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Kaunist lehekuud!
Eelmisel aastal sündinud laste ja nende
vanemate vastuvõtt Kanepi Seltsimajas
23.aprillil 2017. Fotod: L. Jalas
2016.aastal sündis Kanepi vallas 16 last, 8 tüdrukut ja
8 poissi: Helin, Jennifer, Käthlin, Lily, Eliise, Pilleriin,
Emily, Maribel, Keven, Reiko, Kristo, Roland, Rando,
Sten Markus, Armin, Arti.

Kolme valla MTÜde ümarlaud Kanepis
12. aprillil kell 18.00 toimus Kanepi
Seltsimajas Kolme valla (Kanepi, Kõlleste, Valgjärve) MTÜde ümarlaud.
Sündmuse korraldajaks oli MTÜ Kanepi
Laulu Selts. Peamine teema: MTÜde roll
ühinevates valdades.
Kutsed said kõik kolme valla MTÜd, kelle
kontaktandmed valdade kodulehtedel olemas olid. Kohale jõudis tore hulk aktiivseid inimesi. Sõbralik vestlusring tõestas,
et kokku olid tulnud positiivsed, tublid ja
aktiivsed sädeinimesed, kes kõik tahavad ka
ühendvallas anda oma panuse nii koduküla
kui kogukonna arengusse ning heaolusse.
Osalesid ka kolm vallavanemat: Mikk Järv,
Kaido Kõiv ja Andrus Seeme. Vallavanemate ühine arvamus oli, et ühisvallas on väga
oluline roll just külaseltside ja kogukondade olemasolul, et suurenenud territooriumi
tõttu ära hoida ääremaastumine.
Kokkusaamist juhtida ja teemat arendada
aitasid Ivika Nõgel ja Margus Timmo. Arutelu toimus laudkondades: Igasse laudkonda jagus osavõtjaid kolmest vallast. Ühiselt
otsiti võimalusi suuremaks koostööks ja pakuti välja ka konkreetseid tegevusi:

Seiklusmäng Erastvere metsas.

1. Koostöös MTÜ-dega välja
töötada materiaalse toetamise
süsteem uues omavalitsuses.
2. MTÜ-de osalemine volikogu komisjonide kaudu valla
töös.
3. Kolmanda sektori infovahetuse süsteem sise-ja väliskommunikatsioonidega.
4. MTÜ-de ühiselt korraldatud sündmuste ellukutsumine.
Kanepi Laulu Selts pakkus
välja ka oma idee 23. sepKolme valla MTÜde ümarlaud. Foto: V. Kottisse.
tembril Kanepis Sügiskultuurilaat- väljanäituse ühiseks korÜmarlaud täitis oma eesmärki ja palju häid
raldamiseks. Iga kogukond võiks tulla välja
plaane sai paika. Kindlasti on sellised kohoma põnevalt kujundatud paviljoniga ja entumised vajalikud ja püüame
dale iseloomulike tegevuste, käsitöö, aia ja
need muuta traditsioonilisteks
põllusaaduste, loomade, kultuuriprogramja korrapärasteks. Tänud kõigile
miga. Pealaval toimuvad esitlused ja esineosalejatele! Uute kohtumisteni ja
mised ka külalistelt, toimub nunnuvõistühiste ettevõtmisteni!
lus ja palju muud toredat. Idee leidis ühist
heakskiitu ja mõnegi küla esindaja hakkas
MTÜ Kanepi
juba plaanima, millega ja kuidas võiks süLaulu Selts juhatus
gisel välja tulla.

Vallavanema veerg
Enne sügisel toimuvaid kohalike
volikogude valimisi on jäänud veel
oodata, milliseks kujuneb lõplikult
Eesti haldusjaotus. Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve ühinemisleping on
Vabariigi Valitsuse poolt veebruaris
kinnitatud.
Kuna kolme valla liitumisel jäi seadusega nõutud 5000 inimesest
38 puudu, siis tegi Vabariigi Valitsus ettepaneku meie ühinemiseks
Põlva vallaga. Kolm valda on seisukohal, et me peaksime jätkama
uue, tekkinud Kanepi vallana ja vastavasisuline vastus on ka Vabariigi Valitsusele edastatud. Suure tõenäosusega teeb Vabariigi Valitsus siiski kaalutletud otsuse meie ühinemise jõustamiseks ja 2018.
aastal saame jätkata juba ühinenud Kanepi vallas.
Aprilli lõpus näidati Põlgaste Külakeskuses uuenduskuuri läbi teinud filmi Kalevi Kolhoosist. Film oli originaalina 284 meetrisel filmilindil, mis Eesti Filmiarhiivis taastati ja digitaliseeriti. Filmilint
ise asub nüüd Filmiarhiivis, kuid digitaalsel kujul on võimalus filmi
alati vaadata ja näha huvitavad kaadreid sellest, kuidas toimetati 30
aastat tagasi Põlgastes asuvas Kalevi Kolhoosis.
Aprilli lõpus toimus 2016. aastal sündinud laste lusikapidu. Lastele
anti üle valla vapiga hõbelusikas, raamat ja käsitööringi poolt meisterdatud pehme mänguloom.
On alustatud Kanepi lasteaia fassaadi remondiga, mille käigus parandatakse fassaadil olevad augud ja uuendatakse värvkatet.
Väljastatud on ehitusluba Kanepi aleviku keskkütte katlamaja ja
termotrasside ehituseks. Ehitusega alustatakse esimesel võimalusel.
Tellimus on esitatud Soodoma külla mänguväljaku rajamiseks.
Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitaja on lubanud
tööd lõpetada maikuu jooksul.
Ilusat kevade jätku!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kanepi Vallavolikogu Mari-Liis Lattik sai vabariikliku
tunnustuse
istungi kokkuvõte
Kanepi Vallavolikogu aprillikuu korraline istung toimus
teisipäeval, 18. aprillil 2017. a algusega kell 15.00 vallamaja
saalis.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Otsustati kasutada riigieelarvest Kanepi Gümnaasiumile
eraldatud põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulude katmiseks 2017.
aastal kuni 22 820 euro ulatuses.
2. Muudeti Kanepi Vallavolikogu 21.06.2016 otsust nr 30
„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ selliselt, et munitsipaalomandisse taotletakse kaks Põlgaste külas asuvat
maaüksust: lähiaadressiga Teeääre, kui elanikele köögivilja kasvatamiseks vajalik maa, ja lähiaadressiga Põlgaste
keskus 15, kui lauda alune ja seda teenindav maa.
3. Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks
neli Kanepi Vallavolikogu määrust, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega. Kehtetuks tunnistati 20.01.2000. a
määrus nr 3 “Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hindade reguleerimise korra kinnitamine”,
18.12.2008. a määrus nr 29 “Vee- ja kanalisatsiooni hinna
kehtestamine”, 18.02.2014. a määrus nr 2 “Kanepi valla
õpetajate töötasustamise aluste ja töötasu alammäärade
kehtestamine” ning 20.10.2011. a määrus nr 14 “Kanepi
valla lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.”
4. Tunnistati kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 21.01.2014
otsus nr 5 „Vallavarakomisjoni moodustamine.“ Vallavarakomisjoni moodustamine on kehtiva õiguse kohaselt
vallavalitsuse pädevuses.
5. Kuna enampakkumise korras võõrandamine ei andnud
soovitud tulemusi, võeti vastu protokolliline otsus müüa
otsustuskorras järgmised varad:
1. Kanepi valla omandis olev kinnistu Tehnika tn 24,
Kanepi alevik, Kanepi vald, kinnistu registriosa nr
2151638, katastritunnus 28501:003:0079, hinnaga
30000 eurot;
2. OÜ Kanepi Haldus omandis olev miniekskavaator Neuson 3503 hinnaga 20000 eurot;
3. OÜ Kanepi Haldus omandis olev veoauto Man Abroller M292149 koos lisaseadmega Multilift-konteiner
6,0x2,55x0,8, hinnaga 20000 eurot;
4. OÜ Kanepi Haldus omandis olev traktor Branson
2900H koos lisaseadmetega Lumesahk Samasz City
150, liivapuistur SP250, muruniiduk ja tänavapuhastus
hari KM-M 1250, hinnaga 20000 eurot.
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Rammul ning hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees
Urmas Kivirand andsid ülevaate komisjonide tööst ja tehtud
ettepanekutest. Ettekande käesolevaks aastaks valla teedele
planeeritavate investeeringute, hooldustööde ja remondi
kohta tegi maa- ja keskkonnanõunik Aare Plato.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti
valla veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 23. mail. Volikogu istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega
avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.ee hiljemalt 4 päeva enne istungit.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

Kanepi Gümnaasiumi 12.klassi õpilane
Mari-Liis Lattik pääses oma uurimistööga
„Küberkiusamine Kanepi Gümnaasiumi
õpilaste seas“ (juhendaja Kaarel Joala)
õpilaste teadustööde 2017.aasta vabariikliku konkursi II vooru.
Uurimistöö on kirjutatud ja kaitstud 2016.aastal gümnaasiumi kohustusliku uurimistööna.
Žürii valis välja 85 tööd, mida esitleti 27.-28.
aprillil Õpilaste teadusfestivalil Tallinna Lauluväljakul. Teine voor toimus stendiettekannete vormis, kus žürii vestles kõigi õpilastega, et
selgitada välja parimad. Välja anti 12 riiklikku
preemiat ja 26 eripreemiat. Mari-Liis Lattik sai

2 eripreemiat - Siseministeeriumi ja Tallinna
Ülikooli digitehnoloogiate instituudi preemiad! Õnnitleme!
Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted
on kogumikus „Õpilaste teadustööde riiklik
konkurss 2017 kogumik“.
Samuti kutsus Eesti Teadusagentuur meie
kooli õpilasi stendiettekandeid vaatama ning
osalema töötoas „Südametegevuse uurimine“.
Tasuta sõidu ja võimaluse osaleda teadusfestivalil said 8.klassi õpilased.
Merike Luts
Uurimistööde juhendaja

Kanepi Gümnaasium
tänas Itaalia ja Saksamaa
projektides osalenud peresid
Kutse õhtusöögile saabus koolist meie
perre ootamatu ja meeldiva üllatusena.
Esimesel hetkel polnud aimugi, mille
eest nii eriliselt tänada tahetakse, kuid
lapselt sain kohe kiire selgituse. Soe
tunne tekkis südamesse. Olen ise seda
meelt, et lastele taoliste projektide korraldamise eest peaksime tänulikud pigem olema hoopis meie, lapsevanemad.
Koolimajja olid kutsutud itaalia ja saksa
lastele majutust pakkunud külalisemad- ja
isad. Uue kodunduse klassi hubases miljöös,
pika laua ümber, valitses algselt ootusärevus
ja kergelt pidulik meeleolu. Suure ekraani
taustal võis jälgida fotosid õpilasvahetuste
erinevatest üritustest. Peale proua direktori
sõnavõttu jätkas õpetaja Merike Luts külaliste omavahelise vestluse ergutamiseks info ja

põnevate lugudega vahetusõpilasprogrammi
teemadel ning edasiste plaanide tutvustamisega. Samal ajal serveeriti koolipere poolt ka
maitsev toit ja sooviti head isu. Oli ülimalt
tore, kui eestlastele omane tagasihoidlik
söögiriistade klõbin üsna kiirelt naerupahvakutega pikitud jutuvadaks muutus. Räägiti
oma vahvatest seikadest ja kogemustest vahetusõpilaste külaskäiguga seoses ning jagati
lõbusaid soovitusi tulevaseks Itaalia reisiks.
Peale koogiga maiustamist lahkuti lühemate
ja pikemate tänusõnade saatel ning usun, et
kõigile kohalviibijaile jäi sellest õhtust väga
meeldiv tunne.
Minu meelest on kool sõna otseses mõttes
kogukonna süda. Sealt voolavad meie inimeste hulka kõige kuumemad ja värskemad
ideed ja sündmused. Koolimaja seinte va-

Mari-Liis Lattik oma stendiettekande juures.
Foto: M. Luts.

hel pulbitseb elu ja õpilased ning õpetajad
püüavad kõigest väest kaasata ja nakatada ka
võimalikult palju kohalikke inimesi. Ühised
tegevused annavad meile võimaluse paremini üksteist ja ümberringi toimuvat mõista, veelgi rohkem oma lapsi tundma õppida
ning nende arengut jälgida. Kõik elulised kogemused ja tagasiside aitavad neil aga omakorda leida kiiremini ning kergemalt oma
tee ja elu kutsumus.
Suur tänu kogu südamest entusiastlikule
kooliperele tunnustuse eest selle õhtusöögi
näol ja aitäh ka kõigile toredatele osavõtlikele lapsevanematele.
Rõõmsate taaskohtumisteni!
Kõigile lugejatele sära silma ja päikest põue!
Kati Liibert

Tallinna Ülikooli tundengid tõid Põlgaste
pansionaati e.l.u.
Tallinna Ülikooli tudengid käisid Erialasid Lõimiva Uuenduse (E.L.U.) projekti raames Põlgaste Pansionaadis. Projekti eesmärgiks on koondada erinevatel erialadel õppivad tudengid ning anda neile võimalus koostada projekt,
mis tooks kasu keskkonnale, kogukonnale või ühiskonnale üldiselt. Üheks E.L.U projektiks oli „Paneme memme ja
taadi silmad särama“.
Selle projekti eesmärgiks oli eelkõige põlvkondadevahelise sidususe loomine kogukonnas elavate noorte ja eakate vahel ning
hooldekodudes elavatele eakatele tegevuse pakkumine. Tallinna
ülikooli tudengid valisid oma projekti läbiviimise kohaks Põlgaste pansionaadi.
Esimene kohtumine toimus naistepäeval. Tudengid tõid Kanepi
Lasteaia lapsed pansionaadi elanikele esinema, jagades seeläbi
väga palju rõõmaid emotsioone. Lapsed laulsid, tantsisid ning
mängisid pilli ning ette võeti ka ühine tantsumäng. Iga laps viis
pansionaadi naisperele lille ning soovis head naistepäeva! Pansionaadi elanikud olid väga rõõmsad sellise ettevõtmise üle.
Teisel korral korraldasid tudengid pansionaadis ühistegevuse Suurel Reedel, kus koos vaadati filmi, meenutati eelmisel
kohtumisel toimunut ning näidati pilte rõõmsast naistepäeva
üritusest. Samuti võeti ette suur munade värvimise tund. Pansionaadi prouad ja härrad olid väga tublid ning meisterdasid
suure hoole ja armastusega kauneid ja kirevaid pühademunasid.

Tallinna ülikooli tudengid koos pansionaadi elanikega. Foto: K. Kõiv

Kõik olid oma töö üle uhked. Meisterdamise vahepeal aeti juttu erinevatel teemadel ning tudengid kuulasid eakate muresid
ja rõõme. Ühistegevus tõi pansionaadi elanikele rõõmu südamesse ning naeru silma. Loodame väga, et taolisi üritusi toimub ka
edaspidiselt ning memmed-taadid saavad taas oma silmad särama.
Kristel Kõiv
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Laste laulupäev „Keväjä Tsirgukõnõ 2017“
Kolmandale Kanepi kihelkonna laste laulupäevale oli
registreeritud 53 laululast. Lavale jõudis 46 esinejat,
sest kavalad kevadilmad kimbutasid ikka veel köha ja
nohuga.
„Keväjä Tsirgukese“ juhatas tervitusega sisse Kanepi Seltsimaja uus naisansambel. Koos on laulmas käidud kaks kuud
ja juhendajaks nagu paljudel laululastelgi meie gümnaasiumi särav ja rõõmsameelne muusikaõpetaja Edith Saks.
Lapsed esinesid nagu eelmistelgi kordadel kuues vanusegrupis: 3-4, 5-6, 7-9, 10-12, 13-15 ja 16-18 aastased. Laste
esinemisi jälgis žürii järgmises koosseisus: muusikaõpetaja, Valgjärve valla kultuuri- ja noorsotöö spetsialist Anu
Luiga, Põlgaste Raamatukogu- külakeskuse direktor Irina
Kruusla ja Kanepi Avatud Noortekeskuse juht Maarja Lattik. Laulupäev oli jagatud kaheks osaks, et žürii saaks teha
vahekokkuvõtteid ja lapsed pisut puhata ja keha kinnitada.
Taas olid Kanepi kihelkonna tublid lauluõpetajad teinud
palju tööd ja lastele hulga toredaid laule selgeks õpetanud.
Osalejate hulgas oli nii neid, kes juba kolmandat korda
laulupäeval esinesid kui ka päris esimest korda suurel la-

val lauljaid. Palju kõlas laule emast, kevadest ja suvest. Juba
üsna tuntud lastelaulude kõrval sai kuulda ka vähem kuuldud lugusid.
Kõik osalejad said tubli laululapse eripreemia. Igast vanusegrupist valis žürii parima:
3-4aastaste vanusegrupis Liisa Uutmann
5-6aastaste vanusegrupis Rasmus Kährik
7-9aastaste vanusegrupis Joonas Pokk, lootust andva solisti eripreemia Gerlin Zoludev, meeldejääva esituse eripreemia Carolin Karro
10-12aastaste vanusegrupis Grete Miil, meeldejääva esituse eripreemia Mathilda Kerner.
13-15aastaste vanusegrupis Karol Patrael
16-18aastaste vanusegrupis Kaisa Kerner
Publiku lemmikuks valiti Mirtel Haljaku
Suur tänu lauluõpetajatele: Edith Saks, Meeli Rammul,
Lemme Kramp, Kristiina Kaljurand, Külvi Paide, Oksana
Sevtšuk.
„Keväjä Tsirgukõnõ“ jääb meie laste laululusti toetama ka
edaspidi. Uute laulmisteni!
Publiku lemmik Mirtel Haljaku

10-12 aastaste vanusegrupi võitja Grete
Miil. Fotod: L. Jalas.

MTÜ Kanepi Kodupere Rakveres
Igal aastal on MTÜ Kanepi Kodupere korraldanud erinevaid reise lastele ja peredele.
Nii ka sel aastal ning seekord oli eesmärgiks
võetud ära käia Rakveres, kus loodeti osa
saada koguni kahest seiklusest – Rakvere
linnuse ning Aqva Spa veekeskuse külastusest.

Esimene peatus oligi Rakvere Linnus. Giidi
juhendamisel tutvustati meile linnuses toimuvat ning igapäevaelu keskajal. Näidati kahurite tuba, kust linnust valvati ning vaenlast
pommitati ning samuti teaduste tuba, kus
kokku segati püssirohi, mida hiljem sai suurel leegil põletada. Giid viis kõik külalised ka
kõige õudsematesse kohtadesse linnuses – piinakambrisse ja põrgusse.
Piinakambris eksponeeriti keskaegseid piinariistu ning tutvustati timuka ametit ja staatust
keskajal. Keset tuba seisis piinapink ning giid
selgitas, kuidas selle abil keskajal inimestelt
informatsiooni välja pinniti. Surmatoas on
läbivaks teemaks keskaja inimese üks hirmudest – surm, millele järgnes kas taevas

või põrgu. Surmatoas seisavad keiser ja keisrinna, linnaisa ja piiskop ning muidugi palju
luukeresid. Tutvustati surmatantsu motiivi
ning räägiti keskaja inimese suhtest surmasse.
Keset surmatuba asus kirst, kust rahva sekka
kerkis luukere. Mõned julgemad said võimaluse käia ka põrgus, mis on üles ehitatud labürindina ning mida läbides saab aru keskaegse
inimese ettekujutustest põrgus asuvatest koledustest ja piinadest.
Edasi sai ka veidike rõõmsamalt aega veeta.
Lapsed silitasid armsaid kitsi, sõitsid mänguhobustega ning kõigil oli võimalus proovida
vibulaskmist. Tegevust jätkus kõigile.
Teine peatus oli Rakvere Aqva Spa Vee- ja
saunakeskuses, kus külmal varakevadel veidi
turgutust saada ning sportlikult aega veeta.
Seal leidus tegevust nii väikestele kui suurtele.
Veekeskuses oli mitmeid erinevaid basseine:
vastuvoolu ujumisrada, mitmete koskede ja
veealuste massaaživõimalustega lõbubassein,
aastaringselt avatud välibasseinid, valgusefektidega Black Hole liutoru ning 2 lastebasseini

MTÜ Kodupere ühispilt Rakveres. Foto: K. Kõiv.

ja loomulikult mullivann.
Selleks korraks oligi kõik. Tagasiteel koju nägime laste silmist rõõmu veedetud päevast
ning uskusime, et see päev on igati korda läinud. Saime jällegi kogukonna inimestega midagi vahvat teha. Oli tore päev!
Meie tegevusi finantseeris osaliselt Kanepi

vallavalitsus ning Kellamäe talu, kes katsid
transpordikulud. Täname kõiki koostööpartnereid ning loomulikult kõiki osalejaid. Uute
kohtumisteni.
Kristel Kõiv
MTÜ Kanepi Kodupere

Õhus on teatrit ... Teatrisuvi Alle-Saijal tuleb taas!
Traditsioonidega on juba kord nii, et ka järjepidevus vajab
uuendusi. Sel suvel jätkame Alle-Saija Teatritalus Kanepi
teatrisuve traditsiooni. Suvine teatripidu on järjekorras
juba neljas ja sel aastal paneme rõhku Alle-Saija Teatristuudio loomingu tutvustamisele. Teatristuudio on tegutsenud
kolm hooaega ning selle aja sees on välja toodud 8 omalavastust, igaüks neist teistest erinev.
Et Teatristuudio on iga uue lavastusega seadnud eesmärgiks õppida midagi uut ja teha midagi teistmoodi, siis usume, et stuudio
oskuste pagas on täienenud niivõrd, et sisustada üks täiesti eraldi
teatrisuvi. Teatritalu lavadel toimuvad juulis ja augustis stuudio
kolme lavastuse etendused ning loodetavasti leidub ka sel suvel
midagi igale maitsele.
Teatrisuve põhilavastuseks on Tartumaa 2016. aasta kultuuritegija tiitliga pärjatud dramaturgi ja lavastaja Janno Puusepa käe
all valmiv koguperelavastus „Viikingitütar Ragna“. See on originaaltekstina spetsiaalselt teatrisuve jaoks kirjutatud südamlik ja
lõbus lugu viikingitüdrukust, kes unistab saada viikingipealikuks.
Lavastuse tarbeks valmib Alle-Saijale väike viikingiküla, kus viikingid oma igapäevaelu elavad ning kus valmistutakse pealiku
valimiseks. Lavastuse üheks põhielemendiks on lavavõitlus, millega stuudio näitlejad on seni vähe kokku puutunud ja mida lavastuse tarbeks õpitakse eraldi lavavõitluse koolitusel Anne-Mai
Tevahi käe all. Lavastuse muusikalise poole eest hoolitseb Annika
Rahnu. Lavastuses teeb kaasa kogu teatristuudio trupp, nimiosas
on Anne-Mai Tevahi. „Viikingitütar Ragna“ esietendub laupäeval
22. juulil kell 16:00 ja teatrisuve jooksul toimub kokku 7 etendust
– 22., 23., 29. ja 30. juulil ning 11., 12. ja 13. augustil.
Teiseks lavastuseks, mis selleaastast teatrisuve sisustab, on muusikaline koguperelavastus “Kardemoni linna rahvas ja röövlid“
(lavastajad Ingrid Ulst ja Ülle Sillamäe, muusikaline kujundus
Annika Rahnu, koreograafia Andre Laine). See rõõmus ja heatahtlik lugu toredast linnast nimega Kardemon ning kolmest lõbusast röövlist, kes linnale ja korralikele kodanikele peavalu põh-

justavad, pakub kindlasti teatrilusti ja (taas)avastamisrõõmu nii
vanadele kui noortele. Lavastus, mis osutus väga menukaks, oli
ka eelmise teatrisuve programmis ning publiku soovil etendatakse seda sel suvel veel viiel korral, et ka kõik need huvilised, kes
eelmisel aastal etendusele ei jõudnud, saaksid ikkagi loo ära näha.
Teatrisuvi avataksegi selle etendusega laupäeval 8. juulil kl 14:00
ning etendused on kavas veel 9., 14., 15. ja 16. juulil.
Koguperelavastuse kõrval oleme mõelnud ka täiskasvanud publikule. Alles sel kevadel lavaküpseks saanud ja nii Põlvamaa kui
Kagu-Eesti 2017 parima lavastuse tiitliga pärjatud Alle-Saija
Teatristuudio lavastus „Surnud hinged“ pakub iroonilist huumorit ja rohkelt absurdiseguselt naljakaid karaktereid. Tegemist on
sõnalavastusega, millesse on põimitud jutuvestmisteatri võtteid
ning ka väike lavavõitluse stseen. „Surnud hinged“ on N.Gogoli
tekstile dramatiseeritud komöödia, mis oma teemakäsitluselt on
tänagi väga aktuaalne ja tegelikult üsna sügava sisuga. See on lugu
valetamisest, tegelaste püüdlustest näidata ennast kellegi teisena
ja igast olukorrast kasu lõigata. Nimiosas on Argo Peetmaa, kaasa
teeb suur osa Teatristuudio trupist. Loo lavastajad on Ingrid Ulst
ja Janno Puusepp. „Surnud hinged“ etendub Alle-Saija Teatritalus
teatrisuve raames kolmel korral – 28. juulil, 4. ja 19. augustil.
Lisaks omalavastustele tähistame sel aastal suuremalt ka Eesti
taasiseseisvumispäeva. Selleks tuleb Alle-Saija Teatritalus 20. augustil kl 15:00 esitamisele E.Jakobsoni ja T.Mölderi dokumentaalnäidend „Minu kohus!“. Näidend räägib Naiskodukaitse loomisest
ja tegemistest esimese vabariigi ajal. Tegemist on lavastusprojektiga, milles teevad kaasa Kanepi harrastusteater, Naiskodukaitse
Põlva ringkonna liikmed ja Alle-Saija Teatristuudio. Muusikaline
kujundaja on Kersti Kramberg. Lisaks etendusele on samal päeval
võimalus näha Naiskodukaitse 90. aastapäevaks koostatud fotonäitust ning pärast etendust toimub ka traditsiooniline teelaud.
Oleme rõõmsad, et ka sel aastal saab Alle-Saijal olema piisavalt
teatrimelu ja loodame rohkearvulist publikut. Teatrisuve programmi ja lavastuste kohta saab lähemalt lugeda Teatritalu kodu-

lehelt http://alle-saija.wix.com/alle-saija. Teatrisuve toimumisele
on õla alla pannud Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital ja kohaliku omaalgatuse programm. Kutsume kõiki oma
kalendritesse teatrisuve etendusi üles märkima ning ootame põnevaid teatrit täis suviseid kohtumisi Alle-Saijal!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija Teatristuudio
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla
sündmuste kalender mai-juuni 2017
Aeg

Sündmus

Sünnipäevad juunis

Toimumiskoht/ Korraldaja

KANEPI VALD
Kanepi Vallavalitsus

19.05 kell 18.00

Kolme valla spordipäev Kanepi Gümnaasiumi staadionil

20.05 kell 12.00

Lastehommik

20.05 kell 19.00

Maakonna kooride žanripäev, kontsert „Tärkamise
tuhin“ Varbuse Muusikamõisas

25.05 kell 20.00

Alle-Saija Teatritalu etendus „Surnud hinged“

26.05 kell 13.00

Kanepi Gümnaasiumi kirikukontsert Kanepi kirikus

Kanepi Gümnaasium

16.06 kell 15.00

9.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

16.06 kell 17.00

12.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

22.06 kell 20.00

Põlgaste jaanituli, ansambel „Tuulest viidud“ Põlgaste Põlgaste Raamatukogulaululaval
külakeskus

23.06 kell 22.00

Jaanituli Kanepis, ansambel „Weekend“ Jõksi laululaval Kanepi Seltsimaja

25.06 kell 15.00

Suveetendus „Kangelane tuleb koju“ Kanepi köstrimaKanepi Seltsimaja
ja hoovis

Kanepi Seltsimaja
Erastvere Raamatukogukülakeskus
Kanepi Seltsimaja
Varbuse Muusikamõis
Põlgaste Raamatukogukülakeskuses

4

95
94
90
85
		

Hilda-Miralda Talomees
Gabriele Tagel
Valentine Ojaste
Rudolf Piil
Õie Korts

75
		
		
70
		
		

Milvi Kaste
Lea-Mall Halop
Eha Viin
Tõnis Rätsep
Aavo Peetmaa
Hillar Ladva

Sündinud lapsed
Kenneth Schleigel
Piigandi küla

Seadme kohaletoimetamine ja äraviimine
Kanepis ja Tartus tasuta

KÕLLESTE VALD
28.05 – 24.09

Discgolfi sari Orupedastikus

10.06

Kõivualutse laat Ihamarus

Ihamaru

AURUPESUR KÄRCHER SV7

22.06

Jaanituli Krootuse mõisapargis ansambliga Mini-MTJ

Krootuse

23.06

Jaanituli Ihamarus

SV 7 ühendab endas aurupesuri ja tolmuimeja eelised.
See korjab üles mahakukkunud puru, peseb ja kuivatab põranda.
Ning seda kõike mugavalt vaid ühe tõmbega.
Puhastab pinnad ilma kemikaalideta!

Hind

30.päev

VALGJÄRVE VALD
16.06 kell 20.00

Jaanipidu Maaritsas, tantsuks mängib Heino Tartes ja
Noored Sõbrad

17.06 kell 21.00

Valgjärve valla jaanipidu Valgjärve külaplatsil

Maaritsa

Kasutus:
kraanid,kraanikauss,seinaplaadid,keraamilised
plaadid, aknad,peeglid,õhupuhastid,pliidirauad.

Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine,
viljapuude hoolduslõikus
jpm.
Info: www.2arboristi.ee

tel 58185222

Tel. 5173277
www.pesurid.ee

Pakume ka puhastusteenust!!!
Seadme kohaletoimetamine ja
äraviimine Tartu piires tasuta!!!

TEKSTIILIPESUR
Suurepärane seade millega saab kerge
KÄRCHER
vaevaga puhastada vaipu, diivaneid,
ja teha ise auto salongile
PUZZI 10/1 madratseid
keemiline pesu.

Tel. 5173277
www.pesurid.ee

Hind

30.päev

(sisaldab 2L
puhastuvahendit)

Pakume ka puhastusteenust!!!
Seadme kohaletoimetamine ja äraviimine
Tartu piires tasuta!!!

Kogukonna päeval 8. juulil Ritsike laadal on
plaanis korraldada laste kirbuturg.
Lapsed kasvavad ruttu ja kindlasti leidub igas kodus mänguasju,
lauamänge, spordi - ja vabaajatarbeid jne (va riided), mis enam ei leia
kasutust. Vaadake üle oma kapid ja sahtlid ning kindlasti on midagi,
mida teie ei vaja ning mis teistele lastele rõõmu valmistaksid.
Ootame lapsi müüma või lihtsalt oma lemmikasju annetama või
kinkima. Kohamaksu ei ole. Rõõm saab olema kahepoolne.
Lapsele armas asi leiab jälle kasutuse.
Ole aktiivne ja tule kohale!
Ürituse korraldaja Aire Hallap
tel: 5056297, e-mail: airehallap@hot.ee

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ

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

Info tel. 5107312
www.palukivi.ee
Asume Rõngu-Otepää 8. km-l
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Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Järgmine ajaleht ilmub juunis 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

