebipõhine üleeestiline matamängude päev. Sellest võtsid
osa kõikide põhikooliklasside viieliikmelised
võistkonnad. Mäng oli üles ehitatud kiiruse
peale peastarvutamisoskuse näitamiseks.

Kuna tulemused olid reaalajas jälgitavad,
siis tekitas see õpilastes tohutu hasardi ja
pealtvaatajates elevuse. 1. veebruaril toimus
Räpinas
matemaatikavõistlus
“Nuputa”,
millest võtsid osa mitmete maakonna koolide
võistkonnad. Meilt osales kolm võistkonda.
Kõige edukamalt läks 4. klassi võistkonnal
koosseisus Katriin Põder, Carolina-Kaisa
Häelme ja Kermo Mehik. Nad saavutasid II
koha. Kiita sai 5.-6. klassi võistkond, kuhu
kuulunud Kristella Kängsep, Karmen Kokk,
Janeli Patrael, Rolf-Marius Rääbis. Tublilt
esines ka meie kooli 7. klassi võistkond, kus
nuputasid Imre-Gabriel Keldu, Siim Roht
ja Tauri Liivamägi. Õpilaste juhendajad
matemaatikas on õpetajad Christine Kattai,
Karin Buhvestov, Ere Rekker-Mägi, Angelika
Alström, Kaidi Valli- Mägi, Helgi Vassilko ja
Anne Kukk.
Spordisaavutustest saab esile tõsta 30.
jaanuaril Põlva Mesikäpa Hallis toimunud
Põlva maakonna koolide 6.-9.
klasside tüdrukute ja poiste saalijalgpalli
meistrivõistluste tulemusi. Nii tüdrukute
kui poiste võistkonnad saavutasid III kohad.
Tüdrukute võistkonnas mängisid Merili
Tamm, Angela Aigro, Hannabel Muuk-Adrat,
Kirke Pihlak, Kersti Roht, Annela Siida,
Carmen Kõoleht ning tüdrukuid treenis
õpetaja Maiken Keldu. Poistest olid võistlemas
Ralf Finagin, Kevin Virt, Tanel Lokk, Sander
Rohelpuu, Taigo Juunior Tuul, Rayen Käsik,
Kermo Nukk ning poisse treenis õpetaja
Kaidar Taal.
Suur tänu õpilastele ja nende juhendajatele
lisatöö ja pingutuste eest! Aga vanasõnagi
ütleb, et tarkus ei tule tööta ega osavus hooleta!
Ees on ootamas veel hulk mõõduvõtmisi nii
teadmistes kui ka spordis!
Jätkuvat indu ja töökust järgmisteks
ajuragistamisteks ja musklite pingutamisteks!

Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppejuht
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Sõnake Saverna Põhikoolist

Uus aasta on rohke lumega saabunud ja
tegemisi on jagunud ka Saverna kooli.
11. jaanuaril tähistasime oma koolimaja
pensioniikka jõudmist: just sellel, kooli kohta
üsna kummalisel kuupäeval 63 aastat tagasi
avati Saverna koolimaja. Praeguste koolilaste
jaoks on see nii kauge minevik, et nad vaatasid
suuril silmil õpetaja Merikese poolt koostatud
slaidiprogrammi, kust oli näha, et koolimaja
ümbrus oli lage ning alleed märgistas
vitsakeste rida. Slaide oli erinevaid: mõnedel
kaadrid eelmisest sajandist, sekka ka viimaste
aastate fotosid. Paljudel piltidel olid praeguste
õpilaste emad-isad, tädid-onud.
5.-9. klassi õpilased kirjutasid koolimajale
häid soove: et ikka vundament peaks ja katus
läbi ei laseks, et seinad püsiksid ja lapsi jätkuks.
Kõik soovid on stendile paigutatud ja loovad
möödaminejates hea tuju.
18. jaanuaril toimus maakondlik inglise

Krootuse kooli 7.-8. klass Viljandit avastamas

keele olümpiaad, millest võtsid osa kõik
meie 9. klassi õpilased. Kõik tüdrukud jättis
seljataha klassi ainuke noormees Karel
Schattschneider, kes pälvis kokkuvõttes I
koha. Tema tublidusest andis märku juba
ka novembris toimunud rahvusvaheline
veebivõistlus „ Let`s discover the world
together!”, kus ta saavutas III koha. Tookord
oli temast natuke parem II koha saanud
klassiõde Ke Nette Nerva.
6. klass on hoogsalt sukeldunud
KEAT-programmidesse.
Oleme
õppinud
matkatarkuseid, kuulanud-vaadanud päästetemaatikat, saanud teada raudteeohutusest ja küberturvalisusest. Ees
on ootamas veel esmaabikoolitus ning
keskonnahoiualane õpe.
Korra jõudsime ka kinno: Lotte-loojad on
välja öelnud, et see film, mis nüüd linastus,
jääb viimaseks ning leidsime, et see tuleks
ikka ära vaadata. Nii me 3.-6. klassi õpilastega
Tartu Cinamoni ka sammud seadsime. Vahva
koguperefilm „Lotte ja kadunud lohed“ tegi
kõigil tuju heaks.
Kõige olulisem tuleb ikka nimetada kõige
lõpus, siis jääb paremini meelde: käesolevast
aastast juhib meie kooli (ja samal ajal edasi ka
Krootuse kooli) Rita Punning. Jõudu, jaksu,
edu ja rohkelt positiivseid päevi!
Ivi Luht
Saverna PK õpetaja

Olümpiaadide piirkonnavoorude tulemused
Uue aasta alguses saavad maakonna koolide
õpilased oma teadmisi proovile panna
erinevate ainete olümpiaadidel. Praeguse
seisuga on Krootuse lapsed olnud väga
edukad loodusainete piirkonnavoorudes.
Olümpiaadide seeria sai alguse 17. jaanuaril,
kui Räpinas toimus piirkondlik inglise keele
olümpiaad. Meie koolist osales 3 õpilast.
Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 19.
jaanuaril, kus osales kokku 15 õpilast kolmest
koolist. Kaheksanda klassi arvestuses saavutas
3.-4. koha Krootuse Põhikooli õpilane Markus
Kõiv.
Keemiaolümpiaadil tõi Markus Kõivule 8.
klassi arvestuses esimese, Lisete Härmale 9.
klassi arvestuses 5. ja Johanna Juhkamile 10.
koha. Õpilaste füüsika- ja keemiaõpetaja on
Helle Jaaska. Keemiaolümpiaadil võistles
kokku 32 õpilast kuuest koolist.
Väga edukas oli meie kooli õpilastele ka
bioloogiaolümpiaad. Kokku võistles 57
õpilast seitsmest koolist. Õpilasi valmistas
olümpiaadiks ette Karin Valdas ja tulemused

olid järgmised:
6. kl arvestuses Taavet Kindsigo 5.-6. koht,
7. kl arvestuses Välek Veeroja 1. koht ja Katriin
Sirol 4. koht,
8. kl arvestuses Markus Kõiv 3. koht ja Kerttu
Konks 4. koht,
9. kl arvestusesLisete Härma 1. koht, Tulev
Mägi 4. koht ja Johanna Juhkam 5. koht.
31. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaad,
kus osales 5 meie kooli õpilast. Kahjuks ei
ole selgunud artikli kirjutamise hetkeks
tulemused, sest sellel olümpiaadil on osalejate
arv väga suur ja tööde parandamine ning
tulemuste teatamine võtab aega.
Meie kooli 4.-6. klassi õpilased osalesid
1. veebruaril Nuputa võistlusel Räpinas.
Individuaalses peastarvutamise võistluses
jäi 4. klassi õpilane Mihkel Valter Michelson
jagama 5.-8. kohta, neljanda klassi võistkond
sai 9. ja viienda-kuuenda klassi võistkond jäi
jagama 6.-7. kohta.
Aime Sabre

Reedel, 1. veebruaril käisid Krootuse Põhikooli
7. ja 8. klassi õpilased klassi-juhatajatega
õppeekskursioonil Viljandis. Kiirustasime
Viljandisse kella 12, et kuulata Viljandi Jaani
kiriku kuulsat kellamängu. Kiriku tornis
heliseb Eesti suurim, 25 kellast koosnev
pronksist kellamäng. Hollandi kuninglikus
valukojas valatud kellad kõlavad alates 2015. a.
Esmaspäevast pühapäevani saab kellamängu
kuulata kell 9, 12, 15, 19 ja 21. Olime kõik
ootusärevil, kuid kellamängu sel päeval kell 12
ei tulnud, lahkusime pettunult kiriku juurest.
Õppereisi käigus külastasime Viljandi
Kultuuriakadeemiat. See õppeasutus on
kolmes erinevas majas: muusikamaja
(muusikaosakond), peamaja (kultuurhariduse
ja etenduskunstide osakond) ning Vilma
maja (rahvusliku käsitöö ja etenduskunstide
osakond). Tunni aja sisse mahutati
akadeemia üldtutvustus ja kahe õppehoone
näitamine. Toredate giidide Krista ja
Kristiina juhendamisel tutvusime peamaja ja
muusikaosakonnaga. Mõned õpilased arvasid
peale akadeemia külastust, et sooviksid 5-6
aasta pärast õppida just selles rakenduslikus
kõrgkoolis. Rohkem pakkusid õpilastele huvi
helitehnoloogia, näitekunstideja huvijuhi
erialad.
Lumesadu trotsides käisime ka kuulsal
Viljandi rippsillal. See Viljandi linna sümbol
on 50 meetri pikkune jalakäijate sild Viljandi
lossimägedes.Algselt asus sild Tarvastu
ordulinnuse vallikraavil, kus see kergendas
Tarvastu
mõisniku
vonMensenkampffi
pereliikmete juurdepääsu linnuse varemetes

asuvale kabelile. Hiljem kingiti rippsild
Viljandi linnale ja paigutati lossimägedesse.
Enne teatrietendust oli piisavalt vaba aega,
et käia šoppamas, söömas, tšillimas-hängimas
kohalikes kaubanduskeskustes.
Õhtul külastasime Ugala Teatrit, kus
vaatasime noortelavastust „Moraal“. Muusikaline lavastus “Moraal” heidab humoorika
pilgu teismeliste ajusagarate vahele, püüdes
aru saada, milline on siis ikkagi see “päris
teismeline”? See on vapustav, kuidas kaks
näitlejat (Piret Krumm ja Rait Õunapuu) ja üks
muusik (Kaarel Kuusk) suudavad pooleteise
tunniga 30 rolli mängida. Kogu etendus oli
hästi intensiivne, kõvasti üle võlli pööratud.
Tükk oli ropp ja maksimaalselt pöörane
ning mõeldud teismelisele teatrikülastajale.
Läbivaks teemaks oli seitse surmapattu,
mille vastu just teismelised sageli eksivad:
kadedus, uhkus, iharus, ahnus, viha, aplus,
isekus. Etenduse lõpus lendasid publikusse
kapsatükid ja vesi ning peamiselt teismelistest
koosnev publik seisis püsti ning aplodeeris
maruliselt. Hiljem sai bussis kuulda õpilaste
kommentaare:
„Tahan seda etendust Tartusse uuesti
vaatama minna.“„Ma arvan, et see on parim
teatrietendus, mida ma eales näinud olen.“
„Tasus ikka maksta 14 eurot.“
Päev Viljandis oli pikk ja väsitav, kuid igati
õpetlik ja tore.
Karin Valdas

PÕHIKOOLID
LASTEAED

Kanepi lasteaia Naksitrallid tegid head
Aasta lõpus koonduvad inimesed üksteist
rohkem märkama ja abistama. Tavaliselt
saavad rohkem tähelepanu lapsed ja loomad.
Ühel täiesti tavapärasel õhtul juhtus üks
õpetaja televiisorist kuulma Jõuluvana Äffi
üleskutset teha head vanuritele. Välja olid
valitud Iru hooldekodu elanikud, kus elavad
inimesed, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse
tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning
kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste
sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Jõuluvana soovis, et iga sealne elanik saaks
jõuludeks päris oma kaisuka.
Üleskutsega liitudes saadeti Tallinna poolt
teele kõik kaisukate valmistamiseks vajalik

ning töö võis alata. Lapsed pöörasid nuku
kehasid ümber, täitsid jäsemeid tatraga ning
keha täitevatiga. Õpetajad õmblesid täiteavad
kinni ning valmistasid riideid. Valmis sai 13
Sipsikut, 10 Jussikest ning 10 Malviinat. Valmis
nukud pakendisse ning tagasi Tallinnasse, kus
need 21.detsember Iru hooldekodu asukatele
laiali jagati. Saadetud videolõigust oli näha,
kuidas mõni eakas võitles pisaratega, teised
nutsid ning kaisutasid oma uusi kaaslaseid.
Üle Eesti oli heategijaid teisigi, kuid südant
soojendas teadmine, et olime osa suurest
heateost.
Järgmiste heategudeni!
Naksitrallide rühma õpetaja Sirje

PÕHIKOOLID
NOORTEKESKUS

Kanepi valla noorte huvitegevust toetatakse
185 400 euro eest
Kanepi Vallavalitsus kinnitas huvihariduse
ja -tegevuse kava 2019. aastaks. Riigipoolne
täiendav toetus on mõeldud selleks, et
huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal
hulgal noortel. Riikliku lisatoetuse eesmärk
on parandada huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele
mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
Huvihariduse ja -tegevuse kava koostati
koostöös koolide ja noortekeskustega.
Kava annab Kanepi noortele juurde
27 erinevat võimalust huvitegevuseks.

Krootuse noored said endal uued ruumid

Kava raames jätkuvad juba populaarseks
saanud mäesuusaring, jumping, heli- ja
valgustehnika ring, loodusring, viburing,
ratsutamisring, tantsuringid, kokandusring
ja erinevad spordiringid. Uute ringidena
lisanduvad virtuaalreaalsus, tehnoloogiaring,
adrenaliiniklubi, draamaring ja muusikaring.
Rohkem infot ringide toimumise ja ajakava
kohta saab noortekeskustest.
Kerli Koor
Kultuuri- ja haridusnõunik

Saverna noored Eesti Laulul
Saverna Avatud Noortekeskuse noored käisid
laupäeval, 2. veebruaril, kaasa elamas Eesti
Laulu 2. poolfinaalile. Saverna noored on
Eesti laulul käinud varemgi, kuid sel aastal
polnud vaja isegi Tallinnasse sõita, sest
poolfinaalid leidsid aset Tartus, Tartu Ülikooli
Spordihoones.
Rahvast oli 2. poolfinaali eel kohale tulnud
palju, tribüünidel vabu kohti paistis vähe.
Kell 19.00 astusid lavale õhtujuhid Ott Sepp
ja Piret Krumm ning show võiski alata. Oli
põnev näha mis toimub kaamerate taga ning
millega tegelevad saatejuhid näiteks siis kui
nad parajasti eetris pole. Vastus: ajavad juttu
ning teevad lõdvestusharjutusi.
Põnevust tekitas Märt Avandi nägemine
suurtelt ekraanidelt, millelt võis näha sama
pilti, mida televaatajad kodudes. Paraku laval
teda näha polnud. Hiljem uudiseid lugedes
selguski, et tegemist oli teletrikiga ning eetrisse
läinud Märt Avandi oli eelsalvestatud ning 2.

poolfinaali ajal andis ta Ugala teatris hoopiski
etendust.
Loomulikult oli sel õhtul põhirõhk
muusikal. Esinesid 12 potentsiaalset Eesti
Laulu võitjat ning rahva- ja žüriihääletusel
valiti neist välja 6 finalisti. Saverna noorte
suureks rõõmuks pääsesid teiste hulgas edasi
ka SynneValtri ja Uku Suviste, kusjuures
SynneValtriga said noored peale kontserti
lõppu ka lähemalt tutvust teha. Kuigi kõik
artistid olid hõivatud intervjuude andmisega,
märkas SynneSaverna noori kui nad tema
näopildiga lehvitasid ning jooksis nende
juurde. Autogramme sai võetud nii käe, särgi
kui paberi peale. Lisaks tehti oma lemmikuga
hulgaliselt pilte ning Synnejagas noortele ka
hulgaliselt kallistusi.
Greta Pentsa
Saverna Avatud Noortekeskus

17. jaanuaril avas Kõlleste Avatud Noortekeskus uutes ruumides taas oma uksed.
Noored tulid uudistama ja uute ruumidega
tutvuma. Uus keskkond meeldis neile ja lõi
silmad särama, tekkisid kohe head mõtted
edaspidisteks üritusteks ja koosviibimisteks.
Noortekeskuse avamisest on 5 aastat. Selle
aja jooksul on noored palju erinevaid vabaaja
veetmise võimalusi juurde saanud ja järjest
aktiivsemaks muutunud, lausa nii palju, et
noortekeskuses kippus ruumi väheks jääma.
Noortekeskuse tarbeks renoveeriti samas
majas asuvad endised Kõlleste Vallavalitsuse
tööruumid. Uued ruumid on soojad ja
valgusküllased, noortele endile meeldivad
eriti ruumide rõõmsad värvid.
Noored tundsid puudust köögist,
mis enamustes noortekeskustes juba on

olemas. Huvihariduse kava raames alustas
noortekeskuses kokandusring, tänu millele
sai noortekeskus endale ka köögi. Esimene
kokandusring meelitas kohale palju noori,
valmistati makarone hakklihaga ja purukooki.
Kokandusringis
õpitaksegi
valmistama
lihtsaid roogasid, mida iga noor ka kodus
hiljem valmistada oskaks. Noored õpivad veel
kasutama kööginõusid ja -vahendeid ning
lauakatmist ja kombeid. Kokandusring toimub
kaks korda kuus neljapäeviti ja juhendajaks on
Tiina Cordey.
Noortekeskuses on nüüd ka piljardilaud,
mis on noortele huvitav ja põnev. Plaanis on
veel soetada uusi laua- ja seltskonnamänge.
Kaisa Potter
Kõlleste Avatud Noortekeskuse juhataja
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Lilleseadering Kanepi noortekeskuses
Alates eelmisest aastast toimub noortekeskuses lilleseadering. Tegemist on väga
populaarse huvitegevusega. Ringi juhendajaks on meie oma vallast Helin Vill, kes
on õppinud Räpina Aianduskoolis ning
töötanud erinevates lillepoodides.
Huviringis valmistatakse lilleseadeid nii
elus- kui ka kunstlilledest. Helin võimaldab
teha noortel just selliseid seadeid, millega
igaüks hakkama saab. Samuti on lilleseaded
temaatilised, seda vastavalt pühadele ja
tähtpäevadele. Näiteks jõulude ajal said noored
teha jõulupärga ning kaunistada küünlaalust.
Talvisel ajal kasutatakse rohkem lilli, mis on
külmakindlad, viimastel kordadel on teemaks
olnud hüatsindi ning alpikanni lillepoti/
korvi kaunistamine. Suvisel ajal on võimalik
kasutada lõikelilli ning teha neist kauneid
kimpe. Igal korral, kui tegemist on eluslillega,
jagab Helin nõuandeid, kuidas lille eest õigesti
hoolt kanda, et see püsiks võimalikult kaunis.

KOGUKOND
HARIDUS

KULTUUR
HARIDUS

Kaagvere-Karste Külaselts eile, täna, homme
Kaagvere-Karste Külaselts asutati 21. märtsil
aastal 2000, eesmärgiga liita kogukonda ja
hoida elus Kaagvere ning Karste küla pärandit.
Ma julgen väita, et külasid ja inimesi ühendava
seltsi loomine oli oma aega arvestades julge
ja ettenägelik ettevõtmine. See on väga hea
näide sellest, kuidas teatud põhiväärtused
ajas ei muutu. Pea kahekümne aasta jooksul
on maailm meie ümber palju muutunud, aga
muutunud ei ole soov kuuluda kogukonda ja
panustada kogukonna tegevusse.
Nii nagu igas ettevõtmises on kiiremaid ja
rahulikumaid aegu, nii on olnud ka KaagvereKarste Külaseltsil. On täiesti mõistetav, et sama
inimeste grupp ei jõua jäägitult panustada
külaseltsi tegevusse. Selle pika aja jooksul on
külaseltsi vedanud mitmed inimesed ja ma
olen kindel, et ilma nende inimesteta ei oleks
seda ühingut. Tänan siin kohal kõiki inimesi,
kes on olnud rohkemal või vähemal määral
seotud külaseltsi tegevusega ning aidanud elus
hoida selle ühingu põhiväärtusi.
2018. aasta suvel võttis külaseltsi juhtimise
teatepulga üle järgmine grupp aktiivseid
inimesi, kellele läheb korda nende kahe küla
tegemised ja tulevik. Kindlasti ei tormata
kohe midagi muutma ja uuendama. Pigem
on eesmärk tuletada külaelanikele meelde, et
miks selline külaselts üldse kunagi loodi. Soov
on tugevdada kogukonna ja ühtekuuluvuse
tunnet nii külades sees kui ka külade vahel.
Külaseltsi ülesandeks on pakkuda igakülgset
tuge ning toetavat keskkonda selle eesmärgi
saavutamisel.
Esimesteks sihtideks seati külaseltsi
ruumide aastaringse kasutamise võimal-

Lilleseaderingi kasu on mitmemõõtelinenoortel suureneb loominguline mõtlemine,
areneb käeline tegevus, noored õpivad
tundma erinevaid taimi ning lisaks sellele saab
läbi antud huvitegevuse kodu kauniks.Alates
veebruarist toimub lilleseadering kaks korda
kuus neljapäeviti kell 15:30 noortekeskuses.
Kõik noored, kes on lilleseadest huvitatud, on
ringi oodatud!
Siret Konsa
Kanepi Avatud Noortekeskus

damine ja Kaagver-Karste külapäevade
korraldamine. Meil on hea meel, et see
eesmärk on juba osaliselt täidetud. Tänu
valla toetusele sai paigaldatud külaseltsi
ruumidesse õhksoojuspump. Varasemalt oli
ruume talveperioodil väga tülikas kasutada,
sest sellele eelnes pikk kütmine puudega.
Nüüd on ruumides kogu aeg plusskraadid ja
vajadusel saab paari ahjutäiega ruumid kiiresti
soojaks. Plaan on soetada koroonalaud ja
muid ühistegevust toetavaid mänge/seadmeid.
Siin kohal on oodatud kõigi head mõtted ja
ettepanekud.
Teine suurem siht on korraldad selle aasta
augustis Kaagvere-Karste külade päevad.
Eesmärgiks on kokku kutsuda Kaagvere ja
Karste külaelanikud. Oodatud on nii vanad
kui ka noored külaelanikud, nii põliselanikud
kui ka hooajalised suvitajad. Täpsem ajakava
ja toimumispaik selgub peatselt.
Märtsis tähistab Kaagvere-Karste külaselts
oma üheksateistkümnendat sünnipäeva.
Sellega seoses on kõik Kaagvere ja Karste
külaelanikud oodatud külaseltsi sünnipäevale,
mis toimub 23. märtsil algusega kell 12:00
külaseltsi ruumides Kaagvere külas. Palume
oma osalusest teada anda hiljemalt 15. märts
2019, Külli Ermel 53414624.
Küsimuste või ettepanekute korral palun
helistada Külli Ermelile 53414624 või saata
email aadressile kaagverekarste@gmail.com

Kirjad „Ajaringilt“
Klubi „Ajaring” selle aasta esimene
kohtumine toimus 15. jaanuaril rahvarohkelt. Tänu huvitavatele külalistele oli,
mida kuulata. Kuna Loona talu tooted olid
menukad, siis rahva soovil tuli talu peremees
tagasi, et saaksime veel soetada endale
kiviveskis jahvatatavaid mahe- ja ökotooteid.
AS Värska Vesi turundusdirektor Vaido
Uibo tutvustas meile Setomaa sügavustest
ammutatava toodangu saamislugu ja
mitmekesist sortimenti. Igatahes mõjusid nad
kõik mõnusalt ja tervistavalt.
Klubiliikmete nimel kiidan ja tunnustan
meie klubi eestvedajat Meedi Haabmat, kelle
rõõmsameelsus, lahkus ja tegutsemislust
nakatab meidki ning tekitab soovi alati kokku
tulla ja koos olla. Võimalus organiseeritult
kohtuda ja üksteise seltskonnast rõõmu tunda
on küpses eas oluline. Aitäh!
“Ajaringi” liige
“Ajaringi” väljasõit teatrikülastuseks
toimus 28. jaanuaril. 60 istekohaga buss
rahvast pungil täis suundusime läbi lumesaju
ja tuisu Tartusse vaatama Rakvere Teatri
külalisetendust “Kuni ta suri”. Juba kava osutus
väga informatiivseks ja meeldivaks lugemiseks
ja sealt leiab mõtteteri ka igapäevaseks
kasutamiseks.
See Nadezda Ptushkina poolt kirjutatud

romantiline komöödia on enimlavastatud
näidend tema repertuaarist paljudes riikides.
Peateemaks on ema ja tütre suhe ja nende elu
läbi aastate. Majas armastati väga ettelugemist,
eriti Charles Dickensit. Üks mõttetera temalt:
“Olgu sul süda, mis iial ei kivine, meel, mis eal
ei väsi ja puudutus, mis eal ei haava!“ Selles
loos oli tunda hoolt ja hellust, samas ka teatud
segadust, väsimust, tegemata jätmisi, igatsust
millegi järele - soov olla õnnelik. Oodates
kannatlikult õnne õuele astumist võib elu enne
mõõda lipsata. Ka suurim kahetsus ei too tagasi
kasutamata võimalust. Aga lootus ei kao! Üks
ootamatu koputus uksele, lillekimp ja šampus,
keegi kauge muudab kõik. Kohtuvad inimlik
karmus ja õrnus, tekib see, millest unistati.
Elutee saab just sellise katte nagu kujunes
lavastuses: tehtud ja tegemata tegudest,
elluviidud ja mahamaetud unistustest. Selle
loo lõpus pole keegi enam see, kes ta oli
alguses. Tegelastele endilegi üllatuseks said
nad üksteiselt tuge, ravides ühtlasi nii iseend
kui ka üksteist.
Väga hea näitlejatöö Ülle Lichtfeldilt,
Maria Klenskajalt, Eduard Salmistult, Anneli
Rahkemalt.
Suur tänu! Uute kohtumisteni!
Maie Kahk

Tartu rahu aastapäeva tähistamine

Eero Tammelaan
Kaagvere-Karste Külaseltsi juhatuse liige

Tulekul II aiandusseminar ja kevadine
rodopargi külastus Lätti
Tänavu kevadel on pühapäeval, 28. aprillil
kavas Kanepi Kodukaunistamise Seltsil
korraldada II Aiandusseminar Kanepi
Seltsimajas. Kui eelmisel aastal alustasime,
siis oli sõna seminari korraldamisest veel
visa levima, sel aastal loodame meie valla
aiandushuviliste poolt juba elavamat
osavõttu. Esinejateks nagu ikka on oma
ala professionaalid. Lubaduse sibullillede
kasvatamisest rääkima tulla on andnud
lapsepõlves Kooraste kandis elanud-kasvanud
Andi Normet, okaspuude kasvatamise
eripäradest tuleb vestma kauaaegne Tartu
Rõõmu tee puukooli juhataja Andres Tuvi.
Koduaedade planeerimist võtab juhatada
õpetaja kogemusega maastikuarhitekt Reti
Randoja-Muts ja allakirjutanu annab juhatusi
kaunite ilupuude – magnooliate kasvatamiseks.
Võib-olla on nõus kaasa lööma ka Harri Poom
Pärnumaalt, keda tuntakse suurte kogemustega
viljapuude ja viinamarjade kasvatajana ja ehk
veel keegi. Pärast loengupäeva saab taimi osta
ja kõigi ettekannete kokkuvõtted on kokku
seatud brošüürina. Seminarist osavõtjatel
on hea võimalus pärida asjatundjatelt otse

taimekasvatust puudutavaid küsimusi ja saada
omavahel kokku ning vestelda teemadel,
mida väga armastatakse. Seminar on kõigile
osavõtjatele tasuta, samuti saab astuda Kanepi
Kodukaunistamise Seltsi liikmeks.
Maikuu II poolel ootab aiandushuvilisi ees
reis Riia külje all Babites asuvasse Baltimaade
uhkeimasse rododeada. Rodopark on õitsedes
tõeliselt muinasjutulik, lõhnade ja värvide
maailm lööb lausa hingest kinni. Sõidule
registreerimisest anname hiljem teada ja
muidugi saab infot sõidu kohta jagatud ka
aiandusseminari ajal. Hoidke silm peal valla
ajalehel ja tehke kihutustööd aiandushuviliste
seas, et seminaril oleks kuulajaid ja vallas
rohkelt aiandushuvilisi. Loodame kevadel
veel muudki huvitavat koos ette võtta, seniks
toredat talve kõigile ja ärge väga taimede
pärast muretsege, neid katab tänavu paks ja
soe lumetekk!
Urmas Roht
Kanepi Kodukaunistamise Seltsi
juhatuse liige

2.veebruar oli Tartu rahu 99.aastapäev. Kell 10.30 kogunesid üle Eesti inimesed Vabadussõja
ausammaste juures, et anda au neile, kes selle rahu tõid. Kanepis kogunesid Vabadussõja samba
juurde Kaitseliidu esindaja, Kanepi Naiskodukaitsjad, Kanepi Noorkotkad, Põlgaste Kodutütred,
Kanepi Vallavalitsuse esindus ning asetasid pärjad ja süütasid küünlad. Foto Kerli Koor
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Kanepi segakoor astus taas juubeliaastasse
On suur rõõm, et Eesti laulupeo 150.
juubeliaasta algul täitus tänasel Kanepi
segakooril 25 tegevusaasta. Aasta lõpu poole
tähistab segakoor ka segakoori ajaloolist
135 asutamisaastat. Praegu aga koori tähtsa
tähtpäeva puhul kuuluvad meie tänulaulud
koori ristiemale Ly Laugale, kes 25 aastat
tagasi Kanepi Kultuurimajas koorilaulu
taas ellu äratas. Kiidusõnad kuuluvad ka
muusikaõpetajatele Meeli Järv-Rammulile
(dir.1994-2007) ja Eda Heinastele (dir.19941997), kes tollal dirigendiameti enda kanda
võtsid, et segakoor püsima jääks. Minust
sai siis koorivanem. Iga algus on raske,
aga kui meenutada, missuguse õhinaga
36liikmeline segakoor kahe dirigendi käe all
laule õppima asus, siis on see muljetavaldav.
Aktiivse töö tulemusena jõudis segakoor veel
samal aastal nii Põlva laulupeole, Tartu 125.
juubelilaulupeole, XXII Tallinna Üldlaulupeole
kui ka Kambja koori 200. laulupeole. Edasi

jätkus kooritegevus juba tõusvas joones ja
vahele ei jäänud ükski laulupidu ega laulupäev.
Uut energiat lisas koorile juurde ka 2007.aasta,
kui koori ette astus dirigent Kalev Lindal
koos oma kogemustega. Lisandusid uued
võimsad laulupeod, laululaagrid, hääleseaded,
sõpruskoorid ja välisreisid Lätis, Leedus,
Soomes ja Rootsis. Et Kanepi on koorilaulumaa,
sellest annavad tunnistust kõik Kanepi lipu all
käidud laulupeod ja reisid. Tänavu möödub
150 aastat esimesest laulupeost Tartus, kust
Kanepi meeskoor a.1869 osa võttis. Austades
Kanepi koorilaulukultuuri valmistume ka
tänavu segakooriga osalema nii 22.juuni Tartu
150. juubelilaulupeost kui järgnevast 4.-7.
juulil Tallinna XXVII üldlaulupeost. Enne
seda laulab segakoor 2. juunil Põlvas.
Oleme uhked, et tänavu tuleb laulupeotuli
taas Kanepisse. Tuli on siin olnud aastatel
1969, 1994, 2004, viimasel korral jäi tuli
Kanepisse ööbima. Valvasime siis laulupeotuld

kirikus tunniajaliste vahedega ja hommikul
saatsime tule hobuvankritel taas lauluga
teele. Tänavu on auväärne sündmus nii tule
õnnistamisel kirikuplatsil kui ka Seltsimaja
juures, kus moodustatakse üldlaulupeo
„Minu arm“ esimene suur täht „M“. Tänavune
juubeliaasta on segakoorile hästi töine, aga see
tuleb täis laulu ja kauneid laulupidusid ning
esinemisi. Juubeliaasta kordamineku nimel
teevad praegu koos dirigent Kalev Lindaliga
tõsist tööd lauljad: Aire Hallap, Tiia Hallap,
Heldur Jõgi, Maie Kahk, Vaike Kottisse, Ülar
Kõrge, Kalmer Lina, Natalja Lindal, Margus
Hoop, Kaili Mertsina, Sulev Nõmmann,
Andres Põld, Liivia Miil, Malle Urman,
Diana Patrael, Koidu Põder, Meeli Rammul,
Tiit Rammul, Ere Rekker-Mägi, Monika
Sulbi, Erge Tamberg, Inge Tamm, Viibeke
Turba, Meelis Vahtramäe, Eha Vahtramäe,
Lea Viin, Enn Viin. Uus aeg on kaasa toonud
uued autorid ja paljud laulud on üpris

rasked. Lisaks segakoori lauludele, õpime ka
valiksegakooride repertuaari ning kolmandas
laulikus on Tartu laulupeo repertuaar. Kuigi
paljud ühendkooride laulud on tuttavad, vajab
siiski kolm laulikutäit repertuaari õppimist.
See kõik nõuab suurt pühendumust, nõnda on
lisaks kooriproovidele toimunud ka mitmed
laululaagrid nii Tartus kui Põlvas. Kolm
Põlvamaa valiksegakoori Põlva „Maarja“ ja
Räpina kammerkoor ning Kanepi segakoor
on tänu meie koori ettevõtlikule dirigendile
Kalev Lindalile oma jõud ühendanud ja ühised
laululaagrid on kõigele lisaks veel toimunud
nii Põlvas kui Räpinas, kolmas tuleb Kanepis.
Palju jõudu ja edu Kanepi segakoorile sellel
juubeliaastal. Tänan kõiki, kes meie koori
armastavad ja toetavad ning soovin kaunist
juubelilaulu-ja tantsupeo aastat kõikidele !
Koorivanem Vaike Kottisse

PÕHIKOOLID
RAAMATUKOGU

Kohtumiselt lastekirjanik Mika Keräneniga

Mika Keränen Rampsu raamatukogus lastega.
Foto Ulja Uibo
Jaanuarikuu viimasel päeval viis buss Saverna
lapsed Kanepisse, kohtumisele menuka
lastekirjaniku Mika Keräneniga. Kohtumine
sai teoks tänu Kanepi ja Saverna raamatukogu
koostööle. Uudishimulikke raamatusõpru
oli kogunenud päris palju. Külaline pajatas
humoorikalt oma tööst kirjanikuna ja oma
igapäevaelust, samuti oma suurest hobist –

jalgpallist. Jalgpalli teemat on käsitletudnii
mitmeski kirjaniku teoses. Külalisele esitati
päris palju küsimusi ja kõigile saadi ka
ammendavad vastused. Kohtumise lõppedes
sai osta kirjaniku raamatuid ning küsida
autogramme. Meie laste arvamusi kohtumiselt:
Melani:“ Mina ei teadnud, et talle meeldib
jalgpall ja et ta on ise seda mänginud. Mulle
meeldisid tema vastused küsimustele“.
Marta: „Mulle tuli üllatusena, et ta jalgpalli
mängib. Ma ei teadnudki, et kirjutab Supilinna
Salaseltsis oma tütardest. Sain ka teada natuke
Soomest. Ja see, et lapsed Soomes lasteaias on
kogu aeg õues, meeldib mulle väga“.
Ralf:“ Ma sain teada, et ta mängib jalgpalli.
Mulle meeldis see kohtumine natuke“.
Joosep:“ Mulle meeldis see, et ta jalgpalli
mängib. Ja imelik oli see, et talle meeldib
koolitoit“.
Laur:“ Mulle meeldis see, et see kirjanik
mängib jalgpalli“.
Mattias:“ Mulle meeldis temaga kohtuda, sest
see oli minu esimene kohtumine kirjanikuga.
Ja mulle väga meeldis kuulata tema lugusid“.
Marleen:“ See oli väga huvitav ja ma sain teada
palju tema kohta. Ja seda, et ta on jalgpallifänn“.
Oma arvamusi avaldasid 3.klassi õpilased.
Lisaks
toredale
kohtumisele
Kanepis
külastas Mika Keränen koduteel ka Saverna
raamatukogu ning tutvus meie ruumidega.
Põhjus küllakutseks oli see, et kirjanik saaks
külastada meie vahvat Rampsu raamatukogu.
Sest just Mika Keräneni loomingust on pärit
nimetus Rampsu. Nii et omamoodi „ristiisa“!
Ja muidugi saime teha ka toreda pildi
külalisega.
Uute kohtumisteni toredate lastekirjanikega!
Tiina Hoop

Tule suusatama!

Saverna tervise- ja suusaradel on võimalik suusatada erineva pikkuse ning raskusega radadel.
Lühemad rajad on sobilikud kõigile - 0,5km, 1,3km, 2,5km. Pikematel radadel (3,3km ja 4km)
on võimalik proovile panna oma tasakaal ja oskused. Rada on ligi 4 meetrit lai ning üldjuhul
on klassikajälg olemas kõigil, v.a 4km rada. Valgustus töötab õhtusel ajal 1,3-l kilomeetril.
Rada hooldatakse võimaluste piires rajamasinaga, igapäevast hooldust meil kahjuks ei ole.
Kõige kiirema ja täpsema info raja olukorra kohta saab MTÜ Saverna Kes Kus Facebooki
lehelt. Püüame aktuaalse hoida info ka terviserajad.ee lehel.
MTÜ Saverna Kes Kus

SPORT
KOGUKOND
SPORT
KOGUKOND

Epp Petrone Maaritsa raamatukogus
Aasta on alanud tegusalt ning raamatukogus
ootab teid mitu näitust. Endiselt on
vaatamiseks kaunis Zoja Lebedeva graafika,
kuni veebruari lõpuni. Väljas on Maaritsa
raamatukogus TOP 50 enim loetud raamatut,
mida saab samuti uudistama ja ka omale
laenutama tulla.
Pühapäeval 24. märtsil kl 14, tuleb
Maaritsa raamatukokku nii suurte kui väikeste
lugejatega kohtuma tuntud (laste)kirjanik,
kirjastaja ja blogija Epp Petrone, kes räägib
meile oma põnevatest seiklustest. Üritus
on külastajatele tasuta ning kohapeal on
müügil ka kirjastuse Petrone Print raamatud,
mille eest saab tasuda sularahas. Kaetud on
kohvilaud. Kohtumise toimumist toetavad
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp
ja Kanepi vald. Raamatukogus on väljas Epp
Petrone raamatute näitus, kust saab samuti
raamatuid koju kaasa laenutada, et ikka
kohtumisel meie päevakangelase tegemistega
kursis olla.
Alates veebruarist muutuvad veidi
raamatukogu lahtiolekuajad. Raamatukogu
saab külastada E, K kl 13.30 - 19 ja P kl 13 18. Igal kolmapäeval toimub lauamänguring
lastele - ja noortele, algusega kl 17. Meil on üle
50 erineva mängu ja kõik on oodatud!
Raamatukogu
tegemistel
saab
ka
sotsiaalmeedias pilku peal hoida nii

Facebookis, kui ka Instagramis (@Maaritsa
raamatukogu). Kohtumiseni raamatukogus!
Jaanika Tappo

Eesti suurkujude sünnipaikade kaardistamine
Projekti „Sünnipaik“ toel valmib kolme aasta
pärast virtuaalne kaart Eesti suurmeeste
sünnikohtadega. Projektijuht on Peeter
Volkonski, kelle eesmärgiks on kaardistada
vähemalt kolmsada mälestuskivi või -plaadiga
tähistatud sünnipaika. Juba suvel tehti algust
ringkäikudega üle Eesti, et pildistada tähistatud
sünnipaiku. Härra Volkonski võttis ühendust
ka meie kandiga ning selle tulemusena sai üles
pildistatud Gustav Wulff-Õie, Valdo Pandi
ja Harald Uibo sünnikohad ja esimene märk
maha pandud. Edasi oli kavas iga suurkuju
sünnikohas filmida tema loomingut või
saavutusi iseloomustav 30-40 sekundiline
videoklipp. Idee kohaselt loeks klipis mõni
kohalik kooliõpilane Peeter Volkonski valitud
ja lavastatud katkendit suurkuju loomingust.
9. jaanuaril toimus videoklipi salvestamine
Juusal, Gustav Wulff-Õie sünnikohas. Ette-

valmistused filmimiseks võtsid küll veidi aega,
kuid tänu praegusele koha peremehele Marek
Wulffile saime kenasti kõik korda. Härra
Volkonski poolt valitud teksti luges klipile
Otepää Gümnaasiumi 8.klassi noormees CarlAndre Wulff. Märkimisväärne on ka see, et
esitaja ise kuulub samuti Wulffide suguvõsasse.
Seda hindas kõrgelt ka Peeter Volkonski, sest
tema arvates andis see asjale omaette väärtuse.
Gustav Wulff-Õie sünnikoha jäädvustamine videoklipile on esimene „pääsukene“
Kanepi valla suurkujude jäädvustamise
projektis. Loodame, et meie kandi suurmehed
saavad kõik väärilise jäädvustuse Eesti riigi
kultuuriloosse.
Saverna raamatukogu juhataja
Tiina Hoop

Valgjärve-Saverna suusasõit

10. veebruaril toimus Valgjärve ja Saverna vahel
suusasõit, millest võttis osa 40 suusasõpra.
Eelregistreerunuid oli poolesaja ringis, kuid
vihmane ilm ja gripilaine jättis mõned siiski
tubastesse tingimustesse. Arvestades, et
sula ilm oli raja pehmeks teinud, alustasid
suusatajad Valgjärvelt ühiselt sõitu rahulikus
matkatempos. Kiiremad jõudsid Savernasse
juba paraja edumaaga. Kuna paremusjärjestust
ei selgitatud, siis valisid kõik endale sobiva
tempo. Valgjärve ja Saverna vahelist suusarada
on planeeritud juba pikemat aega, kuid siiani
on see erinevatel põhjustel tegemata jäänud.
Nüüd otsustas MTÜ Saverna Kes Kus selle
teoks teha ja rajameister Arne Ermeli abiga sai
suusarada valmis nädal enne suusasõitu.
„Tahtsime olla veendunud, et suusarada

väldiks võimalikult palju võsa ja kraave ning
oleks sõidetav nii klassika- kui ka vabatehnikas.
Seetõttu oli usinamatel suusatajatel võimalus
juba nädal aega proovida kahte küla ühendavat
suusarada,“ kommenteeris suusasõidu üks
korraldajatest ja MTÜ juhatuse liige Hegri
Narusk.
Suusatada oli võimalik 16km ja lühemal
8km distantsil. Need, kes ei pidanud paljuks
künklikul maastikul 16 km sõita, läbisid
teekonna Valjärvelt Savernasse ja tagasi.
Lühema distantsi valinud alustasid suusatamist
Savernast tund aega hiljem ning liitusid
pikema distantsi sõitjatega poolel maal. Ilm oli
selle talve üks soojemaid ning vahepeal näitas
termomeeter isegi +4 kraadi. Rada muutus iga
tunniga järjest pehmemaks, aga püsis terve

suusasõidu korraliku klassikajäljega ja valge
lumega.
Peale suusasõidu lõppu olid kõik osalejad
oodatud Valgjärve võimlasse, kus sai riided
vahetada ja kinnitada keha korraldajate ja
Valgjärve raamatukogu poolt organiseeritud
sooja tee ja kringlitega. Suusasõidul osalejate
arvates võiks selline tore ettevõtmine muutuda
traditsiooniks ning toimuda rohke lume
korral igal talvel. Suusasõidu korraldajate
sõnul on osalejate positiivne tagasiside
tugevaks motivaatoriks ka järgmistel talvedel,
kuid see eeldab korralikku lumekihi paksust
ja maaomanike mõistvat suhtumist. Rada
edaspidi pidevalt hooldama ei jääda ning
suusasõpradel on võimalus kilomeetreid
koguda Valgjärve ja Saverna terviseradadel.

MTÜ Saverna Kes Kus korraldustiim tänab
kõiki osalejaid ja ürituse abilisi.
Lisainfo:
Hegri Narusk, tel. 5036460
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VEEBRUAR Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris
1. 125 aastat tagasi 1.02.1894 sündis
Harjumaal Manivald Heinam
(Friedrich Emmanuel Manivald
Heinmann),
lõpetas
Tallinna
Nikolai I G. hõbeaurahaga, Tartu
Ülikooli usuteaduskonna 1922,
teenis 1916-18 Vene sõjaväes,
osales Eesti Vabadussõjas, Tartu
Pauluse koguduse õpetaja, sooritas
konsistooriumi eksamid 1922, ordineeriti ülikooli kirikus, valiti Kanepi
kirikuõpetajaks, õnnistati ametisse
27.05.1923, Võrumaa praosti abi ja
praost 1923-44, Kanepi kirikukoori
taas-asutaja, Vabadussõjas langenute
mälestussamba
püstitamise
organiseerijaid. Lahkus 1944 põgenikuna
Saksamaale.
Töötas
kirikuõpetajana Kanadas. Suri
Vancouveris 30.05.1909. Tema
arhiiv anti üle Kanepi koguduse
õpetaja Jüri Pallole.
2. 175 aastat tagasi 4.02.1844 sündis
Tarvastus Johan Võõbus †1.05.1908
Võnnus, kutsuti Kanepi kihelkonda
Karste koolmeistriks 1867–1880,
1872 a. Kanepi Raamatukogu
Seltsi asutajaid, kuulus 1868 a.
asutatud Kanepi meeskoori, kogus
muistendeid, Eesti Kirjameeste Seltsi
liige, töötas 1886–1894 Võnnus,
oli Võnnu Laulu- ja Mänguseltsi
Lõoke asutajaid, tegutsenud Tartus
muusikaõpetajana.
3. 135 aastat tagasi 23.02.1884

sündis Kooraste v. Konstantin
Pettai, † 1979, vallasekretär, õppis
Kanepi kihelkonnakoolis 18971901, kirjutaja õpilane Võru sõjaväe
ülema kantseleis 1905-06 ja kirjutaja
Petrogradi ringkonna suurtükiväe
kantseleis 1906-09, kontoriametnik
mehhaanikavabrikus Baranovsky
kontoris 1910-14, abiellus Peterburis
1914 Liisa Kalbergiga, kirjutaja ja
asjaajaja vene sõjaväes I maailmasõja
päevil 1914-18, Kooraste vallasekretär ja kohtu kirjutaja 1921. a-st,
valla Vastastikuse Tulekahju Korral
Abiandmise Seltsi kirjutaja 1921.ast, elas Kooraste vallamajas.
4. 30 aastat tagasi 24.02.1989
korraldas Kanepi Muinsuskaitse
Selts eesotsas Leo Vijardiga
esmakordselt pärast II maailmasõda
Eesti Vabariigi 71. aastapäeva
tähistamise
ja
sini-must-valge
rahvuslipu heiskamise Ausambaplatsil Vabadussõja ausamba juures.
5. 105 aastat tagasi 28.02.1914 suri
Tartus August Trumm, *VanaPiigandi Ritsike koolitares 26.6.1858
koolmeistri Ado Trummi peres,
lõpetas Kanepi kihelkonnakooli
1874, Tartu kreiskooli, Tartu I
seminari 1878, ajakirjanik, tõlkija,
koduõpetaja J. Hurda perekonnas
Otepääl ja Peterburis 1879-1884,
Hurda abiline rahukohtu seaduste
eestikeelse tõlke toimetamisel,

kirjutas ümber oma kauni Kanepi
kihelkonnakoolist saadud käekirjaga
„Vana Kandle laulud“, töötas
Peterburis Olga Popova kirjastusäris,
Peterburi Eesti Seltsi liige, laulis Jaani
kiriku kooris, Oleviku kirjasaatja.
Tema 500 kirja vanematele Eesti
Kirjandusmuuseumis on suure
kultuuriloolise tähtsusega, hea
ülevaade J. Hurda pereelust ja
tööst, kirjeldab ka elu ja sündmusi
Peterburis. A. Trumm tuli 1896
Peterburist Tartusse vanemate
juurde, ostis maja, tegutses korrektorina kirjastuses, tõlkis „Onu Tomi
onnike“, jt noorsooraamatuid. Tema
eluloo koostas K. E. Sööt. V.t. ka
M. Hirvlaane „August Trumm
koduõpetajana J. Hurda peres“
//Põlvamaa
kodulookogumik
„Minevikumälestusi“ 4, 2017, lk.
131-167.
6. 200 aastat tagasi 1819 kaotati
Liivimaa talurahvaseadusega pärisorjus, talurahvas sai isiklikult, kuid
maata vabaks, moodustati vallad
mõisate järgi haldusüksusteks ja
talurahva esinduseks, vallavanemad
nimetas mõisnik.
7. 100 aastat tagasi 1919 anti
välja esimesed Eesti Vaba-riigi
isikutunnistused
koos
sõrmejäljendiga, mille Hurmi külast
pärinev Kanepi postiljon Gustav
Lind sai Erastvere mõisas asuvalt

sõjaväe komandandilt lipnik Saralilt,
selle andis ta üle ERM-ile.
8. 100 aastat tagasi 1919 paiknes
Kanepi postkontor Karl Vesi majas
Weizenbergi tänava lõpus. Seal seati
sisse telefonikeskjaam 12 numbriga,
kaugühendused Võru, Tartu, Otepää
keskjaamadega. Post toodi Võrust
3 korda nädalas. Selles majas asus
ka hambaarst, päevapiltnik, K. Vesi
kingsepatöökoda.
9. 140 aastat tagasi 1879 said
Eesti Kirjameeste Seltsi liikmeiks
Kanepi koolmeistrid J. Kunda ja
H. Treufeldt, enne neid on vastu
võetud R. J. Erlemann, G. Luts,
J. Mägi, H. Kann, J. Võõbus, J.
Leppik, J. Flink, M. Vares, G.
Daniel, A. Daniel ja M. Mitt,
enamus kihelkonna ärkamisaegseid
tegelasi, koolmeistreid, peaaegu
kogu meeskoor.
10. 575 aastat tagasi 1444 on
esmakordselt mainitud Valgjärve
mõisat Wytten Sehe nime all.
11. 475 aastat tagasi 1544 on
esmakordselt mainitud Kõlleste
(Kolles) ja Sälliste (Selles) külasid.

Kultuuriloolist
kalendrit sirvis
Milvi Hirvlaane

Kanepi valla sündmuste kalender veebruar-märts 2019
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

TUULIKU REISIDE
AUTOREMONDITÖÖKODA

Veebruar
19.02 kell 19.00

Põlvamaa lahtiste mälumängumeistrivõistluste teine Kanepi seltsimaja
etapp

20.02 kell 18.30

Rahvalik kohvik-õhtu, esinevad Heino Tartes ja
sõbrad

Saverna raamatukogu

21.02 kell 18.00

EV aastapäeva tähistamine, Kanepi valla tunnustusüritus

Krootuse külakeskus

24.02 kell 7.33

Lipuheiskamise tseremoonia

Kanepi

26.02 kell 13.00

Film “Lotte ja kadunud lohed”

Kanepi seltsimaja

01.03 kell 18.30

Mälumängu VI etapp

Saverna raamatukogu

01.03 kell 21.00

Peoõhtu ansambliga PS TROIKA

Kanepi seltsimaja

AUTO HOOLDUS
REHVITÖÖD
DIAGNOSTIKA
SILLASTEND
KEEVITUS
VEERMIKE REMONT
TRANSPORDIKS OLEMAS TREILERHAAGIS (1500 KG)
ABI PAKUME KA RASKETEHNIKA REMONTIMISEL!

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

Saverna
Kanepi Vald
Põlvamaa

Märts

ELEKTRITÖÖD

2., 15., 16., 22. ja 29 Krimipõnevik” Täpselt nagu roos”
märts kell 19.00

Alle-Saija Teatritalu

03.03 kell 11.00

Vastlapäev, NERF relvadega mängud, võistlused

Maaritsa

03.03

Vastlapäeva tähistamine

Kanepi, Krootuse

05.03

Vastlapäev

Valgjärve

TEL 520 50 16

9.03 kell 19.00

Naistepäevakontsert Laura Vals ja Ats Kutter

Saverna külakeskus

•

16.03 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogu-külakeskus

põrandakütte paigaldus,

22.03 kell 20.00

Kevadpidu ansambliga Nedsaja küla bänd

Maaritsa kultuurimaja

välisvalgustus ja kilbitööd.

22.03 kell 21.00

Tantsuõhtu, esinevad Gunnar Loho ja Janno Meldre Saverna külakeskus

24.03 kell 14.00

Kohtumine kirjanikuga Epp Petrone

TÖÖDELE
ANNAME GARANTII

•

Maaritsa raamatukogu

Elektritööd, kaablitööd,

Elektripaigaldiste
tehniline kontroll,
kontrollmõõtmised ja
dokumentatsioon.

•

Elektriprojektid,

Sünnid
Roosi Laasma
(Erastvere)
Reimo Niidumaa
(Soodoma)

Õnnitleme!

Sünnipäevad märts
95

Loreida Int
03.03.1924 (Pikajärve)

90

Eha Ojarand
21.03.1929 (Maaritsa)
Asta-Eriida Kõrven
27.03.1929 ( Aiaste)

85

Heino Lina
01.03.1934 (Kanepi alevik)
Armilde Kukumägi
02.03.1934 (Kanepi alevik)
Vilma Kadastu
03.03.1934 ( Veski)

80

Helve Läll
15.03.1939 ( Lauri)
Ilmar Kreevan
15.03.1939 (Karste)
Ülo Saks
22.03.1939 (Krootuse)

75

Aili Rohelpuu
01.03.1944 (Karaski)
Ülo Timmi
03.03.1944 (Koigera)
Mati Mölder
30.03.1944 ( Tiido)

70

Henn Sulg
01.03.1949( Kaagvere)
Vambola Spiegel
06.03.1949 ( Prangli)
Arved Hänilane
12.03.1949 (Saverna)
Jüri Peetsmann
14.03.1949 (Vissi)
Juku Leet
16.03.1949 (Ihamaru)
Uuno Kont
21.03.1949 (Valgjärve)
Leo Vijard
25.03.1949 ( Jõksi)
Anatolii Shevchuk
28.03.1949 ( Hurmi)
Kalev Varul
28.03.1949 (Abissaare)

65

Igor Väär
04.03.1954 (Krootuse)
Leonhard Tenno
12.03.1954 (Krootuse)
Heilo Ojatamm
20.03.1954 (Ihamaru)
Jüri Leesment
24.03.1954 ( Valgjärve)
Hilda Kurik
31.03.1954 (Abissaare)

ekspertiisid, hindamised
•

Energiasüsteemide ehitus
ja hooldus.

•

Käidukorraldus.

•

Materjalid, valgustid ja
LED lahendused.

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

Kanepi
Teataja

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

Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine, viljapuude hoolduslõikus jpm.
www.2arboristi.ee
tel 58185222

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

 MÄLESTAME 

Miralda Niilus
16.12.1923-14.01.2019 (Ihamaru)
Zinaida Raudhein
26.07.1931-14.01.2019
Pilvi Saar
24.11.1962-12.01.2019
Arvo Kauts
09.11.1940-22.01.2019
Heini Pihlapuu
02.05.1958-23.01.2019
Valve Kirs
10.04.1935-25.01.2019
Vahur Vaasa
10.11.1957-08.01.2019
Kaisa Pukk
20.09.1929- 01.02.2019
Irene Kapp
06.02.1916- 04.02.2019

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

