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30.oktoobril on üleminek talveajale
Värviküllane ja tegus sügis Kanepi Lasteaias Vallavanema
Sügis see imeline aeg on suurepäraseks võimaluseks nautida
värviküllast ja imelist Eestimaa
loodust. Kõik meie lapsed koos
õpetajatega kasutasid seda võimalust ja nii toimusid pikemad
ja lühemad matkad loodusesse.
Meie kõige pisemad „Jõmmu“ lapsed
ja õpetajad matkasid tublilt Jõksi järveni, tutvusid ilusa metsaga, otsisid seeni
ja marju. „Jõmmud“ osalesid ainsana ka
Kanepi Gümnaasiumi olümpial, kus ületasid „sood“. Kõige vanem rühm õpetaja
Kai Lilleoja eestvedamisel võttis ette pika
matka ja külastas meie loovus-kunstiringi
juhendaja Aime Väroneni kodu. Seal said
lapsed nautida imelist koduaeda ja Aime
juhendamisel savist voolida. Lastele tegevus väga meeldis ja hea ilm aitas sellele ka
suurepäraselt kaasa.
Lasteaias peetakse ikka sünnipäevasid
ja nii ka sel aastal. Meie esimeseks suureks ürituseks majas oli sügise ja lasteaia
maja sünnipäeva tähistamine. Laulsime,
tantsisime, sõime kommi ja lustisime sel
hommikupoolikul kogu majaga koos.
Lapsed said tutvuda uute pillidega ja ka
esimesed lood mängida. Selleks suur aitäh sponsorile AS Toodele, kelle annetuse 1200€ eest sai pillid soetatud. Tänan
ka muusikaõpetaja Lemme Krampi, kes
suutis lastele vaid kahe nädalaga esimese
loo selgeks õpetada. Lapsed nautisid uusi
pille ja toredat sünnipäevapidu.

veerg

Lasteaia sünnipäev. Foto: Riina Reest

Tegus sügis kestab veel. Oktoobri algul külastasid Sipsiku ja Naksitrallide
rühmad koos õpetajatega Põlva Talurahvamuuseumi Karilatsis. Seal tähistati
leivapäeva, tutvuti vanade kommetega
ja maitsti just ahjust tulnud leiba. Ajaloohõnguline ja tegus päev meeldis kõigile lastele.

5. oktoobril tähistatakse õpetajate päeva. Lasteaias on tublid õpetajad, õpetaja
abid ja majanduspersonal. Kõik nad väärivad esiletõstmist, kuid sel õppeaastal
täname eriliselt õpetaja Merike Ingverit
ja õpetaja abi Kaie Kääri, kes oma tööga on silma paistnud ja kolleegide poolt
esile tõstetud. Palju õnne, jõudu, mõist-

mist ja lahket meelt Teile ka edaspidiseks!
Sipsiku ja Naksitrallide rühmas on täna
aga eriline päev, kuna õpetajateks on tublid, aktiivsed emad ja isad. Suured tänud
Teile!
Riina Reest
Kanepi lasteaia direktor

Hea
vallarahvas!
Septembri volikogu tegi ilmselt ühe
tähtsaima otsuse.
Kanepi volikogu otsusega jätkatakse
ühinemisläbirääkimisi Kõlleste valla
ja Valgjärve vallaga, et hiljemalt detsembrikuus jõuda
ühinemislepinguni.
Lehe ilmumise hetkeks on volikogu poolt vastu
võetud 2017-2020 eelarvestrateegia, kus on ette nähtud need investeeringud, mida nelja aasta jooksul tuleks ellu viia. Eelarvestrateegia puhul oleme püüdnud
arvestada selliselt, et valla allasutused saaksid säästlikud ja kaasaegsed küttelahendused, samuti on mitmeid tegevusi ette nähtud elukeskkonna parandamiseks.
Maanteeametil on valminud Kanepi-Antsla, Magari-Soodoma ja Kanepist kuni Heisri külani mustkattega teed. Kindlasti rõõmustab see paljusid inimesi, kes igapäevaselt sealtkandist liiguvad. Korraldati
uus jäätmeveohange. Uuel perioodil jätkab teenuse
osutamist senine vedaja AS Eesti Keskkonnateenused.
Septembris sai lõpuks valmis kaasaegne Kanepi
avalik tualettruum, mis on nüüd avatud.
Värvilist sügist
Mikk Järv

Õpetajate
tunnustusüritus

Õpetajate päeva tunnustusüritusel
5.oktoobril 2016 Kanepi Seltsimajas tänati õpetajaid.
Muusikalise tervituskontserdi andis
Haaslava meeskoor Kalev Lindali juhatusel. Meeldiva pidukõne pidas Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk, kes andis
üle volikogu ja vallavalitsuse tänukirjad:

Eha Sööt - Põlgaste lasteaia ja
lastehoiu pikaaegne direktor
Merike Ingver Kanepi lasteaia õpetaja
Kaie Käär Kanepi lasteaia õpetaja abi
Õpetajad Aime Jääger, Ere
Rekker- Mägi, Sandra Oksaar,
Kristel Uiboupin Kanepi Gümnaasiumi uue
kolleegi tunnustus

Tänukirja saab Eha Sööt.

Õpetajate poolt ütleb tänusõnad Kristel Uiboupin. Fotod: Kadri Sprenk
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Väljavõte Kanepi Vallavoliogu
27.09.2016 istungi protokollist
Kanepi veevärgi ühinemine suurema vee-ettevõttega
Otsustati anda ülesanne vallavalitsusele – alustada liitumisläbirääkimisi Võru Veega ja lepingu koostamisega.
Valdade ühinemise otsus
Otsustati:
1.Lõpetada Põlva Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille eesmärgiks oli ühendada Kanepi, Ahja, Laheda, Valgjärve,
Vastse-Kuuste, Kõlleste, Mikitamäe, Mooste, Orava, Veriora ja
Värska vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks.
2. Lõpetada Sangaste Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille
eesmärgiks oli ühendada Kanepi, Sangaste, Otepää, Urvaste ja
Palupera vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks.
3. Jätkata läbirääkimisi Kõlleste Vallavolikogu 28.01.2016 otsuses nr 5 esitatud ettepaneku alusel eesmärgiga ühendada Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks.
Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks
Otsustati anda OÜ-le Külmsoo nõusolek ühisomandis oleva
Hurmi külas asuva kinnistu omandamiseks.
Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine
Toimus arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks
2017-2020 esimene lugemine.
Otsustati kiita heaks „Kanepi valla arengukava tegevuskava
aastateks 2017-2020“ projekt ja „Kanepi valla eelarvestrateegia 2017-2020“ projekt ning jätkata projektide avaliku väljapanekuga.
Määrata avaliku väljapaneku lõpptähtajaks 11.10.2016. Väljapaneku kohaks on valla veebileht, valla raamatukogud ja vallamaja infotahvel.
Kooli ja lasteaia hoolekogusse esindajate valimine
Otsustati valida kooli hoolekogusse Vaike Meesak ja Vahur
Tohver, Kanepi Lasteaia hoolekogusse Argo Zoludev ja Põlgaste Lasteaia hoolekogusse Sirje Kongo.
Läbirääkimiste lõpetamine Otepää Vallavolikoguga
Otsustati lõpetada Otepää Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille eesmärgiks oli ühendada Kanepi, Valgjärve, Urvaste, Otepää ja Palupera vallad uueks kohaliku omavalitsuse
üksuseks.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla kodulehel,
www.kanepi.ee dokumendiregistris Amphora, valla raamatukogudes ja valla kantseleis.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär Õie Põder

Jäätmeveo teade
Alates 1. jaanuarist 2017 teostab korraldatud jäätmevedu Kanepi vallas AS Eesti Keskkonnateenused.
AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus:
Tähe 108, 51013 Tartu
Tel: 738 6700 ja üleeestiline infotelefoni lühinumber 1919
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
Avatud E-R 9.00-17.00.
Koduleht www.keskkonnateenused.ee
Korraldatud jäätmeveo kohta täpsemat informatsiooni saab
valla kodulehelt www.kanepi.ee ja vallavalitsusest.
Kanepi Vallavalitsus

Maanteemuuseum
kogub lugusid lääne
autode saabumisest

Eesti Maanteemuuseum alustas üheskoos teiste Eesti
muuseumitega mälestuste ja fotode kogemist, mis räägiksid lugusid lääne autode saabumisest 1990. aastate alguses. Kogutud materjali kasutatakse 2017. aasta
lõpus valmival näitusel ning 2018. aastal avatavas autokultuuri tutvustavas püsiekspositsioonis.
Üheksakümnendate alguses jõudsid Eesti teedele välismaised sõidukid, mis tõid liiklejate mõtetesse ja liiklusesse nii uuelaadseid unistusi kui
ka roosteplekilisi muremõtteid.
„Maanteemuuseum ootab mälestusi ja fotosid, mis räägivad lugusid
esimestest kohtumistest lääne autodega, autoostmisest ja ostureisidest
välismaale, sõidurõõmudest ja -muredest ning ühiselt läbitud kilomeetritest,“ rääkis maanteemuuseumi kuraator Paavo Kroon. Oodatud on
nii kirjapanekud, fotod, heli- ja videomaterjal kui ka võimalusel esemed
ja dokumendid, reklaambrošüürid, tehnilised passid jne.
Kogumise aktsioon toimub Eesti muuseumite ühise kampaania raames. RAHVALOOD on 18 Eesti muuseumi ühine ettevõtmine, millega kutsutakse kõiki mõtlema tagasi murrangulisele ajale 1980. aastate
lõpust kuni 2000. aastate alguseni ning jagama oma mälestusi suurtest ja
väikestest muutustest igapäevaelus ja ühiskonnas „Ühises kogumisveebis
www.rahvalood.ee saab lugeda teiste lugusid ja ennastki ajalukku kirjutada“ kutsub Kroon kõiki oma panust andma.
Lugusid lääne autode saabumisest ootab muuseum kuni 2017. aasta
augusti lõpuni.
Lisainfo: Paavo Kroon
Eesti Maanteemuuseumi kuraator
E-post: paavo.kroon@mnt.ee. Tel: 5645 5775

Klubi „Ajaring“ presidendid. Foto: Marju Jalas

20 aastat pensionäride klubi
„Ajaring“ tegutsemisest
Traditsiooniliselt tähistati Kanepi valla eakate päeva Kanepi Seltsimajas 2. oktoobril.
Selle toreda sündmuse korraldamisel on ikka eestvedajaks olnud Kanepi valla pensionäride klubi „Ajaring“ ja klubi juht, Kanepi
valla aukodanik Laine Laan.
Seekordne pidupäev oli lausa juubelihõnguline, sest
20 aasta eest moodustati Laine juhtimisel „Ajaringi“
nime all mitmed eakate huviringid: lauluansambel
„Kanarbik“, tantsurühm „Vunkratas“, käsitööring ja
sõnakunstiring. Kõik peale sõnakunstiringi on oma
tegevusi hoogsalt jätkamas. Kõik aastate jooksul tehtu on Laine poolt mälestusalbumitesse ja ringipäevikutesse talletatud. Oma tervituskõnes tänas Laine Laan
kõiki kellega nende aastate jooksul on koostööd tehtud
ja kes oma aktiivse osalemisega „Ajaringi“ ettevõtmistesse jälje jätnud. Meeldejääva esinemise pakkus peo-

listele ansambel „Mesi“, selles kollektiivis on kokku
saanud muusikaline andekus ja silmailu. Hästi valitud
repertuaar ja südamlik suhtlemine publikuga viis tagasi plaksutamiseni ja lisa laulu esitamiseni. Tänulaua
kattis pubi „Temp ja Taar“. Meeleolu- ja tantsumuusikat pakkus mahedahäälne Riho Põder. Pidupäevatordi
meisterdas Helina Sarnit.
Kogu eakate päeva tähistamist toetab Kanepi Vallavalitsus. Kuna valimised on praegu moes ja Laine soovib teatepulga üle anda järgmistele tublidele tegijatele, valiti ka
Kanepi „Ajaringile“ uued juhid. Valimised toimusid asjalikus ja üksmeelses meeleolus. Uueks „Ajaringi“ juhiks
valiti Ülle Lill ja tema abiks Külli Ermel. Uued juhid said
kohe ka esimese ülesande: lõigata lahti ja jagada tort. Palju
jõudu, tervist, häid mõtteid ja kannatlikkust uutele tegijatele! Sügav kummardus ja tänu Lainele tehtu eest! „Ajaringi“ tegemised jätkuvad!

nr. 9 (107) Oktoober 2016

Põlvamaa Arenduskeskus
ootab uusi ettevõtjaid,
värskeid ideid ja algatusi
Põlvamaa Arenduskeskus on
maakondlike arenduskeskuste
võrgustikku kuuluv asutus, mille põhiülesandeks on edendada
Põlvamaal ettevõtlust, kodanikuühiskonna tegevusi, viia ellu
maakondlikke projekte jne.
Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamisteenust alustavatele ja
tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, vabaühendustele ja
sihtasutustele ning maakondlikku tuge
investoritele.
Nõustamisteenused ettevõtjatele:
• ettevõtlusega alustamise nõustamine;
• äriühingute asutamine ja registreerimine;
• asutamisdokumendid, maksundus,
rahastusvõimalused, lepingud jne;
• äriidee analüüs;
• äriplaani, turundusplaani, ekspordiplaani ja finantsplaani koostamise
nõustamine;
• ettevõtte arendusplaanide hindamine
ja arendusplaanide elluviimiseks sobiva
rahastusallika leidmine;
• tegevusnõustamine;
• projektide kaasrahastamine, lepingud,
partnerite leidmine jne;
• projektitaotluste konsulteerimine,
taotluste põhitingimuste selgitamine;
• abi kontaktide leidmiseks välisturgudel, info eksporttegevuse rahastamisvõimaluste kohta;
• investeeringuteks sobivate objektide
ja ettevõtete leidmise abistamine;
• ettevõtlusalase info ja koolituste vahendamine.
Nõustamisteenused vabaühendustele,
sihtasutustele ja seltsidele:
• ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine ning
tegevuse lõpetamine;

• info jagamine toetusvõimaluste kohta, maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta ja eraturu konsultantide teenuste kohta;
• organisatsiooni arengukava, strateegia
ja tegevuskava koostamine;
• rahastusvõimaluste leidmine;
• projektitaotluste koostamise ja aruandluse nõustamine;
• projektiideede analüüs;
• projekti juhtimine ja elluviimine;
• raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine;
• seadustega seonduvad küsimused.
Lisaks nõustamistele on Põlvamaa
Arenduskeskusel 2016. aasta sügishooajal plaanis alustava ettevõtja baaskoolitus, mis toimub ajavahemikus
12. oktoober – 23. november. Ettevõtlusnädala raames korraldab Arenduskeskus 5. oktoobril ettevõtluspäeva
„START või reSTART“ ja 6. oktoobril ettevõtjatele suunatud kontaktmessi „Uskumatu, millega mu naaber tegeleb?“. Novembris panustatakse aga
üle-eestilisse vabaühendustele suunatud
ja kogukondade tegevustele tähelepanu
pöörava Ühisnädala (19.-27. nov) korraldamisse.
Lisaks eelnevale tegeleb Põlvamaa
Arenduskeskus maakondlike projektide
algatamise ja elluviimisega (nt müügikioskid, giidide koolitus jne), koostöös
koolidega noorte ettevõtluse edendamisega ning mitmete ettevõtlusele ja loomemajandusele suunatud koolituste
korraldamisega.
Põlvamaa Arenduskeskuse töötajate kontaktid, jooksvad uudised ja
info koolituste/infopäevade kohta
leiab: www.polvamaa.ee/pak
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Kanepi vald 25

Kanepi vald tähistab sel aastal taasiseseisvumisaja kohaliku omavalitsuse 25.aastapäeva. Enne sõda olid Kanepil
valla õigused 1939.aasta 1.aprillist.
Juba 1989. aasta teisel poole alustati kohalike omavalitsuste loomisega, kinnitati esimesed õigusaktid ning toimusid esimesed vabad valimised:
• 8. august 1989 võttis Ülemnõukogu vastu otsuse haldusreformi läbiviimisest ja kohalike rahvasaadikute nõukogude valimisseaduse,
• 10.novembril kohaliku omavalitsuse aluste seaduse ning
• 10. detsember 1989 toimusid kohalike volikogude valimised kui esimesed vabad valimised poole sajandi järel.
Ametisse asusid esimesed volikogud. Aastal 1990 polnud Eestil veel iseseisvust ega põhiseadust. Külanõukogude aeg oli ümber ja oli vaja hakata halduskorraldust muutma. Kanepi valla sünni juures oli pikka aega külanõukogu
esimehena töötanud Ülo Leib, külanõukogu maja, hilisema vallamaja aadress
oli Jüri tänav 2.
Kanepi valla arhiivis on alles esimesed selleaegsed dokumendid: valimisjärgse volikogu esimene protokoll 4.jaanuar 1990, kus esimest korda kasutatakse sõna volikogu. Tehti teatavaks valimiste tulemused ja kinnitati 11
valitud rahvasaadikut. Kanepi Küla Rahvasaadikute Nõukogu (volikogu)
esimeheks valiti Ülo Leib ja aseesimeheks Leo Vijard. Kolmeliikmelisse revisjonikomisjoni valiti Jaak Leis, Liia Toomsalu ja Hindrek Holzmann.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel 1991.aasta 20.augustil algas kogu
elu ümberkorraldamine. 19.detsembril 1991 kinnitati Kanepi valla omavalitsuslik õiguslik staatus, mille kohta on olemas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli allkirjaga tunnistus.
Järgmistel valimistel 17.oktoobril 1993.aastal valitud volikogu oli juba
13-liikmeline, volikogu esimeheks valiti Jaan Lauk, aseesimeheks Hindrek
Holzmann. Vallavanemaks valiti Aivar Luts.
Kanepi Teataja jätkab järgmistes numbrites valla ajaloo meenutamist ja tutvustamist.

Väljavõte 1989.aasta esimeste vabade valimiste järgse esimese istungijärgu 4.jaanuar
1990 protokollist. Valituks osutusid: Ülo Leib, Urmas Hallap, Madis Kukk, Aino Muuga, Leo Vijard, Enno Otsus, Jaan Lauk, Arno Kakk, Jaak Leis, Hindrek Holzmann, Liia
Toomsalu. Kanepi Küla Rahvasaadikute Nõukogu (volikogu) esimeheks sai Ülo Leib ja
aseesimeheks Leo VIjard.

Kohalike omavalitsuste
volikogu valimistulemused
Kanepi vallas
17.oktoober 1993
Jaan Lauk, Olev Pärna, Arno Kakk, Ülo Leib, Aare Plato, Urmas
Gerts, Hindrek Holzmann, Lea Urb, Jüri Pallo, Meinhard Aljes,
Jaak Kool, Kalev Kongo, Aleksander Sarapuu
20.oktoober 1996
Aivar Luts, Harald Truija, Vahur Tohver, Ülo Leib, Meinhard Aljes,
Urmas Hallap, Arno Kakk, Jüri Pallo, Vaike Meesak, Kalev Kongo,
Olev Pärna, Aare Plato, Haljand Rääbis
17.oktoober 1999
Aivar Luts, Vahur Tohver, Andres Tina, Haljand Rääbis, Vaike
Meesak, Harald Truja, Ülo Leib, Arno Kakk, Urmas Hallap,
Meinhard Aljes, Kalev Kongo, Tiiu Leppikus, Avo Kruusla
20.oktoober 2002
Aivar Luts, Vahur Tohver, Harald Truja, Meinhard Aljes,
Haljand Rääbis, Urmas Hallap, Urmas Kivirand, Asta Puru,
Andres Kelner, Mati Kongo, Vaike Meesak, Jaak Kõiv, Arno
Kakk
16.oktoober 2005
Aivar Luts, Vahur Tohver, Urmas Kivirand, Kalev Kongo, Annika
Ladva, Aadu Jõgiaas, Andres Kelner, Haljand Rääbis, Meinhard
Aljes, Arno Kakk, Avo Kruusla, Jaak Kõiv, Urmas Hallap
18.oktoober 2009
Aivar Luts, Avo Kruusla, Ainar Põder, Arno Kakk, Annika Ladva,
Urmas Kivirand, Vahur Tohver, Aavo Maat, Andres Kelner, Vaike
Meesak, Jaak Kõiv, Janis Kukk, Urmas Hallap
20.oktoober 2013
Aivar Luts, Aavo Maat, Avo Kruusla, Argo Zoludev, Mari Rüütli,
Arno Kakk, Meinhard Aljes, Urmas Hallap, Vahur Tohver, Tiit
Rammul, Sirje Kongo, Urnmas Kivirand, Vaike Meesak
Järgmised KOV volikogu valimised on 17.oktoobril 2017
Allikas: http://www.vvk.ee

Väljavõte Kanepi valla volikogu protokollist 28.10.1993. Vallavanemaks saab Aivar Luts, kes juhtis
Kanepi valda üle 18 aasta.
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Läbi töö leiad enese – kodukandi
kunstnik Alfred Kongo 110

Kanepi emad on osanud
istutada oma laste südametesse suure koduarmastuse ja kodupaiga hindamise.
See on hästi teada
eriti siit võrsunud kultuurilooliste
suurkujude
puhul. Maalikunstnik Alfred Kongo
kutsus oma ema ikka „memmekeseks“, see kõlas hellitusena Järve
talus ema kõrvus.
Kunstiteadlased ja tema õpilased märgivad,
et Alfred Kongo maalis kogu elu oma armast
kodupaika, otsis ürgset värvis ja vormis. Tema
kodukohamaalide hulgas on muidki kauneid
paiku: „Karula motiiv,“ „Rõuge maastik“,
„Rabamaastik“, „Võsane maastik“, „Jõksi järv
sügisel“, „Kodutalu“ jt. Ta on loonud ka palju
lillemaale, natüürmorte. Kongo maalide kataloogis on märgitud ligi 200-nii küündivate
maastikupiltide hulgas suur hulk koduümbruse Kanepi motiive. Need paistavad silma
oma põlisuse tunde poolest, nagu märkisid
kolleegid. Eesti maalikunsti klassikasse kuulub Tartu Kunstimuuseumis asuv suuremõõduline Kanepi panoraam. Pole juhuslik, et ta
tõi Kanepisse suvekooli oma dekoratiivmaali
õpilased, kes magasid küll koolimaja põrandal
askeetlikes tingimustes võimlemismattidel,
kuid nende suviste tööde näitused sealsamas

võimla võrede külge kinnitatuna äratasid Kanepi ümbruse inimestes suurt huvi.
Alfred Kongo sündis Lajavangus Moona talus 10. oktoobril 1906, lapsepõlve veetis vanemate Järve renditalus Jõksi järve kaldal. Enne
Tartu kõrgemasse Kunstikooli Pallasesse jõudmist (1929) oli ta lõpetanud Kanepi kihelkonnakooli, õppinud Võru Gümnaasiumis ja
lõpetanud Otepää Gümnaasiumi. Läbi visa
töö leidis ta enese ja oma ande, kuigi pärines
lihtsast taluperest. Alfred Kongot pidasid tema
kolleegid, sõbrad ja õpilased tõeliselt hea kasvatusega härrasmeheks, galantseks kavaleriks.
Pallase lõpetamine koos E. Kõksi ja V. Karrusega sattus 1940. aastasse, mis sai määravaks
kõigi tema põlvkonna inimeste elule. Algas
nõukogude okupatsioon, mille hammasrattad
puudutasid kogu intelligentsi. Ta vallandati
kunstikooli õppejõu kohalt, sellele järgnes 10
aastat vaikust. Alles 1958 alustas ta regulaarset
näitustel esinemist ja tõusis tunnustatud kunstnikuks. 1960-1986 oli Kongo dekoratiivmaali õppejõud Tartu Kunstikoolis, tema õpilaste
hulka kuulusid Tiit Pääsuke, Jüri Kask, Leili Muuga, Paul Allik jt. nimekad kunstnikud.
1978. aastal aitas ta Kanepile leida kunstniku
luuletaja Juhan Weitzenbergi portree loomiseks
foto alusel. Kõigepealt soovis Kongo ise tutvuda luuletaja elulooliste andmetega, sai oma valdusse avaldatud materjalid Juhani kirjadest vanematele Erastverre. Nende sügav õpetlik sisu

ja luuletaja koduarmastus puudutasid sügavalt
tema hingekeeli. Ta valis kunstnikuks nimeka kolleegi Ilmar Malini ja veenis teda seda
tööd ette võtma. Sama autor tegi Kanepi koolimuuseumile veel ka kujur August Weizenbergi
portree tema 150. sünniaastapäevaks. Edaspidi
hakkas Ilmar Malin tellimusi saama foto järele portreede maalimiseks Eesti Põllumajandusmuuseumilt, Edasi toimetuselt ja mujalt. Alfred Kongo lahkus manalateele 1990. aastal 84
aastasena loomata oma perekonda, nagu meie
Weitzenbergidki.
Alfred Kongo 100. sünniaastapäeval 2006.
a. süüdati küünlad tema kalmul Kanepi Mäe
kalmistul ja kaunistati kalm lilledega, osales
lisaks Kanepi kooli õpetajatele, õpilastele, sugulastele, sõpradele ka Tartu Kunstimuuseumi
delegatsioon. Kohvilauas Kevvai turismitalus
räägiti huvitavaid lugusid Alfred Kongo elust.
Näiteks lugu Moskvast tulnud kõrgetest külalistest, kes valisid muuseumi fondidest töid
Moskva näitusele. Keegi neist haaras ühe maali
ja küsis: „Što eto takoje?“. Muuseumitöötaja:
„Eto Kongo“. Kõrge tegelane: „No esli Kongo,
togda nado deržat drušeskije svjaži!“ ja pilt pääseski Moskva näitusele tänu Kongo Rahvavabariigile. Kanepilased olid kutsutud ka kunstniku
juubelinäituse avamisele Kunstimuuseumis ja
tõid kooli muuseumile sel puhul ilmunud tema tööde kataloogi.
Milvi Hirvlaane

Alfred Kongot mälestati 110. sünniaastapäeva puhul tema kalmul Mäe kalmistul 10.oktoobril. Enne seda püüdsid koolilapsed õpetaja Ele Kõivu abiga tabada kunstniku täiuslikku värvikoloriiti ja maalida Kongo-stiilis. Nende pildid pani Kanepi Seltsimajja näituseks üles Marju Jalas.
Koos külalistega käidi kunstniku Järve kodutalus ja hiljem istuti kohvilauda Alfred Kongot meenutama Kevvai turismitalus Siina Kevvai kutsel.
Tänusõnad Siina Kevvaile, Milvi Hirvlaanele, Ele Kõivule ja Kanepi Seltsimajale väärika kunstniku tähtpäeva korraldamisel!

ÕNNITLEME!
Sünnipäevad
novembris
94

22.11 Dagi Mõttus
92
15.11 Keena Helekivi
90
22.11 Arnold
Liivamägi
27.11 Laine Lõo
85
19.11 Ellen-Armilda
Põld
19.11 Elvi Koppel
30.11 Helju-Armilde
Jalajas

80
28.11 Helju Püvi
75
16.11 Maimu Märdin
70
01.11 Vello Pihooja
04.11 Arno Leppikus
05.11 Kalju Rammul
10.11 Vello Puru

Sündinud lapsed
Armin Kukk, Magari küla
EliiseSisask, Närapää küla

Õnnitleme vanemaid!

Õpilased, lapsevanemad, vanavanemad ja
päkapikud!
Varsti on jõulud.
Piparkoogitaigen ootab küpsetamist.
See ongi SINU võimalus!
Meisterda maju, losse, kujusid, Pokemone või mida iganes
ja too need koolimajja näitusele

„PIPARKOOGIMAANIA“.
Parimatele auhinnad.
Näitus on avatud 13. detsembrist 22. detsembrini.
Meistriteosed tuua 12. detsembriks koolimajja sekretäri kätte.
Info tel 797 6320

Sanne Käär 4.klass

Rene Peltser 5.klass

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender oktoober - november 2016
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht / Korraldaja

 KANEPI VALD
21.10 kell 21.00

Hooaja avapidu ansambliga „Viiser“

Kanepi Seltsimaja

30.10 kell 11.00

Perehommik „Sügise sünnipäev“

Kanepi Seltsimaja

2.11

Salongikontsertite sarjas külas Sandra ja Jalmar Vabarna

Varbuse Muusikamõis

1.11 kell 18.30

Hingedepäeva teeõhtu, Kanepi Harrastusteatri etendus „Tulejutt“

Kanepi Seltsimaja

10.11 kell 17.30

Isadepäev Kanepi Gümnaasiumis

Kanepi Gümnaasium

12.11 kell 12.00

Leedu tsirkus

Kanepi Seltsimaja

15.11 kell 9.00

Päevakeskus Kanepi Seltsimajas

Kanepi Seltsimaja
KÕLLESTE VALD

11.11

Tantsuõhtu, tantsuks mängib ANNE LOHO

Krootuse rahvamaja

VALGJÄRVE VALD
18.11 kell 14.00

Pensionäride pidu

Maaritsa kultuurimaja

20.11 kell 12.00

K. Kikka 102. sünniaastapäeva tähistamine lõõtspillikontserdiga

Maaritsa kultuurimaja

		
Kanepi Terviseklubi kutsub kepikõnnile esmaspäeviti ja reedeti kell 19.00, algus kirikuplatsilt

Kanepi
Teataja

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

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

MÄLESTAME
Tiiu Lampson 28.01.1940-28.08.2016
Elfride Helde 02.02.1934-10.09.2016
Roland Palk 10.03.1930-16.09.2016
Vladimir Bezljudov 14.02.1937-27.09.2016

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

