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Kauneid pühi!
INTERVJUU

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem
Räägi endast, kes Sa oled?
Olen
sündinud
Kanepi
kihelkonnas,
Ihamarus,
AlaJuusa talus. Koolis käisin Karaski
8-klassilises koolis, edasi õppima
läksin Olustvere Sovhoostehnikumi,
siis tuli
Maaülikool, tolleagse
nimega Eesti Põllumajandusülikool,
mille
lõpetasin
1993.aastal
agronoomina.
Tööle
hakkasin
Krootuse Agros agronoomina,
hiljem töötasin juba osakonna
juhatajana. 2000.aastal asusin tööle
ametnikuna – sain Kõlleste valda
arendusnõunikuks, minu valdkond
oli maakorraldus ja keskkond.
2002. aasta oktoobrist olin Kõlleste
vallavanem ja nüüd 2017.oktoobrist
Kanepis vallavanem.
Enne valimisi ei arvanudki väga,
et minust saab Kanepi vallavanem,
kuigi see soov mul oli. Aga inimesed
andsid positiivset emotsiooni,
inimeste suhtumine oli hea ja toetus
kõrge, tänu valimistulemustele ja
inimeste soovile võtsin selle koha
vastu.
Kuidas on tunne olla uues kohas
vallavanem?
See ei tähenda, et oled juba
sarnases ametis olnud, uues kohas
on ikka uus tunne. Algul mõtlesin,
et mis seal ikka, piirkond ju väga
võõras ei ole. Praktilise töö käigus
olid esimesed nädalad ikka üsna
tormilised, kohati oli päris keeruline,
igasugu asju tuli kiiresti lahendada.
Esimesed tööpäevad algasid küll
kell 8, aga kestsid lausa õhtuni
välja. Vahel alustasin Kõllestes,
vahel Kanepis või siis Valgjärvel.
Edaspidi peaks töörütm ikka
taastuma. Esimese allkirja Kanepi
vallavanemana andsin volikogus ja
esimene kõne sai ka seal peetud.
Kõik kolm endist valda on
tegelikult isemoodi toimetanud.
Aga tegelikut tundub äge, on näha,
et inimestel ja asutustel on tahtmist

tegutseda. Tahtmised võivad küll
olla suuremad kui võimalused, aga
mis siis, inimesed on optimistlikud
ja entuasiastlikud, see annab jõudu
töötamiseks. Mastaabid on uues
vallas suuremad. 1. jaanuari 2017
seisuga oli Kõlleste vallas 1089
elanikku, Valgjärvel 1408, Kanepis
2465. Muidugi ei tunne ma veel
kõiki piirkondi ja see võtab aega.
Kõlleste vallas olid kõik metsatukad
ja talud selged, siin on vaja veel
õppida.
Minu soov on, et täna väga
erinevalt toimivad vallad saaksid
ühtseks vallaks, see ei saa tulla
mõne kuu ega võib olla isegi aastaga.
Ajalooline Kanepi kihelkond seoks
meie inimesi, ühtne vald peaks
olema hea vald inimesele elamiseks
– see on hea unistus.
Mis on see positiivne kogemus,
mille Kõlleste vallast kaasa tood?
Olen aru saanud, et kohapealsed
asjad on tähtsad, projektid, mis
parandavad kohalikku elu. Näiteks
Kõllestes õnnestus elanike arvu igal
aastal tõsta – heaks kogemuseks
on kortermaja projekt, kus kuude
korterisse sai majutada 20 inimest,
kellest 8 lapsed. Just sellega peaks
tegelema, et inimesi valda juurde
tuleks. Nüüd on kolm aastat möödas
ja projekt on jätkusuutlik, see annab
julguse võtta ette sarnane projekt ka
Kanepis, praegu on võimalik saada
toetusi lisaks.
Kuidas iseloomustad Kanepi valda
praegu?
Kanepi vald on kindlasti üle
Eesti keskmise vald, Põlvamaa
valdadest suurenes endises Kanepi
ja Kõlleste vallas eelmisel aastal
üksikisu tulumaksu laekumine
14 protsenti, mis on kindlasti hea
näitaja ja tähendab, et piirkonnas
elu käib.
Lapsevanemale on tähtis ka see, et

Kanepi Valla Aukodaniku ja
Aasta Tegija kandidaatide nimetamine
Kuni 31. jaanuar 2018 on võimalik esitada kandidaate
Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija tiitlitele.
Valla Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise
austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju
majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus
valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise
tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Kanepi valla arengut.
Kandidaadi tegevus peab pikema perioodi jooksul olema kaasa
aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele
ning parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud
vallale tuntust.
Valla Aasta Tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule
või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse,
kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on
aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud
oluliselt Kanepi valla arengut. Kandidaadi tegevus peab olema kaasa
aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele,
parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale
tuntust.
Kirjaliku ettepaneku Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija auhinna
kandidaatide kohta võivad teha vallaelanikud, volikogu, valitsus ja
vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud koos põhjendustega
esitatakse kirjalikult vallakantseleisse Turu põik 1, Kanepi alevik või
elektrooniliselt e-posti aadressile vald@kanepi.ee märgusõna all “Valla
Aukodanik” või “Aasta Tegija” hiljemalt 31. jaanuariks 2018.

siin vallas saab haridust igal tasemel,
lasteaiast kuni gümnaasiumini.
Kanepi vald on hästi toimiv vald,
mida läbib ühtpidi Tartu-Luhamaa
ja teistpidi Otepää-Põlva maantee,
Tartu pole ka väga kaugel. Selline
teedevõrgustik parandab liikumist
ja inimeste tegutsemisvabadust.
Uue valla moodustamisega
jätkuvad juba alustatud projektid:
Põlgaste küla tee-ehitusprojekt,
Kanepi uus kaubanduskeskus,
Savernas biopuhasti ja kanalisatsiooniprojektid, Ihamaru ja
Kooraste
külakeskuste
väljaehitamine.
Millesse peaks panustama uues
Kanepi vallas?
Maal on oluline parandada
rahva vaba aja veetmise võimalusi,
korraldada kultuuri- ja spordiüritusi.
Tuleb teha terviserajad korda, siin
Kanepis on neist puudus. Inimesed
tahavad toimetada, et oleks oma
kodukohas tegevust. See tähendab
külakeskuste, kodanike aktiivsuse
toetamist, nii rahaliselt kui ka abi ja
nõuga.
Ettevõtlus on maal ülioluline.
Kuigi
liikumisvõimalused
on
paranenud, on kohalik ettevõtja
see, keda tuleb toetada, aidata
projekidega.
Infrastruktuuri
korrastamine aitab sellele kaasa, et
ettevõttel oleks parem, meil on ka
alustava ettevõtja toetus, mis võiks
aktiveerida. Mõte on proovida
ettevõtjaid kokku viia, et nad saaksid
omavahel koostööd teha.
Kanepi vald on põllumajanduspiirkond, suurettevõtted on siin
näiteks Krootuse Agro, Ekso, KaskaLuiga talu. Lisaks on hulk väiksemaid
tootjaid, kes on spetsialiseerunud
mingile kindlale valdkonnale. Meie
talunikud võiksid tootmise kõrval
müüa ka tootmisprotsessi, see
tähendab näidata seda turistile ja
küsida raha, mis on mujal Euroopas

juba üsna levinud trend.
Noored, koolid, lasteaiad, see
on jälle väga oluline valdkond. Teeb
rõõmu, et laste arv on tõusnud.
Lapsed peaksid hariduse saama
kodu lähedal. Meil on 3 hästi
toimivat kooli, tugevad õpetajad.
Väide, et maakoolid ei suuda anda
kvaliteetset haridust, ei pea paika.
Riik toetab huvitegevust varasemast
enam, seda võimalust kasutavad
Kanepi valla kolm noortekeskust ja
üks noortetuba.
Mida teed vabal ajal?
Vaba aega on küll järjest
vähemaks jäänud. Olen jahimees,
nädalavahetusel püüan olla üks
päev metsas, toimetada kodus
majapidamises, meil on õuna- ja
marjaaed, muruniitmised. Vahel
käin ka spordisaalis või terviserajal.
Püüan pühenduda perele, meil
on 4 last, väiksem tütar on 3-aastane,
gümnaasiumitüdruk käib 10. klassis,
poeg on lõpetamas Maaülikoolis
agronoomiat, vanem tütar on Tartus
juuksur. Poeg valis ise agronoomia,
me üldse ei mõjutanud. Aga tundub,
et talle lausa meeldib, asutas
põllumajanduse osaühistu ja hakkab
vist kodukandis põldu pidama.
Abikaasa on Piigaste pansionaadi
juhataja.
Mida tahaksid Kanepi inimestele
öelda?
Kõikide kodanike ettepanekud
ja arvamused on teretulnud,
igale poole ei jõua ja kõiki asju ei
märka. Tihtipeale saab probleeme
lahendada ja kas või nõu anda.
Vallavalitsus ja ametnikud töötavad
ikka inimeste jaoks. Mulle meeldiks
väga mõelda, et vallaelanikud,
volikogu ja vallavalitsus toimiks
nagu üks suur meeskond.
Soovin kõigile ilusat jõuluega ja
toredat aastavahetust!

VALLAVANEMA
VEERG
Kätte jõudnud
jällegi mõnus
jõuluaeg
ja
kohe on aastavahetus käes.
Möödunud
aasta on olnud
meile kõigile
veidi erandlik.
Oli
kohalike
omavalitsuste
valimiste aasta. Sel korral olid
valimised täiesti teistsugused,
kuna oli üks valimispiirkond
kolmest ühineva valla territooriumist kokku.
Nüüdseks on uue Kanepi valla
vallavolikogu juba mõned korrad
kogunenud ja esimesed olulised
otsused langetatud. Otsustatud
on seniste vallavalitsuste tegevuse
ümberkorraldamine
ja
uue
vallavalitsuse
moodustamine,
kinnitatud vallavalitsuse struktuur,
nimetatud esindajad lasteaedade
ja
koolide
hoolekogudesse,
omavalitsusliitudesse
jne.
Vallavalitsus on tänaseks alustanud
uue koosseisuga tööd ja käib usin
ameti– ja töökohtade täitmine.
On hea meel, et enamus endiste
valdade
ametnikest
tahavad
jätkata töötamist uues Kanepi
vallas. Paljud vallakodanikud on
tundnud muret, et kes on nende
uus sotsiaaltöötaja. Täna on selge,
et kõikides piirkondades jätkavad
kohapeal senised sotsiaaltöötajad.
Kontaktid jäävad samaks, saab
suhelda vanaviisi. Avatuks jäävad
ka teeninduskeskused senistes
vallamajades Savernas ja Krootusel.
On tekkinud ka kõhklusi, et kas
senised allasutused jätkavad.
Olen täiesti kindel, et uuel aastal
jätkavad kõikide liitunud valdade
noortekeskused, lasteaiad, koolid,
raamatukogud,
kultuurimajad,
külakeskused jne. tavapäraselt
iseseisvalt tööd.
Suurt
muret
tekitab
ühistranspordi olukord. Vallas on
palju piirkondi, kust inimesed ei
pääse bussiga üldse liikuma või siis
vaid päevas korra. Ka suuremate
kohtade,
näiteks
Kanepist
väljuvate busside liinivõrk hõreneb
sujuvalt. Ebameeldiv näide oli
sellel kuul, kui ühel päeval lihtsalt
bussi ei tulnud ja selgus, et liin on
suletud. Riiklikult lubatakse küll
tasuta ühistransporti, kuid mis
kasu sellest on, kui busse ei sõida.
Kuna vald liinivõrku ei korralda,
saab ühistranspordi olukorra
parandamine vallale olema üks
keeruline ja tõsine väljakutse.
Sarnaselt möödunud aastale,
loosime ka selle aastal valla
elanike registris registreeritute
vahel
auhinnad.
Kampaania
eesmärk on nii kutsuda elanikuks
registreerima neid, kes seda veel
ei ole, kuid tegelikult siinkandis
toimetavad, kui ka väärtustada
valla püsielanikke. Julgen arvata, et
Kanepi vald on hea vald elamiseks
ja toimetamiseks.
Soovin
kõigile
kaunist
jõuluaega ja meeleolukat vana aasta
lõppu! Leidke jõuluajal ikka aega
pere ja sõpradega koosolemiseks.
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VOLIKOGU
Kanepi Vallavolikogu esmaste
ülesannete hulka kuulub uue valla
põhimääruse kinnitamine. Töö sellega
käib juba mõnda aega. Tarvis on läbi
mõelda ja arutada kõik nüansid, et
valla alusdokument saaks parim.
Teine tõsisem küsimus on 2018.
aasta eelarve koostamine. Ettepanekud
eelarvesse on allasutuste juhtide poolt
juba tehtud. Ees seisab arutelu volikogu
komisjonides. Ühendvalla eelarvet
on küllalt keeruline kokku panna,
aga saame sellega kindlasti hakkama.
2019. aasta eelarve kokkupanek tuleb
oluliselt kergem, sest siis on juba ühe
aasta kogemus olemas.
Hea uue Kanepi valla rahvas, olge
ise ka aktiivsed, märgake murekohti
ja tehke ettepanekuid. Andke nendest
teada, kas valla-valitsusele või
volikogule. Minu kontakt on kaido@
kanepi.ee Kui kohe lahendatud ei saa,
siis teeme järgmisel aastal. Arutame
kõik ettepanekud läbi ja anname
tagasisidet.
Rahulikku
advendiaega ja
head vana aasta
lõppu!
Kaido Kõiv
volikogu esimees

Kanepi Vallavolikogu korraline istung toimus 21.11.2017
Istungil võeti vastu järgmised
otsused.
1.
Valiti
revisjonikomisjoni
liikmeks Valev Krebes. Revisjonikomisjoni esimees on Marek Kamla,
aseesimees Raimu Vaikmäe valiti
volikogu 01.11.2017 istungil.
2. Võeti vastu otsus Kanepi
valla
ametiasutuste
tegevuse
ümberkorraldamiseks
ühendamise
teel. Ühendatavad ametiasutused
(Kanepi
Vallavalitsus,
Kõlleste
Vallavalitsus, Valgjärve Valla-valitsus)
lõpetavad tegevuse 31.12.2017 ja alates
01. jaanuarist 2018 moodustatakse
ametiasutusena Kanepi Vallavalitsus.
3. Kinnitati Kanepi Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis,
mille kohaselt moodustatakse Kanepi
Vallavalitsuses 33,6 teenistuskohta,
millest 17,0 on ametikohad ja 16,6 on
töökohad.
4. Võeti vastu Kanepi Vallavalitsuse
palgajuhend.
Palga-juhendis
sätestatakse
ametikohale
vastav
põhipalga vahemik, muutuvpalga
maksmise tingimused ja kord, muude
avaliku teenistuse seaduses sätestatud
lisatasude ja hüvitiste maksmise
tingimused ja kord ning palga
maksmise aeg ja viis.
5. Kinnitati ametnike haridusele,

töökogemusele,
teadmistele
oskustele esitatavad nõuded.

6. Anti nõusolek geoloogilise
uuringu läbiviimiseks Laiavangu
kruusamaardla
Laiavangu
II
uuringuruumis
Erastvere külas
Pühajõe
kinnistul.
Uuringuloa
väljastab Keskkonnaamet.
7.
Delegeeriti noorsootöö
seaduses
sätestatud
kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesannete.
täitmine Kanepi Vallavalitsusele.
Noorsootöö
seaduse
kohaselt
koostab vald noorte huvihariduse ja
huvitegevuse kava ja esitab kava ja
kavast tehtud muudatused Haridusja Teadusministeeriumile või tema
volitatud asutusele.
8. Lubati Kanepi Vallavalitsusel
katta 2018. eelarveaastaks planeeritud
projekti “Põlgaste tööstuspiirkonna
juurdepääs” elluviimise omaosalus.
Projektiga taotletakse EASilt toetust
Põlgaste külas Tööstuse tänava
mustkatte alla viimiseks.
9. Võeti vastu volikogu liikme,
vallavanema ja vallavalitsuse liikme
teenistuslähetusse saatmise kord.
10. Nimetati valla üldhariduskoolide
hoolekogus
volikogu
esindajateks Kanepi Gümnaasiumis

Kanepis toodab sooja
loodushoidlik hakkpuidukatlamaja
SW Energia OÜ ja Kanepi valla automaatselt. Hake viiakse tigudega
ühisprojektina on valminud tuliuued katlasse, kus köetakse soe vesi, mis
trassid ja kaugküttekatlamaja. Ehitus liigub mööda trasse tarbijateni. Ka
sai teoks tänu projekti eestvedajale, põlemisjärgne
tuhk
väljutatakse
endisele vallavanemale Mikk Järvele, katlast automaatselt väljas asuvasse
kes uskus piirkonna kaugkütte tuhakogumiskasti.
Kõiki
tööjärke
taastamisse. Tegemist ei olnud juhitakse ja jälgitakse arvutist,“ kirjeldas
klassikalise
renoveerimistööga.
Kanepi Aas katlamaja
tööprotsesse.
KANEPIS TOODAB
SOOJA LOODUSHOIDLIK
HAKKPUIDUKATLAMAJA
kaugküttevõrk on Eestis esimene
SW Energia OÜ ja Kanepi valla ühisprojektina on valminud tuliuued trassid ja
teadaolev
võrk, mis on täielikult Kaugküte vähendab inimtegevuse
kaugküttekatlamaja. Ehitus sai teoks tänu projekti eestvedajale, endisele vallavanemale
taastatud.
ökoloogilist jalajälge
Mikk Järvele, kes uskus piirkonna kaugkütte taastamisse. Tegemist ei olnud
Katlamaja
ja
trasside
avamispidu
„Kanepi aleviku kaugkütte-süsteemi
klassikalise renoveerimistööga. Kanepi kaugküttevõrk on Eestis esimene teadaolev
toimus
23. novembril, kus kõiki külalisi taastamine on hea näide kohaliku
võrk, mis on täielikult taastatud.
ootas soe vastuvõtt ning võimalus omavalitsuse ja soojusettevõtte koostööst.
Katlamaja jakatlamaja
trasside avamispidu
toimus 23. novembril,
kus kõiki külalisi
ootastöötav
soe vastuvõtt
uudistada
ka seestpoolt.
Mitme lokaalkatla
asemel
uus
ning võimalus uudistada
katlamajasäravaks
ka seestpoolt.
Avamisürituse
õhtu üheks
hetkeks
Avamisürituse
õhtu üheks
biokütuse
katlamaja
aitabsäravaks
vähendada
oli Tartust
tuletantsija
Palm.
hetkeks
olipärit
Tartust
päritKrista
tuletantsija
CO2 emissiooni 110 tonni võrra aastas,“
Krista
Palm.
kinnitas
„Meil oli suur rõõm näha, et kohalikud on
uue katlamajaKeskkonnainvesteeringute
omaks võtnud. Elanike huvi
„Meil oliolisuursuur
rõõm näha,vastuvõtt
et Keskuse
projektikoordinaator
Aive
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ning rõõmsameelne
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õiget asja,“ ütles SW Energia
kohalikud
on Allan
uue Aas.
katlamaja omaks Haavel. SA Keskkonnainvesteeringute
OÜ tootmisjuht
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Lumivalgete
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kaugküttesüsteemide
investeeringute
toetuseks tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
kanti aastas.
SW
Energia OÜ
on soojatootmisele
pühendunud ettevõte, mis haldab üle 250 katlamaja. Pea
„Hakke
toob
kohale autojuht,
Katlamaja
avati lindilõikamisega.
SW
töökogemust
on toonud
ettevõttele ka
tähelepanuväärse
auhinna „AastaVasakult
Energiategu
kes18 aastat
ladustab
kütuse
hakkelattu.
Energia
OÜ
juhatuse
liige
Heini
Kunimägi,
endine
2017“,
mis anti biokütusel
töötavate
katlamajade ehitamise eest.
Kõik
ülejäänud
protsessid
toimuvad
Kanepi vallavanem Mikk Järv ja uus Kanepi
vallavanem Andrus Seeme. Foto: M. Hass

0,5MW Kalvise katel kütab Kanepis vallamaja, koolimaja, lasteaeda ning kortermaja.

ja

Urmas Roht ja Aivar Luts, Saverna
Põhikoolis Merike Luts ja Krootuse
Põhikoolis Inge Tamm.
11. Nimetati valla koolieelse
lasteasutuse hoolekogus volikogu
esindajateks Kanepi Lasteaias Grete
Ani, Põlgaste Lasteaias Arno Kakk,
Saverna Lasteaias Sipsik Marika
Drenkhan.
12. Nimetati valla esindajateks
Eesti
Maaomavalitsuste
Liidu
üldkoosolekul
ja
Põlvamaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
Kaido Kõiv ja Andrus Seeme,
asendajateks vastavalt Tiit Rammul ja
Piret Rammul.
13. Kinnitati volikogu alatiste
komisjonide koosseisud komisjonide
esimeeste esildisel järgmiselt:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon:
esimees Marika Drenkhan, aseesimees
Aavo Maat, Vaike Meesak, Tiia Urm,
Küllike Kaldoja, Inge Tamm, Merike
Luts.
Haridus- ja noorsookomisjon:
esimees Merike Luts, aseesimees Anu
Luiga, Inge Tamm, Arno Kakk, Epp
Margna, Eda Tarend, Hegri Narusk.
Majandus- ja eelarvekomisjon:
esimees Tiit Rammul, aseesimees
Rainer Soosaar, Grete Ani, Marika
Drenkhan, Urmas Roht, Toomas

Pentsa, Kaido Kõiv.
Kultuuri- ja spordikomisjon:
esimees Urmas Kivirand, aseesimees
Anu Luiga, Jaanika Tappo, Kerli Koor,
Merle Juhkam, Arne Ermel, Marju
Jalas, Mati Haavistu, Marko Ani.
14. Arutati Pensionäride klubi
“Elulõng” ja MTÜ Põlgaste Maaelu
Selts avaldust, milles palutakse
jätkata traditsiooni Kanepi valla
pensionäridele
jõulutoetuse
maksmisel. Volikogu otsustas anda
vallavalitsusele ülesandeks leida
võimalused ja viis ning toetada valla
eakaid jõulude puhul.
15. Toetati vallavanem Andrus
Seeme
ettepanekut
korraldada
sarnaselt
möödunud
aastale
kampaania
valla
elanikuks
registreerimiseks.
Volikogu
istungi
protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt
Kanepi
Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Kaido Kõiv
volikogu esimees

Saverna Teenus OÜ tegemistest
2016.
aastal
valiti
meie
projekt “Maaritsa küla vee- ja
kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine” parimaks KIKi toetatud
Põlvamaa projektiks.
Nüüd
oleme
alustanud
Saverna
küla
reoveepuhasti
rekonstrueerimisega.
KIK
otsustas ka seda projekti toetada.
Projekti kogumaksumuseks ilma
käibemaksuta on 192 024 eurot.
Projekti omafinantseeringu määr
abikõlbulikust summast on 30%.
Sellest Saverna Teenus OÜ omaosalus
omavahenditest on 14% (8 065 eurot)
ning kohaliku omavalitsuse eelarve

vahenditest 86% (49 542 eurot), kokku
57 607 eurot.
Üks mahukamaid ja vajalikumaid
ettevõtmisi on Saverna katlamaja
ning
kaugkütte
põhitrassi
rekonstrueerimine.
Praegu
on
soojusvõrgu suhteline soojuskadu
15,1%. Rekonstrueerimisel koos
torude diameetrite optimeerimisega
vähendaksime
soojusvõrgu
soojuskadu 6-7%-ni. Praegune katel,
nominaalvõimsusega 0,6 MW, on
14 aastat vana ning vajab pidevalt
hooldus- ja remonttöid. Olemasoleva
võimsusega katel ei ole enam piisav
tippkoormuse korral. Aktuaalne on

ka katlamaja automaatikaseadmete
rekonstrueerimine katlamaja töö
efektiivsuse tõstmise eesmärgil.
Projekti elluviimise mahukad
eeltööd
käivad.
Eelprojekt
on
koostamisel,
muudatused
arengukavas tegemisel. Kui kõik
läheb plaanitult, siis esitame 2018.
aasta alguses taotluse projekti
rahastamiseks KIKile.
Vahur Vaasa
Saverna Teenus OÜ
Juhatuse esimees

Talihooldusest Kanepi valla teedel
Talv paneb liiklejaid tavapärasest
rohkem muretsema oma igapäevaste
liikumisvajaduste
võimaluste
üle.
Alljärgnev artikkel annab ülevaate meie
vallas tehtavatest lumetõrjetöödest
käesoleval talvel. Lumetõrjetöödeks on
vald jaotatud erinevateks piirkondadeks
Endise Kanepi valla piirkonnad:
I piirkond- Karste, Kaagvere küla
Kanepi- Otepää teest paremat kätt ja
Jõksi, Heisri küla tervikuna. Töid teostab
Eino Hani Tammiku talu. Kontaktisik
Margus Hani, telefon 5615 0256.
II piirkond- Karste, Kaagvere küla
Kanepi- Otepää teest vasakut kätt ja
Kooraste, Rebaste küla tervikuna ning
Jõgehara küla osaliselt. Töid teostab
TREV-2 Grupp AS. Kontaktisik Tanel
Schattschneider, telefon 528 8128.
III piirkond- Hino, Jõgehara,
Koigera, Erastvere küla tervikuna. Töid
teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer
Lina, telefon 514 0335.
IV piirkond- Kanepi alevik. Töid
teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer
Lina, telefon 514 0335.
V piirkond- Piigandi küla tervikuna,
Kaagna küla osaliselt. Töid teostab
OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina,
telefon 514 0335.
VI piirkond- Soodoma, Magari
küla, Närapää tervikuna. Töid teostab
OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina,
telefon 514 0335.
VII piirkond- Põlgaste, Sõreste küla
tervikuna. Töid teostab Hurmi Agro
OÜ. Kontaktisik Marek Kruusla, telefon
53429099.
VIII piirkond- Lauri, Hurmi,
Varbuse küla tervikuna ja Kaagna küla
osaliselt. Töid teostab Hurmi Agro OÜ.
Kontaktisik Marek Kruusla, telefon
53429099.
Kanepi aleviku kõnniteid ja platse
hooldab täiendavalt TREV-2 Grupp
AS. Kontaktisik Tanel Schattschneider,
telefon 528 8128.

telefon 5615 0256
II piirkond- Abissaare, Sirvaste ja
Mügra külad tervikuna. Kontaktisik
Vaido Varul, telefon 504 7565
III piirkond- Hauka ja Aiaste külad
tervikuna. Kontaktisik Urmas Unt,
telefon 527 0639
IV piirkond- Maaritsa, Krüüdneri
ja Vissi külad tervikuna. Kontaktisik
Renaldo Mark, telefon 526 0859
V piirkond Valgjärve ja Pikareinu
külad tervikuna. Kontaktisik Renaldo
Mark, telefon 526 0859
VI piirkond Tamme ja Puugi
külad tervikuna. Kontaktisik Reijo
Hausenberg, telefon 520 7780

Endise Kõlleste valla piirkonnad:
I piirkond- Krootuse küla, välja
arvatud Krootuse keskasula, Tuulemäe,
Palutaja, Piigaste, Häätaru, Karilatsi,
Ihamaru, Karaski külad. Töid teostab
Krootuse Agro AS, kontaktisik Valev
Krebes, telefon 56200385.
II piirkond- Krootuse keskasula. Töid
teostab Anton Invest OÜ, kontaktisik
Tiit Rammul, telefon 5295821.
III piirkond- osaliselt Piigaste küla,
Veski, Prangli külad. Töid teostab Tiia
Külvi Asumäe talu, kontaktisik Andres
Määrits, telefon 53308585.
IV piirkond- Tõdu ja Voorepalu
külad tervikuna. Töid teostab AAV
Teenused , kontaktisik Arne Valdas,
telefon 5142951.
Töövõtjad on kohustatud teostama
lumetõrjet selleks vastava korralduse
saamisel tellijalt või kui langenud
lumekihi paksus takistab teel liiklemist.
Teede hooldajate eesmärk on anda
endast
parim.
Lumetõrjetöödega
soovitakse alati kiiresti toime tulla, et
lumetakistused teedel võimalikult vähe
liiklemist häiriksid. Valla territooriumil
teostab
vastavalt
vajadusele
talihooldust rohkem kui 20 erinevat
lumetõrjemasinat. Selleks et 24 tunni
jooksul lumetõrje ära teha, piisab täna
sellest masinpargist. Teehooldemasinad
Endise Valgjärve valla piirkonnad: ei jõua palju sadanud lund tõrjuma
I piirkond- Saverna ja Tiido külad kõikidesse kohtadesse korraga või hoida
tervikuna. Kontaktisik Margus Hani, teid pidevalt puhtana kestva lumesaju

ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume
arvestada ja varuda aega ühest
punktist teise jõudmiseks. Üldjuhul
toimub lumetõrje peale lumesaju ja
tuisu lõppu. Inimesed, kes soovivad
eriaegadel ja erijuhtudel välja- või
juurdepääsu oma elamule, peavad
ise kokku leppima piirkonnas töid
teostava ettevõtjaga. Eritellimised
maksab inimene ise. Töövõtulepingu
kohaselt Kanepi vallavalitsus ei
vahenda firmade tellimusi töövõtjale.
Avalikuks kasutuseks määramata
kinnistusisestel teedel ja õuealadel
teostatakse lumetõrjet Kanepi valla
elanike registris olevatele isikutele.
Enamasti tehakse hooldustöid
pimedal ajal, kui tuul ja sadu vaibuvad.
Tahtmatult võib siis lume lükkajal
mõni teeots märkamata jääda.
Samuti esineb juhtusid, kus enamike
teede sõidetavus on normaalne, aga
üksik koht teel on täis tuisanud.
Sellistel juhtudel helistage palun oma
piirkonna lumetõrje tegijale. Kanepi
valla lumetõrjet tegevad ettevõtjad
paluvad tähistada kinnistutel olevad
teed, truubid, ülesõidukohad ja
erilist tähelepanu vajavad postid,
kivid, lillepeenrad jms., mis kattuvad
lumega. Vajalik on vaadata üle ja
ära lõigata teedele langev võsa, mis
takistab teehooldusmasinate liikumist
(tee laius mitte vähem kui 4m).
Tähelepanu! Vabaks liiklemiseks
suletud erateedel lumetõrjet ei teostata.
Talv ja sellega kaasnev lumi ning
libedus ei ole meie piirkonnas mingi
loodusõnnetus. On soovitav, et iga
liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti
muutuda võivate liiklusoludega ning
kohandaks oma liikumisvajadusi
vastavalt nendele. Enne teeleminekut
tasuks alati tunda huvi sõiduolude
kohta kuulates raadio uudiseid ja
ilmateateid.
Ilusat talve ja normaalseid
liiklemistingimusi kõigile!
Kanepi Vallavalitsus
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumis tähistati
Kanepi kihelkonnakooli loomist
Kanepi kihelkonnakooli loomisest möödub sellel aastal 213
aastat. Oleme uhked, et just
Kanepi pastor ROTH-i poolt
rajatud Kanepi kihelkonnakool oli
esimene talupoegadele mõeldud
kõrgema astme kool kogu Liivi –
ja Eestimaal. Kuna kooli avamise
ja esimese koolipäeva kohta meil
täpsemad andmed puuduvad,
siis otsustasime seda tähistada
aktusega Johann Philipp von
Rothi sünnipäeval.
Aktusel esinesid ettekannetega
Johann
Philipp
von
Rothi
mitmekülgsest
tegevusest
ja
kihelkonnakooli
õppetöö
korraldusest 12. klassi õpilased
Tarmo Helbre, Kaarel Kaleva,
Herely Juurik, Kristiine Pokk ja
Cassandra – Meredith Vaher.
Johann Philipp von Roth sündis
13. novembril 1754. aastal Pärnus. Ta
oli balti-saksa päritolu edumeelne
kirikuja
haridustegelene,
kes peale usu- ja õigusteaduse
õpinguid Köningsbergis ja Halle
ülikoolis naasis Eestisse 23-aastase
noormehena. 1780. aastast kuni
oma surmani oli ta Kanepi
kihelkonna pastor.
Pastor Rothi eestvedamisel avati
Kanepis uuelaadse õppekavaga
kõrgema astme kool. 1804. aasta
sügisel valis Johann Philipp von
Rothi kooli õppima 20 tublimat
poissi,
kes
olid
lõpetanud
külakooli. Kooli lõpetajatest said
külakoolmeistrid,
ametimehed
mõisates ja kogukonnakohtutes,
nad panid aluse kogu kihelkonna
talurahva põlluharimise kultuurile.
Pastor Roth asutas Kanepis
teisegi kooli. Ta nägi oma tütarde
pealt, et ka naistele on vaja õpetust
anda ning avas 1811. aastal
tütarlastele käsitöökooli, kus õpetati
lugemist, usuõpetust, kirikulaule,
käsitööd ja majapidamisoskusi.
Tähtsal kohal oli kangakudumine,
õlepunumine
ja
õmblemine.
Tüdrukute käsitöid müüdi laatadel
ning müügist saadud rahaga
majandas kool end ära.
Pastor Roth tegutses väga
aktiivselt paljudel aladel. 1806. aastal
andis ta koos venna ja õemehega
välja talurahvale mõeldud ajalehte
„Tarto maa rahwa Näddali-Lehte”,
toimetas Tartu piibliseltsi ülesandel
trükki lõuna - eestimurdelise Uue
Testamendi esimese trüki. Tema
tõlgitud oli ka esimene Liivimaa

talurahvaseadus, mis ilmus Jurjevis
1804. aastal. Seoses selle seaduse
tõlkimisega maarahva keelde, tõi
pastor Roth õigusteadusse mitmed
eestipärased mõisted. Praost ise oli
võru-tartu keele hea tundja. Tema
koguduse pärisorjuses talupojad
said perekonna- ehk priinimed
veerand sajandit varem kui
ülejäänud Eestimaal.
Praosti peres oli 12 last, viis
poega ja seitse tütart. Pastori
pojad olid taasavatud Taru ülikooli
esimeste üliõpilaste seas. Poeg
Georgist sai Tartu ülikooli esimene
soome ja eesti keele lektor ning 203
aastat tagasi toimetas pastori poeg
trükki aabitsa ja väikese lugemise
raamatu.
Kanepit fotodel iseloomustava
sümbolina tuntud Kanepi kirik
ehitati samuti pastor Rothi
eestvedamisel. Kiriku pidulikul
sisseõnnistamisel 1810. aastal
laulis kihelkonnakooli poistekoor
neljahäälselt,
ka
Kanepi
laulukultuur on sealt eeskuju
saanud.
Perekond Rothi järeltulijad on
külastanud Kanepit ja meie kooli
alates 1993. aastast, seda Milvi
Hirvlaane algatusel ja entusiasmil,
mille eest oleme talle tänulikud.
Rothide perekonna poolt on
välja pandud preemia parimale
12. klassi lõpetanud noormehele
ja neiule emakeele ja inglise keele
eksamitulemuste põhjal. Sellel
kevadel anti seda preemiat üle juba
18. korda.
Johann Philipp von Roth suri
200 aastat tagasi 63-aastasena. Ta
on maetud Kanepi Mäe kalmistule.
Sel sügisel korrastasid hauaplatsi 5.
klassi õpilased. Kooli aastapäevale
pühendatud aktuse lõpul viisid
abituriendid,
õpilasesinduse
liikmed ja kooli juhtkond punastest
roosidest
ja
elupuuokstest
lillekimbu kalmule ja süütasid
küünla kooli rajaja ning kogu
Kanepi haridus- ja kultuuriloole
aluse panija Johann Philipp von
Rothi auks.

Tiiu Leppikus
Kanepi Gümnaasiumi
ajalooõpetaja

Kanepi gümnaasiumi esindajad kooli sünnipäeval Johann Philipp von Rothi
haual. FOTO: Eda Tarend

Perepäev ja mardikool Kanepi Gümnaasiumis
9. novembril toimus Kanepi
Gümnaasiumis perepäev, mis oli
pühendatud läheneva isadepäeva
auks. Õhtu algas Teadusbussi
etteastega, mille võtmesõnaks oli
VALGUS. Külaliste silme all viidi
läbi huvitavaid katseid, millesse
kaasati ka publikut.
Sellele
järgnes
ühine
pannkookide söömine. Usinad
abilised
olid
pannkookide
küpsetamisega varakult alustanud.
Küpsetamist jagus õhtu lõpuni.
Pärast kehakinnitust jätkus tegevus
erinevates töötubades. Kahes neist
sai valmistada õpetajate Maikeni
ning Maiga juhendamisel meile
kõigile hädavajalikke helkureid.
Kolmandas töötoas oli võimalik
valmistada isadepäevaks vahva
kaart, mille juhendamisega oli
ametis õpetaja Kadri. Meeldiv on
tõdeda, et sel aastal oli traditsiooniks
kujunemas perepäeval osalejaid
enam kui eelmisel aastal.
Perepäev lõppes, aga algklasside
õppetöö jätkus veel öökoolis.
Öökool oli mõeldud mardipäeva
kommete õppimiseks. Toimus viis
erinevat tundi. Lapsed õppisid
selgeks Kaera-Jaani, mardisantide
rituaalsed
laulud,
luuletused,
liisusalmid ja mõistatused. Ühiselt
mängiti kogu planeeritav kava
enne magamaminekut veel korra

läbi. Järgmisel hommikul oli
esimese tunni ajal külas Karilatsi
Talurahvamuuseum programmiga
“Muuseum kohvris”. Mardikool
kulmineerus
mardijooksuga.
Õpetajate juhendamisel külastasid
viis gruppi marte Kanepi ja Põlgaste
lasteaedu, Põlgaste Pansionaati,
Erastvere Kodu, Temp ja Taari,
Kanepi vallamaja, ambulantsi,
raamatukogu ning kaupluseid.
Lisaks öökoolis õpitud programmile
kontrolliti pererahva lugemisoskust

võrukeelse
luuletusega
ning
ravimtaimede tundmist. Mardid
jagasid kõigile tervist ja õnne,
vastutasuks andsid pered ohtralt
mardiande.
Aitäh kõikidele lahke vastuvõtu
eest ning tänusõnad esinejatele!
Kaidi Valli-Mägi
Kanepi Gümnaasiumi
klassiõpetaja

Mardid Pölgaste lasteaias.

Kanepi õpetajad ajarännakul
15. november oli Kanepi
Gümnaasiumis üks väga eriline
koolipäev. Sel ajal, kui õpilased said
endale lubada 21. sajandi võlusid,
pidades
kodus
e-õppepäeva,
ekslesid koolmeistrid muinasajas.
Täpsemalt
seletades
toimus
õpetajatel eneseharimise eesmärgil
kultuurireis, mille sihiks oli kaks
huvitavat muuseumi Eestimaa
südames: Ajakeskus Wittenstein
Paides ning Eesti Ringhäälingumuuseum Türil.
Vaatamata mõningasele eeltööle
suutis Paide ajaloomuuseum meid
ikkagi parajalt üllatada, kui ühtäkki
avastasime end maa alt muinasajas,
tõeliselt hämaras, valgustuseks
vaid helendav ekraan vastava aja
tegelastega. Ajastutruudust lisas
salapärane kann märjukesega,
mis pandi meie seas ringi käima
üheainsa napi selgitusega: „
Kärbseseeneleotis!“ Ühtlasi algaski
sealt maa alt rännak ajamasinal
(lihtsamas keeles lift), mis läbis
orduaja, kuningate aja, tsaariaja,
Eesti aja, okupatsioonide aja ning
jõudis lõpuks taasiseseisvumise ja
euroaega.

Olgu lisatud, et see rännak ei
olnud mitte lihtsalt ajalookursuse
kordamine, vaid sõit ajamasinaga
lubas minevikule vaadata läbi
huumoriprisma. Väga huvitavaks
vahelduseks
olid
väikesed
dramatiseeringud, millesse mõned
meie seastki kaasa haarati. Ja
loomulikult võttis iga ajastu meid
vastu
oma
maitseelamustega.
Nii
et
lisaks
müstilisele
kärbseseeneleotisele saime maitsta
ka vähe tuntumaid jooke ja
suupisteid.
Ajarännaku
elamuslikkuses
mängis suurt rolli meie giid, kes oli
professionaalne, emotsionaalne ja
musikaalne. Eriti saime seda kogeda
vallitorni kahel kõrgemal korrusel,
kui olime jõudnud taasiseseisvumise
aega. Meie ees laius imeliselt avar
vaade. Olime Eestimaa südames. Ja
giidi eestvõttel hakkasime laulma
isamaalisi laule… See oli võimas.
See oli ülev.
See oli meeleolu, mis oli valmis
vastu võtma veel killukest Eestimaa
ajalugu - Eesti Ringhäälingu ajalugu.
Ka see oli emotsionaalne. Nii mõnigi
ruttas eksponaatide hulka, et leida

Kanepi õpetajad Eesti Ringhäälingumuuseumis.

sealt midagi tuttavat. Raadio ja
televiisor pole ju niisama esemed,
nad on rääkinud midagi olulist.
Nende kaudu on meie kodudesse
tulnud oh-kui-palju tuttavaid hääli
ja nägusid! Küllap on mitmed aegajalt mõtelnud, et huvitav, mis
tunne oleks endal mingi raadiohääl
või telenägu olla. Aga just selle tunde
kogemist oli peagi enamikul meist
võimalik katsetada . Väga huvitav
ja loomulikult elevust tekitav oli
päevasündmustest
uudistesaate
koostamine. Oi, neid ilusaid ja
kelmikaid apsakaid, mis meil saate
tegemisel õnnestus tekitada! Aga
katse oli seda tunnet väärt!
Nii
mööduski
meie
eneseharimispäev, mis oli täis
parajat infohulka, uusi kogemusi ja
meeldivaid emotsioone! Ja lõpuks
ei saanud paljud meist hakkama ka
õpetajale omase õhinata: “Voh, siia
võiks kunagi oma klassiga tulla!“
Igatahes tänud kõigile, kelle tõttu
saime keset tuulist sügisjahedust ühe
särava ja meeldejääva päeva !
Tähte Tagel
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Algasid koolinoorte XV mälumängumeistrivõistlused,
mida korraldab MTÜ Eesti Mälumänguliit. 30.novembril
toimunud Põlvamaa eelvoorus sai esikoha meie kooli
gümnasistide võistkond, kuhu kuulusid Tarmo Helbre 12.
klassist, Laur Lilleoja 11. klassist ning Kadri Kalve ja Hanna
Rahel Slungin 10. klassist. Nüüd ootab ees 15. aprillil Viimsis
toimuv finaalmäng. Õnnitleme, hoiame pöialt ja soovime
edukat ettevalmistusperioodi!

Kanepi Gümnaasiumi mälumängu võistkond. Foto: E. Tarend

Projekt “Osta Kanepi Gümnaasiumi küpsis - toetad
ronimisseina rajamist meie kooli!” on käivitunud. Meie
kool soovib parendada laste liikumisvõimalusi ning selleks
soovime soetada kooli ronimisseina. Ronimisseina jaoks
kogume raha Kanepi Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate poolt
küpsetatud ja kaunistatud küpsiste müümisega. Küpsiseid
saab osta nii Kanepi laadalt kui koolimajast. Kes soovib
meie tegevusele lisahoogu anda, saab seda teha ülekandega
EE152200001120263205 - märksõnaks RONIMISSEIN.
Kanepi
Gümnaasiumi Erasmus K2 projekti
järjekordne õppimistegevus
toimus partnerriigis Itaalias,
kus igast riigist osales 4 õpilast
ja õpetaja. Põhiteemaks oli
robootika, mida kõik said
ise katsetada ning mis oli ka
teemaks loengul Calabria
ülikoolis. Vastu võttis meid
Catanzaro tehnikakool IIS
Petrucci Ferraris Maresca.
Lisaks õppimisele toimusid
ekskursioonid ja
7 riigi
noorte ühistegevused.

Kadri Kalve võidutöö. Foto: ERM
Reedel, 1. detsembril toimus Eesti Rahva Muuseumis
juba 21. korda võistujoonistamine, millest võttis neljas
vanuserühmas osa kokku 142 õpilast 34 koolist üle Eesti.
Ülesandeks oli luua pliiatsi- või pastelltehnikas teos, mille
inspiratsiooni allikaks on mõnelt muuseumi näituselt
leitud ese, muster, motiiv või pilt. Meie koolist joonistasid 8
õpilast. 10.-12. klassi vanuserühmas saavutas I koha Kadri
Kalve. Kõikide meie tüdrukute ideed ja tööd olid huvitavad.
Päev lõppes tordisöömisega. Aitäh osalenutele! Kõik tööd
on leitavad ERM-i koduleheküljelt.

PÕHIKOOLID

Saverna Põhikool - Ettevõtlik kool
Saverna
Põhikool
on
ühinenud
haridusprogrammiga
„Ettevõtlik
kool”. Programmi eesmärk
on igapäevase õppe sidumine rohkem reaalse eluga,
praktiliste tegevuste toomine
õppetöösse ja suunata õpilasi
üheskoos tegutsemisele ja
koosõppimisele.
Selleks, et paremini aru
saada,
kuidas
erinevaid
õppeaineid
omavahel
siduda
ja
seostada
ning
õpitut
praktikasse
rakendada, käisid õppeaasta
esimesel
koolipäeval
7.-9.
klasside
õpilased
Tartus
Ettevõtluskülas
koolitusmängu mängimas.
Koolitusmäng
toimus
tehislinnakus,
kus
olid
esindatud
erinevad
ettevõtted ning riigiasutused.
Mängijad jagati rollidesse
ning neile anti rollikohased

ülesanded. Mängu käigus
õpiti nägema ja looma
seoseid kodanike, majanduse
ja ühiskonna toimimisest.
Mängu
juhendasid
koolitatud juhendajad, kes
abistasid õpilasi mängu
ülesannete täitmisel ning
viisid läbi mänguga seotud
õppetegevusi. Koos õpilastega
käisid
Ettevõtluskülas
õpetajad Ivi, Merike, Kristin
ja Irja. Hiljem käisid ka
teised meie õpetajad seda
mängu mängimas ja loengut
kuulamas.
Haapsalus
ettevõtlike
koolide
haridusfestivalil
käisid meie 7. klassi õpilased.
Neil oli täita ka vastutusrikas
ülesanne - viia festivalil
osalenutele läbi töötoad. Meie
õpilased said suurepäraselt
hakkama kolme käsitöö
alase töötoa juhendamisega.
Töötubades oli võimalik

valmistada
võtmehoidja,
ämblik või pakkida kingitust.
Õpilastel hoidis silma peal
ja juhendas õpetaja Merike
Tamm.

Sügis koolis
Oleme
korraldanud
suurejoonelise seenenäituse
ja
sügisandide
näituse.
Seenenäitusele tõi seeni
üle kümne õpilase ja näitus
hõivas kõik teise korruse saali
aknalauad.
Sügisandide näitus oli
tagasihoidlikum, aga põneva
kujuga porgandite ja kartulite
kõrval
oli
väljapanekus
kurke, tomateid, üksik peet,
ilukõrvitsaid ning aroonia,
pihlaka ja astelpajumarju.
Esmakordselt
toimus
meil septembrikuus sügislaat,
õpilased olid koos peredega
küpsetanud kodus väga häid

muffineid. Müüjaid oli küll
vähe, aga osta sai nii küpsetisi
kui ka ehteid.

Tähistasime
vanavanemate ja
isadepäeva
Kohe kooliaasta alguses
toimus vanavanemate päev.
Sel päeval käis meil külas
Käroli ja Oliveri vanaema,
kes
pajatas
erinevatest
materjalidest, millest vanal
ajal riideid tehti. Tal olid
kaasas lõngad ning katsuda sai
ka vilti. Lisaks rääkis ta väga
huvitavalt oma noorusajast ja
koolielust.
Isadepäev toimus esimese
õppeperioodi viimasel päeval
(10. novembril) ja oli sel aastal
korraldatud teisiti kui varem.
Oli meeleolukas kontsert.
Õpilaste
juhendamisel
said lapsevanemad osaleda
käsitöö-, kunsti- ja puutöö
õpitoas. Osalejaid jagus igasse
töötuppa ja elevust oli palju
nii juhendajatel kui ka töötoas
osalejatel.

Aasta isa 2017

Seenenäitus. Foto: Ruth Elias

Sügislaat. Foto: Ruth Elias

Aasta isa tiitli sai
lapsevanem, kes on kolme
tubli lapse isa. Ta osaleb kooli
üritustel, on aidanud kooli
arendustöös. Ta on andnud
meie õpilastele ja õpetajatele
erakordse võimaluse – näha
kunsti väga lähedalt ja osaleda
kunstniku jaoks väga olulisel
sündmusel - näituse avamisel.
Aasta isa 2017 on Koit Nerva.
Palju õnne!
Õpilased Ettevõtluskülas. Foto: Ivi Luht

Sport on meil au sees

Lapsevanemad töötoas. Foto: Alar Tamm
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Oleme
olnud
sportlikud!
Tähistasime
spordinädalat
spordipäeva
ja
koolinoorte
maratonijooksuga.
Kohtusime
Antidopingu Ühingu esindajaga, kes
rääkis dopinguvabast spordist.
Kooli meeskond käis maakonnas
jalgpalli ja rahvastepalli mängimas,
esikolmikusse küll ei jõudnud,
aga mängulust on ka oluline ja
kogemuse võrra saadi rikkamaks.
Koolis on võimlik käia
spordiringis. Noortekeskuse kaudu
on võimalik osaleda jumpingu

trennis. Samuti on võimalik käia
jõusaalis.

Esimese perioodi kokkuvõte
Oleme oma kooliaasta 35
õppenädalat
jaotanud neljaks
9-nädalaseks perioodiks, millest
viimane on teistest pisut lühem. 01.
septembrist kuni 10. novembrini
oli I periood, mille lõpuks panid
õpetajad välja selle õppeaasta
esimesed kokkuvõtlikud hinded.
Meil on põhjust uhkust tunda
nende viie õpilase üle, kellel on

tunnistusel
kõik viied. Tosinal
õpilasel on tunnistused neljad ja
viied. Üheksal õpilasel on vaja
rohkem pingutada, sest nende
seniseid õpitulemusi tuli hinnata
puuduliku hindega.
Oleme koostöös Rajaleidja
Keskusega saanud kolmele õpilasele
kohaldusi õppe- ja kasvatustöös
ning praegu katsetame, millised
metoodikad annavad paremaid
tulemusi.
Soovime kõigile õpilastele tahet
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õppida ja uusi teadmisi omandada,
lapsevanematele soovime jaksu oma
last toetada ja aega koos lapsega
olemiseks.
Teine periood kestab
11.
novembrist 2017 kuni 26. jaanuarini
2018.
Vaheaeg on 23. detsember 2017
– 07. jaanuar 2018.
Koolis toimuvast saab parema
ülevaate meie veebilehelt saverna.
edu.ee ja seal olevast koolilehest
http://saverna.edu.ee/et/koolileht.
html
Jõulunädala tegemised:
18. detsember Jõuluvärvid
19 detsember Jõululaat 9.15 –
12.30 (vahetundide ajal)
20. detsember
Talvekontsert
18.00
21. detsember
Toomapäeva
tegemised
22. detsember Talvetrall 13.00 14.30
Rahulikku jõuluaega ja tegusat
uut aastat!
Saverna koolipere

Teeme
loomadele pai
Saverna Põhikooli 5. klassi õpilased
otsustasid sel aastal, et nad on juba
suured küll, selleks et asuda heategusid tegema.
Traditsioonilise
loosipaki
tegemise asemel otsustasime rahad
kokku korjata ja selle eest osta
loomade varjupaigale vajaminevat
toitu.
Kokkulepe
varjupaiga
töötajaga on olemas ning plaanime
detsembri keskel loomadele külla
minna ning neid rõõmustada.
Õpilased on sellest plaanist väga
elevil ja neid tuleb lausa tagasi hoida,
et nad kogu oma rahatagavara
ühiskassasse ei tooks.
Väikestest summadest saab
kokku täiesti arvestatava ostukorvi
ja kui sinna lisada veel kodudest
toodud
vanad
tekid,
linad,
padjapüürid jm kodutekstiil, siis
saame varjupaika minna vajalike
kingitustega.
Ja salamisi loodame, et saame
teha loomadele päriselt pai...
Ivi Luht
5. klassi juhataja

Maratonijooksu viimased 195 meetrit. Foto: Helen Eit

250 aastat kooliharidust Kõlleste vallas
21. oktoobril ootas Krootuse kool oma vilistlasi ja endiseid
töötajaid kokkutulekule, et koos tähistada Karaski- Krootuse kooli 250.
aastapäeva.
Ajalooallikate andmeil hakati
1767. aastal andma kooliharidust
Vana-Karaski
koolimajas,
mis
asus Ihamaru külas. Selles majas
õpetati lapsi 1931. aastani, mil
endise Karaski karjamõisa maadele
valmis uus koolimaja. Kooliharidust
anti selles majas 1. septembrini
1989. Selleks ajaks sai valmis uus
koolimaja Krootusel. Karaski koolist
sai ajalugu ja sündis Krootuse
Põhikool.
Meie seekordne kokkutulek
saigi alguse Karaskist. Õnneks pole
vana maja jäänud tühjaks, vaid on
läbinud uuenduskuuri nii seest
kui väljast. Praegu asub hoones
Karaski Pansionaat, mille omanik
Marko Sepp lahkelt kohale tulnud
huvilistele maja tutvustas. Kuna
hoone sisemus on tundmatuseni
muutunud, püüdsid vilistlased
mälus taastada oma vana klassi või
siis direktori kabineti asukohta.
Karaski kooli vilistlased olid väga
tänulikud selle visiidi üle, sest
paratamatult puudub enne 1989.
aastat lõpetanuil praeguse kooliga
tihedam side.
Meenutuste retkele järgnes
kontsert-aktus
Krootuse
rahvamajas. Külalistele esinesid
praegused õpilased, näha ja kuulda

sai laulu, tantsu, pilli- ja näitemängu.
Direktor Rita Punning tegi põgusa
ülevaate praeguse kooli elustolust ja tänas koostööpartnereid,
õpetajaid, töötajaid ja õpilasi tehtu
eest. Tänuväärse ja pikaajalise töö
eest said maavanema tänukirja
Imbi Vaikmäe, kellel tööaastaid
Karaskis ja Krootusel kokku 41, ja
Sigrid Mallene, kes on õpetajaametit
pidanud siinkandis üle 30 aasta.
Kooli tänukirja said Helle Jaaska,
Aime Sabre ja Sirje Unt.
Seekordseks
kokkutulekuks
andsime välja kogumiku „Hetki
Karaski-Krootuse koolist 250“.
Kogumiku materjalid valmisid
praeguste ning endiste õpetajate ning
vilistlaste otsesel
kaasalöömisel.
Tänuväärse panuse andis ka Kanepi
valla uurija ja aukodanik Milvi
Hirvlaane, kes tegi lühiülevaate meie
kandi hariduselust. Suurema osa
kogumiku väljaandmiseks kulunud
rahast saime kohaliku omaalgatuse
programmi kaudu.
Meeleolukas õhtu jätkus muusika
ja meenutuste taktis praeguses
Krootuse
koolimajas
varaste
hommikutundideni.
Ühtekokku
registreerus kokkutulekule 216
osavõtjat.

Krootuse kool elab pidevas
muutuses
Tänaseks
on
28-aastane
koolimaja
läbinud
mitu
noorenduskuuri. Need õpilased, kes
kooli algusaastail 1. septembril üle
koolimaja läve astusid, mäletavad
hoonet kindlasti teistmoodi. Omal
ajal lagedale põllule kerkinud kool
oli küll ilus, kuid kohe esimesel aastal
ilmnesid puudused, mis tulenesid
tollasest
ehituskvaliteedist
ja
-kultuurist. Suurimaks probleemiks
oli seintest läbivuhisev tuul, külmad
klassiruumid ja läbisadav katus.
2007. aastaks sai koolimaja uued
aknad, soojustuse ja kauni fassaadi.
Praeguseks on renoveeritud või
uue asukoha saanud peaaegu kõik
siseruumid, sealhulgas nii võimla kui
ka köögiplokk. Õpilastele on loodud
mugav ja kaasaegne õpikeskkond.
Kahjuks pole nende aastate jooksul
leitud ressursse koolimaja katuse
renoveerimiseks.
Aastast 2012 asub kooliga ühe
katuse all lasteaed.
Oleme aasta-aastalt liikunud
selles
suunas,
et
õppetööd
korraldada rohkem väljaspool
klassi- ja kooliruume. Meie õpilased
osalevad aktiivselt mitmesugustes
projektitöödes, käivad õppekäikudel
ja
-ekskursioonidel,
naudivad
kontserte ja teatrietendusi, kohtuvad
erinevate valdkondade oma ala

asjatundjatega
ning
KaraskiKrootuse kooli vilistlastega, võtavad
aktiivselt
osa
olümpiaadidest,
konkurssidest ja spordiüritustest.
Koostöös
Kõlleste
valla
arendusnõuniku Piret Rammuli
ja
Keskkonnainvesteeringute
Keskusega olema saanud oma
õpilastele võimaldada põnevaid
õppeekskursioone.
Käesoleval
õppeaastal on KIKi rahastatud
õppekäigud toimunud Meenikunno
rabasse,
Aseri
tellisetehasesse
ja Jääaja keskusesse, kus osaleti
programmis „Kas mammut on
karvane elevant?“. Kevadesse on
plaanitud veel terve hulk KIKi
rahastatud
õppepäevi,
igale
klassile vähemalt üks. Lisaks on
Kõlleste vald panustanud meie
kooli loodushariduse õpetamisse,
võimaldades algklassidel osaleda
sel sügisel teaduskeskuse Ahhaa
tegemistes ja Tartu loodusmuuseumi
hariduslikul õppepäeval.
Oleme traditsioone hoidev
kool. Märkimisväärse ajalooga on
Karaski-Krootuse jooks, mida sel
sügisel peeti juba 30. korda. Ürituse
idee algataja oli kehalise kasvatuse
õpetaja Sirje Tamm. Õpetaja Sirje oli
jooksu eestvedaja 27 aastat, praegu
õpetab ta Krootuse koolis vene keelt.
Alates
1991.
aastast
on
korraldatud
meie
kodupaiga
kirjaniku Richard Rohu auks
maakondlikku kirjanduskonkurssi.

Konkursi idee algatajaks oli tollane
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Klaire Lints, alates 2000. aastast
korraldab üritust Imbi Vaikmäe.
Ürituse sponsoriteks on Krootuse
Agro ja Kõlleste Vallavalitsus.
Koolisündmuste kajastajaks ja
omamoodi kroonikaks on viimase
24 aasta jooksul kujunenud meie
kooli häälekandja Krootuse Kooli
Kuller.
Pika ajalooga on algklasside
lugemisharjumusi
propageeriv
üritus öölugemine, mis toimub
jaanuaris juba kümnendat korda
ja mille külaliseks on seekord
kirjanik Mika Keränen. Eelnevalt
on sel üritusel külas käinud Juhani
Püttsepp, Aidi Vallik, Contra, Heiki
Vilep, meie oma kodukandi kirjanik
Renita Metsalu jt.
Käesoleval õppeaastal õpib
koolis 76 õpilast ja töötab 15 õpetajat.
Pedagoogid on kõik staažikad,
peaaegu
pooltel
õpetajatest
tööaastaid rohkem kui 30.
Krootuse
Põhikool
on
jätkusuutlik,
kvaliteetset
põhiharidust andev maakool, kus
isiksust arendav, koostööd soosiv
ja turvaline õpikeskkond kujundab
õpilaste
õpimotivatsiooni
ja
võimaldab omandada mitmekülgset
haridust.
Aime Sabre
Krootuse Põhikooli õpetaja
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NOORTEKESKUS

Mäng on väikese inimese töö
Mäng on eelkooliealise
lapse üks põhilisemaid
arendajaid. Läbi aktiivse
mängu õpib laps ümbritsevat
maailma avastama, uurima
ja saab selle kohta järjest
rohkem teavet. Mäng aitab
lastel mõista, milleks nad
on suutelised. Laste mängu
ja õppimise vahel valitseb
tihe seos. On arvamusi, et
lasteaia laps ainult mängib
ja õppimist ei toimu, kuid
tegelikult just läbi mängu
suudab eelkooliealine laps
õppida rohkem kui mingil
muul meetodil.
Lasteaed
arendab
ja
õpetab
last
mängulises
keskkonnas. Mängides uurib
laps nii elutuid asju kui ka

inimsuhteid ja sotsiaalseid
rolle ning omandab vajalikud
teadmised
ja
oskused.
Mäng on seotud positiivsete
emotsioonidega ja mängus
elavad lapsed läbi ehtsaid
tundeid: rõõme, rahuolu ja
naudingut. Kuid mängus võib
olla negatiivseid emotsioone:
kaotushirm, viha ja kurbus.
Aga ometi soovivad kõik
lapsed mängida.
Läbi mängulise tegevuse
areneb laps nii sotsiaalselt
(õpib tegutsema koos teiste
lastega ja hakkab mängus
teist last tähele panema.
Mängides tekivad lapsel
esimesed
sõprussuhted
eakaaslastega
ja
võtab
omaks sotsiaalse käitumise

Krootuse Lasteaed võtab oma töökasse ja sõbralikku
kollektiivi alates 1. veebruarist 2018 tööle

LASTEAIAÕPETAJA

(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad esitada hiljemalt 2. jaanuariks 2018
aadressile lasteaed@kolleste.ee või Krootuse Lasteaed,
Põlvamaa, Kanepi vald, Krootuse küla 63514, Kooli 1
Lisainfo 5296018, Kerli Verev (direktor)

Kanepi ja Tori valla noorte koostööprojekt

malle ning harjutab elus
ette tulevaid situatsioone),
emotsionaalselt (mängus elab
laps läbi tundeid ja mäng on
lapsele hingeliselt vajalik ning
sõnavara ja eedest arusaamise
oskus suureneb. Mängides
saab ta kasutada oma meeli,
areneb tähelepanu, mälu,
mõtlemine),
kognitiivselt
(mängides
täpsustuvad
lapse tajud (värvi-, vormija ruumitaju) ja arenevad
kunstilised
oskused.
Mängides saab laps loovalt
oma teadmisi ja oskusi
kasutada. Õpib mõistma õiget
ja väära ning võtab omaks
käitumisnormid ja õpib neid
kasutama), kui ka füüsiliselt
(lihased tugevnevad, paraneb
silma ja käe koordinatsioon.
Erinevaid
esemeid
kasutades arenevad vastavad
lihased
ning
mängides
saab laps rahuldada oma
liikumistarvet).
Lapse jaoks on mäng
väga tõsine tegevus. Laps
ei mängi teiste pärast, vaid
oma sisemise vajaduse tõttu
ja mängus teeb laps seda,
mida näeb teisi tegemas.
Lapse mängu aluseks on
inimeste
sotsiaalne
elu,
eelkõige perekond. Mäng on
ettevalmistus eluks.
Head mängu mängitakse
igal
võimalikul
juhul
korduvalt ja tihti.
Kerli Verev
Krootuse Lasteaia
direktor

1.-2. detsembril toimus
Sindi
Noortevolikogu
poolt
korraldatud
NOORTE-FESTIVAL Sindi
Gümnaasiumis, kus osalesid
Tori ja Kanepi valla noored.
Festivali
eesmärgiks
oli
ühendada erinevate huvidega
ja erinevatest rahvustest noori.
Korraldustoimkonna noored
soovisid
ürituse
kaudu
juhtida erinevast rahvusest
noorte tähelepanu sellele, et
elada saab lihtsalt ja päriselt,
suhelda saab otse ja avatult,
ilma et eelarvamused piiraks
ja nutiseadmed korraldaks
noore inimese igapäevaelu.
Toimusid erinevad õpitoad:
foorumteater,
djembemäng, etnilised tantsud,
virtuaalreaalsuse
keskus

ja Alice imedemaal ehk
õhupallidest esemete disainimine. Üllatusesinejateks olid
ansambel LiMiT, Fernando
Lyra Brasiiliast, kes mängis
erilist pilli –handpan´i ja
djembemängija Mari Rauba.
Saime teada, et ufo-kujulist
ja
eriliselt
kaunikõlalist
handpan´i on võimalik lasta
valmistada ka Eestis.
Noortefestivalil esinesid
Allar Raja ja Diana Sooväli.
Nende lugudest jäi kõlama
mõte: hea tahtmise korral on
elus kõik võimalik.
Noortefestivalil osalejate
tagsiside ja muljed olid väga
kiitvad, nende sõnul saadi
palju positiivseid elamusi,
uusi oskusi ja teadmisi.
Lõpuringis kõlanud mõtteid:

peame oskama olla tänulikud
ja hindama nende inimeste
panust, kes teiste heaks
midagi olulist teevad. Peab
julgema katsetada, kasvõi
eksima, sest nii saadakse
eluks väärtuslikke kogemusi.
Tegele ka oma ja nõrgemate
külgede
arendamisega.
Usalda iseennast, sest tead
kõige paremini, mis Sind
huvitab, vaimustab
ja
õnnelikuks teeb.
Täname
korraldajaid
ja juhendajid, esinejaid ja
personali, sponsoreid ja
abilisi!
Getter Linde
Noortefestivalil osalenud
Kanepi valla noor

Noortele esineb Allar Raja.

KULTUUR
Tule Maaritsasse, tule raamatukokku!

Teadmiseks Valgjärvelt
Valgjärve raamatukogu ja avalik internetipunkt (AIP)
asuvad endise Valgjärve põhikooli hoones ja on kõigi 7
küla elanike teenistuses tööpäevadel kella 12 – 19. Ootame
nii vanu kui uusi lugejaid ja kõiki inimesi, kel on vajadus
arvutiga dokumente teha. Töötaja aitab vormistamisel, nende
väljaprintimisel ja arvutisse sisestamisel.
Raamatukogust saab laenutada uusi raamatuid ja palju
erinevaid ajakirju - ajalehti (kokku 65 nimetust)

Mis meil majas toimub?
Ilusalong Sinitiib töötab etteregistreerimise järgi (Aivi
Aigro 58055199)
Kõik spordiringid ootavad uusi liikmeid oma ridadesse,
palun helista eestvedaja telefoninumbrile. Ootame kõiki huvilisi
sportima!
Valgjärve võimlas toimuvad järgmised spordiringid:
nädalapäev treeningu nimetus

algusaeg

eestvedaja

esmaspäev

tervisevõimlemine
naiste jalgpall

kell 18
kell 19

Terje Madi (5542040)
Sass Suiste (58496066)

teisipäev

korvpall

kell 18.30

Taavi Ott (53437927)

kolmapäev

võrkpall

kell 18.30

Reijo Hausenberg
(5207780)

neljapäev

naiste jalgpall

kell 18

Sass Suiste

reede

korvpall

kell 18.30

Taavi Ott

Meie küla iseloomustab
kokkuhoidev ja sõbralik
kogukond, ühised üritused,
kaunis
külaplats,
suur
kultuurimaja ja selle teisel
korrusel
pisike
armas
raamatukogu,
mis
on
täis põnevaid raamatuid
ja toredaid lapsi, kellele
meeldib meisterdada ja
lauamänge mängida. Tule
ka sina meile külla ja saa
sellest kõigest osa!
Igal aastal toimuvad
Maaritsa
külas
traditsioonilised üritused
nagu vastlapäev, naistepäev,
kevadlaat,
jaanipäev,
jõulupidu ja ka mitmeid
muid toredaid üritusi.
Meie kultuurimajas on
suur saal, kus on E, T ja N
pallimängutreeningud ning

Peale spordiringide toimub
esmaspäeviti Sügiskulla naisansambli proov (Anu Luiga) kell 10
teisipäeviti naiste käsitööring (Ene Rüütli) kell 18

Piirkonna laste jõulupidu

toimub Valgjärve laulava juures 17. detsembril kell 16.
Laste peole registreeri aadressil grete.maesalu@gmail.com
Ilse Aigro
raamatukogu juhataja - eestvedaja
Suvelugemise võitjad.

K,P spordiklubi tasemel
kangitrenn ja aeroobika.
Trennidesse on oodatud
huvilised igas vanuses.
Maaritsa
raamatukogus toimub igal esmaspäeval
lauamängu
ja
meisterdamisring
lastele
ja
noortele.
Oleme
projektidega
saanud
endale tõeliselt mahuka
lauamängukollektsiooni,
mis pakub lõbu igas vanuses
mängusõpradele.
Lisaks
toimub raamatukogus palju
muid
põnevaid
üritusi
suurtele ja väikestele. Juba
teist aastat toimus lastele
suvelugemise
võistlus,
kust võtsid rõõmuga osa
paljud meie küla lapsed
ja noored. Selle aasta
raamatukogupäevade raames

(20. – 30.okt.) meisterdasime
ise lauamängu, vaatasime
huvitavaid
kunsti- ja
raamatunäituseid
ja
iga
lugeja, kes sel perioodil
raamatukokku tuli, sai omale
pimekohtingu raamatuga ehk
mõne põneva raamatu, mis
oli sisse pakitud ja alles kodus
sai näha paki sisu.
R aamatukogujuhataja
koostab
küsimusi
uue
Kanepi valla raamatukogude
korraldatud
ja EV 100.
sünnipäevaks
kingitud
mälumängule.
Ka
meie
piirkonna võistkond võtab
sellest edukalt osa.
Raamatukogus
on
väga palju uut ja huvitavat
kirjandust, mille lugemiseks
linnaraamatukogudes
on
kuudepikkused järjekorrad.

Lisaks toimub väga hästi
raamatukogude
vaheline
laenutus, mis tähendab,
et iga soovitud raamat
tellitakse teile tasuta teisest
raamatukogust ning ükski
raamat ei jää lugemata!
Maaritsa
raamatukogul
on ka oma Facebooki leht,
kust näeb infot toimuvate
ürituste, põnevate sündmuste
ja
uudiskirjanduse
kohta ning on võimalik
raamatukogu lahtiolekuajal
juhatajaga reaalajas suhelda.
Raamatukogu on avatud E
ja K kl 13-19 ning P kl 1418. Kohtumiseni Maaritsas,
kohtumiseni raamatukogus!
Jaanika Tappo
Maaritsa raamatukogu
juhataja
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Sügis Saverna raamatukogus
Kas
me
oleme
positiivsed? Kui palju on
meie ümber positiivset?
Milles avaldub positiivsus
meie kõigi jaoks? Päris
palju küsimusi ja teema,
mille üle me võib-olla
nii
väga
ei
arutlegi
igapäevaselt. 22. septembril
oli Saverna raamatukogus
võimalus saada nendele
küsimustele
vastuseid,
sest külas oli OÜ Bona
Verbum teatrilavastusega
„Positiivseks 60 minutiga“.
Lustakale ja mõtlemapanevale lavastusele järgnes vestlusring tuntud
psühholoogi
Voldemar
Kolgaga. Küsimusi esitati
ohtrasti, millele külaline ka
vastas. Tekkis ka väikseid
vaidlusmomente
ja
ehk
oligi see hea näitaja, et alati
ei peagi kõik inimesed
asjadest
ühtmoodi
aru
saama. Ürituselt lahkuti
päris emotsionaalsetena ja
see näitab, et õhtu oli korda
läinud.
Oktoober on raamatukogus
ikka
olnud
raamatukogukuu. Raamatukogupäevade
raames
toimusid ettelugemishommik
lasteaias, laste suvelugemise
konkursi pidulik lõpetamine,
kohtumine kirjanik Heli
Künnapasega, päev koogi
ja kommiga raamatukogus.
Viimati nimetatud üritusega
märkis raamatukoguhoidja
ära oma 30 aastast töötamist
raamatukogus.
Novembris tähistasime
koos kooli ja noortekeskusega
A.
Lindgreni
110.
sünniaastapäeva „Pipi ja
Karlssoni pannkoogipäevaga“.
Lapsed olid kostüümides.
Ja peab ära märkima, et
lisaks
traditsiooniliselt
Pipidele ja Karlssonidele sai
seekord näha ka Väikevenda,
röövlitütar Ronjat, Annikat ja
Tommit, Kaisat. Peale kooli
koguneti noortekeskusesse,
kus ootas ees suur koogitegu,
millega Majasokud (Anu ja
Tiina) olid juba alustanud.
Toimus
ka
kostüümide
etteaste, mille käigus ka
lapsed ise hindasid aplausi
tugevusega enam meeldinud
kostüümi. Lisaks tuli otsida
Spunki. Lapsed teadsid vaid
seda, et konkreetne Spunk
on karvane. Aega läks, aga
üles leiti ja leidja sai Spungi
(jänku) endale. Toimus ka
ära-arvamismäng Lindgreni
loomingu
põhjal.
Õieti
vastanud said ise valida
korvist auhinna. Parimad
kostüümid said auhinnad
ja kõik osalejad suure
vahvlikommi. Novembrikuus
toimub
raamatukogudes

Põhjamaade raamatukogude
nädal,
mille
raames
korraldatakse üritusi, näitus ja
väljapanekuid, mis kajastavad
Põhjamaade kirjandust ja eluolu. Sellel aastal oli luubi all
Põhjamaade saared. Ja seoses
sellega toimus 16.novembril
raamatukogus kirjandus- ja
reisiõhtu „Tulemägedemaa
Island“, kus raamatukogu
juhataja pajatas oma suviseid
reisimuljeid Islandile. Lisaks
sai uudistada Islandiga seotud
raamatuid ning maitsta
ehtsat Islandi šokolaadi.
28.
novembril
toimus
traditsiooniline
parimate
lugejate ja raamatukogu
toetajate
tänuüritus.
Seekord kuulusid tänusõnad
koos väikese kingitusega
raamatukogu abilistele ja
toetajatele: Sulev Unt, Karin
Luiv, Anu Luiga, Aare Jaht,
Vaike Komissarov.
Oktoobris jätkas ka meie
suur mälumäng, mis sammub
vapralt koos kõigi aasta algul
alustanud 10 võistkonnaga
lõpetamise suunas. Suur
pidulik lõpetamine toimub
2.veebruaril
2018.aastal.
Sinnani on hetkeseisuga kolm
vooru. Jõudu ja jaksu kõigile
mälumänguritele
võiduka
lõpuni! Olete tublid!
Oktoobrisnovembris
sai raamatukogus vaadata
kahte toredat näitust: Grethe
Rõõmu „Kooskasvamine“ ja
Irina Retkova maalinäitust
„Sinilindu
otsimas“.
Detsembri keskel on jõudmas
Turust Soome Instituudi uus
näitus.
Kohe uue aasta alguses
jõuab
raamatukokku
projekti
„Noorte
kunst
raamatukokku“
raames
korraldatav
kahe
noore
näitus. Ja jaanuari lõppu on
kavandatud Valdo Pandi
mälestuspäev seoses tema 90.
sünniaastapäevaga.
Jälgige
reklaame!
Saverna
raamatukogu
soovib kõigile oma lugejatele
ja abilistele toredaid ja
lumiseid jõule ning mõnusat
uut aastat! Võtke hetk ja
mõelge oma lähedastele ja
kallitele! Hoidke neid!
Tiina Hoop
Saverna raamatukogu
juhataja
Saverna raamatukogu aasta
lõpul
Avatud: 23. detsember
9.00 – 12.00
27.-29. detsember
8.00 - 16.00
Suletud: 22. detsember
24.-26. detsember
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Kui sa ei unusta tantsida valssi, vana valssi,
mis ühte seob meid…
Aasta möödus rohkete
esinemistega, nii lauldes
kui tantsides. Küllakutseid
on olnud palju ja oleme
pidanud ka ära ütlema. Nii
ei saanud minna Vastseliina,
Tallinna ja Hellenurme, sest
kõike ka ei jõua. Transport
on ju kallis.
Meil oli au laulda
lõõsamängija
Heino
Tartese juubelil. 4. aprillil
saime
kutse
esinema
Tartu Hooldekodusse, nii
tantsima kui laulma. 22.
aprillil esinesime segarühma
“Päripidi”
kümnendal

aastapäeval Kanepis, kus
osalesid ka külalised Lätist.
14. mai Maaritsa kevadlaat
ei möödunud ka ilma meie
laulu ja tantsuta. 27. mail oli
seeniortantsupäev
Võrus.
Selle suve kõige meeldivam
reis oli Lätti Aucesse, mis
toimus valla toel 11. juunil.
Reis kestis kaks päeva
ja saime ka Lätis ringi
vaadata. Külastasime Jelgava
liivaskulptuuride näitust ja
Riia turgu. Kohe kui Aucesse
jõudsime oli meil esinemine
väljakul ja saime tuttavaks
teiste tantsijatega. Meid võeti

suurepäraselt vastu kaetud
õhtusöögilauaga. Ka teisel
päeval pakuti rikkalikku
kohvilauda ja suppi ning õhtul
ka korralik õhtueine. Ja oligi
käes lahkumistund. Esineda
seal oli väga mõnus, kõik olid
sõbralikud ja abivalmid.
Seeniortants on väljunud
Eestist kaugemale. Lätist ja
Leedust rääkimata on meiega
ühinenud
ka
Saksamaa
tantsijad. Olime uhked selle
üleva tunde üle ja et nendega
koos tantsida saime Maria
sõpruskonnaga
liitudes.
Nii palju ühistantse selgeks

õpetada on suur töö.
12.
augustil
oli
tantsurohke päev Kanepis ja
13. augustil Intsikurmus. Seal
esinesid meie külalised Lätist,
Tallinnast,
Hellenurmest
ja mujalt. Suured tänud
Mariale selle eest. See oli
suur ettevõtmine, et kõik
korraldada. Olgu tal jaksu
ka edaspidi, et teha tantsuga
südameid rõõmsaks.
Soovime kõigile tervist
uuteks tegudeks!
Helgi Ruusmäe
“Sügiskulla Leedid” tantsija

Kanepi valla sündmuste kalender detsember 2017-jaanuar 2018
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/Korraldaja

19.12 kell 15.00

Kõlleste eakate jõulupidu

Krootuse rahvamaja

21.12 kell 18.00

Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu

Kanepi Gümnaasium

22.12 kell 18.00

Salongiõhtu-kontsert “Südamest südamesse”

Alle-Saija teatritalu

22.12 kell 19.00

Kanepi Seltsimaja 130. Kontsert- peoõhtu

Kanepi Seltsimaja

22.12 kell 20.00

Kõlleste valla jõulupidu ansambliga Hovery Covery

Krootuse rahvamaja

28.12 kell 14.00

Seltsingu „Sügiskuld“ aastalõpu pidu

Saverna külakeskuse saal

30.12 kell 21.00

Peoõhtu „Aastast aastasse“ ansambliga „Eesti Gun ja
Liisa“

Põlgaste raamatukogu-külakeskuses

31.12 kell 22.00

Aastavahetuse pidu ansambliga „Dolores“

Kanepi Seltsimajas

16.01 kell 18.00

Kinoõhtu “Keti lõpp”

Kanepi Seltsimajas

19.01

ÕIETOLM 10, talvine tantsuõhtu

Maaritsa kultuurimaja

26.01

Tantsuõhtu

Põlgaste külakeskus

28.01

Lauatenniseturniir

Valgjärve pensionäridele

7. novembril tutvustati Kanepi seltsimajas raadio teel
juhitavaid mudeleid, algteadmisi sellest huvitegevusest,
mudelite ehitust ja kust neid soetada. Huvilistele näidati
erinevaid autode ja lennukite mudeleid ja droone. Põneval
üritusel osalesid nii isad kui pojad.

Lumehelbeid nii palju
taevasse ei mahu.
Langevad, näe vaikselt maha
keset jõulurahu.
Kedagi ei tülita ja
lärmi nad ei löögi,
Langevad nii terve päeva,
olla võib, et öögi.
Maastik ärkab hommikul,
ära end ei tunne,
Hinges üha paisumas,
magus jõulutunne.
Jõulud
on
aasta
oodatuimad pühad. Millegi-

pärast mäletame me kõik oma
lapsepõlvest sügava lumega
jõulusid, mis on säilitanud
meie
mälus
kauneima
mälestuse.
Lähenevate jõulude eel
kingib endine Valgjärve
Vallavalitsus valla eakatele
sarnaselt eelmise aastaga
kinkepaki.
Paki
saavad
eakad alates vanusest 75
eluaastat ja vanemad, paki
sisuks Arke Lihatööstuse
tooted.
Pakid
peaksid
Valgjärve
vallavalitsusse

jõudma
ajavahemikul
19.-20. detsember. Sellest
tulenevalt palve kõikidele, kes
omavad isiklikku transporti
–
eelneval
kokkuleppel
sotsiaalnõunikuga
ootame
teid pakkidele järele. Kel
võimalust järele tulla ei ole,
tuuakse pakk koju.
Info telefonil 799 8477 või
53851582 - Riina.
NB! Kindlasti on valdade
ühinemine paljudes meis
tekitanud teadmatust, hirme,

erinevaid arusaamasid. Selle
lühikese perioodiga, mis
aastavahetuseni jäänud, ei ole
sotsiaalvaldkonnas võimalik
kõike toimivat ühtlustada. Igas
omavalitsuses on teenused
ja toetused reguleeritud just
oma võimaluste ja ressursside
piires.
Loodan
kõikide
vallaelanike
mõistvale
suhtumisele ja meeldivale
koostööle uuel, 2018 aastal.
Riina Marran
Sotsiaalnõunik

Kanepi Teataja
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Kanepi kirikus
23. detsembril kell 17.00
jõululugu lauludega
24. detsembril kell 10. 30
4. advendi jumalateenistus
armulauaga
24. detsembril kell 17.00
Kristuse sündimise
püha eelõhtu liturgiline
jumalateenistus
25. detsembril kell 10. 30
Kristuse sündimise püha
jumalateenistus armulauaga
26. detsembril kell 10. 30
Kristuse sündimise 2. püha
jumalateenistus armulauaga

KUULUTUSED
Korstnad, ahjud, truubid, pliidid
korda!
Korstnapühkimistööd
Eesti
Kutsekoja
litsentsiga
korstnapühkijalt. Korrasoleku akti väljastamine. Korstnapühkijal vajadusel
oma redel kaasas. Tel. 51916605.
Pottsepatööd ja korstnapühkimine.
OÜ TULEASE
Kutsetunnistusega pottsepad ja
korstnapühkija.
tel: 56668511
e-mail: villi.jalajas@mail.ee

31. detsembril kell 16.00
Vana- aasta jumalateenistus
armulauaga
1. jaanuaril 2018. kell 10.30
uusaasta jumalateenistus
armulauaga
Kolmapäeviti õhtupalvus
kell 18
Eestpalvesoovidega pöörduge
palun: margit.lail@eelk.ee;
5018593

Sünnid
Ken Marthen Liin
Valgjärve vald
Ruuben Paap
Põlgaste küla
Karl Marten Luik
Soodoma küla
Kristelle Konsap
Kaagna küla

*KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD
*KÜTTESEADMETE REMONT ja
KAAMERAUURING
*KORSTNAPITSIDE REMONT
*KORSTNAPLEKKIDE PAIGALDUS
*OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE

Tel: 5070 778, 7974 397
e-mail: rossi.teenus@gmail.com
Saverna, Põlvamaa 63418

Õnnitleme!

Sünnipäevad oktoobris
95
85
80
75

103 Helmi Visnapuu
97 Aino Hindoala
93 Pauline Hindre
92 Evald Siilsoo
90 Evald Kahar
80 Vaime Vassar

60
55

Hilda Rannaväli
Vilma Treier
Elev Nukk
Regina Pällin
Henn Sokk
Heino Rulli
Aivar Tõnnis
Kalle Pruuli

Trevor Soever
Krootuse küla

90 Linda Rebane
65 Karin Vahkal

TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16

Sünnipäevad jaanuaris
Kanepi vald

Sünnipäevad novembris

• 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.

Õnnitleme!

Kõlleste vald

Hugo Unt & Yovela Unt
Veski küla

ELEKTRITÖÖD
KORSTNAPÜHKIJA
HEITI PAVLOV
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60

Jüri Härtsmann
Villem Lepik
Valev Krebes
Aivar Värnu

Sünnipäevad detsembris
85 Ena Metsalu
60 Anne Reitel
55 Anneli Bärlund
Meelis Parman
Astre Tamm
Eevi Pildre
50 Margus Mets

Sulev Nuuma

75 Peedu Pettai
70 Eha Liidaru

Malle Haavapuu

Kõlleste vald

80 Aime Kõiv
75 Valdeko Kukrus
70 Vladimir Smolnov
65
50

Elviira Uibo
Hans Toom
Varje Visnapuu
Tarmo Kirs

Valgjärve vald

101 Miralda Timofejeva
Saverna küla

97 Anna Tappo

Maaritsa küla

92 Aino Saar

Saverna küla

91 Lauriide Ingerpuu
Sulaoja küla

86 Inge Kriel

Saverna küla

85 Anastasia Timofejeva
Maaritsa küla

82 Taja Varul

TREND FURNITURE

Pikajärve küla

KVALITEETNE KASUTATUD
MÖÖBEL ROOTSIST
HEA HINNAGA VOODID, MADRATSID,
KATTEMADRATSID JA PALJU MUUD MÖÖBLIT.

MÖÖBLIGA SAAB TUTVUDA
VALGJÄRVE KOOLIMAJA
AULAS TÖÖPÄEVADEL
KELLA 12.00-19.00-NI.
TEL: 7998448
www.trendfurniture.ee

JÕULUPIDU
KROOTUSE RAHVAMAJAS

JÕULULOOS
Showtantsutrupp IMPULSS
Õhtut juhib HAIMAR SOKK

HO

70

Saverna küla
Marje Lodi
Sirvaste küla
Tiina Heier
Maaritsa küla
Hans Toover
Saverna küla
Agu Prans
Hauka küla
Kalju Jahu
Vissi küla
Heino Tappo
Maaritsa küla
Arno Kruus
Puugi küla

 MÄLESTAME 
Jaan Unt
25.09.1934-21.09.17
Mihail Misnik
27.10.1952-28.09.17
Aleksander Ruusmäe
04.05.1932-08.11.17
Liivi Kägu-Saunasoo
30.07.1960-16.11.17
Leida Meitsar
25.12.1935-17.11.17
Õie-Kalista Liin
09.06.1933-03.12.17
Helmut Kukk
28.02.1955-07.11.2017
Hillart Vannus
18.07.1952-15.11.2017
Enno Hiir
12.02.1931-18.11.2017
Elfrida Pung
19.01.1939-18.11.2017
Virve Alep
09.05.1929-28.11.2017
Järta Nahk
25.02.1929-28.11.2017
Vassili Ivanenko
10.02.1944-17.11.2017
Virve Kuldhaamer
10.02.1926-28.11.2017

22.12 KELL 20.00

COV
VERY

75 Liivi Unt

ERY

Tasuta!

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

Järgmine leht ilmub jaanuaris 2018.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepnaekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

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

