Kanepi Teataja
Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht

„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”
Põlvamaa laulu- ja tantsupidu
2. juunil kell 18:00 Intsikurmus
koostegemise rõõmu.
Hea Kanepi valla rahvas! Olete väga
oodatud 2. juunil algusega kell 18:00 Põlva
Intsikurmu lauluväljakule maakondlikule
laulupeole „Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”.
Kohtumiseni!
Riivo Jõgi
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” üldjuht

Riivo Jõgi 2017.a noorte laulu- ja tantsupeol
On jäänud veel loetud päevad maakonna
laulu- ja tantsupeo toimumiseni Intsikurmus.
Peost osa võtvad 96 kollektiivi ligikaudu 1700
osalejaga viivad läbi viimaseid proove ning
teevad ettevalmistusi esinemiseks. Käesolevat
aastat on Eestis nimetatud “Laulupidu 150.
Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta”. Selle
valguses tuuakse maakonna peol nimetusega
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” vaataja
ette laulu- ja tantsupeo teekond läbi Eesti
aja- ja kultuuriloo. Kuulda ja näha saab
esitusi, mis on mõeldud kingitusena Eestile,
tänuavaldusena Põlvamaale ja tema inimestele.
On muusikapalu ning tantse, mis kõigile
teada-tuntud, kuid 2. juunil on Intsikurmus
võimalus osa saada ka esmaettekannetest.
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” korraldustoimkond tänab kõiki kollektiive, kes
peost osa võtavad ning koos sellega maakonna
laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmisele
ja meie kultuuri järjepidevusele tervikuna
märkimisväärse panuse annavad. Tooksime
esile paljude kollektiivide juhendajaid ja
dirigente, kes oma nõu, jõu ja pühendumusega
on vundamendiks ja garantiiks, et toimuma
saaks igati väärikas pidu. Täname kohalikke
kultuurija
seltsimajade
töötajaid,
vallavalitsusi, koolide, lasteaedade ja seltside
eestvedajad – nende vaimne ja materiaalne
tugi annab kollektiividele rahulikuma tunde
tegeleda just loomingu sisulisema poolega.
Loomulikult kuuluvad meie tänusõnad ka
vanematele ja vanavanematele, kes oma
võsukeste toimetamisele kaasa elavad ja
mitmetpidi toeks on. Tõepoolest, tänavusel
laulu- ja tantsupeol esineb ligikaudu seitsesada
last ja koolieelikut. Kannab ju ”Sinule, Eesti
– Sinule, Põlvamaa!” lisaks maakonna ning
Eesti aja- ja kultuuriloo jutustamisele ka soovi
tugevdada põlvkondade vahelisi sidemeid ja

Peole eelneb laulu- ja tantsupeo rongkäik
algusega 17:30 Põlva järve äärest marsruudil:
Kalda tn – Kesk tn – Piiri tn – Intsikurmu.
Kindlasti on soovituslik peopaika hakata
liikuma aegsasti, sest ajavahemikul 17:3018:00 on kesklinna liiklus peoliste rongkäiguks
suletud. Palume jälgida ajutisi liiklusmärke
Põlva ringteedel ja sissesõitudel linna, sh
suunaviitasid, kuidas Intsikurmu pääseda.
2. juuni peol esinevad Kanepi kollektiivid
Kanepi Gümnaasiumi lastekoor (juhendaja
Edith Saks)
Kanepi Gümnaasiumi mudilaskoor
(juhendaja Edith Saks)
Kanepi Lasteaia laulurühm (juhendaja
Lemme Kramp)
Kanepi Lasteaia mudilased tantsijad
(juhendaja Lemme Kramp)
Kanepi naisrühm Kanapää keerutajad
(juhendaja Tiina Ilves)
Kanepi Segakoor (juhendaja Kalev Lindal)
Kanepi Seltsimaja memmede
rahvatantsurühm Vunkratas (juhendaja
Maarja Lattik)
Krootuse Lasteaed Pesapuu laulurühm
(juhendaja Meeli Rammul)
Krootuse Lasteaed Pesapuu mudilased
tantsijad (juhendaja Meeli Rammul)
Krootuse Põhikooli lastekoor (juhendaja Aino
Oviir)
Põlgaste Lasteaed Sinilill laulurühm
(juhendaja Kairit Kolpakov)
Põlgaste Lasteaed Sinilill mudilased tantsijad
(juhendaja Kairit Kolpakov)
Saverna Lasteaed Sipsik mudilased tantsijad
(juhendaja Meeli Rammul)
Saverna Lasteaed Sipsik lasteaialaste
laulurühm (juhendaja Meeli Rammul)
Segarühm Kanepi Kanged (juhendajad Mari
Rüütli ja Maarja Lattik)

Laulu- ja tantsupeo rongkäik
kell 17.30
Põlva järv - Kalda tn Kesk tn - Piiri tnIntsikurmu

PIDU ON PILETITA!
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18. juunil on lauluja tantsupeo
„Minu arm”
tuli Kanepi vallas
„XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule tulemine
on avamäng juubelipeole, kandes endaga
laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse
Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise
traditsioon 50-aastaseks – esimest korda
toimus üle-eestiline tule tulemine 1969.
aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga”,
selgitavad tuletoojad ning laulu- ja tantsupeo
peakorraldajad.
Laulu- ja tantsupeo tuleteekonna kaudu on
maakondadel, valdadel ja küladel võimalus
oma kodupaiga kultuurilugu jutustada, tuua
esile nii eilseid kui ka tänaseid kultuuriloolisi
isikuid ja kohalikke eestvedajaid, neid meeles
pidada ja märgata. Maakonnast-maakonda
liikudes, tekib väga paljudel inimestel võimalus
tuletulemisest isiklikult osa saada, soovi korral
võtta endalegi leek laulupeo tuletõrvikust ja
see koju kaasa viia. Tule teekond saab 1. juunil
alguse Tartust, kus „Minu arm“peo kunstilised
toimkonnad keskpäeval laulu- ja tantsupeo
tule ERM-i pargis süütavad. Järgnevad 33
päeva on aga tuli maakondade hoida, liikudes
läbi terve Eesti. Tule teekond lõpeb 4. juuli
õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus kell
19.00 algab XX tantsupeo esimene etendus.
Põlvamaal liigub laulu- ja tantsupeo tuli
alates 18.juuni kella 10-st, kui me naabritelt
Kärgulas tule üle võtame ja Kanepisse tiime,
kuni 20.juuni kella 10ni kui Piirissaarel
tule Tartumaale edasi anname. Tuli läbib
maakonnas 252 kilomeetrit ja teeb siin 28
lühemat või pikemat peatust. Neis kõigis
on inimestel võimalik tulla kohapeale tuld
tervitama ja sellest osa saama.
https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/
Tuli külastab eelkõige neid kohti maakonnas,
kus
on
laulukoorid,
tantsurühmad,
pillimeestest kollektiivid; kus on laulu- ja
tantsupidudega või Eesti kultuurieluga seotud
oluliste inimeste sünni- ja tegevuskohad. Tule
teekonna läbi tuukse esile Põlvamaa kohad ja
tegevused, mille kaudu saab iseloomustada
maakonna kultuuri- ja vaatamisväärsusi.
Laulupidude ja elu järjepidevuse mõttes on
kaasatakse teekonnal noori ja lapsi.
Kava kohaselt on kahel päeval 7 sellist
peatuspaika,
kus
igas
peatuspaigas
moodustatakse tantsurühmade, lauljate,
pillimeeste või kohalik elamine abiga üks
täht laulu- ja tantsupeo nimetusest ja kokku
tuleb teekonna lõpus sõnapaar „MINU ARM“.
Kanepi vallas moodustatakse M- ja I tähed,
milled moodustumist filmitakse ülalt drooniga.
Kutsume Kanepi valla rahvast osalema lauluja tantsupeo tähtde kujundamisele!
Tule teekonna peatuspunktid Kanepi vallas
1) 18.06 kell 10.30 KANEPI KIRIK
Tule õnnistab koguduseõpetaja Margit Lail.
Koorilaul. Ühine jalutuskäik tõrvikuga
kiriku juurest Kanepi Seltsimaja juurde.
Ühispildistamine.
Kontakt: Marju Jalas 5816 3636 marju.
jalas@gmail.com
2) 18.06 kell 10.45 KANEPI SELTSIMAJA
Tule võtab vastu Kanepi Laulu Seltsi esimees
Kalmer Lina. Esineb laulukoor. Pilli mängib
Heino Tartes. Seltsimaja taga pargis M-tähe
moodustamine. Esinevad tantsrühmad.
Ühispildistamine. Tule jagamine.
Kontakt: Marju Jalas 5816 3636
marju.jalas@gmail.com
3) 18.06 kell 12.00 PIKAJÄRVE,
CANTERVILLLA LOSS
Laulu- ja tantsupeo tuli külastab ajaloolist
mõisahoonet ja kaunist looduspaika.
Kontakt: Asser Jaanimets 5331 0508
asser.jaanimets@polvamaa.ee
4) 18.06 kell 12.40 VALGJÄRVE kohviku
parkla
Tule jagamine soovijatele. Ühispildistamine.

VALLAVANEMA VEERG
Aprillikuu on meie vallale olnud suur
muutuste kuu. Hinges usk, et oma valla
esindaja suures poliitikas saab ka meie
kodukandi heaks midagi korda saata,
saatsime tänu ja lootustega Riigikokku
vallavanem Andrus Seeme.
Elu vallas aga liigub hoogsalt edasi. Kanepi
aleviku kandis liikleja võib märgata, et
Kanepi jäätmejaama ehitusel käib aktiivne
töö. Krootuse hooldekodu renoveerimine
hakkab lõpusirgele jõudma. Vallavalitsuse
praegu üheks suuremaks,
kiiret
lahendamist vaja-vaks probleemiks on
teede remont, talvekahjude likvideerimine.
Üsna pea alustatakse ka tolmutõrjega.
Tolmutõrjet tehakse sel kevadel rohkem
kui eelmisel aastal, lisandunud on nii
mõnedki uued teelõigud.
Kanepi alevikus on terased silmad
märganud
värskelt
renoveeritud
kirikumüüri lagunemist. Kahjuks selgus
tõsiasi, et müüri parandamiseks kasutatud
segu on ilmselt meie ilmastikutingimustesse
sobimatu. Ehitaja on parandustöödega
juba alustanud. Lisaks parandustöödele
saab suve jooksul korda ka müüri teine osa.
Sarnane olukord on ka Kanepi bussijaama
uue seinaga. Kanepibetoonist sein ise on
korras ja tugev, kuid katteks kasutatud
krohv ei pidanud talvisele niiskusele vastu.
Bussijaama sein saab remonditud ja ka
Kanepi vapp kaunilt taastatud.
Mai esimesed päevad on alati olnud ka
aktiivne talgute aeg. Väga meeldiv oli näha
maikuu esimesel nädalavahetusel tublide
inimeste sagimist kodukandi parkides ja
platsidel ühise ilu ja heaolu heaks. Eriliselt
tahan kiita Kooraste, Valgjärve ja Kanepi
rahvast, kes talgud suuremalt ette võtsid ja
tänuväärse töö ära tegid.
Soojade kevadilmade saabumine innustab
inimesi taas õues toimetama ja kodu
kaunistama. Kutsun teid kõiki üles
kaunitest kodudest vallavalitsusele teada
andma, et tubli töö saaks ka tunnustatud.
Loodan, et agaratel aednikel jätkub
loomistöö kõrvalt aega ka rajatud ilu
nautimiseks.
Ilusat ja tegusat kevadet meile kõigile.
Piret Rammul
Kanepi vallavanema kohusetäitja

Kontakt: Asser Jaanimets 5331 0508
asser.jaanimets@polvamaa.ee
5) 18.06 kell 13.00 SAVERNA lasteaed
Lapsed laulavad ja tantsivad tule auks.
Ühispildistamine.
Kontaktid: Kerli Koor 553 7576
kultuur@kanepi.ee
Lasteaed - direktor Inge Tamm 7998434
inge.tamm@gmail.com
6) 18.06 läbi Piigaste kell 13.30 KROOTUSE
BUSSIJAAM
Tule jagamine soovijatele. Kohapeal
malevlased korrastavad ja värvivad
bussijaama ootepaviljoni - Põlvamaa
läheb ilusamaks. Tuli külastab Krootuse
kultuurimaja. Ühispildistamine.
Kontakid: Kaisa Potter 53564803
krootuse@kanepi.ee
7) 18.06 kell 14.30 KARILATSI
TALURAHVAMUUSEUM
Rahvamängude ja talurahvamuuseumi
tutvustamine. Lapsed õpivad ja mängivad
veski kõrval muruplatsil lastele mõeldud
eesti rahvamänge. Auhinnamäng - aarde
otsimine talurahvamuuseumi territooriumil.
I – tähe moodustamine läbi liikumise.
Ühispildistamine.
Kontakt: Reet Roop 521 0671
reet.roop@wi.ee
Kanepi vald soovib laulu- ja tantsupeo
tulele head teekonna jätku Põlva vallas, kus
esimeseks peatuspunktiks on Vastse-Kuuste
kultuurimaja ja kooli park.
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 16. aprillil 2019
Kanepi Vallavolikogu istungi päevakorras oli
neli punkti.
Saabuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks
26. mail 2019 kinnitas volikogu vallasekretäri
ja valimistel osalevate erakondade ettepanekul
Kanepi valla jaoskonnakomisjonide liikmed.
Nagu varasemalt, on Kanepi vallas avatud
neli valimisjaoskonda- Krootusel, Savernas,
Põlgastes ja Kanepis.
Volikogu kiitis heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 20192023. Maakonna arengustrateegia tegevuskava
hõlmab peamiselt ülemaakonnalisi tegevusi
ja selles kajastuvad tinglikult esmased ja
olulisemad sammud kaugemate eesmärkide
saavutamiseks.
Strateegia
elluviimiseks
vajalikke tegevusi rahastatakse läbi erinevate
toetusmeetmete, otse riigieelarvest või asjast

huvitatud poolte rahastusest. Tegevuskavas
kajastatud objektid või tegevuskompleksid
tulenevad otseselt maakonna valdade
arengukavadest. Kanepi valla objektidest on
tegevuskavas käsitletud Saverna Noortepargi
rajamine ja Kanepi keskasula väljaehitamine.
Põlvamaa
arengustrateegia
ja
selle
tegevuskavaga saab tutvuda valla kodulehel.
Ülevaate vallavalitsuse tegevustest andis
vallavanema kohusetäitja Piret Rammul.
Suuremateks töödeks vallas on praegu
Kanepi jäätmejaama ehitus ning Krootuse
Hooldekodu
renoveerimine,
mõlemad
projektid sujuvad plaanikohaselt. Volikogu
liikmed tundsid huvi valla teede seisukorra
ja kevadtööde sujumise kohta. Vallavalituse
kinnitusel on teede hööveldamine ja
kruusavedu juba alanud, peatselt algavad ka

tolmutõrjega seotud tööd. Käivad ka Kanepi
kirikumüüri garantiiremondi tööd. Nagu oli
näha, siis ehitaja poolt valitud müürisegu ei
pidanud ilmastikutingimustele vastu.
Järgmisel volikogu istungil tuleb volikogul
valida uus vallavanem. Kandidaate saab
esitada iga volikogu liige. Et järgmiste
kohalike omavalitsuste valimisteni on aega
jäänud vaid natuke üle kahe aasta, siis ei pea
meie fraktsioon otstarbekaks vallavanema
kandidaadi leidmiseks konkursi korraldamist
või kellegi võõra inimese sissetoomist. Tähtis
on säilitada valla toimimises stabiilsust ja
kiiret edasiminekut. Seda saab tagada ainult
siis, kui volikogu leiab uue vallavanema
süsteemist seest. Loodan, et esitatakse hea
ja sobilik kandidaat asjadega kursis olevate
inimeste seast.

Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt Kanepi
Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub 16.05.2019
algusega kell 15.00 Kanepi vallamajas.
Ilusat, sooja
kõigile!

kevadet

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

INFO
Internet Koju liitumislepingute sõlmimise perioodi pikendati mai lõpuni
Internet Koju projekti raames on käimas
liitumislepingute sõlmimine interneti valguskaablivõrguga liitumiseks Põlva, Tartu,
Valga ja Võru maakonnas. Seoses jätkuva
suure huviga projekti vastu, pikendab Eesti
Andmesidevõrk
projektiga
liitumiseks
ettenähtud tähtaega kuni 31.05.2019. Internet

Koju läbiviijatel on siinkohal veel hea meel
teada anda, et tänaseks on koostöö kokkulepe
sõlmitud sideoperaatoritest Telia ja STV-ga,
et nende teenuseid saaksid kasutada liitujad
Internet Koju võrgus. Internet Koju võrk
võimaldab kokku teenust pakkuda vähemalt
kolmel sideoperaatoril.

Internet Koju eesmärgiks on LõunaEesti piirkonna majapidamised ja asutused ühendada kiire valguskaabli internetiühendusega tavapärase 3 000 – 10 000
EUR vahele jääva liitumishinna asemel kõigest
153 EUR suuruse liituja omaosaluse eest.
Sellise madala hinnaga on liitumine võimalik

ainult kuni mai lõpuni 2019. a. Projekt Internet
Koju valmib kohalike omavalitsuste ühenduse
ja erasektori koostöös. Organisatsiooni
kohta leiab rohkem infot kodulehelt www.
internetkoju.ee/organisatsioon - projekti elluviija on Eesti Andmesidevõrgu AS.

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised
16.04.2019 registreeris Vabariigi Valimiskomisjon Euroopa Parlamendi valimiste
kandidaadid. Euroopa Parlamenti kandideerib
üheksa erakonda ja viis üksikkandidaati,
kokku 66 kandidaati.
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad
Eestis 26. mail. Välisesindustes saab hääletada
ajavahemikus 11.-16. maini, Eestis algab
e-hääletamine ja eelhääletamine 16. maist.
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 11. maiks
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.
2019. aasta Euroopa Parlamendi 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).
Valimisjaoskonnas saab hääletada:
• eelhääletamise päevadel 20.–22.05.2019 kella
12.00–20.00
• valimispäeval 26.05.2019 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.
Elukohajärgset valimisjaoskonda saab vaadata
ka järgmisest kaardirakendusest: https://
valimised.rahvastikuregister.ee/.
Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva
põhjuse tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus. Kodus saab hääletada
valimispäeval, 26. mail. Kodus hääletamiseks
tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile
esitada
kirjalik
taotlus hiljemalt 26. mail 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 16. mail
kell 09.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22.
mai 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 kehtiv
isikut tõendav dokument!
Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline
pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba.
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Euroopa Parlamendi valimised 26. mail 2019
Kandidaadid
Erakond Eesti 200
nr 101 Lauri Hussar
nr 102 Kristina Kallas
nr 103 Margus Tsahkna
nr 104 Liina Normet
nr 105 Igor Taro
nr 106 Triin Saag
nr 107 Kaupo Kutsar
nr 108 Kristiina Tõnnisson
nr 109 Marek Reinaas
Erakond Eestimaa Rohelised
nr 110 Evelin Ilves
nr 111 Peep Mardiste
nr 112 Züleyxa Izmailova
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 113 Marina Kaljurand
nr 114 Sven Mikser
nr 115 Ivari Padar

nr 116 Eiki Nestor
nr 117 Katri Raik
nr 118 Triin Toomesaar
nr 119 Marianne Mikko
nr 120 Monika Haukanõmm
nr 121 Indrek Tarand
Isamaa Erakond
nr 122 Riho Terras
nr 123 Jüri Luik
nr 124 Viktoria Ladõnskaja-Kubits
nr 125 Tõnis Lukas
nr 126 Mihhail Lotman
nr 127 Kätlin Kuldmaa
nr 128 Tarmo Kruusimäe
nr 129 Urmas Reinsalu
nr 130 Tunne-Väldo Kelam
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
nr 131 Julia Sommer
Elurikkuse Erakond
nr 132 Artur Talvik

nr 133 Lauri Tõnspoeg
nr 134 Mihkel Kangur
Eesti Reformierakond
nr 135 Andrus Ansip
nr 136 Taavi Rõivas
nr 137 Urmas Paet
nr 138 Maris Lauri
nr 139 Kalle Palling
nr 140 Yoko Alender
nr 141 Vilja toomast
nr 142 Airis Meier
nr 143 Hanno Pevkur
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 144 Mart Helme
nr 145 Martin Helme
nr 146 Henn Põlluaas
nr 147 Anti Poolamets
nr 148 Peeter Ernits
nr 149 Toivo Tasa
nr 150 Maido Pajo

nr 151 Urmas Reitelmann
nr 152 Jaak Madison
Eesti Keskerakond
nr 153 Yana Toom
nr 154 Enn Eesmaa
nr 155 Aadu Must
nr 156 Vadim Belobrovtsev
nr 157 Anneli Ott
nr 158 Erki Savisaar
nr 159 Andrei Korobeinik
nr 160 Taavi Aas
nr 161 Igor Gräzin
Üksikkandidaadid
nr 162 Erik Orgu
nr 163 Harry Raudvere
nr 164 Raimond Kaljulaid
nr 165 Argo Mõttus
nr 166 Maria Kaljuste
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Kanepi Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek
Nüüd on ta siis möödas – see kauaoodatud
vilistlaste kokkutulek, mida lisaks numbrile 215 jäävad väärtustama rõõmsad
jällenägemiskilked, südant- soojendavad ning
nostalgilised mälestused möödunud aegadest,
mõned naljakad mitteäratundmishetked ja
mõõtmatud mälestustemäed! Eriti suur väärtus
oli aga kõiki ühendaval armastusel vana kooli
vastu, mis peegeldus eelkõige kindlas usus, et
siin aetakse õiget asja, et Kanepi Gümnaasium
kestab alati edasi.
Päev algas ajalookonverentsiga, kus oli
palju kuulajaid. Õpilaste ettekanded olid
meie kooli asutajast Johann Philipp von
Rothist, siinset haridus- ja kultuurielu
mõjutanud Ludwig ja Hugo Treffnerist ning
meie kauaaegsest õpetajast Tähte Tagelist.
Loovtöödena valminud „Vilistlaste lood“ ja
„Killukesi Kanepi Keskkooli tootmisõpetuse ja
huvitegevuse ajaloost aastatel 1961-1977“ olid
vaadata ja lugeda (ja on praegugi) II korruse
stendidel. Aktiivselt külastati vastremonditud
ja uute materjalidega täiendatud kooli
muuseumi. Aastate pikku on kunstiõpetuse
tundides valminud hulgaliselt ilusaid töid,

45. l end. Foto R. Semm

millest paljud olid seintele vaatamiseks
riputatud. Vilistlastele oli luba antud oma tööd
peolt lahkudes kaasa võtta. Vilistlased said
kaasa osta meie õpilas- ja minifirmade poolt
valmistatud esemeid.
Järjepidevuse omamoodi sümboliks oli
kontsert, kus esinesid nii praegused kui ka
endised õpilased. Suur tänu kõigile vilistlastele,
kes kaunistasid meie kontserti nii etteastete
kui ka südamlike sõnadega! Suur tänu kõigile
külalistele, kes laususid meile häid soove!
Suur tänu kõikidele koostööpartneritele! Suur
tänu kõikidele vilistlastele, kes leidsid aja ja
võimaluse veeta laupäevaõhtu oma vanas
koolimajas ning jagada piiramatus koguses
tervitusi ja kallistusi!
Jätkugu sellest kaunist päevast kõigile energiat
kuni järgmise kohtumiseni!

Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppejuht,
34., 42., 45. ja 55. lennu klassijuhataja

Edu vabariikliku kirjandusmängu finaalis
6. aprillil toimus Tallinnas Kirjanike Majas
üle-eestiline “Põhjamaade lastekirjanduse”
kirjandusmängu finaal. Põlvamaad esindas
piirkonnavooru võitjana Kanepi Gümnaasiumi
võistkond, kes saavutas auväärse 2. koha.
Edukasse võistkonda kuulusid 3. a klassist
STEFFI CARLOTTA PUKK ning 4. a klassist
KATRIIN PÕDER ja KAROLIN SAARE.
Kirjandusmängu juhtis Sven Nordqvisti
raamatust lastele tuttav tegelane Pettson, keda
kehastas näitleja Karol Kuntsel. Omavahel
võtsid mõõtu iga maakonna võidumeeskond
ning Tartu ja Tallinna linna parimad - kokku 16
võistkonda. Küsimused olid koostatud loetud
12 raamatu kohta. Oli vaja tunda nii raamatute
sisu kui omada teadmisi raamatute autorite
kohta. 14 küsimuse eest oli võimalik saada 51
punkti. Kanepi tüdrukud teenisid 47 punkti,
jäädes alla kahe punktiga esikoha saanud
Pärnumaa võistkonnale, kuid edestasid kolme
punktiga kolmandaks tulnud Tartumaad.
Mängu kulgemisest said lapsed ise kohe ka

vahetu tagasiside, kuna iga küsimuse järel öeldi
õiged vastused. Pinget jagus mängu lõpuni.
Võistkonnad omavahel tulemusi võrrelda ei
saanud ning keegi ei teadnud, kuidas vastased
olid vastused esitanud. Enne võtjate selgumist
said kõik lahendada ristsõna ning vormida
endale kirjandusmängu rinnamärgi.
Võitjate välja kuulutamise järel ootas ees
pidulaud, millele järgnes Niguliste avastusretk
põhjamaiste pühakute tutvustamisega ning
orelipooltund. Päev oli põnev, täis üllatusi
ja meeldejäävaid kogemusi. Koju jõudes
soovisid tüdrukud kohe minna uusi raamatuid
ostma. Loodan, et Kanepi tüdrukute väga hea
saavutus innustab ka paljusid teisi raamatute
vastu huvi tundma!

Kaidi Valli-Mägi
3. a klassi õpetaja

Pildil vasakult: Steffi Carlotta Pukk, Karol Kuntsel, Katriin Põder,
Karolin Saare, Kaidi Valli-Mägi ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor).

Horvaatia õpetajad Kanepi Gümnaasiumis
Kanepi Gümnaasiumis olid aprilli lõpus külas õpetajad Horvaatiast. Projekt sai alguse Erasmus+
õpirändel Maltal, kui loodi esimesed kontaktid inglise keele õpetajate vahel. Selleks õppeaastaks
planeeritud õpetajate vahetus annab kuuele õpetajale võimaluse vastastikku kogemusi vahetada,
tunde külastada, õppida tundma erinevat haridussüsteemi.
Meie programm pakkus külalistele lisaks koolipäevadele elamusretke Võhandu jõel ja
Meenikunno rabas, väljasõidu Peipsi äärde ning Tartu ülikooli ja Toomemäe külastuse. Lisaks
töistele suhetele on loodud olulised isiklikud kontaktid, mis aitavad paremini mõista teise riigi
elu-olu.
Horvaatia õpetajatega Tartu Ülikoolis. Foto: M. Luts
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150 aastat esimesest laulupeost - „Ajarännak 1869”

„Ajarännak 1869“ läbiviijad.
Foto Andre Kaljumäe

3. mail rändasid Kanepi Gümnaasiumi 4. 7. klasside õpilased ja lastekoori lauljad 150
aasta tagusesse aega. Nad osalesid ühes ligi
5000 Eestimaa koolinoorega Eesti Ajalooja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Eesti Rahva
Muuseumi algatuses „Ajarännak 1869”,
et saada ettekujutus, kuidas 150 aasta eest
esimesele laulupeole mindi.
Osalejad läbisid kolm töötuba, kus igaühes
toimusid erinevad tegevused. Esimeses
töötoas tutvustas muusikaõpetaja Edith
esimese laulupeo repertuaari ja õpetas selgeks
ühe esimese laulupeo laulu, teises töötoas
said õpilased ajalooõpetaja Tiiult ülevaate
peo ettevalmistusest ja läbiviimisest. Esitluse
Kanepi kultuuriloos olulistest isikutest Ludvig
ja Hugo Treffnerist tegi 8. klassi õpilane

Markus-Meinhart. Samas kujundati peole
minekuks lipp ja tehti kuulutusi kooriproovile
ja laulupeole minemiseks. Kolmandas
töötoas oli kindlasti kõige põnevam, sest seal
valmistuti Maarja ja Andre eestvedamisel
laulupeole minekuks, vaadati üle rahvariided
ja pakiti kaasa toidumoon. Maitsta sai kodus
küpsetatud rukkileiba ja taluvõid, soolasilku,
hapukurki ja soolaube. Ajarännakut saatis
õpetaja Ere lõõtsamuusika ja saalis laulis
lastekoor.
Ajarännaku lõpul ootas osalejaid üllatus,
kui seltsimaja juhataja Marju oli kaasa
toonud ja näitas lastele Kanepi Lauluseltsi
lippu, ajaloolise lipu koopiat, millega Kanepi
meeskoor esimesel laulupeol käis. Lapsed
kuulasid suure huviga, mida Marjul oli

jutustada lipu taastamisest ja sellele lipule
originaalse otsiku leidmisest kolm aastat tagasi.
Kanepi Lauluseltsi lipu lugu ongi 150 aastat,
kui Kooraste mõisnik Ungern–Sternberg
lipu meeskoorile kinkis ja millele mõisapreili
Marie maalis kanepitaime. Lipu originaal on
hoiul Tallinnas Teatri- ja Muusikamuuseumis.
Päeva lõpetuseks sai tehtud ajarändajate
ühispilt Kanepi Lauluseltsi lipu koopiaga.
Ajarändajate mõtted olid, et selliseid koolipäevi
võiks rohkemgi olla. Tänud kordaläinud
„Ajarännak 1869” eest kõikidele aktiivsetele
osalejatele ja selle päeva läbiviijatele!
Tiiu Leppikus, ajalooõpetaja

KOGUKOND
Saverna mälumängude sari sai lõpu
Alates eelmise aasta oktoobrikuust on iga
kuu esimesel reedel toimunud Savernas
mälumängud, mida on korraldanud koostöös
Saverna külakeskus, Saverna raamatukogu
ja Kanepi raamatukogu. Mälumängu sarja
viimane etapp toimus 5. aprillil.
Esimesele mälumängule ilmus koguni kuus
meeskonda, kes kõik vapralt seitse kuud
ja seitse etappi vastu pidasid. Igal korral
said meeskonnad vastata 20-le küsimusele.
Küsimustel ega mälumängul üldiselt polnud
kindlat teemat, küsimused varieerusid ning
nii said mälumängurid vastata üksteise järel
nii poliitika, spordi, kultuuri, ajaloo jne
kategooriasse kuuluvatesse küsimustele.
Igal kuul autasustati etapi võitjat, kuid puntide
üle peeti ka üldist arvestust. Nii liidetigi
viimasel mälumängul kõik seitsme kuu
jooksul kogutud punktid kokku ning selle
hooaja üldvõitjaks tuli võistkond Maaritsa,
kuhu kuulusid Väino Kull, Eija Sõukand,
Kristina Lepist, Monika Karniol. Teine koht
kuulus võistkond Klaara ning kolmandale
kohale tõusis võistkond Üks.
Osalejatel oli viimase etapi puhul aga ette

valmistatud ka väike üllatus mälumängude
korraldajatele. Nimelt tuli seitsme kuu
jooksul esimest korda ka korraldajatel
hakata küsimustele vastama. Iga tiim oli ette
valmistanud ühe küsimuse ning testiti, kas
korraldajad ka ise üldse mõnele küsimusele
vastata suudavad, samal ajal kui igakuiselt
kümneid küsimusi teistele ette valmistavad.
Õnneks korraldajad päris häbisse ei jäänud!
Siirad tänusõnad kõigile osalejatele Saverna
külakeskuse, Saverna raamatukogu ja Kanepi
raamatukogu poolt. Tahame südamest tänada
kõiki osalejaid väga meeleolukalt veedetud
reedeõhtute eest Savernas!
Lõpetuseks aga üks küsimus viimasest etapist
lehelugejale: Eesti enimvaadatuimaks filmiks
on mõne kuuga tõusnud „Tõde ja õigus“.
Filmi tegevus leiab aset 24. aasta jooksul, kuid
küsime, kui vanad olid Andres ja Krõõt, kui
nad Vargamäele läksid?
Vastused ootame kuni 31. maini aadressile
saverna@kanepi.ee ning õigesti vastanute
vahel loositakse välja sümboolne auhind.
Greta Pentsa
Saverna külakeskus

Võistkond Üks esitamas oma küsimust korraldajatele. Foto Greta Pentsa

Traditsiooniline teepervede koristamine Savernas
Mõtteviis - mina ei viska prahti maha, miks
ma peaksin teiste järelt seda koristama, tekitab
vahel küll soovi kiruda irooniliselt: “Jah, mina
ju olengi see, kes igal pool prahti maha loobib
ja sellepärast käingi aastas korra seda kokku
kogumas...”
Sel korral oli talgulisi Savernas vähem kui
mullu, kuid talgute rohkus lähiümbruskonnas
oli ka muljetavaldavalt suur. Tuli teha valikuid.
Ning kuna tegu oli ikkagi heakorra talgutega,
siis paljud meist olid oma kevadkoristused
juba esimeste kaunite kevadilmadega ära
teinud.
Korrastatud sai mitmete kilomeetrite ulatuses
teepervesid, kergliiklustee ja bussipeatuse
ümbrus ning taaskord Leevi oja kaldaid.
Kõige suurema osa jäätmetest moodustasid
traditsiooniliselt pakendid ning klaastaara.
Väga palju vedeleb teepervedel autojuppe ja
põllumajanduslikku kilet.
Aitäh kõigile, kes hoolivad ja viitsivad! Saverna
ümbrus on siiski aasta-aastalt pisut puhtam.

Aitäh Kanepi Vallavalitsusele ning Kalmer
Kukele jäätmekäitluse organiseerimise eest.
Talgufilosoofiat:
Poe poolt minnes paremat kätt on prügi
autojuhtide visatud, vasakul jalakäijate
oma. Huvitaval kombel kange alkoholi
pudeleid leidus rohkem paremal teeserval.
Kuna jalgsikäimine võtab palju energiat, siis
vasemal leidus palju jäätise, maiustuste ja
energiajookide taarat, ei puudunud ka leiva- ja
vorstipakendid…
Paljud suitsetajad on ilmselt tõmmanud
viimase “kõhvi” ja suitsetamisest loobunud
järeldus maanteekraavist leitud suitsupakkide
põhjal.
Fakt kohvitopside mahaviskajatele - keskmine
kodus keedetud tassitäis kohvi maksab 15
senti, automaadist umbes 20 korda kallim.
Võta kohv kodust termosega kaasa - säästad
raha ja keskkonda!
Tuulike Mölder ja Ere Rekker- Mägi

Päästeõppus ning talgupäev Valgjärvel
MTÜ Valgjärve Vabatahtliku Päästeseltsi
eestvedamisel toimusid Valgjärvel vabatahtlikele päästjatele ning nende peredele
mõeldud õppe- ja perepäev ning üle Eestilise
„Teeme ära“ talgupäeva raames talgupäev
Valgjärve pargis.
30. aprillil toimus Valgjärve pargis MTÜ VVP
päästjatele ning nende peredele mõeldud
õppe- ja perepäev, millest võttis osa ligikaudu

60 inimest. Kõik vabatahtlikud päästjad
said meelde tuletada ning läbi mängida
õnnetusjuhtumile reageerimist, harjutada
voolikute ühendamist ning tulekolde
kustutamist. Koostöös orienteerumisklubiga
Kobras toimus orienteerumise algõpe ning
kõigil soovijatel oli võimalus läbida kümne
kontrollpunktiga orienteerumisrada Valgjärve
asulas. Pärast tegevuste lõppemist tänati

vabatahtlike päästjaid Päästeameti pool
EV 100 auks välja antud teenetemärkidega.
Hoolimata jahedaks läinud ilmast veetsid
vabatahtlikud päästjad koos peredega veel
pikalt ja meeleolukalt aega Valgjärve pargis
ning arutlesid kohaliku elu edendamise üle.
04. mail toimus juba viiendat korda talgupäev
Valgjärvel. Talgutööde käigus korrastati
Valgjärve pargi terviserada ning tehti
ettevalmistusi Valgjärve parki vana tamme
juurde piknikuala rajamiseks. Suur aitäh
kõikidele tublidele ja rõõmsatele talgulistele,
kes ei pidanud raskeks natukene üheskoos
tööd teha, et ajaloolist Valgjärve parki veelgi
ilusamaks muuta. Talgupäevast võttis osa 19
täiskasvanut ning 14 last.
Grete Ani
MTÜ Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts

Ajalooline Valgjärve park sai puhtamaks.
Foto Marek Kamla
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Talgupäev Saverna koolis
28. aprillil toimus Saverna koolis talgupäev, mille eesmärgiks oli luua lastele kooli juurde uusi
mängimis- ja tegutsemisvõimalusi. Lapsevanemate ja õpetajate ühise tööna maaliti asfaldile
värvilised mängud ja rajati vanadest autorehvidest ronimisatraktsioon. Lisaks koristati kooli
ümbrusest sügisesi lehti ning veeti jäätmejaama kunagi ammu seisma jäänud vana mööblit.
Ronimisatraktsiooni rajamist toetasid materjalidega kohalikud ettevõtted Eco Oil, Fri Puit ja
Tuuliku Reisid. Saverna kooli hoolekogu tänab kõiki talgupäeval osalenuid ja toetajaid!

Jürikuu Krootuse koolis
Aprillile kohaselt algas ja lõppes kuu naljaga.
1. aprillil oli koolis kõik pea peale pööratud –
poisid tulid kooli tüdrukuteks kostümeerituna
ja vastupidi. Jürikuu viimasel päeval aga
lendasid koolis ringi nõiad.
Nalja ja naeru vahele mahtus palju muudki:
7. ja 8. klass külastas Kohtla- Nõmme
kaevandusmuuseumi,
kolmas
kooliaste
käis uudistamas soomusrongi WABADUS.
Enne kevadist koolivaheaega võõrustasime
maakonna kuuendate-seitsmendate klasside
õpilasi, kutsudes neid osa saama vene keele
päevast, ning olime ise külalisteks Tilsis, kus
tähistati ülemaailmset lasteraamatupäeva.
Meie kooli lastekoor pürib juubelilaulupeole.
10. aprillil toimuski ettelaulmine, kus žürii
hindas nende etteastet seitsme palli vääriliseks.
Lastekoori juhendab Aino Oviir.
8. aprillil toimus Haapsalus nutispordifinaal,
kus meie kooli võistkond koosseisus Kristofer

Soo, Katriin Sirol ja Markus Kõiv saavutasid
väikeste koolide arvestuses 3. koha. Õpilasi juhendas Helle Jaaska.
10. aprillil toimus inimeseõpetuse olümpiaad,
kus Iti Triin Telling 5. klassist ja Markus Kõiv
8. klassist saavutasid 1. koha, Taavet Kindsigo
6. klassist tuli 3. kohale ning 7. klassist Välek
Veeroja 5. ja Katriin Sirol 6. kohale. Õpilasi
juhendas Imbi Vaikmäe.
12. aprillil osales vabariiklikul tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadil meie
kooli 9. klassi neiu Rea Nukk, kes saavutas
käsitöö konkursil 8. koha. Rea juhendaja on
Ele Kõiv.
Aprill on tavaliselt meie koolis 8. klassi
loovtööde esitamise aeg. Mai esimestel
päevadel kaitsesid 7 autorit edukalt oma
valminud töid.
Aime Sabre

Talgupäev Saverna koolis. Foto Riin Kont

Noored raamatusõbrad Tilsi koolis
Üleilmsel lasteraamatupäeval, 2.aprillil tähistati Põlvamaal juba viiendat korda üritust
„Raamatu jälgedes“, sel aastal oli võõrustajaks
Tilsi kool. Krootuse kooli esindasid 4. klassi
õpilased Mia Niinemägi, Kärt Nukk, Mihkel
Valter Michelson, Laura Marina Ivanova,
Risto Toming, kuid oma panuse andsid ka Jan
Kindsigo 6. ja Ranek Raig 3. klassist.
Lühinäidendi kirjutasin Katrin Reimuse
raamatu „Mardi auto ja paskaagid” järgi.
Mardi (Mihkel Valter Michelson ) isa
ei raatsinud oma vana Volswagenit romulasse viia, vaid jättis selle koduõuele
oma
poegadele
mängimiseks.
Mida
kõike
küll poisid
selles ette võtsid?
Tihti luges vanaisa seal ajalehti, mitte ainult,
vahest oli ta ka autos kaardilugeja. Kõik
muutus, kui kooli saabus uus poiss Karl
Friedrich (Jan Kindsigo). Klassis astudes
hõikas ta kõigile, et tema nimi on boss,
kui sedasi teda ei hüüta, äigab ta vastu
hambaid. Järgmiseks hommikuks oli Volli
(sedasi kutsus Mart oma autot) üleni pläga

Vene keele päev

täis ja järgmiseks oli auto pihta loobitud
värvipomme. Mardi väikevennale Markusele
( Risto Toming ) meeldis hullusti varitsemine.
Tänu temale tabati paskaagid kiiresti. Poiste
ema (Laura Marina Ivanova) saabus kooli.
Klassijuhataja (Kärt Nukk) ja ema arutlesid pahanduse üle. Trehvas, et Mart
üllatas oma venda, ulatades talle kingikarbi,
millest sünnipäevalaps leidis autovõtme.
Jõuti kokkuleppele, et kõik on oodatud poiste
koduõuele mängima, kiidukukk Reelika (Mia
Niinemägi) ja bossi kambajõmm (Ranek Raig)
samamoodi. Mart lubas, et enam nad isa
triiksärki öösel kummituseks ei pea ja jäävad
autosse ööseks magama.
Osalejatele kingiti raamat koos järjehoidjaga.
Koolidirektor tutvustas kooli ja peale maitsvat
lõunasööki said kõik külalised viibida
noortekeskuses.
Mai Arujõe
Krootuse kooli raamatukoguhoidja

Noored näitlejad on esinemiseks valmis. Foto Mai Arujõe

Meeskonnad kogunevad vene keele päeva maastikumänguks. Foto Aime Sabre
18. aprillil toimus Krootuse koolis maakonna
koolide 6.-7. klasside õpilastele vene keele
päev.
Üritus toimus maastikumänguna võistkondadele, kes pidid kaardi abil läbima kooli
ümbruses olevad kaheksa kontrollpunkti
ja lahendama seal ülesandeid. Alguses
tuli leida õige vastus põhiülesandele ja kui
see ei õnnestunud, siis tuli hakata pusima
lisaülesande kallal. Vaja läks sõnavaralisi ja
grammatilisi teadmisi vene keelest, aga ka
mõningaid fakte Venemaast.
Kokku osales 45 õpilast Räpina, Põlva,
Kauksi, Viluste, Kanepi, Saverna ja Krootuse
koolist. Kohapeal loositi osalejad kaheksasse
võistkonda nii, et võistkonnas oleks õpilasi
erinevatest koolidest. Võistluse eesmärgiks
ei olnud välja selgitada parimate vene keele
teadmistega koole, vaid saada omavahel
tuttavaks ja jagada oma teadmisi, tegutsedes
võistkonnas ühise eesmärgi nimel. Tundub,

et see ka õnnestus. Kui võistluse alguses
võõristasid õpilased võistkonnasiseselt natuke
üksteist, siis lõpetamisel istuti ühiselt koos,
jagati muljeid ja aeti juttu erinevatel teemadel.
Peale
väikest
kehakinnitust
mindi
võimlasse kokkuvõtteid tegema. Kõigepealt
vaadati Krootuse kooli 8.klassi õpilaste
venekeelses esituses lavastust „Lumivalguke
ja 4 pöialpoissi“, mida vaadati ja kuulati
tähelepanelikult ning tänati aplausiga. Seejärel
tegi vene keele ainesektsiooni juhataja Anne
Liis Tamm päevast kokkuvõtte, tänas kõiki
osalejaid õpilasi ja õpetajaid. Iga võistkond
sai priske kommikoti omanikuks, mida
sõbralikult jagati. Oli väga tore ja meeldejääv
päev enne koolivaheajale minekut.
Sirje Tamm
Krootuse Põhikooli vene keele õpetaja

PÕHIKOOLID
LASTEAED

Põlvamaa lasteaiaõpetajate imeline teekond läbi Euroopa Bad Segebergi (ja tagasi)

Kanepi lasteaiaõpetajad sõprus-lasteaednikega. Foto E.Tigas

Aprilli lõpus suundusid lasteaedade direktorid
Inge, Kairit, Kerli ja Riina ning õpetajad Maris,
Lisanne, Epp, Siiri, Ly ja Sirje suundusid
tööreisile Saksamaale, Bad Segebergi, et
külastada sealseid sõpruslasteadu ning
koguda uusi häid ideid, mida Eestisse jäänud
kolleegidega jagada.
Asusime oma vahva tibukollase bussiga teele
päikeselisel pühapäeva varahommikul Põlvast.
Lasteaednikke oli üheksast Põlvamaa ja ühest
Võrumaa lasteaiast. Bad Segebergi polnudki
väga pikk maa – ainult 1859 kilomeetrit,
kõigest kaks 12-tunnist sõidupäeva – nii
heas seltskonnas ei pannud tähelegi, kuidas
Läti ja Leedu seljataha jäid. Poolaga on teine
lugu, Poola mõõtmed on tillukese Eestiga

harjunud vanderselli jaoks ikka nii üle
mõistuse kolossaalsed, et selleks ajaks, kui
esimese päeva hilisõhtuks Varssavi lähistele
jõudsime, hakkas tunduma, et lennukiga
reisimisel on siiski ka omad eelised. Pikk sõit
võimaldas aga kolleegidega töö- ja muidujuttu ajada, kogemusi vahetada, laule ja tantse
harjutada. Kõige imelisemat vaheldust pakkus
aga bussiaknast avanev vaade: see oli justkui
reis otse kevade südamesse! Üha rohelisemaks
muutusid põllud ja heinamaad, üha enam
lilli ilmus kraavipervedele ja õisi pungades ja
hiirekõrvus puudele.
Bad
Segebergi
jõudsime
esmaspäeva
hilisõhtul. Meid tervitas maakonna välissuhete
ametnik Rüdiger Jankowski, kes on üle 20
/järgneb lk 6/

6

/algus lk 5/
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Põlvamaa lasteaiaõpetajate imeline teekond läbi Euroopa Bad Segebergi (ja tagasi)
seletas. Lasteaed jättis õpetajatele hubase mulje, muljet ka Lübecki võrratu martsipan –
aasta Eestiga seotud
olnud ja Põlvamaa ning eksitusmeetodil toimetab.
SPORT
KOGUKOND
Bad Segebergi lasteaiaõpetajate
koostööd Seda, et füüsiline keskkond ei ole ülearu hoone alumisel korrusel olid 1-3-aastased ja seda leidus sadades maitsetes! Üheskoos
vahendanud 2017. aastast alates. Seekordse
õppereisi eesmärk oligi lasteaedade vaheliste
koostöösuhete
tihendamine,
Saksamaa
lasteaedade töökorralduse ja põhimõtetega
tutvumine ning uute sõpruslasteaedade
leidmine. Selleks jagunesime gruppidesse, kes
külastasid erinevaid kohalikke lasteaedu.
Kanepi lasteaed käis külas Kita Lillesandis
Hamburgi lähistel. Direktor Thimo tutvustas
väikest, veidi üle 40 kohalist kaubanduskeskuse
teisel korrusel asuvat lasteaeda, mis on üles
ehitatud (nagu enamik teisigi Saksamaa
lasteaedu) projektiõppele. Oma õueruum
puudus, kuid Thimo sõnul käiakse mängimas
kaubanduskeskuse mänguväljakul ja tehakse
sagedasi väljasõite ümbritsevatesse asulatesse
ja loodusesse. Personali hulgas on nii nais- kui
meesõpetajaid, samuti kaks sotsiaalpedagoogi,
kuna erivajadustega laste tugivõrgustik on
Saksamaal üsna tugeval järjel.
Perede vajaduste suhtes ollakse paindlikud,
kuid samas on ka vanemate vastutus väga
suur. Vanem toob lapse lasteaeda vastavalt
oma tööajale, arvestades seda, et lapse päev
ei tohi tulla pikem kui 8 tundi. Laste tegude
osas vastutab esmajoones kodu, kes peab
õpetama, mida tohib või ei tohi; samuti ei
organiseeri Saksamaa lasteaednikud lapsele,
kellele vanemad on mõne vajaliku riideeseme
kaasa panna unustanud, puuduvat mütsi või
soojemat kampsunit. Vanem on vastutav, kui
laps peaks selle tulemusena haigestuma!
Õpetajad panid tähele, et lasteaias pööratakse
suurt tähelepanu laste loovuse arendamisele.
Lapsed algatavad ise tegevusi ja saavad vabalt
uurida, katsetada, avastada, õppimiseks ja
mängimiseks on kättesaadavad erinevad
looduslikud materjalid, millega laps katse-

rikkalik ega mänguasjarohke, panid tähele
ka Saverna ja Krootuse lasteaednikud. Bad
Segebergis külastatud 6-rühmalises kristlikus
lasteaias olid rühmaruumid kahel korrusel –
all mängiti, õpiti, maaliti, meisterdati, söödi,
ülemisel poolkorrusel sai puhata, lugeda
ja muidu vaiksemaid tegevusi teha. Igast
rühmast viis uks väikesele terrassile, kus
oli maitsetaimepeenar, ja sealt edasi maja
ümbritsevasse (üpris vahvalt metsikusse!)
aeda.
Erinevalt Eestist näis usk, täpsemalt kristlikud
traditsioonid ja tähtpäevad, Saksamaa
lasteaedade igapäevaeluga palju sügavamalt
läbipõimunud olevat, kuid leebel ja sugugi
mitte pealetükkival moel. Leebe, paindlik
ja rahulik tundus külastatud lasteaedades
ka päevarütm – lapsed kulgesid omas
tempos, neid ei kiirustatud tagant, tegevuste
vaheldumine oli aeglane ja domineeris vaba
mäng. Riietumisel lippasid suuremad lapsed
(Eesti mõistes poolpaljalt, dressikates või eest
lahtistes õhukestes kilejopedes, mütside ja
kinnasteta, kuigi sooja oli vaid 5 kraadi ja puhus
lõikav tuul) ees välja, kus üks õpetaja juba
ootas, samas kui pisemad pusserdasid igaüks
tasapisi oma lukkude ja jalanõude kallal, ilma
et teine õpetaja oleks neid tagant utsitanud või
enne abistama läinud, kui mõni lastest seda
otsesõnu ja korduvalt palus. Lapsed tundusid
ka muudes olukordades rahulikud, rõõmsad
ja viisakad, näiteks koju minnes jätsid nad
pidulikult kõigi kohalviibivate täiskasvanutega
kättpidi hüvasti.
Põlgaste lasteaia sõpruslasteaiaks kujunes
Kindertagesstättenordnung der Kindertagesstätte Kleine Strolche, mille direktor
Daniel Bastien vastutulelikult kõike näitas ja

ülemisel 4-6-aastased lapsed. Laste minek ja
tulek toimus päeva jooksul väga erinevatel
aegadel, see kanti rühmapäevikusse ja jälgiti,
et lapse päev ei kestaks üle 8 tunni. Sarnaselt
Saverna ja Krootuse lasteaednikele jäid ka
Kleine Strolches silma peenrad, mida koostöös
lapsevanematega erinevatel aastaaegadel hariti
ja kujundati (basseiniks, maasikakasvatuseks
või lillepeenraks).
Ühelt tegevuselt teisele mindi üle lauldes, mis
andis lastele märku eelmise tegevuse vahendid
kokku korjata ja nt toa poole liikuma hakata.
Söögiajal tõstsid suuremad lapsed endale ise
toitu, kuid äärmiselt väikestes kogustes, kui
see otsa sai, võis juurde tõsta. Vanemad lapsed
pidavat toidutegemisel suureks abiks olema,
aidates nii taigna segamisel kui toiduainete
tükeldamisel. Lõunaund magasid ka selles
lasteaias üksnes kõige väiksemad lapsed,
suuremad kuulasid muinasjutte ja valisid siis
vastavalt soovile vaikse tegevuse, mis pisemate
und ei häiriks.
Eesti 100, mets ja martsipan. Lisaks kohalike
lasteaedadega
tutvumisele
tutvustasime
meie sakslastele ka Eesti kultuuri ja siinsete
lasteaedade tegemisi – selleks korraldati
„Eesti 100“ raames näitus laste ja õpetajate
ühistöödest. Näituse avamisel tantsisime
rahvatantsu ja kandsime ette laulud
„Ärkamisaeg“ ja „Mu isamaa armas“, mis
vähese proovitegemise kiuste väga sooja
aplausi ja kohati suisa pisaratega vastu võeti.
Järgmistel
päevadel
tutvustati
meile
Lübecki linna, ekskursioonil osalesid ka
sõpruslasteaedade töötajad, mis andis
meeldiva võimaluse rohkem tuttavaks saada
ja huvipakkuvate teemade kohta küsida.
Lisaks võrratule vanalinnale avaldas meile

külastasime ka metsalasteaeda VicelinKindergarten Bornhöved, kus viibitakse
hommikust kuni lõunani iga ilmaga õues.
Erinevalt Eesti õuelasteaedadest on seal tööl
„metsapedagoog“, vastava eriõppe saanud
õpetaja, kelle juhendamisel lapsed igal
hommikul (kui pole liiga jäine-lumine, mis
muudaks sõidu ohtlikuks) bussiga lasteaia
baasist metsa sõidavad. Metsalasteaia töötajad
olid väga huvitatud ka Eesti kogemustest,
seega kes teab – võib-olla areneb sealt üks uus
ja vastastikku rikastav sõprus välja.
Tagasitee kulges läbi Taani ja Rootsi. Kui
enne sõitsime justkui aina enam soojale
kevadele vastu, siis nüüd muutus koloriit
üha kahvatumaks, Saksamaa rikkalik õiteilu
asendus põhjamaiste õrnroheliste pungadega –
ja ühtäkki päris koduselt mõjuva lörtsisajuga!
Lugesin teeäärselt kohaviidalt „Småland“ ja
tundsin end ühtäkki pöialpoisina lumivalge
isahane seljas – lühikese ajaga oli nii pikk
teekond seljataga, nii palju nähtud, õpitud,
nii palju rikkamaks saadud. Ja juba järgmisel,
2020. aasta kevadel lubasid Bad Segebergi
lasteaedade esindajad Eestisse vastuvisiidile
tulla.
Maris Ader, Saverna lasteaia Sipsik õpetaja
Oma kogemusi jagasid artikli jaoks Kanepi
lasteaiast Riina, Sirje ja Ly, Krootuse lasteaiast
Kerli ja Siiri, Põlgaste lasteaiast ja -hoiust
Kairit ja Epp.

KOGUKOND
HARIDUS
EV100 igas külas
„Teeme ära“ Maaritsa külaplatsil tegime ära
27.aprillil. Sügisel sai palju vanu puid maha
võetud ja lehtedega koos ära koristatud, nüüd
kevadel oli kergem koristada.
2018. aastal istutasime EV100 ürituste raames
külaplatsile 100 elupuud. Igaüks võis omale
elupuu istuda ja selle asukoha meelde jätta.
Talgupäeval saidki elupuud väetatud ja
ülevaadatud, mänguväljakult katkised asjad
kokku korjatud, bussijaama tagune ja ümbrus
koristatud.
Tänavusel talgupäeval alustasid mehed Veljo
eestvedamisel teist etappi oma külaplatsi
täiendamisel poodiumi ehitamisega. Läbi

aastate on tehtud istumiskohti ja paigaldatud
laudu, et ikka oleks hea ja mugavam külaplatsil
aega veeta. Kahjuks ei jaksa neid pidevalt
remontida ja uusi teha. Ikka ühed, kes teevad
ja teised kes ei hooli.
Tahame teha külaplatsi kaasaegsemaks,
kenamaks, et sellest tunneksid rõõmu ja
saaksid kasu nii oma inimesed kui ka külalised.
Mis üheskoos südame ja mõttega tehtud, on
oma kogukonna näoline ja tahaks loota, et
oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus. See on
meie kogukonna kink EV100 sünnipäevaks.
Ühiskingituse „EV100 igas külas“ eestvedamise
on enda kanda võtnud Eestimaa Külaliikumine

Kohviku avamine Kanepi Seltsimaja juures
MTÜ Kanepi Laulu Seltsi eestvedamisel sai
avatud Kanepi Seltsimaja väliala kohvik.
Kohviku ehitamine sai teoks tänu PRIA ja
Kanepi Vallavalitsuse toetusele. Kindlasti
saab kohvik kasutuse suviste sündmuste
ajal. Plaanis on ka kohviku käivitamine
tavapäevadel. Loodetavasti saame juba üsna
pea teada anda, millised saavad olema kohviku
külastamise päevad ja kellaajad. Kohviku
avamisel andis „EV100 igas külas“ programmi
Põlvamaa koordinaator Marge Trumsi üle
ka tunnusplaadi, mis kinnitatakse kohviku

seinale. Tutvustati kohviku saamislugu, lindi
lõikasid läbi Kanepi Laulu Seltsi juhatuse
esimees Kalmer Lina, projektijuht Marju
Jalas ja Kanepi vallavanema kohusetäitja Piret
Rammul. Kalev Lindali pillimängu saatel võeti
ülesse laul „Kungla rahvas“. Kanepi Laulu
Seltsi poolt pakuti kõigile suppi, pirukaid,
kringlit ja palju muud maitsvat. Oli imeline
soe kevadõhtu ja kohaletulnud rahvas nautis
seda uues vabaajaveetmise kohas mõnuga.

Kohviku avamine.

Marju Jalas

Kodukant. Meie kogukond koosneb kolme
küla inimestest: Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri.
Igast külast on mitmed pered leidnud alati
aega vabatahtlikku tegevusse panustada.
Kogukondadele kingib riik tunnustusena
„EV100igas külas“ tunnustusplaadi, hõbedase
metalltahvli, millel on ühiskingiga liitunud
asumi nimi ja EV100 tähistava sündmuse
kuupäev. Maaritsas antakse hõbeplaat
kogukonnale üle jaanipeol 21. juunil kell 20.00.
Sümboolselt tõmmatakse maakonnas EV100
tähistamisele joon alla Eestimaa Külaliikumise
Kodukant Maapäeval Räpinas 26-28.juulil.
Ühe ülevabariigilise külalistegrupi võtavad

vastu Kanepi valla Maaritsa ja Soodoma külad.
26.juulil kogunetakse kell 10.30 Maaritsa
külaplatsile, et tutvustada kogukonna
vabatahtlikku tegevus, sealt liigutakse edasi
ettenähtud marssruudil. Olen väga uhke ja
tänulik meie vabatahtlikele tegijatele ja tänan
teid kõiki paljude toimekalt panustatud
tundide ja päevade eest oma pere ja tegemiste
kõrvalt. Meil on mida külalistele näidata!
Kõigile kaunist kevadet ja sooja suve!
Astra Kittus
Maaritsa küla

Kevadpühade tähistamine
Prangli külakeskuses
Suurel reedel, 19. aprillil tähistasime Prangli
külakeskuses kevadpühi.
Alustasime
kell
12
munade värvimisega. Mune
sai värvida mitmel erineval viisil. Need
lapsed, kes mune ei värvinud, meisterdasid
plastikmunadest pühadejäneseid. Värvitud
munade kojuviimiseks kaunistas iga laps
oma munakarbi, tehes neist neli kukke.
Lapsed mängisid erinevaid munapühadega
seotud mänge ja lauamänge. Külakeskuse
ruumidesse olid peidetud šokolaadimunad

erinevatesse kohtadesse, mida lapsed otsisid.
Lõbus oli munaveeretamise võistlus, kelle
muna kaugemale veeres. Üritusel osalenutel
oli võimalus silmad kinni seotult nööri
küljest kääridega komme lõigata. Lastel oli
tore vaheaja algus, said värvida, meisterdada,
võistelda ja mängida. Järgmine kokkusaamine
toimub 11.mail enne emadepäeva. Ilusat
kevadet!
Prangli külakeskuse huvijuht
Merle Juhkam

Kevadpühad Pranglis. Foto Lenna Juhkam
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KULTUUR
HARIDUS
„Ajaringi“ tegemised aprillikuus
Talv on lõpuks ometi taandunud ja kevad end
mõnusalt sisse seadnud. Ka pungad puudel
on iga päevaga veidi suuremaks paisunud
ning külvikarbid aknalaual ootavad peenrasse
istutamise aega.
Ka Ajaringis osalejatel on olnud sel kuul
rohkesti tegemisi. Toredad on meie Pühajärve
spaa külastuspäevad. Peale ujumist, erinevates
saunades
higistamist
ja
mullivannis
mõnulemist tunneme end väga reipalt ja
energiliselt.
23.aprillil käis „Ajaringil“ külas lastekirjanik,
florist ja harrastusnäitleja Helin Vill. Ta
tutvustas oma raamatuid ja luges meile ette
ühe väga haarava ja naljaka loo oma viimasest
raamatust, mille pealkiri on „Nööbikese
seiklused Mesimuraka talus ehk oh seda vahvat
elukest“. Tema sulest on ilmunud ka mitmed
luuleraamatud lastele, mille pealkirjadeks on
„Õnneseen“ ja „Imede tuba“. Helini jutud ja

luuletused on väga kaasahaaravad ja soojad
nagu ta isegi. Teiseks külaliseks oli sel päeval
meil Jaak Kõiv, kes rääkis oma reisist Kanaari
saartele. Slaide vaadates ja juttu kuulates oli
endal ka selline tunne, nagu oleksin ise reisil
käinud.
24. aprillil käisime Võrus teatris. Rakvere
Teater andis etenduse „Kaks tosinat tulipunast
roosi“. Selles loos oli sees väga aktuaalne
mõttetera selle kohta, et mis siis võib juhtuda,
kui armastus ühel päeval tuhmub ja igavaks
muutub.
Suured tänud Meedile, kes on võtnud
oma südameasjaks organiseerida meile
toredaid kokkusaamisi erinevate inimestega,
pakkunud meile huvitavaid teatrielamusi.
Olgem siis rõõmsad ja teguderohket kevadet!
Malle Urman
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Projekt „Sünnipaik“ edeneb jõudsalt
Projekti „Sünnipaik“ toel valmivad videoklipid
paikkonna kultuuri-ja ühiskonnategelastest,
mis jäädvustatakse Eesti riigi kultuuriloosse.
9.jaanuaril sai tehtud videoklipp Gustav
Wulff-Õie sünnikohas Juusal. 1.mail toimusid
salvestused Ihamarus Heinrich Margi ja
Richard Rohu ning Savernas Valdo Pandi
ja Valgjärvel Harald Uibo sünnikohtades.
Ilmataat soosis meid ja peaaegu kolme tunni
vältel said kõik eelpool nimetatud võttekohad
üles filmitud. Võttemeeskond oli tasemel
ning mõnus oli jälgida, kuidas lastele jagati
näpunäiteid oma tekstide ettelugemiseks.
Projektijuht Peeter Volkonski polnud kitsi
kiituste jagamisega. Ääretult vahva oli kõrvalt
jälgida, kuidas protsess toimis.
Kuna olen erinevatel põhjustel sattunud
selle projektiga seotuks, siis tunnen teatud
määral asja eest ka vastutust Krootuse –
Saverna – Valgjärve piirkonnas. Aga nüüd

on siinkandis projektiga seotud kultuuri- ja
ühiskonnategelaste sünnipaigad jäädvustatud
ning minu süda rahul. Samas tahan ma väga
suured tänud öelda meeldiva, operatiivse
ja südamliku koostöö eest õpetajatele: Imbi
Vaikmäe Krootuse Põhikoolist ja Ivi Luht
Saverna Põhikoolist. Ülivõrdes tänulik olen
lastele, kes lugesid videole tekste, tehes seda
südamega ja kaasahaaravalt: Karl Andre
Wulff Otepää Gümnaasiumist, Evelin Oraka
ja Markus Kõiv Krootuse Põhikoolist, Artur
Varul Tartu Tamme Gümnaasiumist ja HannaLy Meekler Nõo Reaalgümnaasiumist. Kõik
need lapsed olid väga mõistvad ja arusaajad,
kuigi pidid loovutama osa oma vabast päevast.
Aga samas oli hea tunne, teades, et meie kõrval
on lapsi ja noori, kelle peale saab alati loota.
Saverna raamatukogu juhataja
Tiina Hoop

Suvi Maaritsa raamatukogus
Maaritsas raamatukogus toimus 12. aprillil
Ööraamatukogu. Vaatasime kirjandusteoste
põhjal tehtud filme, mängisime kirjanduslikku
aardejahti ning jäime ka raamatukokku
ööbima. Kõik sujus väga toredalt ning loodame
üritust juba sügisel korrata, teistsuguste
põnevate tegevustega.
Käes on mai ja Maaritsa raamatukogus
alustab
juba
traditsiooniks
saanud
suvelugemisvõistlus. Seekord on lugemiseks
uued põnevad raamatud ning iga loetud
raamatuga saab raamatukogu seinu järjest
lillelisemaks muuta. Enim lugenud osaleja
võidab individuaalse ratsutamistunni ja
isiklik ratsutamistund loositakse välja ka kõigi

ülejäänud osalejate seas. Võistlus kestab 1.
maist kuni 30. septembrini. Auhinnad antakse
üle pidulikul suvelugemise lõpupeol, mis
toimub iga-aastaste raamatukogupäevade ajal
20.-30. oktoobrini.
Suvel on raamatukogu ka avatud veidi teisiti
kui muidu. Juunist kuni augusti lõpuni E,
K kl 13.30 – 19 ja R kl 9-14. Sel aastal on
raamatukogu puhkuseks suletud 1.-29.
juulini. Jälgi Maaritsa raamatukogu tegemisi
ka Facebookis ja Instagramis. Kohtumiseni
raamatukogus!
Jaanika Tappo

Mai Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2019
1. 85 aastat tagasi 2.05.1934 sündis Kanepis
Leili Kleemeier (a-st 1965 Sarapuu), Kanepi
kiriku, köstri, organisti, koori-orkestrijuhi,
komponisti Oskar Kleemeieri tütar, koorijuht ja
muusikapedagoog, õppis Kanepi koolis, lõpetas
Tartu Õpetajate Instituudi harjutuskooli, Tartu
II keskkooli, Tartu muusikakooli, Tallinna
Konservatooriumi koorijuhtimise erialal,
töötanud Eesti Raadio segakoori dirigendina,
TPedI
muusikapedagoogika
õpetajana,
Eesti Muusikaakadeemia dotsendina, Eesti
Pimedate Ühingu muusikapedagoogikoorijuhina, Tallinna K.L. segakoori juhina.
Autasustatud EV 87. aastapäeval Eesti Punase
Risti IV kl. teenetemärgiga. Palju õnne!
2. 140 aastat tagasi 9.05.1879 sündis
Koorastes Paul Vassar, koolmeister, lõpetas
Kooraste algkooli ja Kanepi kihelkonnakooli,
algkooliõpetaja kutse omandas kursustel, oli
õpetaja Vana-Piigaste 1897-99, ja Krootuse
abikoolis 1899-1900, Koigera vallakoolis 190002, Karste 3-klassilise algkoolis kooli juhatajana
1902-1919, Karste 6-klassilise algkooli
juhatajana 1919-1940. Osales Vabadussõjas,
abiellus rindele kindad koos kirjaga saatnud
Alma Eliise Oerniga Läänemaalt. Oli aktiivne
seltsitegelane, kaitseliitlane. Tema ajal 1926. a.
oli Karste 4-klassilises algkoolis 63 õpilast ja 2
õpetajat, uus koolimaja ehitati 1921. a., 1927.

a. ühendati Karste kool Kaagvere kooliga,
klassid 1.-4.kl. käisid Kaagvere koolis, 5.-6.
kl. õppisid Karstes. 1928.a. muudeti Karste
kool 6-klassiliseks. 1902. a-st tegutses P.
Vassar koolimaal põllumehena, juhatas kooli
koore, ristis lapsi, oli Kanepi kirikunõukogu
liige, Noorkotkaste Karste rühma vanakotkas.
1905. a. mindi Karste koolis esimeste seas
üle eesti keelele, koolijuhataja sõnade järgi
oli eesti keele kasutuselevõtmine õpetaja
enda südametunnistuse asi. Tema noorepõlve
armastuskirju Lindale Koigerast on avaldatud
Kooraste raamatus.
3. 115 aastat tagasi 18.05.1904 sündis
Koorastes Rudolf Taba, koolijuhataja Robert
Taba suures peres, töötas pärast Võru ÕS
lõpetamist Võrus ja Antslas, on avaldanud
arvukalt kasvatuslikke artikleid. Elulugu Eesti
kooli leksikonis. † 15.10.1944.
4. 160 aastat tagasi 19.05.1859 sündis Tambovis Johannes Oskar von Falk, Kanepi
kirikuõpetaja ja Võrumaa praost (18841918), abielus Elisabeth Dehioga. Tuli
Kanepisse poliitiliselt ebastabiilsel ajal,
valis tagurlaste poole. Kirikuõpetaja Falk ei
olnud heas läbisaamises ei koguduse ega ka
seltsitegelastega. Temast tehtud pilkelaulus
on värsiread: “..selle vangimaja ehit Falk, tuu
om kuritöö ja patu palk”. Laulu sisse panek

jäädvustas tema rolli Erastvere mõisasse
vangimaja ehitamisel. Kirjandusmuuseumis
on tema saksakeelsed mälestused 1905. aasta
revolutsioonilistest sündmustest kohapeal
ja kohalike inimeste mälestusi tema elusttegevusest, ka põgenemisest naiseriietes
Tartusse hirmus kotti ajamise eest talupoegade
poolt. Lahkus Saksamaale. Suri 2.3.1933 Bad
Kranzis Saksamaal.
5. 165 aastat tagasi 23.05.1854 sündis Erastveres,
Mäe-Jakabi t. Peeter Weitzenberg, luuletaja
Juhan Weitzenbergi vend, mereväeohvitser,
lõpetas Kanepi kihelkonnakooli, Peterburi
Mereväeohvitseride Korpuse, rajas litograafiatöökoja Eesti kunstnike tööde
paljundamiseks Peterburis koos Erastverest
pärineva kunstniku L. Tanniga, osales
ametniku ja tõlgina Riias senaator Manasseini
revisjonil mõisnike vastu suunatud Võrumaa
palvekirjade tõlkimisel, hiljem oli Poolas
Kielzi linnas rentmeister, abistas lellepoega
kujur August Weizenbergi Kanepile kingitud
pronksskulptuuri
„Lootus“
püstitamisel
Weitzenbergide perekonnaplatsile, kandis
poole selle kuludest varalahkunud venna
Juhani pärandist. Tellis Augustilt ka venna
Juhani kalmule Narva Siivertsi kalmistul
valgest marmorist hauasamba ankrule
toetuva raamatut lugeva noorukiga. Kaunis

hauamonument
purustati
1960-ndatel
aastatel. Samuti tellis ta oma isa –„Hospodi
Kusta“ portreebüsti, mis kingiti EKM-le, tõi
Lõuna-Hiina merest kaljurahnud vanemate
kalmule. Oli valitud Eesti Laevaseltsi “Linda”
presidendiks. Suri 95 aastat tagasi Tallinnas
12.08.1924, maeti Kanepi Mäe kalmistule
Weitzenbergide platsile.
6. 90 aastat tagasi 1929 kirjutas Georg Eduard
Luiga laulu “Lapsepõlvekodu - ”Sääl, kus
rukkiväli“, mille laulis Helsingis plaadile
Aarne Viisimaa. Pagulasest kirjamees Reino
Sepp on osutanud, et meloodia on rootsi
shlaager “Barnsdomshemmet”, mille meloodia
pärineb ameeriklase Paul Dresseri Indiana
laulust “On the Banks of Watash” (Mana nr.
56, Postimees 21.03.1996).
7. 50 aastat tagasi 10.05.1969 istutati Looduskaitse Seltsi Kanepi osakonna eestvõtmisel
Eesti esimese üldlaulupeo 100. aastapäeva
mälestuseks Erastvere parki hooldekodu
piirde äärsesse ossa 40 tamme.

Kalendrilehti sirvis
Milvi Hirvlaane

Laskem laulda, kui on rõõmus meel…
Kanepi kihelkonna laste laulupäev „Keväjä
Tsirgikõnõ“ toimus 27. aprillil Kanepi
Seltsimajas juba viiendat korda. Laululapsi oli
kohale tulnud kuuskümmend. Paljud lapsed
on osalenud kõigil viiel korral. Päeva juhtis ja
laulis koos lastega Lotte.
Viienda sünnipäeva puhul toimus ühine tordi
söömine. Nagu alati, sai iga laululaps osalemise
eest tunnustuse ja žürii valis iga vanusegrupi
parima. Žürii liikmed olid Anu Luiga ja Eda
Heinaste. Päeva parimad olid sel korral:
5-6aastastest Mirell Nurmla; 7-9aastastest
Janeri Rohtla; 10-12aastastest Rasmus Kahar;
13-15aastastest Kristo Kõiv; 16-18aastastest
Helena Rajatamm, parim ansambel oli Saverna
koolist. Eripreemiad said: eneseületuse eest
Mirtel Saare; parima kevadlaulu esitamise

eest Kirsi Kokk; nauditava esituse eest Greete
Haavistu; julge esinemise eest Mathilda
Kerner; parim looduse teemalise laulu esitaja
oli Gerlin Zoludev; artistlikkuse eest pälvis
tänu Karmen Kokk ja nauditava esinemise eest
Carolina- Kaisa Häelme. Publiku lemmikuteks
osutusid Kristo Kõiv ja duett Aleksa Lily
Truija ja Carolyn Karro. Tublide laululaste
tublid juhendajad olid: Lemme Kramp, Edith
Saks, Tiina Konks, Külvi Paide ja Kairit
Kolpakov. Helitehnikat ja valgustehnikat laste
laulmise toetamiseks sättisid Tauno Pettai ja
Kristen Kalev Lina, laval oli abiks Kristo Kõiv.
Laulupäeva kordaminekule aitasid kaasa:
Linda Jalas, Andrea Palu, Helina Sarnit, Meedi
Haabma. Suur tänu kõigile lapsevanematele ja
publikule toetuse eest!

Kanepi valla kevadiste sündmuste hulgas on „Keväjä Tsirgukõsõ“ laulupäev endale kindla pesa
pununud ja küllap lendavad laululinnukesed sinna ka järgmisel aastal.
Marju Jalas

Saverna kooli ansambel. Foto Riin Kont
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Sünnid

Tänuavaldus
Hea Saverna hooldekodu personal!
Olite viimased pool aastat meile kalli Viktor Laane vastu hoolivad, abivalmid ja kannatlikud.
Tegite seda, mida meil kahjuks ei olnud võimalik, tagades eakale inimesele viimse teekonna kuni väärika lõpuni.
Sügav kummardus teile selle, nii vaimselt kui füüsiliselt, raske töö eest!

Joosep Kuningas (Veski )

Lahkunu abikaasa, lapsed ja lapselapsed peredega.

Kanepi valla sündmuste kalender mai-juuni 2019

Emma-Liseth Tõnise

Rohkem infot www.kanepi.ee

(Piigandi)
Sairos Piirisalu (Põlgaste)
Elo Linnus (Abissaare)
TUULIKU REISIDE
AUTOREMONDITÖÖKODA
AUTO HOOLDUS
REHVITÖÖD
DIAGNOSTIKA
SILLASTEND
KEEVITUS
VEERMIKE REMONT
TRANSPORDIKS OLEMAS TREILERHAAGIS (1500 KG)
ABI PAKUME KA RASKETEHNIKA REMONTIMISEL!

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

Tänu
Avaldan suurt tänu, et Kanepi kalmistut on varustatud paljude tööriistadega ja liivaga. Kuna ma käin

Saverna
Kanepi Vald
Põlvamaa

kaugelt ja harva, oli minu üllatuseks meeletu hulk vajaminevaid tööriistu, vali mida tahad, et oma
lähedase haud korda teha. Tavaliselt kalmistutel puudub liiv ja tööriistad. Väga suur kiitus!!!
Ilse Paluteder

Kogukonnapäev
ja Ritsike laat
Sellel suvel toimub laulu-ja tantsupidu
Tallinnas ja paljud inimesed on
sellega seotud, seetõttu otsustasime
kogukonnapäeva ja Ritsike laada
korraldada 29.06.2019.
Ürituse algus kell 10.00.
Tantsulusti
pakub
Kabujalgade
vilistlasrühm, teatrielamust Tsooru
külateater etendusega “Poolikud
patud”, muusikalist etteastet pakuvad
pillimehed Mulgimaalt. Lastele on
kavas traksbatuut ja mini-loomaaed.
Kaubeldakse kohaliku ja kodumaise
kaubaga. Kõik ettevõtlikud inimesed
on lahkesti oodatud laadale kauplema.
Kohatasu ei küsita!
Informatsioon ja kauplejate registreerimine tel. 5056297 Aire Hallap.
Mahukam reklaam ilmub Kanepi
Teataja juunikuu numbris.

Kanepi
Teataja

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

Põhjala Teetalu Kanepi
vallas Jõksi külas otsib
OSKUSTÖÖLIST
RAVIMTAIMEPÕLLULE.
Palk 700 eur.
Tel. 53 73 89 75

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

 MÄLESTAME 

Tõnu Kruusa
25.02.1953- 29.03.2019 (Kanepi vald)
Heleri Luik
23.08.1984- 08.04.2019 (Tiido)
Richard Sokk
03.06.1929- 15.04.2019 (Karilatsi)
Boriss Vorotilov
10.09.1937-17.04.2019 (Kanepi vald)
Endel Jahhu
04.03.1942- 20.04.2019 (Abissaare)
Albert Žoludev
12.03.1953- 25.04.2019 (Põlgaste)
Villem Lepik
20.11.1952-28.04.2019 (Krootuse)
Viktor Laan
03.03.1926-29.04.2019 (Kanepi alevik)
Haljand Ingver
22.04.1940-30.04.2019 (Jõksi)
DaisyPokk
12.10.1927-04.05.2019 (Kaagna)
Enno Kadastu
22.07.1931-04.05.2019 (Veski)

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

Õnnitleme!

Sünnipäevad juuni
90
Erika Parv
11.06.1929 ( Puugi)
85
Koidula Eit
09.26.1934 (Tiido)
80
Tiiu Tagel
01.06.1939 (Hurmi)
Endel Mõistus
05.06.1939 ( Põlgaste)
Viia Uibo
16.06.1939 (Valgjärve)
Aili Kool
18.06.1939 (Prangli)
Hilja Mooses
25.06.1939 (Kooraste)
Tiina Mark Berglund
26.06.1939 ( Ihamaru)
75
Küllike Mäekink
01.06.1944 (Soodoma)
Siilar Soodla
05.06.1944 (Prangli)
Linda Kont
29.06.1944 (Valgjärve)
70
Heli Kramp
02.06.1949 (Hurmi)
Märt Põder
13.06.1949 (Kanepi alevik)
Are Järv
13.06.1949 (Krüüdneri)
Lea Siimus
14.06.1949 ( Saverna)
Külli Kuur
18.06.1949 (Peetrimõisa)
Riina-Merike Reinhold
21.06.1949 (Saverna)
65
Margit Kerner
14.06.1954 (Sõreste)
Helmut Hoop
15.06.1954 (Mügra)
Mati Milius
18.06.1954 (Vissi )
Silvi Hanimägi
21.06.1954 (Kanepi alevik)
Eduard Tartes
23.06.1954 (Vissi)
Evi Prints
26.06.1954 (Maaritsa)
Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

