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Ilusat suve!
Kanepi Gümnaasiumi lastekoor ja Kanepi Avatud Noortekeskuse
segarühm XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus

Foto: M.Järv ja Kanepi ANK

Meeldejääv suveetendus
Tore Kanepi kultuurirahva ühispidu suvelavastus „Kangelane tuleb koju“ toimus köstrimaja hoovis 25.juunil. Aitäh
tegijatele: lavastaja Janno Puusepp, kunstnik Anne-Mai
Tevahi, liikumisjuht Mari Rüütli, helitehnik Tauno Pettai,
idee autor ja korraldaja Marju Jalas. Osades Alle-Saija Teatristuudio näitlejad Ülle Sillamäe, Ingrid Ulst, Kent Joosep,
Aivo Kikerman ning Kanepi seltsimaja kollektiivid. Peo
jäädvustas Vaidu Vidil ja kõik saavad seda lõbusat lugu
vaadata https://youtu.be/1UNwF7JmqKE
Fotod: Alle-Saija Teatritalu

Vallavanema veerg
Eelmise aasta 13. detsembril
otsustasid Kanepi, Kõlleste ja
Valgjärve valdade volikogud
ühisel istungil, et haldusreformi käigus liitutakse ühiseks
vallaks, mille nimeks saab
Kanepi vald. 26. jaanuaril kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus
heaks kolme valla ühinemislepingu.
Haldusreformi seaduses oli tingimus, et ühinevate
omavalitsuste rahvaarv peab olema vähemalt 5000 elanikku. Kolmel vallal jäi sellest 1. jaanuari seisuga puudu 38 inimest ja seetõttu pidime põhjendama, et me
oleme haldussuutlikud ja suudame pakkuda seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesandeid. Otsust
tehes oldi veendutud, et kuigi nõutud 5000 elanikust
võib natuke puudu jääda, siis ei tohiks saada see määravaks, et kriteeriumit mitte täites sundliidetakse meid
mõne suurema omavalitsusega. Lisaks olid vallad läbi
viinud mitmeid küsitlusi ja koosolekuid, mis toetasid
antud ühinemist. Kuigi omavalitsuste esindajad olid
korduvalt kohtunud ministritega ja teiste ministeeriumi ametnikega, siis lõpliku kindluse saime 15. juunil,
kui Vabariigi Valitsus kinnitas erandi, millega Kanepi
vald, Kõlleste vald ja Valgjärve vald moodustavad ühise
omavalitsuse, mille nimeks saab Kanepi vald. Rohkem
infot on võimalik leida Kanepi valla kodulehelt www.
kanepi.ee haldusreformi rubriigist.
Järgnevalt ülevaade vallas tehtavatest töödest.
Põlgaste pansionaadi õuealale on paigaldatud puhkamiseks ja värske õhu käes mugavamalt viibimiseks välipaviljon. Samuti paigaldati kivisillutisest tee pansionaadist laululavani, et inimestel ja ratastooliga liikujatel
oleks kergem laululavani jõuda.
Seoses Kanepi seltsimaja maakütte paigaldusega ja Eesti Maaülikooli ning Tartu Kõrgema Kunstikooli poolt
koostatud planeeringuga soetati juurde maad, et seltsimaja tagumisele alale saaks rajada ilusa ja korrastatud
avaliku ruumi, kus saab läbi viia erinevaid esinemisi
ning vaba aega veeta. Seltsimaja maakütte paigaldamisel on jäänud teha sisemised seadistustööd.
Juuli lõpuks peaks valmima lasteaia trepikoja ja siseruumi remont.
Juuli alguses alustati Kanepi aleviku katlamaja ehitustöödega. 2,5 aastat kestnud ettevalmistused, projekteerimised, kooskõlastused ja rahastustaotlused on tehtud ja ajakava kohaselt peaks keskkonnasõbralik küte
jõudma alates sügisest Kanepi Gümnaasiumisse, vallamajja ja Kanepi lasteaia kompleksi. Selle tulemusena
loobutakse ebameeldivat lõhna tekitavatest õlikateldest
ja kooli hoovis olevatest puiduvirnadest. Kuna ehitustööde ala on seoses küttetrassi paigaldamisel suur, siis
palun inimestel jälgida infotahvleid ja viitasid ohutuse
tagamiseks.
Valminud on Kanepi kirikumüüri projekt, mis on
Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud. Nüüd, kus
kõik kooskõlastused on olemas saame müüri rekonstrueerimiseks ehitushanke välja kuulutada.
Ilusat suve!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kanepi Vallavolikogu istungi Internet koju
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös
kokkuvõte
kohalike omavalitsustega Põlvamaal projekti „InKanepi Vallavolikogul toimus juunikuus kaks istungit, neist esimene neljapäeval, 15. juunil 2017. a kell 15.00 vallamaja saalis.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Osaleda asutajaliikmena mittetulundusühingus Kagu Ühistranspordikeskus.
Mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus loomise eesmärgiks on tagada maakonnaliinide avaliku teenindamise lepingu sujuv üleandmine kohalikele
omavalitsustele ühiseks täitmiseks alates 01.01.2018. a.
2. Osta Kanepi valla omandisse kinnistu, asukohaga Põlva maakond, Kanepi vald,
Kanepi alevik, Niidu tn 24, katastritunnusega 28501:001:0619, pindalaga 1182 m2,
sihtotstarbega elamumaa 100%. Kinnistu ostmine on vajalik Kanepi Seltsimaja
maa-alale kavandatava puhkeala terviklikkust silmas pidades ja selleks, et saada
sobiv maa seltsimaja küttesüsteemi ehitusel maakütte torustiku paigaldamiseks.
3. Kinnitada Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla ühinemisel moodustuva Kanepi
valla valimiskomisjon kuueliikmelisena järgmises koosseisus: Katrin Slungin, Tiia
Urm, Eva Raup, Helvi Nutt, Elen Heidok ja Maire Meitsar. Valimiskomisjoni asendusliikmeks nimetada Piret Rammul.
4. Määrata Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla ühinemise tulemusena moodustuva
Kanepi valla volikogu liikmete arvuks 19, moodustada volikogu valimisteks üks
19-mandaadiline valimisringkond nr 1 ning määrata valimisringkonna piiriks
Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla ühinemisel moodustuva uue kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumi piir.
5. Vabastada Kanepi Vallavolikogu 19.05.2015 otsusega nr 19 kinnitatud vallavalitsuse liige Kalmer Lina tema isiklikul palvel vallavalitsuse liikme kohalt alates
09.06.2017.
6. Võtta teadmiseks revisjonikomisjoni kontrolli tulemused ja teha Kanepi Vallavalitsusele ettepanek revisjonikomisjoni 23.05.2017 aktis toodud ettepanekute
realiseerimiseks. Vallavalitsusel anda augustikuu volikogu istungil ülevaade ettepanekute täitmisest.
7. Muuta Kanepi Vallavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 29 kinnitatud Kanepi
Gümnaasiumi põhimäärust, et viia see kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses toodud nõuetega. Põhimäärusele lisatakse kooli õpilasesinduse valimise ja
õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord.
Juunikuu teine istung toimus seoses volikogu, vallavalitsuse ja allasutuste ühise
reisiga 30. juunil 2017. a Pärnumaal Kihnu vallas Linakülas Kihnu Rahvamajas.
Reisi käigus toimus kohtumine Kihnu vallavanemaga, kes andis põhjaliku ülevaate Kihnu valla toimimisest ja tööst ning vastas küsimustele. Lisaks külastati Kihnu
lasteaeda, põhikooli ja pärimuskooli, tutvuti kohaliku rahvamajaga, külastati Kihnu Püha Nikolai kirikut ja Kihnu Muuseumi. Saadi osa folklooriansambli „Kihnumua“ meeleolukast esinemisest ja tehti ringkäik saarel, tutvumaks selle ajaloo
ja loodusega.
Volikogu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Kinnitada Kanepi valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne,
mille koosseisu kuuluvad tegevusaruanne, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne, sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja Kanepi Vallavalitsuse protokolliline otsus 2016. aasta majandusaasta aruande heakskiitmise kohta.
2. Kinnitada raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord, mis reguleerib riigieelarve toetusfondist raske või
sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist. Uut korda rakendatakse alates 01.07.2017 ja selle alusel eraldatakse rahalisi vahendeid raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress
on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi vald. Rahalisi vahendeid kasutatakse
raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks. Toetatavad sotsiaalteenused on lapsehoiuteenus,
tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, lapse ja tema pere nõustamisteenused
(võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne), lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse), lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused
(massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud, lapsele abivahendi soetamine või rentimine, lapsele eluruumi kohandamine, mis on vajalik
lapse erivajaduse tõttu, erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulud ning
muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja
tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi. Toetuse saamiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada Kanepi Vallavalitsusele vormikohane taotlus koos lisadokumentidega.
3. Määrata Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnaks Kanepi
valla haldusterritoorium.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti valla veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 15. augustil. Volikogu istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.
ee hiljemalt 4 päeva enne istungit.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

ternet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt
90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga.
Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.
Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile
kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused,
mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused
- internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.
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Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme,
millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke
piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu
eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga
liituda soovijate võimalikult suur arv.
Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu
internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb
soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.
Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad
sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.
Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitsusest.

Avalik pöördumine mustkatte paigaldamiseks
Lajavangu – Sillaotsa – Kooraste teelõigule
Kooraste inimeste avalik pöördumine jõudis kohalikust omavalitsusest Maanteeametini. Arvestades pöördumise olulisust soovitakse avaldada kirjavahetus ja vastused Kanepi Teatajas.
1. Avalik pöördumine Kanepi Vallavolikogu, Kanepi Vallavalitsuse poole alljärgneva tekstiga:
„Palume leida võimalus paigaldada mustkate Lajavangu – Kurvitsa – Sillaotsa – Kooraste maanteelõigule, kuna see
on oluline ühendustee Kanepiga eriti Kooraste, Rebaste ja Jõgehara küla elanike jaoks. Viimastel aastatel tehtud osaline tolmuvabaks muutmine ei õigusta, tee on pidevalt auklik ja rööbastesse sõidetud.“
Edastatud kirjal oli 53 allkirja. Koorastes, 6. mail 2017.
2. Kanepi Vallavalitsusest paluti kiri edasi saata AS TREV-2 Grupile.
3. Vastus avalikule pöördumisele AS TREV-2 Grupilt 11.05.2017.
Täname Teid pöördumise eest seoses võimaluse eest paigaldada mustkate Lajavangu – Kurvitsa – Sillaotsa – Kooraste maanteelõigule. Kuna AS TREV-2 Grupp on Maanteeameti lepingu partner hoolde alal, siis ei ole meie pädevuses
paigaldada Teie soovil mustkate nimetatud lõigule. Palume pöörduda tee omaniku Maanteeameti lõuna regiooni
poole.
Lugupidamisega Meelis Seppam, Teehooldetööde valdkonnajuht
4. Avalik pöördumine edasi saadetud Maanteeameti lõuna regioonile 12.05.2017.
5. Maanteeameti vastus 12.06.2017 nr 19-9/17-00061/065.
Tolmuvaba katte ehitus riigiteedele 18116 ja 23140 (Lajavangu-Sillaotsa-Kooraste) Täname Teid huvi ülesnäitamise eest riigiteede nr 18116 Erastvere-Sillaotsa ja 23140 Sihva-Järvere (lõikudel Lajavangu-Kurvitsa-Sillaotsa-Kooraste) arengusuundade vastu. Olete teinud ettepaneku Maanteeametile ehitada kruusateedele kate. Riigimaanteede arendamisel ja katte alla viimisel lähtume kehtivast teehoiukavast, millega on võimalik tutvuda https://
www.mnt.ee/et/tee/teehoiukava-aastateks-2014-2020. Teehoiukava on koostatud seitsmeks aastaks, tulenevalt 20142020 Euroopa Liidu (EL) ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise planeerimise ning Transpordi Arengukava
2014-2020 ja selle finantseerimise planeerimise kooskõla tagamise vajadusest. Teehoiukava on koostatud Transpordi
arengukava 2014-2020 eelnõu alusel ning täidab selle alaeesmärki 2. Kvaliteetsed teed ja sujuv liiklus.
Lähtudes teehoiukava alusel koostatud katete ehituse nimekirjast tuleb kahjuks tõdeda, et sellele teele katte ehituseni
kuni aastani 2020 ei jõuta.
Maanteeamet teostab ka edaspidiselt riigiteedel 18116 Erastvere-Sillaotsa ja 23140 Sihva-Järvere lõiguti tolmutõrjetöid kloriididega, andes seega maksimumi, mis hetkel teha saab.
Püüame Teie ettepanekuga uue teehoiukava koostamisel arvestada.
Täname kaasa mõtlemast riigiteede arendamisele.
Lugupidamisega Tiit Valt, lõuna regiooni hooldevaldkonna juht
Tõnis Pleksepp, Tonis.Pleksepp@mnt.ee; 799 8452
6. Kanepi Vallavolikogu 23. mai 2017 istungil otsustati toetada eraisikute poolt Maanteeametile esitatavat ettepanekut Lajavangu – Kurvitsa – Sillaotsa – Kooraste teelõigul mustkatte paigaldamiseks.

Üleskutse Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste valla
külakogukondadele ja MTÜdele!
Kevadisel ühisel ümarlaual lepiti kokku, et kolme
ühineva valla MTÜde ja külakogukondade esimeseks ühiseks sündmuseks võiks saada sügiskultuuri
laat-väljanäitus Kanepis, 23. septembril.
Selle sündmuse mõte oleks järgmine: iga kogukond tuleks välja oma paviljoni ehk väljapanekuga, mis võiks
olla eriliselt, põnevalt kujundatud, kaunistatud. Välja
tuua võiks oma küla, kogukonna, MTÜ eripära: millise
käsitöö, toidu ( hoidised, küpsetised jne) või muu toodangu valmistamisega, koduloomade, lindude kasvatamisega tegeletakse; milliseid pillimehi või muidu põnevaid inimesi selles kohas elab, millised on traditsioonid,
huvitavad paigad jne. Kindlasti tasub heitlikule suvele
vaatamata kasvatada erinevaid aia- ja põllusaadusi selle

pilguga, et antud päeval need kõige uhkemad, erilisemad ja „nunnumad“ Kanepisse väljanäitusele kokku
tuua. Oodatud on oma külade etteasted ja lisaks on
tulemas esinejaid väljaspooltki. Võtke kokku oma küla
aktiivid ja hakake juba varakult plaane pidama! Külade
roll meie ühiskonnas on järjest olulisemaks muutumas,
oma küla tugevusi saamegi sellistel sündmustel esile
tuua ja see on hea võimalus ka külades endis rohkem
koostööd arendama hakata.
Palume oma osalemisest sügiskultuuride laadal-väljanäitusel teada anda 1. septembriks
marju.jalas@gmail.com 58163636
Täiendavat infot küsige julgelt!
MTÜ Kanepi Laulu Selts

TEADE EHITUSTÖÖDEST

tel. 5050890. Ehitustöödega alustatakse augustis.
Katlamaja ja kaugküttetrasside ehitustööde järelevalvet
teostab OÜ Keskkonnaprojekt, kontaktisik Aare Leis,
tel. 5131489
Ehitustööde kavandatav lõpptähtaeg on 30. september.
Katlamaja ehitustööde graafik on vaadeldav Kanepi
valla veebilehel www.kanepi.ee

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi kaugkütte katlamaja ehitustööd algasid 10. juulil. Ehitustööde
peatöövõtja on Kolmex OÜ, kontaktisik projektijuht:
Andres Strati tel. 56628904.
Kaugküttetrasside ehitustööde peatöövõtja on Magma
Kinnisvara OÜ, kontaktisik Jevgeni Tšernomorov,
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Kogukonnapäev oli meie endi nägu
On rõõm ja hinges suur rahulolu, et teine kogukonnapäev ja Ritsike laat läks kenasti korda. Ilmataat järjekordselt soosis meie üritust.
Külastajaid oli üllatavalt palju. Oli meie kogukonna rahvast, aga ka lihtsalt Kanepist läbi
sõitjaid, kes tulid uudistama ja ka päris palju
naabervaldade inimesi. Seekordne kogukonnapäev oli natuke teistmoodi kui eelmine. Eks
me püüagi iga korraga teha midagi paremini, katsetame uusi asju ja teostame uusi mõtteid. Võib-olla
kõik ei läinud päris nii, nagu esialgu plaanisime,
aga vigadest ju õpitakse. Saime palju uusi mõtteid,
kuidas järgmisel aastal veelgi paremini üritust korraldada. Sellel aastal oli ka müüjaid arvukamalt. Eks
esialgu ikka kombatakse piire. Paljud olid juba tuttavad eelmisest korrast - ju siis meeldis, ega muidu
tagasi tuldud.
Meeleolu oli meie endi tegevustest kantud ja meie
endi nägu - ägedad “Kanepi nõiad”, energilised Ka-

nepi linetantsijad ja lustlik “Piitsa küla punt”. Särtsu
päevale tõid ka külalised Setumaalt ja koertekool
“Vurrude nimel” Võrumaalt.
Tahan südamest tänada kõiki, kes selle päeva õnnestumisele kaasa aitasid. Väga sõbralikud ja lahked naabrid, kolleegid, kes tulid minu “hullude”
ideedega kohe kaasa, kõik minu väga head sõbrad,
minu pere, kellele see päev on alati töörohke, abivalmid Kanepi inimesed, Kanepi linetantsijad, kes
on leidnud alati aega, et kohal olla ning Ülle, kes
päeva toredasti juhtis.Tuhat tänu ka minu suurele
abimehele Taunole. Eriline tänu ürituse suurtoetajale - Kanepi vallavalitsusele.
Päev oli tore ja loodan, et selline üritus seob meie
oma rahvast ühtseks kogukonnaks ja toob ka mõne
kaugema kandi inimese jälle tagasi Kanepisse.
Uute kohtumisteni ja kõiki veelkord tänades
Aire Hallap

Ritsike kogukonnapäev ja laat. Foto: S. Hallap

Tilleoru matkarada 60
Kanepi vallas Varbuse külas asuv Tilleoru matkarada rajati 1957.aasta kevadel Erastvere metskonna metsaülema Jaan Tiivoja initsiatiivil. Seega on
juba 60 aastat seda rada tallatud.
Viimased aastad on aga rada olnud kehvas seisukorras,
kuigi seda on aeg-ajalt remonditud. Sellel kevadel pani
RMK õla alla ja rada sai korrastatud. Oru veerel olev
rada sai uued piirded, uuendatud on sillad ja laudteed.
Uuendatakse ka olemasolevad infotahvlid. Täname
Metsavalli talu perenaist ja peremeest, kes meid abistasid matkaraja korrastamisel!
Matkaraja pikkus on 5 kilomeetrit. Rada on huvitav
ja mitmekesine. Alustades Tilleorust ja liikudes mööda Ahja jõe ürgorgu jääb teele Tilleoru tamm, Trepimäest väljavoolavad allikad, lamminiidud, kopratamm,
Metsavalli talu hooldatud mets, metsavenna punker.
Liikudes vaikselt ja rahulikult võib kohata metsloomi
ja linde, kelle koduks on ürgmets. Kevadel on võimalik

näha haruldasi seeni nagu limatünnik, urnseen, kevadkogrits. Edasi liikudes jõuame Merioosõ mäeni, kus on
kõrge liivakivi koobas, mille praost voolab välja Merioone allikas, kus on matkajal võimalik janu kustutada.
Minnes trepist üles mäe tippu on näha, kuidas laiub
suur Ristimänd, mille juures saab jalgu puhata. Järgneb
Tsiakirikumägi, kust on vaade alla orgu.
Matkarada kulgeb mööda Hurmi oja kallast, kus on
mitmekesine taimestik, eriti kaunis kevadel. Matkateele
jääb Maanteemuuseum, kus on võimalik keha kinnitada. Matkaraja lõppu jääb kõrge Kantsimägi.
Käes on kaunis suvi ja puhkuste aeg. Loodus ootab matkajaid.
Head matkamist loodusega koos!
Liivia Miil
RMK Loodusvahi abi
Tilleoru Merioone kivipaljand. Foto: RMK

Raske treeningul, kerge etendusel ehk
kuidas valmib „Viikingitütar Ragna“
Sel suvel teeme Alle-Saijal mõningaid asju jälle teistmoodi. Meil
on esmakordselt oma teatristuudio tegemisi tutvustav teatrisuvi,
osaleme esmakordselt Avatud Talude päeval ja ... esmakordselt
katsetame suvelavastuses lavavõitlust. Dramaturgi ja lavastaja Janno Puusepa käe all on valmimas humoorikas koguperelavastus
„Viikingitütar Ragna“, mis esietendub 22. juulil. Selle dünaamilise
lavastuse tuumaks on liikumise ja lavavõitluse stseenid, mille on
seadnud näitleja Anne-Mai Tevahi. Milline lavastus on „Viikingitütar Ragna“ ja kuidas edeneb selle ettevalmistamine? Sellest räägivad lähemalt autor ja lavastaja Janno Puusepp ning liikumisjuht
Anne-Mai Tevahi, kes täidab ka lavastuses nimiosa.
JANNO PUUSEPP, „Viikingitütar Ragna“ autor ja lavastaja:
1) Mida tähendab sinu jaoks koguperelavastuse tegemine? Kas see on keerulisem
kui sinu tavapärane töö (s.t. täiskasvanute
lavastused)?
Koguperelavastuse kirjutamine on minu
jaoks kindlasti keerulisem kui täiskasvanutele mõeldud teksti kirjutamine, sest kuigi
mõlema puhul kehtib see, et lugu peab olema õpetlik, siis koguperelavastus võiks olla ühtaegu süütu ja lõbus.
2) Kust said inspiratsiooni “Viikingitütar Ragna” kirjutamiseks?
Inspiratsiooni sain sellest, et Alle-Saija mehed Aivo ja Ando ütlesid
ühel päeval, et nemad tahaksid järgmises suvelavastuses viikingeid
mängida. Mina ütlesin, et olgu ... ja tegimegi.
3) Kes on sinu lemmiktegelane selles loos?
Minu kui autori ja lavastaja jaoks peaksid kõik olema lemmikud.
Aga võib-olla mulle meeldivad Ragna ja pealik mõlemad võrdselt,
sest neil on hea isa ja tütre suhe. Seda on ilus kirjutada ja vaadata.
4) Mida tähendab sinu jaoks lavastamine Alle-Saijal? Kas plaanid Alle-Saija Teatristuudios lavastamist jätkata ja millised on
plaanid uueks hooajaks?
Alle-Saijal lavastamine tähendab minu jaoks ikka väljakutset, sest
trupp on suur. Aga trupi eelis on see, et nad tahavad areneda ja
teatrit teha. Seda ma üritan neile ka oskuste piires pakkuda. Tulevikus lavastan kindlasti Alle-Saijal edasi ja plaanid uueks hooajaks
teeb Ingrid.

ANNE-MAI TEVAHI, „Viikingitütar Ragna“ liikumisjuht ja nimiosatäitja:
1) Milline on viikingitütar
Ragna? Kas Ragna ja Anne-Mai on sarnased? Miks?
Ragna on julge ja elava loomuga tüdruk, kellele meeldivad igasugused väljakutsed.
Ta on tüdruk, kes unistab
suurelt ega anna kunagi alla. Tema unistused on sellised, mis saavad tõeks. Nii ta vähemalt ise usub. Millised
on Ragna unistused ja kas need ka päriselt tõeks saavad,
peab igaüks ise vaatama tulema. Ma usun, et Anne-Mai
tunneb end Ragnas ära küll ja nii ka iga vaataja, olgu ta Lavavõitlustreening Alle-Saija Teatritalus, fotol vasakult Aivo Kikerman, Anne-Mai
siis väike kui suur, kes vähemalt korra elus on unistanud Tevahi ja Merike Ingver. Foto: Alle-Saija Teatritalu
või midagi sügavat oma südames püüda proovinud.
4) Teed Alle-Saija Teatristuudio lavastuses kaasa esmakordselt.
2) Mis sulle sellesuvise koguperelavastuse juures kõige rohkem
Mida see sinu jaoks tähendab - mis meeldib kõige rohkem ja mis
meeldib? Kes on sinu lemmiktegelane Ragna loos?
on harjumatu? Kas tahaksid ka edaspidi Alle-Saija TeatristuuSelle suve lavastuse juures paelub mind loodus -ja väike pilguheit
dio tegemistes osaleda?
kuhugi kaugemasse aega. Viikingite küla valmimist ootan isegi
Alle-Saija Teatristuudios teen kaasa esimest suve. Ootasin proovijuba suure õhinaga. Eks lemmiktegelasteks ole ikka suured kangede algust väga suure elevuse ja hulga mõtetega - milline on trupp,
lased. Viikingipealik ja tema suur hulk lapsi. Kindlasti annab etenmillised on need inimesed, kuidas nad mu omaks võtavad jne.
dustes värvi loomapere. Seda ju linnalaps, kes ma terve elu olnud
Sealne meeskond on supertore. Inimesed klapivad omavahel ja
olen, iga päev ei näe. Juba praegu naudin proovides käies linnulauasja tehakse lõbuga. Nad lubavad mul kuulata nende linnulaulu ja
lu ja metsakohinat, värsket õhku. Ainuüksi selle pärast tasuks igal
keset lava päikest võtta, mis sa hing veel ihkad! Seda kas ka kunagi
linnainimesel ette võtta retk Alle-Saija Teatritallu, kus lisaks ilusale
tulevikus veel teatristuudios kaasa teen, näitab aeg. Eks see olene
loodusele saab nautida ka üht toredat koguperelavastust.
rohkem sellest, milline on minu ajagraafik muude lavastuste ja te3) Milline on sinu kokkupuude lavavõitlusega; kus oled seda
gemistega. Ma ise naudin vabaõhu etendusi väga ning usun, et kui
õppinud? Mis on sinu jaoks kõige suurem väljakutse sellesuvise
kutsutakse, kaalun seda võimalust kindlasti.
lavastuse liikumise ja lavavõitluse juhendamisel?
Väga suur ja oluline roll lisaks Ragna tegelaskujule on minu jaoks
Lavastus „Viikingitütar Ragna“ on sellaastase teatrisuve võtmelaselle suve lavastuse juures veel liikumise ja lavavõitluse juhenvastus ning seda mängitakse Alle-Saija Teatritalus juulis ja augustis
damine. Olen lavavōitlust õppida saanud kõrvaltvaatajana ning
kokku 7 korral: 22., 23., 29. ja 30 juulil ning 11., 12. ja 13. augustil.
osalenud koolitustel, viimati Eesti Lavavõitluse Liidu koolitusel.
Laval on Alle-Saija Teatristuudio. Lavastuse ettevalmistamisele ja
Ka ise olen lavavõitlust õpetanud mitmetes erinevates laagrites ja
teatrisuve toimumisele on õla alla pannud kohaliku omaalgatuse
töötubades ning paaris lavastuses. „Viikingitüar Ragna“ lavavõitprogramm, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapital.
luse ja liikumise juhendamine on mulle parajaks väljakutseks, sest
Kohtumiseni Alle-Saija viikingitekülas!
iga pisemgi detail peab olema lastesõbralik ning vaatajale koguaeg
huvitav jälgida. Kui sõna “lavavõitlus” võib esialgu kohutada, siis
Ingrid Ulst
luban, et selles koguperelavastuses saab see olema pigem lustlik
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija Teatristuudio
ja lõbus, kui et agressiivne ja vägivaldne. Lõpptulemust saab näha
juba etendustes
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96 Valve Leis
92 Ilse Kõiv

91 Laine Suvi
80 Leida Valge
75 Ivi-Astrid Raudnagel

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla
sündmuste kalender juuli-august 2017
Aeg

Toimumiskoht/
Korraldaja

Sündmus

KANEPI VALD
22.07 kell 19.00
22.07 kell 11.00
22.07 kell 16.00
22.07 kell 20.0024.00
23.07 kell 18.00
28.07 kell 19.00
29.07 kell 14.00

Soodoma külapäev Erastvere Raamatukogu-külakeskuse
juures
Kanepi Streetball Kanepi Gümnaasiumi staadionil
Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“
Suvine tantsuõhtu DJ TAUNO, Kanepi Gümnaasiumi
hoovis
Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“
Alle-Saija Teatristuudio etendus „Surnud hinged“
Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“

29.07 kell 17.00 Kanepi Kantri linetantsupäev Jõksi laululaval
29.07
Eesti Maanteemuuseumi sünnipäev
30.07 kell 18.00 Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“
4.08 kell 19.00 Alle-Saija Teatristuudio etendus „Surnud hinged“
5.08 kell 17.00

4

Põlgaste kooli kokkutulek

11.08 kell 18.00
11.08
12.08 kell 14.00
12.08 kell 17.00

Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“
Teemasinate teemapäev Eesti Maantemuuseumis
Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“
Rahvusvaheline seeniortantsupidu „Tants teeb südamed
rõõmsaks“ Kanepi Gümnaasiumi õuel
13.08 kell 15.00 Põlvas Intsikurmus
13.08 kell 12.00 Kanepi valla perepäev Kanepi Gümnaasiumi staadionil
13.08 kell 18.00 Alle-Saija Teatristuudio etendus „Viikingitütar Ragna“
Nõo näitetrupi etendus „Kuidas majandada põletusahju
17.08 kell 18.00
ehk Taevale lähemale“
19.08 kell 19.00 Alle-Saija Teatristuudio etendus „Surnud hinged“
20.08 kell 9.00 Lillede asetamine Kanepi Vabadussõja mälestussambale
20.08 kell 15.00 Kanepi harrastusteatri etendus „Minu kohus!“

Erastvere Raamatukogukülakeskus / Päri Selts
Martin Luts
Alle-Saija Teatritalus
Kanepi Seltsimaja/
Kanepi Noortekeskus
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus
Kanepi Seltsimaja
linetantsurühm
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus
Põlgaste Raamatukogukülakeskus / A. Matteuse Selts
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus
Kanepi Seltsimaja
Kanepi ANK Kanepi
Seltsimaja
Alle-Saija Teatritalus
Põlgaste Raamatukogukülakeskus
Alle-Saija Teatritalus
Kanepi Laulu Selts
Alle-Saija Teatritalus

EELK Kanepi koguduses

Sündinud
lapsed
Sofia Lemetti
Hurmi küla

30. juulil kell 10.30 - kuldleeripüha jumalateenistus armulauaga. Ootame leerilapsi, kelle õnnistamisest möödub 25, 50 või enam aastat.
13. augustil kell 10. 30 - surnuaiapüha jumalateenistus Kanepi Ala kalmistul. Pihi ja armulaua
talitus surnuaias.
20. augustil kell 10. 30 - ristimise jumalateenistus.
27. augustil kell 10. 30 - kiriku pühitsemise 207.
aastapäev. Õnnistamise püha.
Jumalateenistus kirikus igal pühapäeval kell 10.30.
Õhtupalvused kolmapäeviti kell 18.
Info koguduses toimuva kohta margit.lail@eelk.ee;
tel. 5018593

Põlgaste raamatukogu suveajad

Avatud E 9.00 - 14.00; T 10.00- 14.00, K 11.00- 17.00; N 9.00- 16.00.
PUHKUS 18.JUULI - 31.JUULI. Info tel 7973 488; +372 53445640

Korstnad, ahjud,
truubid, pliidid korda!
Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja
litsentsiga
korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti
väljastamine.
Korstnapühkijal
vajadusel oma redel
kaasas.
Tel. 51916605.

KÕLLESTE VALD
28.05 – 24.09
19.08 kell 10
19.08

Discgolfi sari Orupedastikus
Kõlleste valla kodukandipäev, laat
Sütelkõnd Viia-Jaani labürinditalus

Krootuse mõisapargis

VALGJÄRVE VALD
29.07 kell 19.30 Maaritsa 15.külapäev
20.08 kell 14.00 Lõõtspillipidu ja kodukandipäev

Maaritsa
Valgjärve külaplatsil

Bergermaster OÜ võtab tööle

AUTOREMONDILUKKSEPA
Töökoht Otepää. Täistööaeg, lepinguline. Töötasu
kokkuleppel. Töö sisuks on sõidukite hooldus- ja
remonttööde teostamine, veermike remont ja rehvide vahetus.

CV ja palgasoov saata
bergermasterou@gmail.com
Kontakt Ainar Kukk, 513 5181

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ

Hauakivid, hauaplaadid, tasapinnad, seinaplaadid.
Kivide lõikamine,lihvimine.

Info tel. 5107312

www.palukivi.ee

Asume Rõngu-Otepää 8. km-l



Mälestame 

29.03.1932-06.06.2017 Helju Leib
31.08.1929-27.06.2017 Leo Lõhmus

Kanepi
Teataja

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

Järgmine ajaleht ilmub augustis 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

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

