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INTERVJUU

Tiit Rammul – Kanepi Vallavolikogu aseesimees,
majandus- ja eelarvekomisjoni esimees
Kas Sa oled kohalik?

Jah,
olen
sündinud
Põlgastes, põline Kanepi valla
kodanik. Koolis käisin Põlgastes,
omandasin hiljem keskhariduse
ja jõudsin tööle Kalevi kolhoosi
1991.aastal. Edasine tööelu
on olnud üsna kirev, olen
tegelenud nii põllumajandusega
kui
ka
elektrivaldkonnas.
2006. aastal hakkasin Kõllestes
kommunaalettevõtte
Anton
Invest OÜ tegevjuhiks, kus
töötan
tänaseni.
Vahepeal
jõudsin ka koolis käia, 2012.
aastal lõpetasin keskkonnakaitse
eriala Räpina Aianduskoolis.
Sul on palju hobisid, millest
alustada?
Jahindus
on
põhiline,
poisikesest saati olen sellega
seotud olnud. Isa ja naabrimehed
olid jahimehed, nendega koos
hakkasin metsas käima. 1986.
aasta
oktoobripühade aegu,
see on hästi meeles, sain
esimest korda
metsa jahti
minna. Nüüd lähen igal vabal
võimalusel loodusesse, meeldib
uurida
loomade
liikumisi,
söödakohtasid. Käin ja kõnnin
mööda metsa, see on hea koht
mõtlemiseks.
Olen 1999.aastast Põlgaste
jahtkonna esimees ja Põlva
Jahiseltsi juhatuse liige pikka
aega. Olen seadnud endale
eesmärgiks noorte harimise.
Inspiratsiooni sain 2014.aastal
Eesti Jahimeeste Seltsi teemaaastast „Märka ulukit“, hakkasin
käima lasteaedades ja koolides,
tutvustasin loomi ja rääkisin
loomalugusid. Praeguseks on
loodud jahindusring
Kanepi
noortekeskusega.
Samuti on käimas projekt
- Põlgaste
Metsasõprade
maja
ehitamine
koos
jahimeestega.
Ehitaja küll
ehitab, aga ideed ja asjaajamised,
projektikirjutamised
raha
saamiseks, sellega oli tegemist,
alustasime 2014.a. Nüüd on
olemas
kasutusluba,
oma
funktsiooni
täidab
maja
juba teist hooaega, kuigi on
veel vaja fassaaditöid teha.
Meie jahiseltskond on osa

kogukonnast, 30 jahimeest on
Põlgaste piirkonnas.

Jahimees oled ja kalamees
ka.

Meeldib ka kalal käia,
on selline oma sõpruskond
välja kujunenud. Aastas korra
või kaks saab Ahvenamaal
käidud. Kevadel on seal parem
kui sügisel, merele minnakse
hommikul, veedetakse 6-7 tundi
paadis. Kevadel ei tohi paadist
maha minna, kuid kala saak on
suurem. Ahvenamaal on ikka nii,
et piimakastid püütakse päevaga
täis, seal juba sordid, millist kala
merest välja võtad.

Kui suur on rekordkala?

Esimesel sügisreisil Ahvenamaale püüdsin ahvena 1 kilo
ja 80 grammi. Sain lihtsalt ja
kiiresti kätte. Alguses mõtlesin,
et lant jäi heina sisse kinni, aga
kala oli otsas. Käin ka kohalikel
järvedel, kahjuks küll mitte nii
palju, kui tahaks. Jõksist sain
kord talvel jääpüügil haugi – 6
kilo 800 grammi.
Eks kalal käimine ole üks
suur kirg.

Laulad juba lapsest saadik?

Laulmine on tõesti olnud
järjepidev. Laulnud olen kogu
teadliku elu, ma arvan, et geenid
on isapoolsest perekonnast,
koosviibimistel lauldi alati.
Laulan
Kanepi
segakooris,
see
toob
kaasa
seltsielu,
esinemised jne. Pilli mängin
samuti, väikese grupiga käime
kitarri mängimas ja laulmas.
See on selline omaalgatuslik
seltskond, kes 3 aastat tagasi
koos hakkas käima. Ostsin
poest kitarri ja läksin lihtsalt
mängima, algul oli päris raske,
õppisime koos, teised olid ikka
rohkem teadlikud. On olnud ka
mitmeid esinemisi. Möödunud
jõulude ajal esinesime Heimtali
kirikus, Krootuse ja Saverna
hooldekodus.

Su peres on küllap palju
muusikat.
Abikaasa

on

lasteaia

muusikaõpetaja
Otepääl,
Krootusel ja Savernas.
Kasupoeg töötab Soomes
ja tütar õpib Tartu Tamme
Gümnaasiumis. Ta oli oma edasi
õppima minekus nii järjekindel,
juba 7.klassist peale teadis, et
teda huvitab meditsiin. Kõige
musikaalsem meie peres ongi
tütar, selle on pärinud ta oma
vanematelt,
muusikakoolis
õppis ta 11 aastat. Pillimängu
ja laulmisega tegeleb ta siiani.
Perega koos käime laulmas,
üritustel, kuid kalal ja jahil käin
üksinda.

Kuidas talupidamine hobidega kokku sobib?

Meil on Kuldala talu see ongi nagu hobi. Peres on
loomapidamine kogu aeg au sees
olnud, sellepärast ongi loomad
hingelähedased.
Mõni
aeg
tagasi võtsime Šoti mägiveised,
alustasin 3 loomaga, praegu on
neid 9. Suvel toimub veiste jaoks
korralik heinategu. Tehnika on
selleks olemas, aga viimased
paar aastat on ilma tõttu väga
keerulised olnud. Suvel peame
ka kanu, talveks saadan nad isa

juurde ja siis kevadel jälle tagasi,
selline väiketalupidamine.

Kuidas läks nii, et jõudsid
loodusest poliitikasse?

Ega üks ei välista teist.
Suuresti on „süüdi“ selles
jahimees
Andrus
Seeme,
pikaaegne hea sõber. 2004.aastal
astusin Eesti Reformierakonda.
Kui juba kuulud erakonda, siis
ikka kandideerid ka valimistel.
2013.aasta
kevadel
sain
volikogusse
asendusliikmena
ja sügisestel valimistel volikogu
liikmeks, olen nüüd juba teist
koosseisu volikogu liige.
Kas volikogu liige ikka saab
midagi ära teha valla heaks?
Üldiselt ikka saab. Oleneb,
millised on jõujooned. Kui oled
vähemuses, siis tihtipeale ei
pruugi see õnnestuda. Volikogu
liige ei ole lihtne olla. Keeruline
on
arvamust
välja
tuua.
Kokkulepped on ühed ja kui
volikogus käitutakse teistmoodi,
siis on väga raske asju ajada.
Inimesed
on
panustanud
volikogu liikmete peale ja
seepärast tuleb rahva arvamus
volikogus välja tuua.

Ideaalne volikogu arutab
asjad põhjalikult ja lõpuni läbi
ning arvestab inimestega, kellelgi
ei tohiks olla isiklikke huve
mängus.
Volikogu liikmena mõtlen
muidugi meie uue valla peale.
Kuidagi peaks aktiviseerima
külade
kogukonnad,
leida
eestvõtjaid, kes koguvad enda
ümber inimesed, et sealtkaudu
jõuaksid soovid valda - nii
saab külades rohkem ära teha.
Meil on sellised külad nagu
Kooraste, Prangli, Valgjärve,
Saverna, Ihamaru, ka Põlgaste
ja Soodoma külad, mis on päris
aktiivsed viimasel ajal. Uues
vallas on 49 küla. Igal pool ei ole
küll külavanemaid, aga tullakse
kokku ja tehakse näiteks talgu- ja
külapäevi.
Kanepi vallas võiks mõelda
ka kaasava eelarve peale nagu
Antslas näiteks. Kaasav eelarve
tähendab, et kohalik volikogu
otsustab mingi osa omavalitsuse
eelarvest eraldada otsustamiseks
rahvale, kus rahvahääletuse
tulemusena idee teostatakse.
Ettevõtluses ei saa vald väga
palju ära teha, initsiatiiv peab
tulema kohalikelt ettevõtlikelt
inimestelt. Meil on algava
ettevõtja toetus täiesti olemas.

Mis
meelitaks
Kanepi valda?

rahvast

Kanepi, kogu uus vald,
on
väga
heas
asukohas,
teedevõrgustik
lubab
palju
läbisõitjaid. Kuidas neid siia
pidama saada? Meil on Eesti
Maanteemuuseum,
Postitee,
juba seda võiks rohkem ära
kasutada. Vaja oleks mingisugust
kultuurilist
suursündmust,
uusi traditsioone. Kanepi kui
alevik võiks selle keskmes olla.
Isetegevuslasi ja kultuuriajalugu
meil ju jagub.
Eesti Vabariigi 100.aastapäev
on just selline sündmus, mis
võiks innustada kohalikku elu.
Kui kohalik inimene tunneb
ennast hästi, siis tõmbab see koht
ka külalisi ligi.
Vestles Merike Luts

Möödunud kuu on läinud
kiirelt ja palju on tegemist
olnud
haldusreformi
käigus
ühinenud
uue
Kanepi vallaga. Ametnike
mahutamiseks
vallamajja
oli vaja teha muudatusi
ruumide paiknemise osas.
Remontisime apteegile uued
ruumid, et apteek saaks
kolida
kõrvalasuvatesse
ruumidesse. Tänaseks on
apteek uutes ruumides ja
kolimine on lõppenud.
Nüüd on võimalik perearstikeskusest otse apteeki
pääseda. Apteegi kolimisega
vabanenud ruumides käib
renoveerimine
ja
seal
hakkavad sotsiaaltöötajad
kodanikke vastu võtma.
Kuna
ruumid
asuvad
esimesel korrusel, peaks
ligipääs olema lihtsam.
Meie valla sümboolika
valimine on leidnud palju
kajastamist. Rahva arvamuse
väljaselgitamine
kujunes
väga populaarseks, oma
arvamust avaldas kolm
korda rohkem inimesi, kui
meie vallas on kodanikke
kokku.
Eks sümboolika
valimise komisjon peab
valikud tegema. Hea oli see,
et konkursile laekus päris
palju häid töid.
Käesolev aasta on Eesti
Vabariigi
100.sünnipäeva
tähistamise aasta, ka meie
võtame sellest osa. Nagu
on
juba
traditsiooniks
kujunenud, toimub Kanepis
24. veebruari varahommikul
maakondlik lipuheiskamise
tseremoonia. Kutsun kõiki
iseseisvuspäeva hommikul
kell 7.00 lipu heiskamisele,
et üheskoos tähistada riigi
100. sünnipäeva. Enne seda
22. veebruaril kell 16.00
on kõik oodatud endise
riigijuhi Heinrich Mark’i
mälestuskivi juurde Ihamaru
külas Otsa talus toimuvale
vabaõhuaktusele.
Soovin kõigile kaunist
talveaega, leidke kasvõi
natukene aega nautimaks
talvemõnusid, kuniks seda
võimalust ilmataat meile veel
pakub.
Head Eesti Vabariigi
aastapäeva!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU
Kanepi Vallavolikogu istung 23.jaanuaril 2018
Vallavolikogule on aasta alanud
töörohkelt. Kogunenud on kõik
volikogu komisjonid ja toimunud
esimene volikogu istung.
Volikogu jaanuari istungil oli
esimesel lugemisel valla 2018. aasta
eelarve projekt. Eelarve projekti
koostamise aluseks on ühinenud
valdade
eelarvestrateegiad
aastateks 2017-2021 ning Kanepi
valla ühinemisleping. 2018. aasta
eelarve projektis on planeeritud
põhitegevuse tulud 6 316 888 eurot,
see on ligikaudu 377 000 eurot ehk
6% enam kui 2017. aasta eelarves.
Põhitegevuse kulud on planeeritud
põhitegevuse tuludest väiksemad,
põhitegevuse tulem on positiivne.
Põhitegevuse kuludeks on eelarve
projektis planeeritud 6 056 106
eurot.
Eelarve teine lugemine
ja vastuvõtmine on planeeritud
veebruarikuu istungile.
Volikogu võttis vastu alustava
ettevõtluse
toetamise
korra.
Kanepi
valla
territooriumil
tegutseva ning siin registreeritud
alustavale ettevõttele makstakse
toetust kuni 3000 eurot. Toetuse
taotleja omafinantseering peab
olema vähemalt 50% projekti
kogumaksumusest.
Toetus

määratakse avalduste laekumise
järjekorras eelarveaastas ettenähtud
vahendite
piires.
Täpsem
informatsioon toetuse taotlemise
kohta on leitav valla kodulehel.
Jätkus
valla
põhitegevusi
reguleerivate
õigusaktide
ühtlustamine, jaanuarikuus võttis
volikogu vastu vallavara valitsemise
korra ja valla hankekorra.
Ühtlustati valla sotsiaalteenuste
osutamise
ja
sotsiaaltoetuste
maksmise korrad ning kinnitati
sotsiaaltoetuste määrad. Alates
01.01.2018 kehtivad vallas järgmised
sotsiaaltoetuste määrad:
•
sünnitoetuse esimese osa
suuruseks on 250 eurot, sünnitoetuse
teise osa suuruseks on 250 eurot.
Toetust on õigus saada lapse
vanemal või lapse eestkostjal, kelle
elukohana on vähemalt 6 kuud enne
lapse sündi Eesti rahvastikuregistris
registreeritud Kanepi vald ning lapse
elukoht on registreeritud Kanepi
valda alates sünnist;
•
matusetoetuse suuruseks
on 250 eurot. Matusetoetust
makstakse matusekulude osaliseks
kompenseerimiseks isiku surma
korral, kelle viimaseks elukohaks
rahvastikuregistri andmetel oli

Kanepi vald;
•
esimesse klassi astuja
toetus on 200 eurot. Toetust
makstakse igale Kanepi valla
kooli 1. klassi astujale, olenemata
rahvastikuregistrijärgsest elukohast,
juhul kui rahvastikuregistrijärgsest
elukohast toetust ei maksta;
•
koolilõputoetuse suuruseks
on 80 eurot. Koolilõputoetust
põhikooli lõpetamisel makstakse
igale
Kanepi
valla
kooli
lõpetajale,
olenemata
tema
rahvastikuregistrijärgsest elukohast,
juhul kui rahvastikuregistrijärgsest
elukohast toetust ei maksta.
Koolilõputoetust
kutse-ja
keskhariduse
omandamisel
makstakse
igale
kuni
21-aastasele koolilõpetajale, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Kanepi vald;
•
prillitoetuse piirmääraks
on kuni 70 eurot. Toetust
prilliklaaside soetamiseks makstakse
eelkooliealistele ja üldharidusvõi kutseõppeasutuses õppivatele
lastele kuni 19-aastaseks saamiseni
kehtestatud piirmäära ulatuses mitte
rohkem kui üks kord aastas;
•
küttetoetust
määratakse
rahalises väärtuses kuni 150 eurot.

Toetus küttematerjali maksumuse
osaliseks hüvitamiseks määratakse
ahiküttega eluruumis üksi elavale,
majanduslikult raskes olukorras
olevale mittetöötavale vanadus- või
töövõimetuspensionärile.
•
puudega isiku hooldajale
toetus on 25 eurot kuus. Sügava
puudega isiku hooldajale toetus
on 40 eurot kuus. Puudega lapse
hooldaja toetus on 60 eurot kuus
(pideva hooldusvajaduse korral
100€ kuus).
Ühtlustatud
on
ka
toimetulekutoetuste
määramise
aluseks olevad eluasemekulude
piirmäärad.
Täiendava
informatsiooni
leiate
valla
kodulehelt.
Sotsiaalteenuste
ja -toetuste taotlemiseks tuleb
pöörduda piirkondliku sotsiaaltöö
spetsialisti poole.
Maavalitsuste
tegevuse
lõpetamisega
anti
kohalikele
omavalitsustele ühiseks täitmiseks
üle maakonna sümboolika kasutuse
ja teenetemärkide andmise õigus.
Selleks, et jätkuks maakonna vapi ja
lipu kasutamine ning teenetemärkide
välja andmine, otsustas volikogu
volitada maakonna sümboolika
kasutamise
õiguse
Põlvamaa

Omavalitsuste Liidule.
Omavalitsuste
ühinemisest
tuleneva
omavalitsuste
arvu
vähenemise
tõttu
ühinevad
seni eraldiseisvana tegutsenud
Eesti Linnade Liit ja Eesti
Maaomavalitsuste
Liit.
Enne
haldusreformi olid Kanepi vald,
Kõlleste vald ja Valgjärve vald Eesti
Maaomavalitsuste Liidu liikmed.
Volikogu otsustas astuda ühinemise
teel moodustuva Eesti Linnade ja
Valdade Liidu liikmeks. Kanepi valla
esindajateks liidu juures nimetati
Kaido Kõiv ja Andrus Seeme.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu korraline
istung toimub 20. veebruaril
2018 algusega kell 15.00 Kanepi
vallamajas.
Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

VALLAVALITSUS
MAAMAKSUST
Alates 2018. aastast ühtlustub maamaksumäär
Kanepi vallas
13.12.2016 kinnitasid Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud
ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse
korralduse muutmise taotlemiseks. 01.02.2017 jõustus Vabariigi
Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 36 “Kanepi valla, Kõlleste valla ja
Valgjärve valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine”. Määruse alusel
moodustus 21.10.2017 Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla
ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Kanepi vald.
2017. aastal kehtisid ühinenud valdades järgmised maamaksumäärad:
Valla nimi

Ühtne
maamaksumäär

Kanepi vald

2,5%

Kõlleste vald
Valgjärve vald

2,4%
2,3%

Haritava
maa
ja
loodusliku
rohumaa
maamaksumäär
1,4%

1,3%
1,2%

Soodustused
Pensionärid elamumaalt
Kanepi
aleviku kompaktse
ala piires kuni 0,1
ha ja valla piires
0,1 ha ulatuses.
-

Maamaksuseadus võimaldab kohalikul omavalitsusel kehtestada
maamaksumääraks 0,1-2,5% maa maksustamishinnast aastas
ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava
maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 0,1-2,0% maa
maksustamishinnast aastas. Maksumäära kehtestab kohaliku
omavalitsusüksuse volikogu.
Kanepi
Vallavolikogu
19.12.2017
määrusega
nr
24
„Maamaksumäära kehtestamine” kehtestati alates 01.01.2018
Kanepi valla haldusterritooriumil maamaksumääraks 2,4%
maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 1,2% maa maksustamishinnast aastas.
Kanepi Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 24 „Maamaksumäära
kehtestamine” rakendumisega 1. jaanuarist 2018 kaotas kehtivuse
varasemalt Kanepi vallas Kanepi aleviku kompaktse ala piires kuni 0,1
ha ja valla piires 0,1 ha ulatuses elamumaalt kehtinud pensioni saajate
täiendav maksuvabastus.
2013. aastal jõustunud maamaksuseaduse muudatuse alusel on
koduomanikud vabastatud maamaksu tasumisest tema omandis
oleva või reformimata maa kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena,
alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse
poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0
ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Koduomanike maksuvabastus toimub automaatselt, avaldust
selleks esitama ei pea.

Alates 2018. a on kasutusel maamaksu
infosüsteem MAKIS
Maamaksuseaduse § 51 alusel jõustus 01.01.2017 kohustus koguda
maamaksu arvestamiseks vajalikud andmed ühtsesse maamaksu

infosüsteemi, mille kaudu kohaliku omavalitsuse üksus esitab
maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed Maksu- ja Tolliametile.
MAKIS on veebipõhine infosüsteem (andmekogu), kuhu on
koondatud maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed erinevatest
riiklikest andmekogudest (rahvastikuregister, kinnistusraamat,
maakataster, äriregister, riigi kinnisvararegister ja aadressiandmete
süsteem) ning kuhu kohalik omavalitsus sisestab riiklikes registrites
puuduvad andmed.
Alates 2018. aastast hakkab Kanepi vallavalitsus maamaksu
määramise aluseks olevaid andmeid Maksu- ja Tolliametile edastama
MAKIS-e kaudu. Maksu- ja Tolliamet arvutab nende andmete alusel
tasumisele kuuluva maamaksusumma ning väljastab maamaksuteate.
Seoses MAKIS-e kasutuselevõtuga võib tulla ette erinevusi
maamaksu summades võrreldes varasemate aastatega, need võivad olla
põhjustatud näiteks maamaksu arvestamisel toimuvatest ümardamiste
erinevustest, võrreldes varem kasutusel olevate programmidega, või
maamaksusoodustuste erinevatest arvutusviisidest, kuid ette tuleb ka
detailse andmete ülevaatamise käigus avastatavaid vigu.

Maamaksu määramisest, tasumisest ja maksuteate
edastamisest
Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade
väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu
andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.
Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele
kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.
E-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti
aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade
ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet edastab
isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis/etollis kättesaadavaks muutumise kohta.
Kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub,
saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eelnimetatud
kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal.
Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet
25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva
jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse
maksumaksjale uus maksuteade.
Kuni 64-eurone maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust,
mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte
vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1.
oktoobriks.
Kui maksumaksjale kuulub mitu maatükki või ta kasutab mitut ühe
kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil asuvat maatükki,
summeeritakse maatükkide eest tasumisele kuuluvad maksusummad.
Kui summa jääb alla 5 euro, siis maksuteadet ei väljastata ning
maamaksu tasumise kohustust ei teki. Maa hindamise seaduse alusel
väljendatakse maksustamishind 10 euro täpsusega, kusjuures summa
alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.
Maamaksu määramisega seotud küsimuste ja probleemidega
palun pöörduda Kanepi valla maaspetsialisti poole: tel 797 6315,
e-post kadri@kanepi.ee.
Kadri Kaska
Kanepi valla maaspetsialist

Kanepi valla kultuurija haridusnõunik
Kerli Koor

Kanepi
vallas
asus
kultuuri-ja
haridusnõunikuna tööle Kerli Koor, kes
on pärit Põlva vallast, omab kõrgharidust
turunduse erialal ning viimased kuus aastat
arendas ta Kõlleste vallas kultuurielu ja juhtis
noortekeskust.
Enne Kõlleste valda sattumist tegeles
ta
jaekaubanduses
müügijuhtimise
ja
turundusega. Kultuuri- ja noorsootöö oli tema
jaoks täiesti uus väljakutse, sellega tegeledes
sai järjest selgemaks, et ta on õiges kohas. “Kui
sinu korraldatud jaanipäeval ei saja kunagi
vihma ja sinu organiseeritud vastlapäevaks
tuleb lumi maha, siis on ilmselge, et teed õiget
asja!” iseloomustab Kerli naljaga oma senist
töökogemust endises Kõlleste vallas.
Kerlile meeldib organiseerida, suhelda
ja uusi ideid ellu viia. Väljakutsed on tema
jaoks edasiviiv jõud ning motiveeritud ja
särasilmsete inimestega koos tegutsedes
ei tundu miski võimatu. Ta hindab kõrgelt
koostööd ning on enda eesmärgiks seadnud
uue Kanepi valla kultuuri-, spordi- , haridusja noorsootööasutuste veelgi parema koostöö.
Samuti on tal plaanis nõu ja jõuga aidata külaelu
eestvedajaid, et igas külas toimuksid jätkuvalt
traditsioonilised ja ka uued sündmused ning
külaaktiiv oleks motiveeritud.
Noorsootöö on tema arvates väga arendav.
“Noortega töötades tuleb olla avatud ja toetav,
neilt on nii mõndagi õppida,” ütleb Kerli
noorsootöötajana. Tema algatusel loodi Kõlleste
Avatud Noortekeskus ning eriliselt paelub teda
rahvusvaheline noorsootöö. Ta leiab, et on
oluline laiendada noorte silmaringi, arendada
nende sotsiaalseid oskusi, ettevõtlikkust ja
kodanikuaktiivsust. Kuus aastat õpilasmaleva
rühmajuhina on talle näidanud kui oluline on
noortele töökasvatus. Kõik see ajendas teda
taotlema noorsootöötaja kutset.
Vabal ajal meeldib Kerlile reisida, püüab
tegeleda tervisespordiga ning loeb raamatuid.

Kanepi Teataja

3

Tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumine kuni 30.06.2018
AS Võru Vesi annab teada, et
vastavalt AS Võru Vesi nõukogu
28.08.2017
otsusele
kehtib
Antsla, Kanepi ja Võru (endise
Sõmerpalu valla territooriumil)
valla
tegevuspiirkondades
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumistasuta liitumine kuni
30.06.2018.
Selleks kuupäevaks peab
olema liituja välja ehitanud
kinnistupealsed torustikud ning
sõlminud AS-iga Võru Vesi
teenuslepingu.
Liitumiseks
tuleb
veeettevõttele
esitada
esmalt
liitumistaotlus. Liitumise kohta
täpsem infor-matsioon AS Võru
Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee,
tel: 782 8334, e-post: voru.vesi@
voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib
kõigis AS Võru Vesi
tegevuspiirkondades
liitumistasu.
Liitumistasu
arvutatakse
vastavalt
Konkurentsiameti
poolt 22.09.2015 kooskõlastatud
AS Võru Vesi ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni
liitumistasu
arvutamise
metoodikale.
Liitumistasu
sisaldab
veeettevõtja
poolseid
kulutusi,
mis on tehtud võimaldamaks
kinnistul liituda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga, näiteks
liitumispunkti ja ühendustorustike
väljaehitamine. Kehtiva metoodika
järgi arvutatakse igale kinnistule
eraldi liitumistasu, vastavalt tehtud
investeeringute maksumusele.

KANEPI VALLA
KODANIKUKAMPAANIA
Kanepi Vallavalitsus loosis välja neli
500 eurost Lõunakeskuse kinkekaarti.
Üks 500 eurone kinkekaart loositi
välja isikute vahel, kes registreerisid
ennast Kanepi, Kõlleste või Valgjärve valla
elanikuks 2017. aasta jooksul.
Võitja:
JUSS OSTRAT - Rebaste küla
Kolm 500 eurost kinkekaarti loositi
välja isikute vahel, kes olid ennast
registreerinud
Kanepi, Kõlleste või
Valgjärve valla elanikuks enne 1. jaanuari
2017 ja olid jätkuvalt Kanepi valla elanikud
10. jaanuari 2018 seisuga.
Võitjad:
HELVE SALOMON - Põlgaste küla;
TOOMAS JUUST - Maaritsa küla;
VELLO KRIPS - Abissaare küla
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Kanepi Vallavalitsus kingib majaomanikele ja korteriühistutele Eesti Vabariigi
100. juubeli puhul majalipu
Lipupäevadel heisatakse Eesti lipp meie ajaloos toimunud
oluliste sündmuste ja tähtpäevade äramärkimiseks.
Lipupäevadel on kõikidel riigi ja kohalike omavalitsuste
asutustel ning avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel
kohustus heisata Eesti lipp. Ühtsustunde väljendamiseks
võivad lipu heisata ka kõik teised.
Lipupäevi on 14, kuid kõigile kohustuslikud
lipupäevad on nendest kolm:
• 24. veebruar (Eesti Vabariigi aastapäev)
• 23. ja 24. juuni (Võidupüha), lippu 23. juunil ei
langetata
• 20. august (Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev)
Lipule saab järgi tulla Kanepi vallavalitsusse kuni 22.
veebruarini.

Võitjatega on ühendust võetud.

INFO
FÜÜSILISE ISIKU TULUDE DEKLAREERIMISE MEELESPEA
Nagu ka eelnevatel aastatel,
algab
tulude
deklareerimine
15.veebruarist 2018.
Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni saab esitada
elektrooniliselt,
saata
postiga
lähimasse Maksu- ja Tolliameti
teenindusbüroosse või tulla büroosse
kohale.
Kes
peavad
deklaratsiooni
esitama:
•
Füüsilisest isikust ettevõtjad
(esitavad deklaratsiooni põhivormile
(vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu
vormi E).
•
Isikud, kes on saanud tulu
(sh dividende) välismaalt.
•
Isikud, kelle väärtpaberite
võõrandamisest
saadud
kahju
on suurem kui saadud kasu ning
kes soovivad selle kahju summa
järgnevatele aastatele edasi kanda.
•
Isikud, kes on teinud
maksustamisperioodi
jooksul
investeerimiskontole sissemakseid
või sealt väljamakseid.
•
Isikud, kes on saanud tulu
kasu vara võõrandamisest, üüri- või
renditulu, müünud metsamaterjal
või raieõigust.
•
Isikud,
kes
soovivad
kasutada maksusoodustusi.
Büroos väljastab teenindaja
kõigile
soovijatele
eeltäidetud
tuludeklaratsiooni
blanketi,
mida maksumaksja ise vajadusel
täiendada saab. Sel aastal ei ole
teenindusbüroodes väljas tühje (nn
„siniseid“) deklaratsiooni vorme,
neid saab igaüks vajadusel ise välja
trükkida meie kodulehelt.
Kõige kindlam on esitada siiski
eeltäidetud andmetega deklaratsioon,

siis võib kindel olla, et midagi
maksuhaldurile
teadaolevatest
andmetest deklareerimata ei jää.
Soovitame
enne
büroosse
tulemist kontrollida ka oma IDkaardi kehtivusaega ja sertifikaatide
kehtivust. Lisaks võiks kaasa võtta ka
ID-kaardi paroolid, kuna büroos on
kohapeal ka kliendiarvutid ja nende
kõrval abivalmid ametnikud, kes
vajadusel deklaratsiooni täitmisel
aitavad. Sel moel on deklaratsiooni
esitamine kindlasti kiirem. Lisaks
sellele alustatakse elektrooniliselt
esitatud deklaratsioonide alusel
enammakstud
tulumaksu
tagastamist varem kui paberil
esitatutele.
Elektrooniliselt on võimalik oma
tulusid deklareerida e-maksuamet/
e-tolli kaudu (sisenedes ID-kaardi,
mobiili ID või pangalinkide abil).
Samuti
on
deklaratsiooni
võimalik esitada nutitelefoni kaudu.
Nutitelefonis
saab
esitada
Maksuja
Tolliameti
poolt
eeltäidetud üksikdeklaratsiooni ning
täiendavalt lisada ja muuta ainult
kontaktandmeid ja arvelduskonto
numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse
Nutiversiooni ei saa kasutada
järgmistel juhtudel:
• kui peate esitama ettevõtlustulu
deklaratsiooni (vormi E)
• kui soovite kasutamata jäänud
maksusoodustusi
üle
anda
abikaasale
• kui soovite kasutada täiendavat
maksusoodustust laste pealt
• kui teie kõik tulud ei ole kantud
eeltäidetud tuludeklaratsioonile
• kui saite tulu välismaalt
• kui deklareerite kasu või kahju
vara võõrandamisest
• kui deklareerite kasvava metsa

raieõiguse ja raiutud metsamaterjali
võõrandamist
• kui kasutate investeerimiskontot
Olulised numbrid ja kuupäevad
• Maksuvaba tulu suurus on 2017.
aastal 2160 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus
pensionilt 2832 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus
kutsehaigushüvitiselt 768 eurot
7.-9. veebruar e-maksuametis/
e-tollis on võimalik tutvuda
eeltäidetud andmetega
15.veebruar algab
tulude
deklareerimine
2.aprill tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
2.juuli
juurdemaksmisele
kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
1.oktoober juurdemaksmisele
kuuluva
tulumaksu
tasumise
ja
enammakstud
tulumaksu
tagastamise tähtpäev
•
residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara
võõrandamisest
või
välisriigis
saadud tulu
•
mitteresidentidele,
kes
deklareerisid mahaarvamisi Eestis
Täpsemat
informatsiooni
leiate
Maksuja
tolliameti
kodulehelt https://www.emta.ee/et,
infotelefonilt 880 0811 või e-posti
teel eraklient@emta.ee

Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Maksusoodustused ei pruugi kasutamata jääda,
kuigi ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa
Ühisdeklaratsioon ja
maksusoodustuste ülekandmine
Kõige suurem muudatus on see,
et enam ei ole võimalik abikaasadel
esitada ühist tuludeklaratsiooni,
kuid maksusoodustusi saab teatud
tingimustel abikaasale üle kanda.
•
Füüsiline isik saab esitada
üksikdeklaratsiooni ning alla 2160
eurost maksustatavat tulu saanud
isiku eest võib tema abikaasa
täiendava maksuvaba tulu maha
arvata, kuid abikaasade maksustatav
tulu kokku ei tohi sel juhul ületada
50 400 eurot kalendriaastas.
•
Maksustatavat tulu ületava
eluasemelaenu intressi, koolituskulu
ja laste maksuvaba tulu summa või
selle osa võib abikaasale üle kanda,
kui abikaasade varasuhteks on
varaühisus.
Sisuliselt on varaühisusega
tegemist, kui abikaasad ei ole notari
juures sõlminud abieluvaralepingut.
•
Maksusoodustusi
saab
üle kanda vaid sel juhul, kui abielu
kehtis 31.12.2017.a seisuga.
•
Maksusoodustuste
üle andmiseks tuleb kindlasti
tuludeklaratsioon esitada ja sinna
märkida
abikaasa
isikukood,
kellele
soovitakse
kasutamata
jäänud maksusoodustused üle
anda. Maksu- ja Tolliamet kannab
kasutamata
osa
automaatselt
abikaasa
tuludeklaratsioonile.
Abikaasal tuleb soovi korral
aktsepteerida talle üle antud
kasutamata maksusoodustused.
Maksuhaldur
soovitab
elektroonilise esitamise korral
esimesena esitada oma deklaratsiooni
sellel abikaasal, kelle tulud on
väiksemad ja kõiki mahaarvamisi
ei ole tema deklaratsioonis võimalik

arvesse võtta. Teisena kinnitab oma
deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv
abikaasa.
Eluasemelaenu intressid ja
koolituskulud
Laenu intresse ja koolituskulusid
saab jätkuvalt tuludest maha arvata
kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni
kohta, kuid muutunud on see,
et eluasemelaenu intresse saab
sealhulgas maha arvata kuni 300
eurot.
Näiteks on füüsiline isik tasunud
aasta jooksul koolituskulusid 600
eurot ning eluasemelaenu intresse
430 eurot. Deklaratsioonis võetakse
sel juhul arvesse vaid 900 eurot
(koolituskulud 600 + intressid 300).
Laste maksuvaba tulu summa
Sellest
aastast
on
õigus
deklareerida ka abikaasa laste
andmed, kui abikaasa ise või
lapse teine vanem lapse andmeid
ei deklareeri. See tähendab,
et üks lapsevanem võib oma
deklaratsioonile kanda nii oma
lapsed, ühised lapsed kui ka abikaasa
lapsed.
Laste maksuvaba tulu summa
alates teisest lapsest on endiselt 1848
eurot.
Tulude deklareerimine algab
15.veebruaril ja kestab 02.aprillini.
Täpsemat
informatsiooni
leiate
Maksuja
tolliameti
kodulehelt https://www.emta.ee/et,
infotelefonilt 880 0811 või e-posti
teel eraklient@emta.ee
Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Kandidaate Põlvamaa au- ja tänukirjadele saab esitada aastaringselt
Põlva Maavalitsuse sulgemise
järgselt
võttis
maakondlike
tunnustuste jagamise üle Põlvamaa
Omavalitsuste Liit, mis alanud
aastast jätkab traditsiooni ning
autasustab silmapaistvaid kodanikke
nii vapi- ja teenetemärgi kui ka
Põlvamaa au- ja tänukirjadega.
2018. aasta Põlvamaa vapimärk
ja teenetemärk ning esimesed
Põlvamaa aukirjad antakse üle 23.
veebruaril toimuval Eesti Vabariigi
100.
aastapäevale
pühendatud

maakondlikul vastuvõtul, mis sel
aastal korraldatakse koostöös Põlva
vallaga. Kandidaate saab esitada 1.
veebruarini 2018. Täpsemat infot
leiab: https://goo.gl/jgCzVL.
Kui Põlvamaa teenetemärke
antakse reeglina aastas korra,
siis kandidaate Põlvamaa au- ja
tänukirjadele
saab
Põlvamaa
Omavalitsuste Liidule esitada kogu
aasta jooksul e-postil polvamaa@
polvamaa.ee või postiaadressil Kesk
20, 63308 Põlva hiljemalt 10 päeva

enne planeeritud autasustamist.
Nii jääb aega taotluse hindamiseks,
otsuse vormistamiseks ning au- või
tänukirja ettevalmistamiseks.
Põlvamaa
aukirjaga
tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi
isikuid silmapaistvate saavutuste
ja märkimisväärsete teenete eest
maakonna
arendamisel
ning
üksikisikuid silmapaistvalt eduka
töö ja teenistuse või maakonna jaoks
märkimisväärsete saavutuste eest.
Põlvamaa
tänukirjaga

tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi
isikuid teenete eest maakonna
arendamisel ning üksikisikuid eduka
töö ja teenistuse või maakonna jaoks
oluliste saavutuste eest.
Au- ja tänukirjad annab üle
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
esimees või tema volitatud esindaja.
Nii
Põlvamaa
kõrgeimate
kui teiste maakonnas jagatavate
tunnustustega saab tutvuda: https://
www.polvamaa.ee/tunnustamine
. Sealt leiab ka taotlusvormid

kandidaatide esitamiseks.
Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee
PRESSITEADE
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
25. jaanuar 2018
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ETTEVÕTLUS
Tule ja aita avada Kanepi Aiandi 25. hooaeg sõnumiga LILLED LOOVAD ILU!
Kevad koputab peagi
uksele ja aednike näpud
sügelevad juba esimeste
mullatööde järele.
Kanepi Aiandi aiandites
on ettevalmistused hooajaks
juba
käimas.
Mitmed
suvilillede
ja
köögivilja
külvid ning pikeerimised
on juba tehtud, osa veel ees.
Kõik selleks, et taimed saaks
vajaliku aja idanemiseks,
tärkamiseks ja kasvuks.
Võõrasemad ootavad kohe-

kohe
potistamise
järge.
Priimulad näitavad päevpäevalt
üha
erksamaid
õietoone ja rõõmustavad
kliente nii aiandis kui ka
lillepoodides üle Eesti. Päike
käib kõrgemalt ja aiandis
meel rõõmsam.
Märtsi algusest alustame hobiaednikele ka noortaimede müügiga. Kanepi
Aiand on Teie külastuseks,
uudistamiseks ja ostudeks
koos igakülgse nõuga valmis!

Alates 1. märtsist on
avatud nii Kanepi kui Põlva
aiandi uksed tööpäevadel
kell 8:00 – 17:00.
Pakume müügiks selle
kevade esimesi suvelillede
noortaimi, mida saate ise
ampli- või potitaimeks ette
kasvatada. Meie valikus on
traditsioonilised
rippuva
kasvukujuga
suvelilledmugulbegoonia,
ruse,
puispetuunia, kaksikkannus,
käokuld, maajalg, lobeelia,

pelargoon, petuunia, tiiviklill
ja raudürt. Ümara ja püstise
kasvukujuga
suvelilledest
pakume tukalille ja petuuniat.
Lisaks taimedele saate
kaasa osta istutusmulda ja
väetist. Küsimustele leiame
kindlasti üheskoos vastused!
Teie Kanepi Aiand

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumis saab näha Rahvusarhiivi rändnäitust
HEINRICH MARKIST
Heinrich Mark on meie
kandist võrsunud poliitik, kes
hoidis Eesti riiklust eksiilis
ligi poolesaja aasta jooksul.
Heinrich Mark sündis
1. oktoobril 1911. aastal
Otsa talus Kõlleste vallas.
Haridusteed alustas Karaski
koolis ja seejärel jätkas
Kanepi
kihelkonnakoolis.
Õpetajakutse sai 1932. aastal
Tartu Õpetajate Seminaris.
Aastatel 1933 – 1938 õppis
Tartu Ülikoolis õigusteadust
ja töötas juristina, 1943. aastal
lahkus Eestist, elas ja töötas
Rootsis.
Heinrich Mark astus
poliitikasse 6. juulil 1940,
kui otsustas kandideerida
Riigivolikogusse,
lahkus
poliitikast 7. oktoobril 1992,

olles eksiilis Eesti Vabariigi
Peaminister
Vabariigi
Presidendi ülesannetes ja
andis oma volitused üle
taasiseseisvunud
Eestis
valitud Vabariigi Presidendile
Lennart
Merile.
Sinna
vahele jäi pikk ja töökas elu
eesmärgiga teenida eksiilis
Eesti Vabariiki.
Näituse
stendidel
on hulgaliselt fotosid ja
dokumentide
koopiad.
Näiteks Heinrich Marga
riigisekretäriks nimetamise
kohta 12. jaanuaril 1953,
peaministri asetäitjaks ja
sõjaministriks
nimetamise käskkiri 8.
mail 1971. Käskkiri Heinrich
Marga
astumise kohta
Peaministrina
Vabariigi

Presidendi ülesandeis ja tema
pühalik tõotus 1. märtsil 1990.
Deklaratsioon eksiilvalitsuse
tegevuse lõpetamise kohta 16.
juulil 1992 ja eksiilvalitsuse
viimane käskkiri 8. oktoobrist
1992. aastal.
Kõikidel
nendel
dokumentidel on päises
„Eesti Vabariik”.
Eesti
Vabariigi
järjepidevuse
hoidjate
tegevusest koostas Heinrich
Mark
1000-leheküljelise
raamatu
pealkirjaga
“Tõotan ustavaks jääda”.
Raamat sisaldab põhjalikku
dokumentide
kogu
eksiilvalitsuse tegevusest ning
sündmustest alates 1940.
aastast, Otto Tiefi valitsusest
ning 1944. aasta põgenemisest

kuni 1992. aastani.
Heinrich Mark suri 2.
augustil 2004. aastal Rootsis,
tema tuhk maeti lahkunu
ning pere soovil Rootsi,
kuid
mälestuskivi
koos
venna Akseli nimega on
paigutatud nende ema ja
isa hauaplatsile Kanepi Mäe
kalmistul. Ihamaru külas
Otsa talus avati mälestuskivi
Heinrich Margale tema 97.
sünniaastapäeval. Eesti Post
on välja andnud postmargi
“Heinrich Mark 100” sarjas
“Eesti Vabariigi riigipead
1918–2018”.
Ülevaate koostas
ajalooõpetaja Tiiu Leppikus

NÄITUS HEINRICH MARK
Heinrich Mark on sündinud Kõllestes Otsa talus,
õppinud Karaski ja Kanepi koolis, erialalt jurist ja poliitik,
kes oli Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse peaministri asetäitja
aastatel 1971 – 1990 ja aastatel 1990 – 1992 Peaminister
Vabariigi Presidendi ülesannetes. 8. oktoobril 1992.
aastal andis ta ameti üle Eesti Vabariigi presidendile
Lennart Merile. Näitusel on hulgaliselt dokumente ja
käsikirju.

Näitus on kõigile avatud Kanepi Gümnaasiumi ruumis
nr 32 1.-28.02 tööpäevadel.

EV 100: Mis võiks olla Kanepis kümne aasta pärast?
6.klassi õpilased kirjutasid
Kanepi tuleviku kohta.

Kanepi Gümnaasiumis
23. veebruaril kell 9.15

Üles astub Heino Tartes
oma õpilastega

Ralf: Kanepis võiks olla
väike
elektroonikapood,
siis saaks ka Kanepis osta
elektroonilisi asju, näiteks
külmkappe, pesumasinaid,
arvuteid,
telefone,
kõrvaklappe. Kanepis võiks
olla ka suur jõusaal, et saaks
ennast tugevamaks treenida,
kindlasti tuleks siis Kanepisse
rohkem rahvast.
Hele – Riin: Tulevikus
võiks Kanepis olla kohvik või
mõni suurem söögikoht, kuna
inimesed soovivad kohvikus
süüa ja juua. Koolimaja võiks
veelgi ilusamaks remontida
ja et oleks rohkem tegevusi
vahetundideks, et lapsed
peale tunde niisama ei oleks
alevis, et neil pole midagi
kasulikku teha. Võiks olla ka
rohkem erinevaid huviringe.
Melani – Marite: Kanepi
vallas võiks tulevikus olla
jäähall, et see talvel inimestele
rõõmu pakuks, minule ja
minu perele kindlasti. Suvel
võiks olla suur mänguväljak,
karussell, liivakast, vaateratas
ja hotdogi kiosk. Seal saaksid
aega veeta nii lasteaialapsed,
koolilapsed ja ka külalised.
Võiks olla ka loomaaed, see
teeks paljudele rõõmu ja seal
võiks olla hobune, kellega
ratsutada.
Heidi: Kanepi vallas võiks
tulevikus olla uisuplats, sest
see teeks lastele rõõmu ja

oleks ajaviide nendele lastele,
kes peavad koolimajas bussi
ootama poole viieni. Võiks
olla ka ujula, kus lapsed
saaksid õppida ujuma või
käia oma pere ja sõpradega
ujumas.
Ene – Liis: Kanepis võiks
tulevikus olla üks riidepood,
siis ei peaks linna minema
ja
bussipileti
ostmiseks
raha kulutama, eriti need,
kellel autot pole. Veel võiks
olla „Klubi 12+”, et noored,
kes tahavad peole minna,
ei peaks linna sõitma ja ei
peaks muretsema, kuidas
peolt koju saab, aga tantsida
ikka tahavad. Võiks olla ka
McDonald´s, sest seal on
head toidud ja neid saaks siis
ka koju tellida.
Keidy: McDonald´s oleks
küll hea, sest need lapsed, kes
bussi peavad ootama, saaksid
seal söömas käia. Samuti kõik
Kanepi inimesed saaksid
seal süüa. Selle kõrval võiks
olla ka Boost, kust saab osta
vitamiiniderikast tervislikku
smuutit. Siis tuleks ka mõned
töökohad juurde ja noored
inimesed ei läheks Kanepist
ära.
Ragne:
Boost
võiks
olla otse koolimaja vastas,
et õpilased saaksid ka
vahetundide
ajal
end
smuutiga värskendada. Mõni
töökoht tuleks siis juurde.
Ujula oleks ka väga kasulik
just seepärast, et lapsed ja
ka täiskasvanud saaksid

hommikul või õhtupoolikul
natuke tervislikult aega veeta.
Kasulik oleks ka koolile, siis
ei peaks koolilapsed enam
Põlvasse ujuma sõitma.
Rene: Ujulas saaksid
õpilased ka peale tunde
ujumise trennis käia. See ei
pea olema väga suur.
Heleri: Ujulas saaks
kogu perega ujumas käia.
Mina loodan, et tulevikus on
Kanepis „Klubi 12+”, H ja M
riidepood, McDonald`s ja
Boost.
Liisa - Jane: Ujula võiks
Kanepis olla, siis ei pea
Tartusse või Võrru sõitma,
vaid mujalt saavad ka
inimesed Kanepisse tulla.
Tervele perele oleks see hea
võimalus ujumas käia.
Imre Gabriel: Mõned
koolimaja klassid on veel
räsitud
muljega,
need
võiks
ära
renoveerida
ja
moodsamaks
teha.
Bussijaamale võiks lisada
siseruumi, et talvel poleks
väljas külm bussi oodata, aga
Kanepit mitte teha väikeseks
linnaks, muidu kaotab Kanepi
oma rahulikkuse ja vaikuse.
Tauri H.: Koolimaja
remont võiks olla, seinad
ära värvida ja mõnedele
klassidele
uued
uksed
panna. Uisuväljak võiks olla
selline, kus aastaringselt saab
uisutada. Kanepis pole ka
riiete poodi, kus müüakse
moodsaid riideid, H & M,
New Yorker ja muud firmad.

Tauri L.: Kanepil võiks
olla oma raadio, nii saavad
kõik teada, mis Kanepis
toimub ja lisaks oleks hea
neile, kes otsivad tööd. Seal
saab anda oma teateid edasi,
näiteks nagu korstnapühkijad
ja teised, kes midagi pakuvad.
Siim: Kanepis võiks
tulevikus olla oma ajaloo
muuseum, kus on igast
ajajärgust
eraldi
tuba.
Vähemalt minu vanematele
õpetati ajaloos mõnda asja
teisiti, siis saaksid nemad
ka teada, mida arvatakse
mõnede ajaloo perioodide
kohta nüüd.
Luise: Tulevikus võiks
Kanepis olla kino, et lapsed
ja
täiskasvanud
saaksid
vabal ajal minna kinno filmi
vaatama. Näiteks perega
oleks väga tore kinos käia.
Väga tore oleks ka Kanepis
olev kaubanduskeskus, kus
võiks olla riidepoode, mõni
söögikoht, smuuti ostmise
koht Boost, väiksematele
lastele mänguasjapood. Siis
oleks Kanepi rahval võimalus
osta endale vajalikke asju
kuhugi kaugemale sõitmata.
Ka teised inimesed, kes
Kanepis ei ela, saaksid
Kanepis poes käia. Siis
peatuks siin palju inimesi
ja paljud inimesed saaksid
endale tööd.
Õpilaste mõtted kogus
õpetaja Tiiu Leppikus
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Kanepi Gümnaasiumi õpilased olid
edukad olümpiaadil
Maakondlikul NUPUTA võistlusel 1.
veebruaril Räpina Ühisgümnaasiumis saatis
edu kõiki meie kooli võistkondi.
4. klasside arvestuses II KOHT - Karmen
Kokk, Grete Miil, Cristofer Nagel
5.-6. klasside arvestuses III KOHT - Ivari
Drenkhan, Janeli Patrael, Tauri Liivamägi,
Siim Roht
7. klasside arvestuses III KOHT - Anette
Emilie Lail, Markus Meinhart Rego, Merili
Tamm
Juhendasid õpetajad Christine Kattai,
Helgi Vassilko, Karin Buhvestov.
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Kanepi gümnaasiuminoored tegid lühifilme

Vabariikliku keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 8.klasside arvestuses III koha
Maarja Runtal, juhendas õpetaja Lilian Leib.
Emakeeleolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoorus saavutas 6.klasside arvestuses III koha
Hele-Riin Karus ja 10.klasside arvestuses III
koha Laura Saunamets. Õpilasi juhendas õpetaja
Sandra Oksaar.
Tunnustus õpilastele ja tänu juhendajatele!

19. jaanuaril toimusid
valikkursuse
“Kirjandus
ja
film”
lühifilmide
esilinastused, mille raames
jagati parimatele Oskaarad.
Inimese arenguks on
oluline tulla mugavustsoonist
välja. Õpetajal on valik,
millise teekonna ta lõpppunkti jõudmiseks valib.
On teada sihtpunkt ehk
õpitulemused, aga kuidas
sinna jõuda, on õpetaja ja
õpilaste koostöös tehtav
valik. Ka mina ja mu õpilased
tulime
mugavustsoonist
välja
ning
asusime
koostööoskusi õppima –
esimesel poolaastal toimus
gümnaasiumiõpilastele
mõeldud
valikkursus
“Kirjandus ja film”, mille
põnevaimaks
väljakutseks
oli luua rühmades lühifilm.
Stsenaariumi aluseks tuli
võtta üks eesti kirjandusteos.

Valituks osutusid järgmised
teosed: Heli Künnapase
“Lõpupidu”, Roone Roosti
“Mis sul viga on”, Marilin
Karu “Teine elu” ja Oskar
Lutsu “Kevade”.
Planeerimine, pingutamine ning premeerimine –
selline võiks välja näha arengu
teekonna kulg. Nii oli ka minu
õpilastega. Nende lühifilmid
olid
imelised,
mistõttu
otsustasin neid premeerida
kursuse lõputundidel n-ö
punase vaiba galaga. Noored
jagasid
neile
olulistele
inimestele kutsed, panime
end pidulikult riidesse, sõime
suupisteid ning nautisime
esilinastusi. Enne igat filmi oli
treiler ning sissejuhatuseks
sõna võttemeeskonnal, pärast
filmi sai publik filmitegijatelt
küsimusi küsida. Gala lõpus
jagasime ka rahvahääletuse
tulemusena
Oskaarasid

ehk tiitleid parimale naisja meesnäitlejale, kõrvalosatäitjale,
monteerijale
ja filmile. Laureaatideks
osutusid Laura Saunamets,
Marten Hani, Kadri Kalve,
Jaan Jalas ja film “Lõpupidu.
Uued poisid”. Suur tänu Epp
Margnale ja Kadri Kalvele,
kes meisterdasid Barbienukkudest Oskaarad.
Gala meeleolu oli ülev
ning ma väga loodan, et
noored tõesti teadvustasid,
kuivõrd suure pingutusega
nad
hakkama
said.
Õpilastel oli võimalus endas
arendada 21. sajandi oskusi:
loomingulisust, suhtlemisoskusi, kriitilist mõtlemist
ning koostööoskusi. Järgmiste
väljakutseteni!
Sandra Oksaar

4. klass

5.-6. klass

7. klass

Fotod: Karin Buhvestov

Filmigala tegijad.

Foto: Rita Ziugand

PÕHIKOOLID

Saverna Põhikooli
õpilaste lemmikloomad on
vihmaussid
Jäätmetekke vähendamise
nädala
veebiviktoriinil
(20.-24. novembril 2017)
osales meie koolist 8. klassi
võistkond
„Neli
pead”
koosseisus Kerttu Haljaspärg,
Erna-Heleene
Mölder,
Ke Nette Nerva ja Karel
Schattschneider, kes võitsid
heade teadmistega meie
koolile vihmaussikompostri.
Kokku osales viktoriinil
1786 õpilast 97 Eesti
koolist, moodustades 535
võistkonda. Võitjateks valiti
parimate tulemustega seitse
võistkonda ja vaid üks võit
tuli Põlvamaale.

S i s e r u u m i d e s
kasutamiseks
mõeldud
biolagunevate
jäätmete
komposter on palju elevust
tekitanud õppevahend eriti
algklasside õpilaste seas.
Nüüd on see komposter
üle
kuu
olnud
meie
kooli
fuajees,
toidame
vihmausse
õunakoorete,
kohvipuru,
puulehtede,
paberkäterättidega jms.
Ussikesed
end
küll
igapäevaselt ei näita, aga
teame, et nad on meil olemas
ja
aitavad
biojäätmeid
lagundada
ning
toota
toitaineterikast lillemulda.
Õpetaja Irja Kivimägi

KIKi projekti õppekäik Räpinasse
Meie 3.-6. klassi õpilastel
oli
võimalus
osaleda
Keskkonnainvesteeringute
keskuse
finantseeritud
õppepäeval Keskkonnaameti
Räpina
jäätmeklassis.
Keskkonnahariduse
spetsialist Mari Kala tegi
ülevaate
tänapäevase
jäätmekäitluse põhitõdedest:
jäätmete
tekkest
ja
sorteerimisest, kogumisest
ja
veost,
materjali
taaskasutusest, biokäitlusest,
põletamisest ja ladestamisest.
Õpilastel
oli
võimalus
mängida prügi sorteerimise
mängu, tutvuda erinevat
liiki prügi näidistega ja
taaskasutusse
suunatud
jäätmetest
valmistatud
tootenäidistega.
Enim
meeldisid prügi sorteerimise
mäng,
makett
prügi
ringluse kohta ja õppefilm.

Binokulaaride abil vaadeldi
vaimustunult
bioloogiliste
jäätmete lagundajaid. Sõidul
Räpinasse õnnestus näha

bussiaknast lähedal põllul
jahti pidavat rebast.
Õppekäik andis teadmisi,
kuidas kodus prügi sorteerida

ja seeläbi keskkonda säästa
ning taaskasutust soodustada.
Õpetaja Irja Kivimägi

Õpilased kuulamas Foto: Irja Kivimägi

10. öölugemine Krootuse Põhikoolis
Viimasel aastatel on
paljudes Eestimaa koolides
populaarsust
võitnud
öölugemine.
See
on
ettevõtmine, mille eesmärgiks
on propageerida lugemist ja
äratada huvi ilukirjanduse
vastu. Mis võiks olla lastele
põnevam, kui koolimajas
veedetud öö!
Pimedat sügistalvist aega
on alati loetud eriti soodsaks
jutuvestmise ajaks. 2008.
aastal nakatusid Krootuse
Põhikooli
algklasside

õpetajad ideest korraldada
kooli 1.- 4. klassi õpilastele
samuti öölugemine. Ürituseks
on soovitav valida reedene
päev – kuna vahel loetakse
hiliste öötundideni, siis on
hea, kui järgmine päev poleks
koolipäev.
Õpetajad
on
kogenud, et lapsevanemadki
tunnevad
rõõmu
ühe
lastevaba õhtu üle.
Ürituse
planeerimine
algab
tavaliselt
juba
varasügisest. Esmalt tuleb
leida kirjanik, keda üritusele

kutsuda ja seejärel asuda
klassides
tema
teoseid
lugema.
Ka meie koolis on
öölugemised
toimunud
enamasti esimese veerandi
viimasel
päeval.
Kella
viieks hakkavad koolimajja
saabuma
pampudega
lapsed. Koduklassis seatakse
sisse
magamisasemed
ning kui kokatädid on
ootega öölugejate kõhtusid
kosutanud,
ongi
aeg
kirjanikuga kohtumiseks.

Nende aastate jooksul
oleme kohtunud paljude
toredate
lastekirjanikega.
Nendeks on Siiri Laidla,
Kätlin Vainola, Tiia Toomet,
Grethe
Rõõm,
Renita
Metsalu, Heiki Vilep, Contra,
Aidi Vallik, Juhani Püttsepp.
Need on toredad kohtumised,
mil kirjanikud räägivad oma
kirjanikuks saamise lugu,
loevad lugusid oma ilmunud
ning alles ilmuvatest teostest,
vastavad laste arvukatele
küsimustele,
jagavad

soovijaile autogramme ning
jäädvustavad end nendega
piltidele. Eriti meeldejäävad
olid
kohtumised
Siiri
Laidlaga, kes võlus oma
kohvrist välja terve nukuteatri;
Contraga, kes korraldas
lastele luuletamise töötoa
ning Juhani Püttsepaga,
kes
loodushuvilisena
rääkis põnevalt huntidest,
näitas meile slaide oma
loodusmatkadest ja kinkis
lõpuks kõigile lastele vahva
pühendusega oma viimati

ilmunud raamatu „Mustad
linnud“.
Lisaks
kirjanikuga
kohtumisele oleme lastega
pimedas koolimajas otsinud
taskulampidaga
peidetud
lasteraamatuid,
võistelnud
viktoriinides,
mänginud
raamatuteemalisi
mänge,
otsinud
kuldvõtmekesi
ning teinud teisi lugemist ja
raamatuid haaravaid tegevusi.
2017./18.
õppeaastal
nihkus
öölugemine
kooli kokkutuleku tõttu
järgneb lk 6
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jaanuarikuusse.
Seekord oli meil külas
tuntud lastekirjanik Mika
Keränen. Esmalt esinesid
õpetaja Elo Viigi näiteringi
lapsed luulekavaga kirjanikule
ja siis saigi sõna Mika
Keränen. Kirjanik rääkis oma
elust ja loomingust. Saime
teada, et paras väljakutse
ühele soomlasele on hääldada
õigesti õ- tähte. Temal kulus
selleks peaaegu 3 kuud.
Kirjanikult on ilmunud
seni 9 raamatut, viimane teos
„Fantoomrattur“
eelmise
aasta novembris. Eelmise
aasta suvel lavastus tema
raamatu ainetel muusikaline
lavastus „Kadunud Jõmmu!”,
mis pakub ka tulevasel suvel
seiklust ja põnevust Emajõe
lodjal nii pisematele kui
suurematele teatrisõpradele.
Küsimusele, kust kirjanik
raamatu
kirjutamiseks
mõtteid saab, vastas kirjanik:
“Ikka elust. Oma kahe tütre
Emma ja Evamaria ning
nende sõprade tegutsemist
vaatan ka.”
Et
meie
algklasside
õpilased vaatasid nädala
alguses koos mängufilmi
“Supilinna salaselts”, siis
tundsime huvi ka filmi
valmimise kohta. Stsenarist
arvas, et neli last on filmi palju

ning Reilika jäi kahjuks välja.
Paraku ei saanud filmi ka
buldog Mati, kelle osatäitmist
oleks raske kontrollida.
Lapsed
küsisid,
kas
kirjanikul on endal olnud
buldog, sest ta kirjeldab
ühte Supilinna raamatusarja
tegelasena tarka buldog
Matit. Selgus, et selle tegelase
prototüübiks oli autori enda
koer. “Buldog on selline
sõbralik loom, aga näeb väga
kole välja,” tutvustas Keränen
lastele
Mati
prototüüpi.
“Isegi loomaarst küsis, miks
mu buldog kogu aeg uriseb.
Ütlesin, et ta ei urise, vaid
hingab nii.”
Kirjanik
luges
ka
lõike
kahest
raamatust:
„Fantoomrattur“ ja „Jõmmu“.
Viimase
lõigu
põhjal
esitas kirjanik kuulajatele
küsimuse: millega tegemist?
2. klassi loodushuviline poiss
Rihard Rammul teadis, et
tegemist oli hobukaaniga
ning sai kirjanikult kingiks
autogrammiga raamatu.
Lõpuks said kõik soovijad
Mika Keranenilt autogrammi.
Pärast ühise pildi tegemist
saatsime kirjaniku koduteele.
Õhtusöök
söödud,
tuletasime
meelde
muinasjuttude
tunnused,
lahendasime
viktoriini

„Arva, millise raamatuga
on tegemist?“. Vaatasime lugesime slaidiesitluse abil
muinasjuttu „Kakuke“ ning
mõistatasime piltmõistatusi.
Alati on väga oodatud
ühine
filmivaatamine.
Seekord
siis
täispikk
multifilm „Beebi boss“, mille
vaatamiseks lapsed oma
madratsid saali vedasid.
Pärast filmi läksid kõik
lapsed
klassidesse,
kus
algas
vaikne
raamatute
ettelugemine.
Raamatute
lugemine
kestab
kuni
lapsed uinuvad. Tihti jätkub
pimedaski veel vaikne lugude
vestmine.
Öölugemisega
on
sama
vana
traditsioon
süüa laupäeva hommikul
pärast ärkamist meie tubli
kokatädide Aili ja Tiia
pannkooke. Siis hakkavad
saabuma vanemad oma
lastele järele.
Ka 13. jaanuaril kell
9 vajus koolimaja taas
nädalavahetuse tavapärasesse
vaikusesse. Juubelimaiguline
öölugemine oli läbi.
* Öölugemisi on nende
aastate jooksul vedanud Elo
Viigi, Hele Luht, Aime Palm
ja allakirjutanu.
* 2011. aastal otsis
Sihtasutusest
Archimedes
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OHHOO!konkursiga
ägedaid haridusideid ning
üheks neljast auhinnasaajaks
osutus
233
saadetud
haridusidee seas Krootuse
Põhikool oma öölugemistega.
Tunnustusega kaasnes ka
rahaline preemia.
Sigrid Mallene
Krootuse Põhikooli
õpetaja

KOGUKOND
Laste jõulupidu Valgjärve pargis
17.detsembril korraldas
MTÜ Koduküla Valgjärve
oma
kodukandi
laste
jõulupeo pargis laululava
juures.
Pidu oli maagiline. Park
nägi välja kui talvevõlumaa,
puud ning maapind oli kaetud
valge lumevaibaga. Väljas olid
ka mõned miinuskraadid,
mis andsid juurde mõnusa
talvetunde. Lume sees põlesid
õueküünlad. 16.00 kogunesid
kõik lapsed külaplatsile, kust
mindi ühiselt tõrvikutulede
saatel
lumisesse
parki
päkapikke
otsima.
Iga
päkapiku juures lauldi tuttav
jõululaul. Kui päkapikud olid
üles leitud, mindi üheskoos
tagasi laululava juurde, kus
lapsi ootas lõkkel valmistatud
kuum tee, mandariinid,
kommid ja piparkoogid.
Natuke aega maiustati kõige
maitsvaga.
Äkki märkas üks lastest
pargis
liikuvat
tuledes

saani ning hõikas kõigile:
”Vaadake,
Jõuluvana!”
Kõik lapsed jooksid parki
Jõulumehele vastu. Jõuluvana
tulekuga hakkas sadama
paksu laia lund. Nüüd
juhatati Jõuluvana piduehtes
kuusepuu juurde istuma.
Lapsed lugesid ja laulsid
jõulusalme kingipaki eest.
Pakid jagatud, tehti ühispilt
koos Jõuluvanaga. Varsti
- varsti tuligi Jõulumehel

jälle laste lehvitamise saatel
teele minna. Koos Jõuluvana
minekuga lõppes ka ilus
lumesadu.
Üritus oli väga vahva
ja jääb kõigile veel kauaks
meelde.
Täname kõiki ürituse
korraldajaid ja läbiviijaid.
Kohtume jälle uuel aastal!
Helena ja Birgiti emme

Lapsed päkapiku juures pargis laulmas.

Foto: Raivo Antsov

Kanepi Vallavalitsus ja Kanepi Laulu Selts kutsuvad külade esindajaid
kõigist Kanepi valla piirkondadest järgmisele ümarlauale 12. märtsil kell
17.30 Krootuse rahvamajja. Eesmärgiks on arendada vallavalitsuse ja külade
koostööd ning julgustada tegutsema. Tulge kindlasti oma mõtteid jagama ja
arutama, kuidas saaksime koos veel paremini edasi minna. Ootame osalema!

Kooraste külaselts soovib luua päris oma
külakeskuse
Kooraste
külaselts
kutsus
3.
veebruaril
kohalikku rahvast endisesse
Kooraste kauplusehoonesse
arutelule. Kuna Kooraste
külaelu on viimastel aastatel
hoogustunud, nähti paljude
inimeste poolt vajadust
luua päris oma kooskäimise
koht.
Kooraste külaselts on
seni jaksanud korraldada
külaliikumise ja kohaliku
kogukonna aktiviseerimise
eesmärgil erinevaid spordija kultuuriüritusi, mis on
enamasti suvised ehk siis
hooajalised ja ühekordsed
üritused.
Juba
pikemat
aega on olnud vajadus
ja soov muuta tegevusi
mitmekesisemaks
ning
laiahaardelisemaks.
Nii
kunagisi
põliselanikke
ja
nende
järeletulijaid,
praeguseid külaelanikke kui
ka külalisi kaugemalt on väga
raske kokku tuua olukorras,
kus
tegelikult
puudub
kokkusaamise koht, mis
oleks avatud aastaringselt
ning
kaetud
erinevate
tegevusvõimalustega.

Kanepi vald omandas
seltsitegevuse edendamiseks
ning
külaelu
arengu
soodustamiseks
Kooraste
külas
asuva
Mari-Anne
kinnistu. Kinnistul asub
endine Kooraste poehoone.
Külaselts soovib sellesse luua
külakeskuse.
Külakeskuse
loomise eesmärgiks on veelgi
enam tugevdada kohaliku
kogukonna
omavahelist
suhtlemist ja regulaarseid
ühistegevusi.
Seetõttu
kutsutigi
rahvas
kokku,
et üheskoos aidata kaasa
mõelda, leidmaks ärksaid ja
asjalikke ning kõiki Kooraste
kandi noori ja vanu ning
külastajaid
puudutavaid
ideid, mis peaks ühes
tänapäevases külakeskuses
olema. Koos vaadati üle
tulevase külakeskuse ruumid,
mis samuti kindlasti aitasid
ideede genereerimisele kaasa.
Rõõm on tõdeda, et
kohale
tuli
hulgaliselt
osalejaid igas vanuses, kokku
loeti eakamaid, nooremaid ja
lapsi 40 ringis. Selle hoonega
varasemalt kokku puutunud
inimesed rääkisid, et siin

majas pole ammu-ammu
olnud niisugust sagimist, kui
nüüd. Külaseltsi juht Urmas
Kivirand selgitas, et vajadus on
poehoone renoveerida ning
tulevikus see huvipäraselt
sisustada. Külaselts esitab
sel aastal taotluse LEADERprogrammi, lootes saada
investeeringutele
toetust.
Kohalikud avaldasid soovi
lüüa ise aktiivselt kaasa
nendes
töödes,
mida
projektidest rahastada ei
saa. Juba kevadisel „Teeme
ära“ talgutel on planeeritud
teha krundi heakorratöid,
samuti hoones tehtavad
eeltööd lammutamise ja
puhastustööde näol.
Kooraste endise poe
renoveerimine külakeskuseks
paneb aluse kogukondliku
kooskäimiskoha tekkimisele.
Projekti eestvedajatel on
kindel
plaan
taasluua
ajaloolisesse mõisasüdamesse
„oma rahva pesa“, kuhu alati
saab tulla ja kus on võimalik
kokku saada ning pidada
tähtpäevi
ja
suuremaid
üritusi.
Maido Puna

MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant eestvedamisel toimus 30. jaanuaril
Kanepi Seltsimajas seminar „Kuidas soodustada külade tegutsemistahet ja
koostööd kohaliku omavalitsusega?“. Kokkusaamisel jagasid infot ja kogemusi:
Ivika Nõgel, Kairi Kasearu ja Ahti Bleive. Kohale tulnud seltskond arutles
külaseltside ja külavanemate rolli üle. Leiti, et koostööks ja küla erinevate
teemadega tegelemiseks on vajalik leida kogukonnast kontaktisik või külaaktiiv.
Kuidas seda Kanepi vallas paremini korraldada ja mida saame ise ära teha?
Eelmisel aastal kutsus Kanepi Laulu Selts ühineva kolme valla MTÜd ja külaseltsid
ümarlauale koostööd arutama ja ühiseid plaane pidama. Sügisel saime Kanepi
Seltsimaja juures kokku seltside kultuurilaadal, mis õnnestus toredasti ja leidis
väga positiivse tagasiside osalejate ja külastajate poolt. Nüüd tahame astuda
järgmist sammu.
Kerli Koor, Marju Jalas

Foto: Maido Puna
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KULTUUR
RAAMATUKOGU

KINO

Mälumängu „EV 100“ võidukas finaal!
Mälumängu algus –
27.jaanuar 2017 ja finaal
02.veebruar
2018….
Üheksast etapist koosnev
mälumäng oli Kanepi valla
raamatukogude
kingitus
Eesti Vabariigile tema suurel
juubelil.
Eestvedajate
sügav
kummardus
kõigile
osalenutele! Oli meilegi
üllatus, et alustab kümme
3-liikmelist võistkonda ja nii
ka lõpetati. Praktiliselt kuni
viimase vooruni oli poolte
võistkondade võimalus tulla
kolme parema hulka. See
näitab ka võistlejate tarkust
ja huvi mälumängu vastu.
Ja juhtuski nii, et kahel
võistkonnal tuli veelkord
vastamisi minna. Ja alles
kolme küsimuse esitamise
järel selgus neist parim.
Lõpuüritusel
tänati
kõiki
osalejaid.
Kõik
mälumängus kaasa löönud
said tänutäheks „aupaberi“
ja Kõlleste Kommimeistrite
eri kujundusega šokolaadi.
Asendusliikmed võtsid vastu
lisaks
kalendermärkmiku.
Kõikide
põhivõistlejate
kingikotis
oli
Krista
Varuli
valmistatud
keraamilised kausid, millel
kiri „EV100“.
Kolmele
parimale võistkonnale veel
lisaks
raamatupoodide

Kanepi kinoklubi
Juba mitmendat aastat on
Kanepi Seltsimaja Kinobussi
kinokoja üks punktidest.
Kinokoda on üle Eestiline
võrgustik, kuhu kuuluvad
paljud kinopunktid ja enamus
neist just maarahvamajades.
Kinobussi kaudu levivad
põhiliselt kodumaised, aga
ka Euroopa filmitegijate
linateosed.
Uusi
filme
lisandub kogu aeg. Ka Kanepi
Seltsimaja on püüdnud ära
näidata enamuse uuematest
Eesti filmidest. Päris kõik
filmid ei jõua kohe peale
esilinastust kinopunktideni,
vaid alles siis kui suured
„päriskinod“ on need ära
näidanud. Näiteks film „Neljas
õde“ veel kinokoja kaudu ei
levi, „Klassikokkutulek 2“
kuuldavasti küll on tulemas
ka meile. Kanepi Kinoklubi
mõte on selles, et ka siin
kohapeal oleks võimalus

Mälumängurite ühispilt.
kinkekaardid.
Õhtu
seltskondliku osa hoidsid
üleval pillimehed Veiko
Kivi, Heino Tartes ja Noored
Sõbrad ning Ülar Kõrge.
Sai koos lauldud ja jalgagi
keerutatud! Kinnitati keha ja
loomulikult ei puudunud ka
juubelile vastav tort.
Veelkord tõdemus –
koostöös peitub jõud! Ja veel
– peaaegu kõik mälumängul
osalenud avaldasid soovi
jätkamiseks. Kes teab…..
Veelkord SUUR TÄNU
kõigile
mälumängul
osalenutele,
abilistele,
toetajatele!

Muusikat teevad Heino Tartes ja Noored Sõbrad ning Ülar Kõrge

Sportimisvõimalused Kanepi vallas

Sportimisvõimalused Kanepi vallas
Toimumise aeg

Koht

Lisainfo

Võimlemine

E 18.00-19.00
K 18.00-19.00

Maiken Keldu
5283267

Pallimängud

K 18.00-20.00
R 18.00-19.00

Kanepi Gümnaasiumi
peegelsaalis,
spordisaalis
Kanepi Gümnaasiumi
võimla

Stepaeroobika

T 19.00

Põlgaste raamatukogukülakeskus

Karin Joala
5517375

Lauatennis

T, N 18.00

Põlgaste raamatukogukülakeskus

Argo Zoludev
5129590

Võimlemisring

K 18.00

Erastvere raamatukogu- Riina Reest
külakeskus
5177686

Sulgpall,
lauatennis
Jalgpall

E, K 19.00
T, N 19.00

Krootuse Põhikooli
võimla
Krootuse Põhikooli
võimla

Jüri Härtsmann
53082992
Jüri Härtsmann
53082993

Krootuse jõusaal

E-R 18-21

Krootuse Põhikool

Jüri Härtsmann
53082994

Body Art

E 19.00-20.00

Saverna külakeskuse
saalis

Maaritsa
spordiring,
jõusaal
Saverna jõusaal

E,T,N 18.00 20.00

Maaritsa kultuurimaja
saalis

Annika Aruots
58667699
Osavõtutasu 4€
Leo Kann
55587068

Margus Nemvalts
51947299

E-R 17.00-20.00 Saverna kooli võimlas
teistel aegadel
kokkuleppel
K 19.00 - 20.00 Maaritsa kultuurimaja
P 18.00 - 19.00 saalis

Arne Ermel
5227567

Aeroobika

T 18.30 – 19.30 Valgjärve võimlas

Tervisevõimlemine

E 18.00 – 19.00 Valgjärve võimlas

Maiken Keldu
5283267
Osalustasu 3€
Terje Madi
5542040
Osalustasu 2€

Naiste jalgpall

E 19.00 – 20.30 Valgjärve võimlas
N 18.00 -19.30
T 19.30 -21.00 Valgjärve võimlas
R 18.30 – 20.00

Sass Suiste
5849 6066
Taavi Ott
5343 7927

Võrkpall

K 18.30 – 20.00 Valgjärve võimlas

Reijo Hausenberg
5207780

Tervisevõimlemine

T 17.00 – 18.00 Saverna külakeskuse
saalis

Põlgaste jõusaal

E-N 15.00-21.00 Põlgaste külakeskus
L, P 12.00-17.00

Füsioterapeut
Anu Kolk
Osalustasu 10 €
kuus või 3 € kord
Irina Kruusla
53445640

Terviseklubi
kepikõnnid

E, R 17.00
(talvisel ajal)
19.00 (suvisel
ajal)
Kokkuleppel

Aeroobika ja
kangitrenn
„Põleta ja vormi“

Korvpall

Tenniseväljak
Krootuse
Orupedastiku
discgolfi park ja
terviserada
Saverna
terviserada
Valgjärve
discgolfi park,
tervisespordirada

Algus Kanepi
kirikuplatsilt

Ilona Seedre
Osalustasu 2€

Vaike Meesak
56474903

Kanepi Gümnaasiumi
staadion
Valgustatud kuni Krootuse küla
kella 21.00

Tarvi Jõerand
55539443
Jüri Härtsmann
53082992

Valgustatud kuni Saverna küla
kella 20.30
Valgjärve küla

Arne Ermel
5227567
Marko Ani
56904994

1

Marju Jalas

TEATER

Kanepi valla
raamatukogude nimel
Tiina Hoop

Tegevus

erinevaid filme vaadata.
Meie näitamiskvaliteet on
kinobussi juhi Mikk Ranna
poolt heaks kiidetud ja need,
kes kuuluvad põhilise publiku
hulka, ei kurda. Peale filmi
vaatamist on võimalus juua
tassike teed ja muljetada
nähtud filmi üle. Samuti
on filmihuvilistel võimalus
arutleda millist filmi võiks
järgmisena Kanepisse tellida.
Kõik saavad tutvuda filmide
valikuga: kinobuss.ee.
Kinoõhtud
toimuvad
Kanepi
Seltsimajas
teisipäeviti, lastele mõeldud
filme
oleme
näidanud
pühapäeva
hommikutel.
Järgmine laste filmihommik
on 11. märtsil kell 12.00
„Nukatuka
metsarahvas“
vaatamine. Tulge kinno!

1.-3.koha võistkonnad III koht - Monika Karniol, Kristina Lepist,
Väino Kull. II koht - Karin Luiv, Ene Remmelgas, Ülle Kure.
I koht - Juss Konks, Raido Kont, asendusliige Tanel Andresson

VALDO PANT 90
Raadioja
teleajakirjaniku
VALDO
PANDI sünnist möödus
21. jaanuaril 90 aastat.
Peaaegu terve pühapäevase
päeva näitas ETV2 saateid
armastatud
saatejuhist,
kes kuulus 20.sajandi 100
eesti suurkuju hulka. Tema
85.sünniaastapäeva puhul
avati Valgjärve valla Saverna
külas Tamme kooli juures
mälestuskivi.
Kolmapäeval, 24.jaanuaril
toimus tema sünniaastapäeva
tähistamine
Saverna
raamatukogus. Külla olid
tulnud Tallinnast Voldemar
Lindström
(kunagine
programmijuht),
Krista
Juhvelt (omaaegne Panditiimi
kaastööline),
Ivan
Makarov (Pandi preemia
laureaat 2011), Tiit Kimmel
(rahvusringhäälingu
muuseumi juhataja) ja Mai
Mikiver (rahvusringhäälingu
muuseumi assistent).
Raamatukogus
oli
väljapanek Pandi preemia
laureaatidest (Rein Karemäe
1980, Aarne Rannamäe 2008,
Ivan Makarov 2011 ).
Päeva
tähistamine
algas
tema
sünnikohas
Tamme
algkooli
juures
küünalde
süütamisega.
Rahvusringhäälingu
poolt
asetas mälestuspärja Ivan
Makarov. Tegime ühispildi.
Üritusel
Saverna
raamatukogus
süütasid
mälestusküünla
laual
külalised Tallinnast ja kodu-

uurija Sulev Unt. Üritusest
osavõtjaid tervitas Kanepi
vallavanem Andrus Seeme.
Alustati kodulootunniga
Saverna kooli õpilastele.
Esinejad
panid
lastele
südamele, et hea ajakirjanik
ei tegele poliitikaga. Jälgige
loodust,
käige
lahtiste
silmadega
ringi,
ärge
häbenege
oma
mõtteid
paberile panna ja õppige
ikka ajakirjanikuks. Nad olid
kaasa võtnud Pandi päevikud
lastele näitamiseks. Kui ilus
käekiri! Koolilastele jagati
Valdo Pandi kohta ilmunud
V. Lindströmi koostatud
raamatuid „Kas mäletad?”
ja „Elu kui mäng”, kuhu sai
autogrammi
mälestuseks
paluda.
Hea oli kuulata kaasteeliste
mälestusi
tunnustatud
inimesest. Kõlama jäi mõte –
kõike, mida Valdo Pant tegi,
tegi ta kirega.
Voldemar Lindström oli
koostanud uue raamatu „Elu
kui mäng” Pandi päevikute
põhjal. Ta tutvustas oma
trükilõhnalist raamatut, mida
oli võimalik hiljem osta, sest
müüki raamat ei tule. (Autori
kulu ja kirjadega välja antud).
Väga tore südamlik üritus
oli.
Aitäh
vaevanägijale
Tiinale!
Järgmiste kohtumisteni!
Ilse Aigro,
osaleja Valgjärvelt

“... JA ÕUNAPUUD ÕITSEVAD” ALLE-SAIJA TEATRISTUUDIO
KINGITUS EESTI VABARIIGILE
100. sünnipäev ei ole
naljaasi, Eesti Vabariigi oma
seda enam. Nagu paljud
teisedki, valmistame ka
meie Alle-Saijal Vabariigi
sünnipäevakingitust. Tõsi
küll, natuke on see ka
kingitus iseendale, sest
seekordse lavastuse näol on
tegemist tõsielusündmustel
põhineva looga, mis on osa
lavastaja perekonnaloost.
Autorilavastus
“...
ja
õunapuud
õitsevad”
on
eluloodraama. See on ühe
Võrumaa pere lugu, mis viib
vaataja läbi eelmise sajandi
Eesti keeruliste aastate ning
maalib pildi elusaatustest, mis
võiksid kuuluda igale eesti
perele. Selle loo keskmes on
ühe suguvõsa kanged naised,
kes igasuguste aegade ja
saatuselöökide kiuste on elu
edasi kandnud. Nende kaudu
räägib see lugu ühtlasi ka
kehvadest oludest võrsunud
eesti meestest, kes ideaali
otsides karmidele aegadele
jalgu jäid ja alla vandusid.
See on ka lugu oma maast
ja mullast, mida igatseti, aga

mis siiski ei toonud paremat
elujärge. Ja õunapuudest,
mis ühes vanas taluaias on
olnud erinevate elusaatuste
tummadeks tunnistajadeks
Lavastust
mängitakse
Alle-Saija Teatritalus neljal
korral. Esietendus toimub
laupäeval, 3. märtsil algusega
kl 19:00, etendused veel 24.
ja 31. märtsil ning 14. aprillil.
Seejärel on plaanis tutvustada
lavastust
külalisetenduste
kaudu
mujal
Põlva
maakonnas ja ka väljaspool.
Lavastuses teeb kaasa peaaegu
kogu Alle-Saija Teatristuudio
trupp. Kostüümikunstnikud
Ingrid Ulst ja Sirje Loodus,
valguskunstnik Triin Ulst.
Lavastus
valmib
Eesti
Kultuurkapitali toel.
Pühendame selle lavastuse
kõigile eesti peredele, kelle
juured on kõigile raskustele
vaatamata sügaval Eestimaa
mullas. Elagu Eesti!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu
/ Alle-Saija Teatristuudio
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Sünnid

Kanepi valla sündmuste kalender veebruar - märts 2018
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

01.02-28.02

Saverna noortekeskuse ettevõtlusringi näitus NOOR DISAINIB Saverna raamatukogu
EESTIT

Õnnitleme!

ADEELE LIBER
Kanepi alevik
ELIISE MÖLS
Sirvaste küla
ANNA-LII HÕLST
Saverna küla
FELICIA FERENTS
Karste küla
DANIEL-DEMAR LINDER
Peetrimõisa küla

22.02 kell 16.00

Endise riigivanema Heinrich Marki austamine

Ihamaru küla

22.02 kell 18.00

Kanepi valla tunnustusüritus

Kanepi seltsimaja

24.02 kell 07.23

EV 100. aastapäeva maakondlik lipuheiskamise
tseremoonia Kanepi Vabadussõja ausamba juures

Kanepi Vabadussõja ausamba
juures

24.02 kell 11.00

Matk EESTI TERVISEKS!

Stardid Kanepi kirikuplatsilt ja
Saverna Konsumi parklast

03.03 kell 19.00

Etendus “…ja õunapuud õitsevad”

Alle-Saija teatritalu

09.03 kell 21.00

Naistepäeva pidu

Põlgaste külakeskusraamatukogu

KUULUTUSED

10.03 kell 16.00

Teatripäev “Kanepi Harrastusteater 10”

Kanepi seltsimaja

11.03 kell 12.00

Kanepi Kinoklubi film lastele “Nukatuka metsarahvas”

Kanepi seltsimaja

12.03 kell 17.30

MTÜ-de ja külade eestvedajate ümarlaud

Krootuse rahvamaja

Anda üürile kahetoaline
renoveeritud korter Valgjärvel.
Kontakttelefon 56904994

16.03 kell 21.00

Kevadine tantsuõhtu, ansambel MAMA

Krootuse rahvamaja

17.03 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogukülakeskus

23.03 kell 20.00

Kevade alguse pidu, ansambel VÄLIHARF

Maaritsa kultuurimaja

24.03 kell 19.00

Etendus “…ja õunapuud õitsevad”

Alle-Saija teatritalu

25.03 kell 13.00

Muinasjututund

Alle-Saija teatritalu

27.03 kell 16.00

Ajaloolise fotonäituse “Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl”
avamine

Kanepi seltsimaja

31.03 kell 19.00

Etendus “…ja õunapuud õitsevad”

Alle-Saija teatritalu

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Metsakonsulent-taksaator
LEMBIT UUK
Metsa inventeerimine, hindamine ja
nõustamine.
Tel 5284031, e-post lemuuk@hot.ee;
lemuuk@gmail.com

Uma Pido
matkasari





Heldur Zupping
06.04.1944-09.01.2018
Aivar Truus
03.09.1956-12.01.2018

17.03.2018 kell 11 matk Karula kihelkonnas.
Otsitakse Lüllemäe kandis Jaan Lattiku radu.

Enn Uibo
28.06.1955-14.01.2018

31.03.2018 kell 11 matk Kanepi kihelkonnas.
Liigutakse Koorastes ümber kuue Kooraste järve.

Mihkel Austa
24.08.1932-20.01.2018

14.04.2018 kell 11 matk Hargla kihelkonnas.
Käiakse Koiva jõe ääres, otsitakse Koiva kondude peal
“viiendat aastaaega”.

95

Aino Nõmmiste
01.03.21923 (Pikajärve)
Johanna Sõlg
14.03.1923 (Lauri)

90

Leo Parras
21.03.1928 (Põlgaste)

85

Helju Visnapuu
03.03.1933 (Piigandi)
Liidia Hokkanen
07.03.1933 (Piigaste)
Kaljo Madi
28.03.1933 (Aiaste)
Silvia Lõhmus
29.03.1933 (Ihamaru)

80

Galina Timofeeva
03.03.1933 (Sulaoja)
Enno Lokk
07.03.1933 (Põlgaste)

75

Aino Varul
03.03.1943 (Maaritsa)
Aksel Assi
26.03.1943 (Piigandi)

70

MÄLESTAME

Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!
2017. aasta matkad on edukalt matkatud.
Järgmised matkad hakkavad peale märtsis 2018.

Sünnipäevad märtsis

Peeter Kõiv
06.12.1941-22.01.2018

28.04.2018 kell 11 matk Vahtsõliina kihelkonnas.
Matkatakse Piusa ja Tudõrna kandis.

Ellen Ott
28.02.1929-22.01.2018

12.05.2018 kell 11 matk Rõugõ kihelkonnas.
Hulgutakse Paganamaal vanakuradi teed pidi.

Margus Soon
11.11.1963-24.01.2018

2.06.2018 kell 11 matk Põlva ja Rõugõ kihelkonna piiril.
Käiakse Võru linnas, uuritakse Piiri tänavat, kust läheb
Põlva ja Rõugõ kihelkonna piir.

Tooni Aigro
08.08.1932-27.01.2018

Lehte Into
03.03.1948 (Kanepi)
Tiiu Lauk
05.03.1948 (Kanepi)
Helge Traat
16.03.1948 (Krootuse)
Leo Peedusoo
31.03.1948 (Erastvere)

65

Relvo Värton
02.03.1953 (Saverna)
Ann Must
08.03.1953 (Mügra)
Albert Žoludev
12.03.1953 (Põlgaste)
Aimar Uibo
18.03.1953 (Sirvaste)
Sirje Oras
19.03.1953 (Ihamaru)
Ladva Tiiu
20.03.1953 ( Kanepi)

ELEKTRITÖÖD
• 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.

TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

TREND FURNITURE

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

Järgmine leht ilmub märtsis 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

