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14. jaanuar oli taliharjapäev
Talvine Kanepi. Foto: Maanus Hass

Aasta 2016

Põlvamaa Aasta Tegija Spordis 2015 Vaike Meesakja Põlvamaa tervisedendaja 2015 Kanepi terviseklubi.
Foto: Põlva Maavalitsus

Põlvamaa 2015. aasta
preemiate laureaadid
6. jaanuaril autasustati Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Eesti Kultuurkapitali ning Põlvamaa
ekspertgrupi 2015. aasta preemiate laureaate,
maakonna parimaid sportlasi ja tublisid tervisedendajaid. Piduliku auhinnagala avasõnad lausus
maavanem Ulla Preeden.
Eesti Kultuurkapital ja Põlvamaa ekspertgrupp andis välja
elutööpreemia kultuuris ja spordis, preemia Põlvamaa Kultuuripärl ning neljas kategoorias aastapreemiad 2015: Põlvamaa
Aasta Tegu Spordis, Põlvamaa Aasta Tegija Spordis, Põlvamaa
Aasta Tegija Kultuuris, Põlvamaa Aasta Tegu Kultuuris.
Põlvamaa Aasta Tegu Kultuuris preemia pälvis Kanepi
vallavalitsus üritustesarja „Kanepi kihelkond 340“ korraldamise eest. Preemia võttis vastu vallavanem Mikk Järv.
Põlvamaa Aasta Tegija Kultuuris nominentide hulka kuulusid Marju Jalas ja Kristel Kuslap.
Põlvamaa Aasta Tegija Spordis 2015 on Vaike Meesak
liikumisharrastuse populariseerimise ning Kanepi kihelkonna kõnnisarja läbiviimise eest.
Põlvamaa Tervisenõukogu tunnustas 2015. aastal tervisedenduse valdkonda panustanud inimesi kolmes kategoorias:
Põlvamaa Aasta Tegu
Kultuuris üritustesari
„Kanepi kihelkond
340“. Preemia võttis
vastu vallavanem
Mikk Järv.
Foto: Põlva Maavalitsus

Põlvamaa tervisedendaja, Põlvamaa tervisetegu, Põlvamaa
tervisesõbralik omavalitsus. Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja avaldada tunnustust tervisedenduse valdkonna
tegijatele.
Põlvamaa tervisedendaja 2015 on Kanepi terviseklubi,
mis alustas liikumisürituste korraldamist 2003 aasta südamenädalal ning sellest ajast alates on liikmed aktiivselt ja regulaarselt harrastanud ning propageerinud kepikõndi. 2014.
aastal alustati kõnniürituste korraldamisega Kanepi valla erinevates külades. 2015. aastal laienes kõnnisari kihelkonna
piirides, kus lisaks Kanepi küladele laiendati oma tegevust
Savernas, Valgjärvel, Kõllestes ja Lahedal. Eesmärk on tuua
kokku lähivaldade tervisliku liikumise pooldajad ning panna elanikke märkama tervisedenduse võimalusi.
Kategoorias “Põlvamaa tervisetegu 2015” nominendiks
oli projekt „Teadlaste Öö Festival 2015 Kanepi Gümnaasiumis” ja „Põlvamaa tervisesõbralik omavalitsus“ nominendiks oli Kanepi vald aasta jooksul toimunud spordi-ja terviseürituste korraldamise ja toetamise eest.
Õnnitleme kõiki laureaate ja nominente! On tore, et meie
tegemisi märgatakse!

Aasta 2015 on ilusti ära saadetud ning
ees on ootamas 2016. aasta tegemised
ja toimetamised, kuhu igaüks meist oma
panuse annab.
Omavalitsuste jaoks on alanud aasta üks märksõna kindlasti haldusreform. Uue loodava omavalitsuse suuruseks peab olema vähemalt 5000 elanikku.
See tähendab, et Kanepi vallal tuleb kellegiga leivad
ühte kappi panna, et vastav kriteerium täita.
Aasta viimastel päevadel saime positiivse uudise
Keskkonnaistvesteeringute Keskuselt (KIK), kus suve lõpus valla poolt esitatud projekt Kanepi aleviku
vee-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd
said rahastuse ligi 650 000 euroga. Töödega plaanime alustada käesoleval aastal. Sellega on Kanepi aleviku viimane etapp samuti rekonstrueeritud. Kuna
Põlgaste trassid on mõned aastad tagasi tehtud, siis
on hea meel tõdeda, et peale tööde lõppemist Kanepis on meil kahes suuremas asulas kaasaegsed trassid.
Sellega tööd muidugi ei lõpe, sest erinevates külades
on veel trasse, mis meil uuendamist ootavad.
Suurematest inveteeringutest ootame rahastust Kanepi aleviku küttelahenduse uuendamisele,
mille käigus asendame esialgu kooli, vallamaja ja lasteaia küttesüsteemid biokütusel töötava hakkekatlamaja ja termotrassidega.
Riigikogu rahastusena saame korrastada Kanepi ja Põlgaste bussipeatused, kaasajastada Kanepi
Gümnaasiumi arvutiklassi IT tehnika ja Kanepi kirik saab toetuse abil korda käärkambri katuse.
Kanepi kiriku taha on plaanis rajada avalik tualett koos abiruumidega, millest pool hoonet läheb
kiriku kasutusse. Sellega saame korda praegu seal asuva lagunenud hoone.
Koolis saab sel aastal uue ilme kodunduse klass, mis vastab tänapäevastele nõuetele koos kaasaegse tehnikaga.
Põlgaste külakeskuse saali elekter ja valgustus on plaanis kaasajastada. Samuti püüame leida vahendeid ja võimalusi Põlgastesse kergliiklustee ehituseks. Hetkel on olemas projekt ning püüame
taotleda raha ehituseks, kui selleks võimalus tekib. Samas rahastamise üks tingimus on, et kõik
maaomanikud, kelle maad see tulevane tee läbiks, ka oma nõusoleku sellele annaksid.
Aasta lõpeb traditsiooniliste üritustega, kuid sel aastal on üks tähtis ja suur sündmus lisaks: detsembris on põhjust tähistada Kanepi valla 25. juubelit.
Teguderohket ja positiivset aastat kõigile!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Kanepi valla Aukodaniku ja
Aasta Tegija kandidaatide
nimetamine
Kuni 31. jaanuar 2016 on võimalik
esitada kandidaate Valla Aukodaniku
ja Aasta Tegija tiitlitele.
Valla Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule,
kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või
mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi
vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Kanepi valla arengut. Kandidaadi tegevus peab pikema
perioodi jooksul olema kaasa aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele ning parandanud ja väärtustanud
valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.
Valla Aasta Tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kel-

le töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse,
kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes
muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud
oluliselt Kanepi valla arengut. Kandidaadi tegevus peab olema kaasa aidanud Kanepi valla
arengule ja valla positiivse maine kujunemisele, parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.
Kirjaliku ettepaneku Valla Aukodaniku ja
Aasta Tegija auhinna kandidaatide kohta võivad teha vallaelanikud, volikogu, valitsus ja
vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult
vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all “Valla Aukodanik” või “Aasta
Tegija” hiljemalt 31. jaanuariks 2016.

Kanepi Vallavolikogu ja Kanepi Vallavalitsus kutsuvad kõiki
vallakodanikke 23.jaanuaril kell 11 Kanepi Seltsimajja rahvakoosolekule teemal HALDUSREFORM.
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
15.12.2015 istungi protokollist
Kanepi valla 2016. aasta eelarve
Toimus eelarve esimene lugemine
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
muutmine
Otsustati määrata sünnitoetuse esimese osa suuruseks 250 eurot, teise osa suuruseks
150 eurot. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.
Kanepi valla terviseprofiili 2015-2019 kinnitamine
Kanepi valla terviseprofiili tegevuskavas on välja
toodud olulisemad probleemid ja kitsaskohad.
Terviseprofiil on paljuski seotud valla arengukavaga. Annab ülevaate valla elanike terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiilis sisalduv info võimaldab analüüsida ja
hinnata Kanepi valla elanike tervist ning seda
mõjutavaid tegureid, tuua välja aastate jooksul
toimunud muutusi ja planeerida tegevusi tervise ning tervisliku keskkonna arendamiseks Kanepi vallas.
Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava
2016-2020 vastuvõtmine
Otsustati vastu võtta Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2020. Määrus avaldatakse
Riigi Teatajas ja Kanepi valla veebilehel. Jäätmekava jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike
omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise
jäätmekava vastuvõtmisest arvates.
2016. aasta maamaksumäära ja maamaksusoodustuste kinnitamine
Maamaksumäärad jäävad samaks mis 2015.
aastal - haritava maa ja loodusliku rohumaa osas
1,4%, muu maa osas 2,5%. Vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt Kanepi aleviku kompaktse ala piires
kuni 0,1 ha ja valla piires 0,1 ha ulatuses. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.
Kanepi valla eelarvest hoolekandeteenuste
eest maksmise kord
Määrus kehtestab Kanepi valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise korra Kanepi valla eakatele ja/või puuetega isikutele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on
Kanepi vald. Kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada
teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub
01.01.2016.
Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
Otsustati kinnitada komisjoni koosseis: esimees
Marju Jalas, aseesimees Sirje Kongo, liikmed Iri-

na Kruusla, Kadri Sprenk, Merike Luts, Margit
Lail ja Vaike Kottisse.
Kanepi valla põhimääruse muutmine
Otsustati muuta põhimääruse § 19 lõiget 4 sõnastuses - vallavanemaks võib volikogu valida
täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku,
kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel
sätestatud ulatuses. Vallavanemaks ei või valida
isikut, kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest. Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Jõulutoetuse maksmine
Otsustati maksta jõulutoetust 70. aastastele ja
vanematele valla elanikele 20 eurot.
Toetus makstakse välja sularahas või kantakse
toetuse saaja või kolmanda isiku poolt toetuse
saaja avalduses näidatud pangakontole.
Põlgaste raamatukogu-külakeskuse nõukogu
kinnitamine
Otsustati kinnitada raamatukogu-külakeskuse nõukogu kolmeks aastaks koosseisus: Teneli
Vassila, Eha Sööt ja Argo Zoludev.
Vallavanem Mikk Järve informatsioon
Kanepi alevikku on paigaldatud uued kaamerad. Videovalvega on kaetud kõik vaated poeesisel platsil. Valminud on soojamajanduse arengukava. Kõik valla korterid A. Weizenbergi
16 on müüdud. Kanepi alevikku on paigaldatud uued prügikastid. Novembri lõpus toimus
Maanteemuuseumis Postitee seminar, kus tutvustati Postitee arenguvõimalusi.
Riigikogu rahastuse jaotus Kanepi vallale: Reformierakond 5500 eurot Kanepi ja Põlgaste bussipeatuste korrastamiseks; Keskerakond
5000 eurot Kanepi Gümnaasiumi arvutiklassi
IT vahendite soetamiseks; IRL 5000 eurot Kanepi kiriku käärkambri katuse remondiks.
Avalduste lahendamine
Konsultatsioonide alustamine valdade võimalikuks ühinemiseks. Otsustati teha jaanuaris
avalik koosolek koos valla rahvaga Kanepi seltsimajas. Vastus Kõlleste Vallavolikogule – me
mõtleme, peame rahvaga aru ja siis volikogu otsustab, kuidas edasi käituda.
Otsustati pikendada Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija kandidaatide esitamiseks tähtaega kuni
31. jaanuarini 2016. Muuta Aasta Tegija statuudi punkti 10 ja sõnastada see järgmiselt: Aasta
Tegija auhinnaks on Kanepi valla motiividega
mälestusese, millega kaasneb 500 euro suurune
rahaline preemia.
Volikogu protokolli ja lisadega saab tutvuda valla kantseleis, valla raamatukogudes ja valla kodulehel www.kanepi.ee – dokumendiregister.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär
Õie Põder

Kanepi valla elanike arv

Seisuga 01.01.2016 elab Kanepi vallas 2421 inimest. Aastaga on valla elanike arv vähenenud 55 inimese võrra.
2015 aastal sündi vallas 18 last, suri 41 inimest. Valla elanike registrist lahkus 89 ja saabus 57 inimest.
Küla, alevik
Kanepi vald (Kanepi valla täpsusega
Erastvere küla
Heisri küla
Hino küla
Hurmi küla
Jõgehara küla
Jõksi küla
Kaagna küla
Kaagvere küla
Kanepi alevik
Karste küla
Koigera küla
Kooraste küla
Lauri küla
Magari küla
Närapää küla
Peetrimõisa küla
Piigandi küla
Põlgaste küla
Rebaste küla
Soodoma küla
Sõreste küla
Varbuse küla
Kanepi vald KOKKU
Allikas: Aruanne rahvastikuregistrist

Mehed
13
126
19
21
47
29
24
36
31
286
57
36
45
12
45
23
25
47
188
24
779
27
23
1263

Naised
2
112
15
18
46
22
29
29
36
301
35
26
25
20
39
32
26
43
162
17
77
33
13
1158

Kokku
15
238
34
39
93
51
53
65
67
587
92
62
70
32
84
55
51
90
350
41
156
60
36
2421
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Kanepi valla 2015. aasta eelarvest
rahuldatud mittetulunduslike
tegevuste toetuse taotlused
1. MTÜ Põlgaste Maaelu Selts summas
1176 eurot Põlgaste rahva ühistegevuste läbiviimiseks. (28.01.2015 korraldus nr 20)
2. MTÜ ABC Arendus summas 1455 eurot Meie Liigume ürituste läbiviimiseks
Kanepi vallas. (28.01.2015 korraldus nr
21)
3. Kanepi valla eakate Päevakeskus summas 1310 eurot Kanepi valla eakate Päevakeskuse traditsiooniliste tegevuste läbiviimiseks. (28.01.2015 korraldus nr 22)
4. Pensionäride klubi „Elulõng“ summas
1500 eurot eakatele suunatud ürituste läbiviimiseks.(28.01.2015 korraldus nr 23)
5. MTÜ Alle-Saija Teatritalu summas
1000 eurot Alle-Saija Teatritalu ja Teatristuudio arendamiseks. (11.02.2015 korraldus nr 37)
6. MTÜ Orienteerumisklubi Põlva Kobras summas 300 eurot Põlva 2015 aasta
orienteerumispäevakute kuue etappi korraldamiseks Kanepi vallas. (11.02.2015
korraldus nr 38)
7. Pensionäride klubi „Elulõng“ summas
700 eurot Kanepi valla eakate suvepeo
„Meie valla nooruslikud 60-ndad“ korraldamiseks. (11.02.2015 korraldus nr 39)
8. Kanepi valla eakate klubi „Ajaring“
summas 1325 eurot 2015. aasta sündmuste (eakate päev ja pensionäride jõulupidu) läbiviimiseks. (11.02.2015 korraldus nr 40)
9. MTÜ Spordiklubi TrapsBiomechanicsGroup kevadturniiril ja Paide linna
meistrivõistlustel osalemiseks summas
396 eurot. (25.02.2015 korraldus nr 53)
10. MTÜ Spordiklubi Traps märtsi kuu
batuudilaagri toitlustuskulude hüvitamiseks toitlustaja poolt esitatud arve alusel.
(25.02.2015 korraldus nr 53)
11. MTÜ Minimoto Põlgaste summas
1000 eurot Eesti Meistrivõistluste etapi
Sõreste Mäkketõusus 06.09.2015 läbiviimiseks. (14.04.2015 korraldus nr 89)

12. MTÜ Kanepi Laulu Selts summas
1655.60 eurot Kanepi Segakoori juubelikontserdi projektile Soomes. (22.04.2015
korraldus nr 104)
13. Õpilasvahetuse projekt Kanepi-Saluzzo summas 3272 eurot Kanepi
Gümnaasiumi õpilaste õppereisiks Itaaliasse, Saluzzosse. (22.04.2015 korraldus
nr 104)
14. Põlva Spordikooli õpilase Risto
Mäekingu osalemiseks käsipallivõistlustel Tšehhi Vabariigis summas 144 eurot.
(22.04.2015 korraldus nr 104)
15. MTÜ Põlgaste Motoklubi Eesti Hobikrossi III etapi läbiviimiseks Põlgastes
summas 1000 eurot. (20.05.2015 korraldusnr 116)
16. Põlva Muusikakooli õpilase Merit
Rammuli osalemiseks XVIII üleriigilisel
keelpillimängijate ja keelpilliõppijate suvelaager-kursusel Värskas summas 84 eurot. (18.06.2015 korraldusnr 139)
17. Martin Luts Kanepi Streetball 2015
tänavakorvpalli turniiri korraldamiseks
summas 560 eurot. (18.06.2015 korraldusnr 139)
18. Põlva Muusikakooli õpilase AnetteEmilieLaili osalemiseks XVIII üleriigilisel
keelpillimängijate ja keelpilliõppijate suvelaager-kursusel Värskas summas 84 eurot. (16.09.2015 korraldus nr 199)
19. MaikenKeldu osalemiseks 16.07.26.07.2015 toimunud projektis FOLKMOOT USA 2015 the”Offixial”
NorthCarolina International Folk Festival summas 900 eurot.(16.09.2015 korraldus nr 199)
20. KarelKeldu osalemiseks 16.07.26.07.2015 toimunud projektis FOLKMOOT USA 2015 the”Offixial”
NorthCarolina International Folk Festival summas 900 eurot.(16.09.2015 korraldus nr 199)
21. MTÜ Päri Selts šokolaadi-piparkoo-

gi koolituse ja martsipani koolituse läbiviimiseks ajavahemikul detsember 2015
kuni jaanuar 2016 summas 880 eurot.
(04.11.2015 korraldus nr 240)
22. Reelika Hiir Kanepi Kihelkonna Põllumeeste Lõikuspeo läbiviimiseks 13.11.2015 summas 600 eurot.
(04.11.2015 korraldus nr 240)
23. MTÜ A. Matteuse nimeline Haridusselts Helsingi käsitöömessi külastamiseks 07.11.2015 summas 810 eurot.
(04.11.2015 korraldus nr 240)
24. Kanepi Kodutütarde rühma õppelaagri korraldamiseks oktoober-november 2015 summas 70 eurot.(04.11.2015
korraldus nr 240)
25. MTÜ Põlgaste Jahtkonna jahtkonna
hoone fermide ehitamiseks summas 2500
eurot. (04.11.2015 korraldus nr 240)
26. FIE Vaike Meesak Kanepi kihelkonna kõnnisarja korraldamiseks ajavahemikul aprill 2015 kuni detsember 2015
summas 230 eurot. (11.11.2015 korraldus nr 245)
27. MTÜ Spordiklubi Traps õpilaste Kersti Roht ja Siim Roht osalemiseks
Twisteri Talveturniiril Batuudihüpetes
13.detsembril 2015 summas 28 eurot.
(23.12.2015 korraldus nr 274)
28. Kanepi Jahiselts MTÜjahimaja trofeeruumi küttekolde paigaldamiseks
summas 300 eurot. Tööde teostamise aeg
01.10.2015- 01.04.2016.(23.12.2015
korraldus nr 274)
29. Kanepi Jahiselts MTÜ jahimaja trofeeruumi põranda paigaldamiseks summas 1400 eurot. Tööde teostamise aeg
01.12.201501.05.2016.(23.12.2015
korraldus nr 274)
30. Pokumaa Sihtasutus Pokumaa metsaõpperaja rajamiseks ja linnuvaatlustorni
katusekatte parandustöödeks summas 275
eurot. Tööde teostamise aeg nov 2015 –
aprill 2016.(23.12.2015 korraldus nr 274)

Muudatused sotsiaal-, tervise-, töö-,
kultuuri- ja haridusvaldkonnas alates
01. jaanuarist 2016
Sotsiaalvaldkond- riiklikud
toetused
Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb. Toetus esimesele ja
teisele lapsele tõuseb 1. jaanuarist 50 euroni.
Toimetulekutoetus suureneb. Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb
toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele
lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104
euroni.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir tõuseb. 2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 euroni, igale
järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale alla 14-aastasele
pereliikmele 107,4 euroni.
Prognooside kohaselt tõusevad pensionid järgmise aasta aprillist 5,7 protsenti. Keskmine vanaduspension tõuseb
44-aastase staažiga inimesel 375 eurolt
396 euroni. Keskmine pension jääb tulumaksuvabaks, kuna tõuseb ka pensionide
täiendav maksuvaba tulu.
Sotsiaalvaldkond- omavalitsuse
toetused
Sünnitoetus suureneb. 2016 aastal
tõuseb sünnitoetuse esimene osa 250 eurole, sünnitoetuse teise osa suuruseks on
150 eurot.
Muutub hoolekandeteenuse hüvitamise kord. Hoolekandeteenuse osalist
hüvitamist valla eelarvest on õigus taot-

leda isikul, kelle sissetulekust ja varast ei
piisa hoolekandeteenuse eest maksmiseks
ning kelle ülalpidamiskohuslane ei osale
või ülalpidamiskohuslase osalus ei võimalda tasuda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses. Hoolekandeteenuse osaliseks hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus.
Avalduse vormid on kättesaadavad valla
kodulehel ning vallamajas.
Tervise valdkond- riiklikud
toetused
Haigekassa poolt hüvitatavate haiguspäevade arv ühes kalendriaastas ei
ole enam piiratud. 2016. aasta 1. jaanaurist muutub kehtetuks piirang ravikindlustuse seaduses, millega oli sätestatud, et
kindlustatud isikul on õigus saada haigushüvitist kokku mitte rohkem kui 250 kalendripäeva kalendriaastas.
Töö valdkond- riiklikud toetused
Töövõimereform käivitub. Töövõimereformi rakendumine 2016. aasta jaanuarist toob kaasa vähenenud töövõimega
inimestele ja nende potentsiaalsetele tööandjatele mahuka teenuste valiku pakkumise. Teenuseid osutavad Eesti Töötukassa
ja Sotsiaalkindlustusamet.
Tõuseb töötutoetuse määr. Kui 2015.
aastal oli töötutoetuse määr 4,01 eurot,
siis 2016. aastal on see 4,41 eurot päevas.
Töötutoetus, mis oli 2015. aastal keskmiselt 124,25 eurot kuus, tõuseb uuel aastal
136,71 euroni.
Tõuseb töötasu alammäär. Kui 2015.
aastal oli töötasu tunnitasu alammääraks
2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot, siis

2016. aasta 1. jaanuarist on tunnitasu
alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430
eurot.
Tõuseb lapsepuhkuse puhkusetasu.
Emal või isal on õigus igal kalendriaastal
saada 3 kuni 6 päeva lapsepuhkust. Kui
2015. aastal oli lapsepuhkuse päevatasu
suurus 18,57 eurot, siis alates 2016. aasta
1. jaanuarist on lapsepuhkuse päevatasu
suurus 20,24 eurot.
Kultuuri ja hariduse valdkondomavalitsuse toetused
Kitseneb mittetulundusliku tegevuse
toetamise kord. 2016. aastast on mittetulundusliku tegevuse toetuse piirmäär ühes
eelarveaastas kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta. Toetust võib taotleda seltsing/
kodanikeühendus, mittetulundus- ühing,
sihtasutus, mille asukoht on registreeritud
Kanepi vallas või eraisik, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas.
Huvihariduse toetamise kord. Alates 01.01.2016 rakendub Kanepi valla
laste ja noorte huvikoolides õppimise või
muus huvitegevuses osalemise hüvitamise
kord. Ühe õpilase kohta hüvitatakse ühe
huvihariduse kulud õppeaastas. Huvikoolides õppimise puhul on hüvitise suuruseks kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust
maksumusest, huvitegevuse teenuse puhul
hüvitatakse osavõtutasu kuni 50 eurot õppekuul. Taotlusi huvihariduse hüvitamiseks saab esitada kuni 01. oktoober.
Katrin Slungin
Kanepi vallasekretär
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ABIVAHENDITE
SÜSTEEMI KORRALDUS
Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna
abivahendite
teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab
uute isikliku abivahendi kaardi
taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti
või posti teel või pöörduda SKA
klienditeenindusse. Taotluse vorm
on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei
ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel
olema õigustatus, arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv
isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on
tuvastatud töövõime kaotus 40 %
või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel
on tuvastatud osaline töövõime
või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
• rinnaproteesi ostmiseks;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist,
kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
• silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab
kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud
abivahendi vajadus ISO-koodi
täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi
nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku
puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub
abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast
ei ole maakondlikke piiranguid
abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud
abivahendeid pakkuva ettevõtte
poole, kellega SKA on sõlminud
lepingud. Info ettevõtetest on
kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.
NB! Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene
ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude
määramise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik).
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik
ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise
teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöördu-

ma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma
kaasa:
- saadud järjekorra teate,
- isikut tõendava dokumendi,
- isikliku abivahendi kaardi,
- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi
ainult järjekorra teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi
erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus
isik taotleb:
• omaosaluse vähendamist, kuna
isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust
tasuda (vajalik isiku selgitus);
• uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või
temast mitteolenevatel põhjustel)
– vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
• abivahendit, mis puudub riigi
poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta
märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks
võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
• abivahendi piirhinna ühekordset
suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel
alates 01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada
posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi
abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul
õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril
687 7231 või kirjutada aadressil
kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel
kaasab SKA erimenetluste käigus
eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab
abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse
taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei
saa ettevõte määruse tingimustega
mitte kooskõlas olevat abivahendit
väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi
kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning
sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade
kohta saab:
E-post:
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106
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Valla kultuurielu küsitluse kokkuvõte
2015. aasta oktoobris viis
vallavalitsus läbi küsitluse
valla kultuurieluga rahulolu
kohta. Küsitluse läbiviimise
eesmärgiks oli selgitada elanike rahulolu valla kultuurielu korraldusega ning kuulata soove ja ettepanekuid
edaspidiste tegevuste korraldamiseks. Kokku vastas
küsimustikule 65 inimest.
Täname kõiki, kes vastamiseks aega leidsid!
Üldiselt hindasid vastajad valla
kultuurielu heaks (43%) või rahuldavaks (35%), vaid 9% vastanutest leidis, et valla kultuurielu on halb. Senisest rohkem üritusi sooviti korraldada
noortele (33%), lastele (28%), keskealistele (27%). Kõige vähem nägid

vastajad vajadust suurendada eakatele suunatud ürituste korraldamist
(12%).
Senisest rohkem oodatakse ansambliga peoõhtute korraldamist,
professionaalsete muusikute kontserte, huvitegevuse toetamist, teatrietendusi, spordi- ja terviseüritusi.
51 % vastajatest leidis, et valla
taidlejate esinemisvõimalused ja –sagedus ei ole vähenenud. Valla jaanikutele ootab valla taidlejaid esinema
samuti 51% vastanutest. Valla küladevahelisel spordiüritusel soovib osaleda 43% vastajatest, sellist üritust
ei pea vajalikuks 46%. Ansambliga
peoõhtuid Põlgaste külakeskuses ja
Kanepi Seltsimajas soovib vähemalt
kord kuus 35%, üks kord kahe kuu
jooksul 29% ning kord kvartalis 18%

vastajatest. Viimaste aastate muutust
kultuurielus hindab 53% varasemast
positiivsemaks, 11% varasemast negatiivsemaks, 18% leiab, et muutust
kultuurielus toimunud ei ole.
2014/2015 korraldatud kultuuriüritustest positiivseteks ning meeldejäävateks nimetasid vastajad enim
erinevaid kihelkonnapäevade raames
toimunud üritusi (Kanepi kihelkonna laulu- ja tantsupäev, kihelkonnapäevade avakontsert kirikus, seeniortantsupäev, avatud külade päev,
Rehepapi 7 ametit Mesipuu talus,
käsitöönäitus seltsimajas), ansambel
Ülgeri kontserti seltsimajas, kirikukontsertide sarja, Kanepi valla eakate
päeva Põlgastes, jõuluvanade kokkutulekut Kanepis, Alle-Saija teatritalu
etendusi, Kooraste aiakontserti jm.

Spordiüritustes olid vastajate jaoks
meeldejäävamad Kooraste triatlon,
Kanepi Streeball, kepikõnnisari, kolme valla spordipäev, vabariigi aastapäeva matk Soodomale, Meie Liigume sarja üritused (tõukekelgu ja
tõukeratta matkad), kihelkonnapäevade raames toimunud kanuumatk
Võhandul, aerusurfi üritus Jõksi järvel.
Küsitluse tulemustest võib järeldada üldist rahulolu traditsioonilise kultuurielu korraldusega, lisaks soovitakse mitmekesisemat ja kvaliteetsemate
ürituste valikut.
Küsitluse põhjalikuma kokkuvõttega on võimalik tutvuda valla kodulehel ja raamatukogudes.
Katrin Slungin
Kanepi vallasekretär

Ajalaevaga jõulupeol!
22. detsembril toimus Kanepi gümnaasiumis jõulukontsert
„Aja jäljed“, mis erines kõigist
eelnevatest selle poolest, et
kava oli üles ehitatud ajaloolises järjestuses, andes ülevaate
jõulude muutumisest aegade
tuultes.
Kuidagi eriliselt kiiresti järgnevad
üksteisele jõulud, nii et mõnikord tundub, et ilma päkapikkudeta aega aastas
jääb järjest vähemaks. Jälle needsamad
kaunistused, jälle needsamad laulud...
Lausa tüütu! Tegelikult pole olnud
jõulud kaugeltki mitte alati ühesugused. Just sellele juhtis tähelepanu
meie noor tantsuõpetaja Maarja Lattik, käies välja idee kajastada seekordsel
kontserdil jõule läbi erinevate aegade.
Sellest hetkest peale algas hoogne
meeskonnatöö ja jõulupeoks oli valmis ajalaev, et sõita kaugesse minevikku. Esimene peatus : „Püha öö“. See
oli eriti kauge rännak, sest F. Gruberi
laul on juba ise ligi kakssada aastat vana, kuid sündmus, millest see lugu jutustab, veel määratult vanem. Igatahes
on see laul tõeline jõulumeeleolu looja.
Ajalaeva teine peatus oli tunduvalt
lähemal. See oli meie vana generatsiooni paljukiidetud idülliline „Eestiaegne jõulupüha“, soe, kodune, lastelauluhäälne. Mõnes kohas veel tuppa

toodud õlgedega, mõnes juba kuusega. Aga kindlasti käis ka jõuluvana, kes
tegelikult oli isa või keegi muu lähedane. Ja oh kui palju oli rõõmu nii kinkidest kui ka jõuluvana äratundmisest!
Kuid siis tuli kaunitesse pühadesse
järsk pööre! Laev jõudis nõukogude
aega. Jõulud asendati otsekohe nääridega ja isegi kuuske ei tohtinud tuppa tuua enne, kui jõulud läbi. Ei tohtinud, aga ikka toodi! Keelatud vili on
alati magus olnud! Just see ajastu tekitas ka väikest nostalgiahõngu, sest küllap oli publiku hulgas üsna palju neid,
kes kord ise lavalaudadel ehitasid püramiide, etlesid- tantsisid pioneerivormis
või laulsid vene keeles. No ja vana hea
„Nu, pagadi!“ on ju samuti pärit nõukogude ajast! Ja Ded Maroz ja Snegurotška!
Omamoodi huvitav oli ka peatuses
„Taas jõulud.“ Veidi halenaljakas oli
vaadata neid, kes järjekordselt vastavalt
oludele püüdlikult oma värvi vahetasid ja hoobilt unustasid sõna „näärid“.
Väikest koomikat lisas juurde „taassündinu“ jõuluvõhiklikkus: vanake ei
teinud vahet kommikarbil ja advendikalendril. Valdavaks meeleoluks selles peatuses oli siiski rõõm, sest jõulud
olid ju tagasi!
Viimaks jõuti kodusadamasse –
reaalaega! Siin tervitasid saabunuid

5.-8.klassi näitering esinemas jõulupeol. Foto: Aino Mõttus

imekaunid jõululaulud! Meeldivat
elevust pakkusid väikesed tantsijad,
kelle esitus oli põgusaks hoiatuseks,
et keegi kirevasse jõuludžunglisse ära
ei eksiks. Nüüd sai lõpuks areenile astuda ka oodatud jõuluvana, kes pika
ajalaeva-reisi kannatlikult ( tõsi küll,
kohati mitte väga kannatlikult) kaasa
tegi. Igatahes oli vanal veel nii palju
energiat, et jõudis koos tantsulastega
„Jõulupoweri“ taktis kelmikalt lustida.
Aeg jätab jäljed kõigele, ka jõuludele, sellest ka kontserdi pealkiri. Nüüd
on juba ka see kontsert ise ajalugu.
Oma jäljed 2015. aasta jõuludesse jätsid kümned tublid lauljad, tantsijad,
näitlejad, etlejad, võimlejad (nende
hulgas ka õpetajad), aga ka kunstnikud – saalikaunistajad, ja nende juhendajad.
Kontserdil esinesid rütmiorkester,
mudilaskoor, lastekoor, solistid ja du-

etid: Luise Suislepp (Lotte Suislepp
viiulil), Maris Haavapu, Merit Rammul, Karmen Kokk, Angela Korela,
Linda Rekker, Kristo Kõiv, Sven Hallap, Anette Veski (juh. Edith Saks);
venekeelne duett (esitasid Maris Haavapu, Taavi Helbre, juh. Riina Sarapuu);
Kanepi ANK´i segarahvatantsurühm (juh. Mari Rüütli), 1. ja 2- 3.
kl. tantsurühmad
(juh. Ere Rekker – Mägi), 4. , 5. ja
6. kl. tantsurühmad (juh. Maarja Lattik), 7. -9. kl. võimlejad (juh. Maiken Keldu), õpetajate võimlemisrühm
(juh. Maarja Lattik); 4. kl. etlejad (juh.
Sandra Okssaar), 5. ja 6.-8. kl. näiteringid (juh. Tähte Tagel). Ajalaeva juhtisid Kerli Tagel ja Karl-Rico Hüdsi.
Sõnakunstnikena esinesid veel Angela
Korela ja Mark Paul Leosk.
Tähte Tagel
Kanepi Gümnaasiumi õpetaja

Esimene missivõistlus Kanepis
Kanepis toimus esimest korda
missivõistlus, mis kandis nime
„Kolme valla miss’’. Missivõistlus oli mõeldud 7-12aastastele
tüdrukutele Kanepi, Valgjärve
ja Kõlleste vallast.
Tüdrukuid hinnati kahes vanuseastmes: noorem vanuseaste (7-9)
ning vanem vanuseaste (10-12). Võitja selgitati kolme vooru põhjal, milleks
olid ilu-, talendi- ning üllatusvoor. Žüriisse oli valitud väga erinevad ja huvitavad inimesed: Andre Laine, Heret
Adamson, Sandra Oksaar, Eda Tarend
ja Rainer Peterson.
Iluvoorus hinnati tüdrukute loomulikku ilu ja hoiakut laval. Kõigil oli
aega 30 sekundit, et näidata oma uhket kleiti ja soengut. Lava taga oli ärevus suur ja mõni natuke pabistas. Žürii
ette astudes aga ei näidanud keegi seda

välja ja kõik nägid välja nagu tõelised
printsessid.
Talendivoorus pidi iga võistleja näitama oma tõelist talenti. Selles voorus
oli žüriil kõige raskem, kuna kõik tüdrukud olid äärmiselt andekad. Ette oli
valmistatud palju erinevaid ja omapäraseid tantse, üle terve saali kostus
ilusaid lauluhääli ja sai näha isegi särgi
tuunimist spreivärvidega. Talendivooru eripreemia võitis Karmen Kokk.
Üllatusvoorus oli kõikide ülesandeks lugeda ette enda kirjutatud iluvõi missiteemaline luuletus. Žürii
hindas luuletuse sisu ja kui ilmekalt
võistleja selle ette loeb. Kõige paremini
sai sellega hakkama Merili Tamm, kes
võitis üllatusvooru eripreemia.
Auhindu oli palju ja keegi ei jäänud
kingitusest ilma. Noorema astme missiks krooniti Kanepi valla tüdruk Kris-

Missivõistlusel osalejad. Foto: Mari-Liis Lattik

tella Kängsepp, teiseks printsessiks sai
Henela Uibo ja esimeseks printsessiks
Karmen Kokk. Vanema rühma missitiitel läks Valgjärve valla tüdrukule
Anastasija Gartovanetsile, kellele läks
ka üldmissitiitel ning publiku lemmiku eripreemia. Teiseks printsessiks osutus Angela Aigro ja esimese printsessi
tiitli sai Merili Tamm. Missivõistluse

peakorraldajateks olid Angela Korela,
Linda Rekker, Darija Gartovanets ja
Mariscalle Kõrvel.
Loodame, et sellises väikeses kohas
nagu Kanepi toimub veel selliseid toredaid võistlusi ja me saame oma lemmikutele kaasa elada.
Darija Gartovanets, Kanepi
Gümnaasiumi 10.klassi õpilane

Põlgaste eakate ühistegemised
Kakskümmend aastat tagasi
moodustati Põlgaste kultuurimaja juurde pensionäride
huviklubi ,,Elulõng“.
Kord kvartalis tähistati klubi liikmete juubeleid, sünnipäevi, saadi
kokku suveüritustel ja jõulupidudel.
Vikerraadios õnnitletakse eakaid sünnipäevalapsi. Tänaseks on kujunenud

traditsiooniks eakate suve- ja jõulupeo tähistamine. Eakate kokkusaamised on muutunud populaarseteks
ja rahvarohketeks. Eelmise aasta suvepeo stiil ,,Kuldsed kuuekümnendad“
tekitas palju elevust: lava oli kaunistatud kaskede ja punaste loosungitega,
esmakordselt heisati klubi ,,Elulõng“
lipp, mis oli valminud Marju Jalase

näputööna. Trummi- ja fanfaarihelide saatel marssisid lavale isetegevuskollektiivid ja pidu võis alata. Isegi
suur äikesevihm ei seganud meie külalisi Lätist. Pidu jätkus külakeskuses
ansambel ,,Lycille“ saatel hiliste öötundideni.
Jõulupeol esinesid Lahedad Mutid Lahedalt, Heino Tartes ja sõbrad,

segarühm ,,Päripidi“, lauluansambel
,,Vannamuudu“ ja tantsurühm ,,Kullerkupp“. Täname kõiki isetegevuslasi
ja Eve Palosoni maitsvate jõuluroogade
valmistamise eest, samuti sponsoreid
Põlva TÜ ja AS Arke Lihatööstust.
Kohtumiseni 2016.a. suvepeol 9.
juulil Põlgaste laululaval.
Klubi ,,Elulõng“
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender jaanuar-veebruar 2016
Aeg
30.01 kell 17.00
31.01 kell 13.00
14.02 kell 11.00
20.02 kell 17.00
kell 20.00

Sündmus

ÕNNITLEME!

Toimumiskoht/ Korraldaja

KANEPI VALD
Kanepi ANK tunnustusüritus
Kanepi Laulu Seltsi konverents “Ajast aega”
Perehommik
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert- aktus, Kanepi
valla aukodaniku ja aasta tegija tunnustamine. Peoõhtu meeleoluka
tantsumuusikaga.

Sünnipäevad veebruaris
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja

24.02 päikesetõusu ajal
Riigilipu heiskamise tseremoonia Kanepi Vabadussõja ausamba juures
7.34
KÕLLESTE VALD
29.01 kell 18.30
Kanepi kihelkonna kolme valla mälumänguturniir
7.02
Vastlapäev Krootusel
12.02
Sõbrapäeva tantsuõhtu
VALGJÄRVE VALD
22.01.kell 21.00
Talvine Tantsuõhtu ja tantsutrupi ÕIETOLM sünnipäevapidu
5.02
VANK sünnipäevapidu
19.02 kell 20.00
EV aastapäevapidu
26.02 kell 18.30
Kanepi kihelkonna kolme valla mälumänguturniir

Krootuse Rahvamaja

Peter Krienitza Viru-Roelast, sest Wrangellite „Pro
Scola“ kaudu saime sidemed Rothide järeltulijatega. „FvW in itinere“ raamatud Kanepis olemas.
3. Kirjanike-näitlejate tähtpäevad võiks kokku siduda. Kirjanik Richard Roht 125 (nr.35),
„Vanemuise“ primadonna Elli Põder-Roht-Astur 125 (nr.47), näitleja Marje Metsur 75 (nr.43),
kirjanik ja ajakirjanik Georg Eduard Luiga 150
(nr.8). Kirjanduslikud seigad. Võiks midagi valida
Rohu või Luiga loomingust (Vana Võrumaa, Tuulemaa sari, Elu on ilus. Roht võiks esineda oma
hüüdnimega „Võrumaa parun“, meenutada Mäe
surnuaial Elli Põdrale abieluettepaneku tegemist
tema hukatud isa M. Põdra kalmu juures, tõllaga
Kanepi kirikusse laulatusele sõitmas kõvakübara ja
valgete kinnastega, frakis, laulatust Kanepi kirikus.
Ilmeka ilulugemisega! Elli Mustjärve ääres päikeseloojangul midagi oma uhkest ja raskest eluteest
jutustamas või kedagi kehastamas, Tartu ülikooli tudengid šeffidena kolhoosis Heisris kartuleid
võtmas, tüdrukud tema majas laulmas, poisid neile külla minemas, naljad, kooslaulmine, Elli kõrvaltoas kaasa laulmas. Luiga puhul soovitasin juba Valgjärve omadele otsida üles Luiga kirjutatud
rätsepmeistri Kriuhkami loo ja seda näidendina
mängida. Peaks nalja saama, saateks tema rukkivälja laul. Marje Metsur (nr.75) rõõmustaks 75.
sünnipäeval küllakutse puhul Erastvere kooli kasvandikuna.
4. Kimbuke kunstnike tähtpäevi. august
Weizenbergi 85. surma aastapäev (nr.62) „Kunstnik ja luuletaja“, tema elu ja armastust. (Anna

Sündinud lapsed

Krootuse Rahvamaja
Maaritsa Kultuurimaja
Maaritsa Kultuurimaja
Saverna Külakeskus

Tähtsündmustest Kanepi
kihelkonna kultuuriloos 2016
Poole sajandi jooksul olen kogunud
Kanepi kihelkonna kultuuriloolise kalendri jaoks sündmusi, mida võiks
meenutada. Kultuuriloolised kalendrid
aastate kaupa on lugemiseks valla kodulehel. Ka käesolev aasta on rikkalik
oma 136 viie või nulliga lõppeva tähtpäevaga.
Tänavuse aasta tähtsündmused liigitaksin nende
tähtsuse järgi gruppideks.
1. Eesti, eriti aga Võru-Tarumaa kultuuriloo seisukohalt on oluline tähtpäev esimese
pärisorjuses maarahva jaoks loodud võru-tartukeelse ajalehe „Tarto maa rahwa Näddali-Lehe“ asutamise 210. aastapäev 1. märtsil 1806
praost Johann Philipp v. Rothi, tema Võru koolideinspektorist venna Carl August v. Rothi, poja Georg Philipp von Rothi finantseerimisel ja
õe lesest Põlva pastori G. A. Oldekopi toimetamisel. Seda tähtpäeva sobiks tähistada koos võrukeelse ajalehe mantlipärijana Uma Lehega, mille
toimetaja Ülle Harju on Kanepi juurtega, Ritsikel asunud Vana-Piigandi vallakooli (230-aastapäev nr.110) juhataja August Küüni (145 nr.60)
tütre, meie koolmeistri Õie Harju pojatütar.
Kaasata võiks Võru Instituudi, „Kanepi Teataja“,
Põlva „Koidu“, kirjandusteadlase Janika Kronbergi, Kanepi gümnaasiumi, kiriku, raamatukogud. Nii kooli kui Kanepi raamatukogus on olemas koguteos sellest nädalalehest koos 10 esimese
ajalehe numbri koopiaga. Deklamaatorid võivad
sealt ilmekaid ettelugemisi valida, need 210 aasta
tagused asjad on üsna naljakad.
2. Põhjasõja Erastvere lahingust 315
(30.12.1701, nr.69). Koolipoisid võiks ju midagi
sellest lavastada lumisel Magari küla väljal, kasvõi
Erastvere lumelahingu, võitjaid autasustada esimese Venemaa medaliga (!). Õige tähtpäev on ikka
lahingupaigas asuval tahvlil kehtiva Rootsi vana,
mitte Vene kalendri järgi. 29.12.1796 sündis (vkj.)
meie kihelkonnast Joosu-Hurmi mõisatest pärinev
maade uurija Ferdinand v. Wrangell 220 (nr. 68).
Sel puhul võiks väikese šketsi teha tema lapsepõlvest Võrumaal. Külla võiks kutsuda tema järeltulija

92
12.02. Leili Tarkus
85
12.02 Enno Hiir
70
19.02. Liia Adamovitš
22.02. Leili Rekker
28.02. Ants Põder

Haava), Nobeli preemia laureaadi pühendusluuletus Weizenbergile. Kunstnik Alfred Kongo 120.
(nr 54), lõbus lugu tema tööde valimisel näitusele Moskvas tõlkeapsuga „kubism ja Kuuba“. Märt
Laarman 120 (nr.25) Rothi talvelaulu puusse lõikamas.
5. Valik riiklikke sündmusi. 90 aastat Vabadussõja ausamba rajamisest Kanepisse, (nr. 11),
kivisse raiutud nimed, 105 aastat Kanepi käsitööliste aleviku rajamise algusest (nr.10). Kanepi vallaõiguste taastamisest 25 aastat. (nr. 13). 85 aastat
Kanepi Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu asutamisest
(nr. 12), võiks tuletõrje pargis teha väikese võistluse hüdropuldiga täpsuslaskmisest, pilte VTÜ-st
näitus. 105 aastat Heinrich Marga (nr. 53) sünnist, raamatukogus tema riiuli juures raamatuid lehitsedes.
6. Lauluseltsi teemal. Laluseltsile oma maja
135 (nr.78). Koorijuht Robert Julius Erlemann
155 (nr.28), Robert Oja 135 (nr.55), LS juhtiv
tegelane Kusta Kongo 150 (nr.56) - Lauluseltsi
kauaaegne esimees, auliige, seltsimaja ümberehitamise organiseerija, Märt Vares 135 (nr.67) võiks
võtta laul „Vares vaene Võron vangin, Holst om kavalusest sängün“…
Grupeerida võiks veel mitmetmoodi - nimekaid
koolmeistreid, teadlased, paikkondade järgi jm.
Kui andmed on olemas, siis saab ka valida vastavalt
maitsele või soovile. Hoidkem oma kultuurilugu,
sellele ja sellega saab ehitada ja edasi kesta.
Milvi Hirvlaane
Tartus, 7.01.2016

Trevor Liivamägi Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!

Kanepi Laulu Seltsi
konverents „AJAST AEGA“
31. jaanuaril 2016 algusega kell 13.00 korraldab Kanepi
Laulu Seltsi juhatus konverentsi Kanepi Seltsimajas.
Konverentsi teemadeks on kultuuriseltside roll oma kogukonnas erinevatel
aegadel, Kanepi Laulu Seltsi tegevused ajast aega ja tulevikku vaadatuna. Oma
mõtteid neil olulistel teemadel tulevad jagama Kanepi valla aukodanik Milvi
Hirvlaane, kohalike seltside eestvedajad, seltsielu edendajad teistest piirkondadest. Avatud teemakohane näitus. Osalema on oodatud kõik Kanepi Laulu
Seltsi liikmed, kodupaiga traditsioone ja arengut oluliseks pidavad inimesed.
Info: Kanepi Laulu Selts 58163636

Kanepi Laulu Seltsi juhatus ja Leili Sarapuu 20. augustil
2015 Vabadussõja ausamba juures. Foto: erakogu

MÄLESTAME
Aliidia Soo
17.06.1929-18.12.2015
Luule Väär
25.10.1942-22.12.2015

Kanepi
Teataja

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

Järgmine ajaleht ilmub veebruaris 2016
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Mare Kukk
25.10.1939-30.12.2015

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

