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Sügis algab 22.septembril 2016
Vallavanema
veerg

Kanepi Gümnaasiumi esimesed klassid ja klassijuhatajad Helgi Vassilko ning Kaidi Valli-Mägi. Foto: Urmas Kivirand

Kanepi Gümnaasiumis alustas kooliteed kaks 1. klassi
Tarkusepäeval andsime uue
õppeaasta stardikella Kanepi
Gümnaasiumis.
Õpilaste nimekirjas on 182 õpilast, kellest 26 on esimeses klassis alustajad. 1. september on vaieldamatult pidulik päev, mis
kannab endas palju emotsioone ja kõnetab lisaks koolirahvale ka kogukonda.

Õpilane, õpetaja, lapsevanem – me
oleme koos partnerid ja teeme koostööd
ühise nimel – et oleks huvitav ja õnnelik
õppeaasta. Me tahame olla parimad ning
pingutame seetõttu. Eelnevad aastad on
näidanud ja veenavad meid ka täna, et
oleme olnud tublid ja saame hästi hakkama. Igaüks ise teab, kui palju selleks tuleb

pingutada ning missuguseid valikud teha.
Ja ärgem unustagem kõige tähtsamat, mis
on aus ja avatud suhtlemine, ka väärtused ning väärikus. Kanepi Gümnaasiumi
õpetajate peres on uus vene keele õpetaja
Laine Kippari, inglise keele õpetaja Maire
Soo, matemaatikaõpetaja Christine Kattai, tantsuõpetaja Reelika Poroson ja võr-

guadministraator Paap Koemets. Täname
kooli pidajat – Kanepi vallavalitsust ning
volikogu, tänu kellele saavad toimuda
kõik arengud ja muutused.
Ilusat, edukat, õnnelikku uut kooliaastat!
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Krista Kool. Foto: Rita Ziugand

Sügisene seenenäitus Kanepi Gümnaasiumis. Foto: R. Ziugand

Maavanem Igor Taro andis maavanema tänukirja üle
Kanepi Gümnaasiumi kauaaegsele õpetajale Krista
Koolile, kes lahkub töölt olles Kanepis õpetaja olnud
alates 1975. aastast, esmalt saksa ning seejärel inglise
keele õpetajana. Kolleegid meenutasid eelkõige Krista
kohusetundlikkust ja kannatlikkust aine õpetamisel,
panust klassijuhatajana ning tegemisi klassivälises töös.

Hea
vallarahvas!
Suvi on tavaliselt
see aeg, kus tehakse rohkem kui mõnel muul perioodil.
Nii on see ka vallas.
Järgnevalt ülevaade, mis on toimunud ja mis meid ees
ootab.
Kanepi Gümnaasiumis
said uue ilme kaks klassiruumi, kus sellel õppeaastal alustasid 1. klassi õpilased
oma kooliteed. Samuti on koolis lõppjärgus kodundusklassi uuendamine, kus kahest erinevast ruumist
saab tänapäeva nõuetele vastav kodundusklass koos
kaasaegse köögiga.
Hea uudis on see, et rohkem kui aasta aega ettevalmistatud Kanepi aleviku katlamaja ja soojatrasside
ehituse planeerimine on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt positiivse rahastusotsuse. Edasi alustatakse projekteerimisega, et siis kohe ka ehitusega
alustada. Katlamaja ja trassid, mis hakkavad soojaga
varustama esialgu koolimaja, vallamaja ja lasteaeda,
peaksid valmima selle aasta lõpul või uue aasta alguses.
Jätkuvad vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Kanepis. Hetkel on tööjärg Kooli ja Hurmi tänava
piirkonnas. Tööd edenevad plaanipäraselt.
Uued rattahoidjad on paigaldatud Kanepi vallamaja, Põlgaste Külakeskuse ja Soodoma Külakeskuse
juurde.
Kanepi lasteaia, raamatukogu ja noortekeskuse
hoone kütte-ja veetorustike remont on jõudnud lõpule. Ehituse käigus tuli küll ette mitmeid takistusi ja
probleeme, kuid nüüdseks on vee- ja küttetorustikud
ning radiaatorid kogu hoones uued ja enam ei ole vaja
karta vanade torude purunemist.
Ehitamisel on Kanepi lasteaia madalamale osale
uus katuse kate koos soojustusega. Senine katus on
suuremate vihmadega vett läbi lasknud. Tööd saavad
valmis septembri kuu jooksul.
Kanepi Haldus OÜ-l on valminud Põlgaste biopuhasti projekt. Ehitus peaks algama septembris. Lepingujärgne valmimistähtaeg on novembris. Puhasti
valmimisel on Põlgaste puhasti nõuetele vastav ja selle
valmimisega on kogu Põlgaste küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemid renoveeritud.
Sellel aastal tähistab Kanepi vald oma 25. sünnipäeva. Valla aastapäeva tähistamine toimub 17. detsembril. Hetkel käivad ettevalmistused tähtsa sündmuse korraldamiseks. Täpsem info tuleb nii Kanepi
Teatajas, kui ka muudes infokanalites.
Juuli lõpus viis Kanepi vald läbi rahvaküsitluse seoses haldusreformiga. Küsiti arvamust, kuhu poole
soovitakse liituda. Küsitluses osales 244 inimest, mis
andis osalusprotsendiks 12%.
Küsitluslehel oli kolm varianti. Hääletustulemused
jagunesid järgnevalt:
• Kõlleste ettepanek (Kanepi, Kõlleste, Valgjärve,
Vastse-Kuuste) sai 95 häält
• Põlva ettepanek (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda,
Mooste, Mikitamäe, Orava, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora) sai 81 häält
• Sangaste ettepanek (Kanepi, Otepää, Palupera, Sangaste, Urvaste) sai 68 häält
Kuna haldusreformi edasiste otsuste tähtajad on
kätte jõudmas, siis lõpliku otsuse, kellega edasi läbi
rääkida plaanib volikogu teha septembri volikogu istungil.
Ilusat sügise algust!
Mikk Järv
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 23.08.2016 istungi
protokollist
1.Ettevalmistus uueks kooliaastaks
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja Eda Tarend
Õpilaste arv:
1. klassi 26 avaldust, valla registris olijatest 2 läheb
mujale (Põlva, Elva), 1 koolipikendusega.
Põhikoolis kokku 161 õpilast, gümnaasiumis kokku
22 õpilast.
Koosseis - Töötajatest lahkusid huvijuht, inglise keele õpetaja, vene keele õpetaja, põhikooli matemaatika õpetaja, IT administraator. Konkursid on kuulutatud poiste tööõpetuse õpetaja ametikohale, poiste
kehalise kasvatuse õpetaja ametikohale – avaldusi 0.
Inglise keele õpetaja ametikohale on laekunud 2 avaldust, millest 1 loobus. Vene keele õpetaja kohale 2
avaldust. Matemaatikaõpetaja kohale laekus 2 avaldust, valisime inimese Võrust. Tantsuõpetaja kohale
laekus 1 avaldus, võtsime tööle inimese Põlvast. IT
administraatori kohale käivad läbirääkimised Tartu
Ülikooli magistrandiga. 2014.a. töötas koolis osalise
koormusega sotsiaalpedagoog. Pärast töötaja lahkumist ei ole 2015. aastast seda kohta konkursiga täita
õnnestunud. Vajadus on tugispetsialisti järele.
Ruumide remont:
On remonditud kabinetid 13 ja 14, kuhu asuvad õppima esimesed klassid. Remont käib kodunduse õppeköögis ja klassiruumis. Põrandad klassides on värvitud, lakitud.
Kanepi Lasteaia juhataja Riina Reest Suuremaks ürituseks oli kevadine spordifestival, milles osales 240 last ja 55 täiskasvanut. Tantsiti ja võimeldi. Valmis DVD, mille said kõik lasteaiad.
Personal - Lasteaias on 3 rühma, lapsi kokku 60.
Nendest lõpetas lasteaia 12+1. Lastega tegeleb 6
rühmaõpetajat, 3 õpetaja abi, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeed ja direktor. Lisaks veel majandusjuhataja-pesupesija, kokk, kokaabi-koristaja, majahoidja-remondimees.
Alates juunist toimub lasteaias vee- ja küttetorustike
vahetus. Lõpptähtajaks oli 22. august, kuid praeguseni pole tööd lõpetatud. Vahetati välja kogu maja
külma vee ja kütte torustik ning radiaatorid.
Sügis 2016 – lasteaeda on tulemas 15+1 last. Rühmades lapsi – Jõmmu 15+1 last, Sipsik –
22 last (s.h. erivajadusega laps), Naksitrallid – 23 last.
Õppeaasta 2016-2017 – Kindlasti toimuvad traditsioonilised üritused, tähtpäevade tähistamised. Kutsume külla teatreid ja võimalusel külastame ka väljapool etendusi.
Rohkem tahame tegeleda keskkonnateadlikkuse kasvatamisega, avastusõppega ja õuesõppega. Teha koostööd vallaga ja lastevanematega.
Rõõmud – Meil on toredad lapsed, head töötajad,
hea koostöö vallaga, tublid ja aktiivsed lapsevanemad, peagi renoveeritud torustik, kaunis lasteaia
ümbrus.
Mured – Katuse renoveerimine, trepikojad ja direktori kabinet ootavad remonti, mänguatraktsioon vajab välja vahetamist, lasteaia vundament vajab soojustamist, maja fassaad parandamist ja värvimist,
parkla renoveerimist. Soetada on vaja kuivatuskapid
ja nõudepesumasinad.
Suureks mureks on praegu lasteaias toimuv ehituse
käik, sest ruumid ei ole valmis ettenähtud tähtajaks.
2. Rahvaküsitluse tulemused
Vallavanem Mikk Järv - Rahvaküsitluses osales 244
valla kodanikku. 211 häält anti küsitluspunktides,
33 oli e-hääli. Kõlleste ettepaneku poolt hääletas 95
(18 küla + Kanepi alevik), Põlva poolt 81 (13 küla +
Kanepi alevik) ja Sangaste poolt 68 (7 küla + Kanepi
alevik). 01. oktoober on see tähtaeg, kus peame ära
ütlema, missuguse ettepanekuga edasi läheme, uusi
ühinemisläbirääkimisi algatada enam ei saa. Peame
ühe läbirääkijaga edasi minema. Ühinemislepingute eelprojektid on koostatud, need tulevad arutusele
ka volikogus. Toimub uus rahvahääletus (see on kohustuslik rahvahääletus). November-detsember tuleb
volikogul vastu võtta otsus, mis läheb maavanemale.
Arno Kakk – Tänaseks on viiest arutusel olnud liitumisettepanekust alles kolm. Kolm suunda oluliselt suurema valla tekkeks. Tänane Kanepi vald asub
kolme maakonna piirimail. Siin ristuvad nii ajalugu,
traditsioonid kui ka meie tänane reaalsus. Meid on
aegade jooksul liidetud, jagatud ajale ja oludele vastavalt ümber kujundatud. Seega on igati mõistatav,
et inimeste arvamused lähevad uuest vallast rääkides
lahku. On nii Võru, Põlva kui ka Otepää suuna soovijaid. Vallavanem tutvustas meile toimunud eelistuste tulemusi. Kahjuks paljud jätsid oma arvamuse
avaldamata ja olulist eelist nende kolme suuna vahel
ei selgunud.
Hiljemalt 01. oktoobriks aga tuleb volikogul otsustada ja valida üks liitumisleping kolmest, millega edasi minna. Hiljem uusi liitumisläbirääkimisi alustada
haldusreformi seadus enam ei võimalda.
Tahan kõikidele volikogu liikmetele südamele pan-

na, et sellest otsusest sõltub, kuidas ja mis moel me
edaspidi hakkame uues vallas elama. Kas tehtud valik
osutub parimaks? Kas meie inimesed jäävad hiljem
meie poolt tehtud otsusega rahule?
Otsustamise eesmärk aga on meil kindlasti vaid üks.
Anda Kanepi valla rahvale võimalus uues omavalitsuses paremini hakkama saada, ennast turvalisemalt
tunda ja veelgi aktiivsemad olla kui täna.
Määrava tähtsusega on küsimus, kas elu uutes tingimistes ka pidurdab meie noorte lahkumist oma
koduvallast? Kui räägitakse, et uus vald peaks olema
majanduslikult võimekam, sotsiaalselt sidusam ja ettevõtlikkust soodustavam, siis kuidas need eelised ellu rakendada ja mis on just need ühe või teise suuna
eelised meie, Kanepi valla, rahvale?
Iga volikogu liige on ilmselt oma otsuse juba teinud
ja plussid ning miinused ka kokku liitnud. On see
meie poolt tehtav otsus emotsionaalne või lähtub ka
teatud reaalsust arvestades? Mõelgem siis veel, mida
oleme tänaseks Kanepi vallas 25 aastaga saavutanud,
kuidas elanud ja missuguseks peab kujunema lähtuvalt meie valikust homne päev?
3. Neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
Neljas lisaeelarve on kogumahus 15 000 eurot. Põhitegevuse kulusid suurendatakse +7700 euro võrra ja
investeeringute kulusid +7300 euro võrra. Likviidsete vahendite kasutus ei muutu.
Otsustati vastu võtta määrus nr 20 „Kanepi valla
2016. aasta neljas lisaeelarve“.
4. Ühissõidukipeatuste nimede määramine
Eelnõuga täiendatakse ühissõidukipeatuste nimekirja Sootiigi peatusega Heisri külas, Laeva peatusega
Varbuse külas ja Nüpli peatusega Kaagna küla. Peatused lisanduvad tulenevalt vallakodanike soovist ja
vajadusest ning on kooskõlastatud Põlva Maavalitsusega.
Nimekirja alusel kantakse nimed kohanimeregistrisse ja parandatakse ühistranspordi infosüsteemis.
Otsustati vastu võtta määrus nr 21 „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“.
5. Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Esindaja kandidaatideks esitati Vaike Meesak ja Arno Kakk.
Hääletamistulemus: osa võttis 13 liiget, valimiskastis oli 13 kehtivat sedelit. Vaike Meesak - 5 poolthäält, Arno Kakk - 8 poolthäält. Valituks osutus Arno Kakk.
Otsustati kinnitada valimiskogusse volikogu esindaja valimise 23.08.2016 häältelugemis-komisjoni protokoll nr 3. Vastu võtta otsus nr 32 „Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse“.
6. Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine
Komisjoni esimehe kandidaatideks esitati Urmas Kivirand ja Sirje Kongo. Sirje Kongo taandas enda kandidatuuri.
Hääletamistulemus: osa võttis 13 liiget, valimiskastis oli 13 sedelit. Kehtetuid null sedelit, kehtivaid 13.
Kandidaadile anti 12 poolthäält. Valituks osutus Urmas Kivirand.
Otsustati kinnitada Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimise 23.08.2016 häältelugemiskomisjoni protokoll nr
4. Vastu võtta otsus nr 33 „Vallavolikogu hariduse-,
kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine“.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees
Urmas Kivirand esitas komisjoni liikmeteks Marju
Jalase, Irina Kruusla, Kadri Sprenki, Merike Lutsu,
Meelis Vahtramäe ja Aire Hallapi.
Otsustati poolthäälte enamusega (12 poolt, 1 erapooletu) kinnitada komisjon koosseisus: esimees Urmas Kivirand, aseesimees Sirje Kongo, liikmed: Marju Jalas, Irirna Kruusla, Kadri Sprenk, Merike Luts,
Meelis Vahtramäe ja Aire Hallap.
7. Valla aastapäeva tähistamine
Kanepi Seltsimaja juhataja Marju Jalas andis ülevaate
17. detsembril toimuva valla 25. aastapäeva tähistamise kava eelprojektist. Täpsem kava avaldatakse novembrikuu valla ajalehes. Kui volikogu liikmetel on
täiendusi kava kohta, siis palun sellest teada anda.
Otsustati informatsioon teadmiseks võtta. Ettepanekud esitada Marju Jalas`ele ja Urmas Kivirand`ile.
Avaldused ja kohal algatatud küsimused Põlgaste
Lasteaia õpetajate pöördumise arutamine
Pöördumises tehakse ettepanek kaaluda kahe Kanepi valla lasteaia (Põlgaste ja Kanepi lasteaed) liitmist
ühise juhtimise alla.
Protokolliline otsus: 12 poolthäälega, 1 erapooletu
mitte viia lasteaedu ühise juhtimise alla. Rühmade
osas leida lahendus vallavalitsusel.
Istungi materjalidega saab tutvuda valla kodulehel:
www.kanepi.ee – dokumendiregister, valla kantseleis
ja valla raamatukogudes
Väljavõtte koostas volikogu sekretär
Õie Põder
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Projektitöö Kanepi Gümnaasiumis
Viimane aastaring on Kanepi Gümnaasiumis
möödunud paljude erinevate ja huvitavate tegemiste keskel. Millega meie kool tegeleb suuremate projektide raames?
Eelmist aastat võib pidada Kanepi Gümnaasiumi jaoks
väga õnnestunuks ja edukaks erinevate projektiliste tegevuste
ja nende rahastamise osas.
Kõige esimesena leidis rahastamist projekt „Mina ja atmosfäär“, mille läbiviimist toetas täies mahus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), läbi aitas viia Eesti Füüsika Selts ja vahvad tudengid Tartu Ülikoolist. Eriti tore oli, et tegevustest
said osa kõik õpilased, perepäeva raames ka lapsevanemad.
Õpilastele toimus 4 erineval teemal õpituba:
Mis on atmosfäär?
Hapniku ja süsihappegaasi määramine õhus.
Atmosfäär ja kiirgus.
Õhupalliga atmosfääri uurima.
Neljandas õpitoas, milles lennutati õhku kaamerat ja
erinevaid andureid kandev õhupall kooli staadionilt, andis
meile kõrgustest ägedaid pilte nii meie koolist, alevikust kui
ka kaugemalt. Lausa Peipsi järv sai ühes tükis pildile. Selle
projektiga võttis Kanepi Gümnaasium ühes Tartu Ülikooliga osa rahvusvahelisest õhupallide lennutamise üritusest
„Global Space Balloon Challenge“. Nüüdseks on meile teada antud, et jõudsime kategoorias PARIM HARIDUSLIK
INITSIATIIV 2016 auväärsele ja auhinnalisele teisele kohale. Esimesele kohale tuli üks USA meeskond, sama juhtus
kolmanda kohaga.
Selleks, et üks kool ikka edeneks ja hästi toimiks on eel-

kõige vaja häid õpetajaid, kes pidevalt ka ise õpiksid, et teadmisi uuendada ja metoodikat kaasajastada. Seetõttu on vägagi tervitatav, et Erasmus+ K1 rahvusvaheline projekt Kanepi
Gümnaasiumi õpiränne õpetajatele sai sel kevadel toetuse.
Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja
spordiprogramm aastateks 2014–2020. Õpetajad said võimaluse end erialaselt täiendada erinevatel koolitustel Kreekas, Tenerifel ja Inglismaal. Üks õppereis Itaaliasse on veel
ootamas. Samuti on suurepärane uudis see, et teinegi EL
projekt Erasmus+K2 koolide rahvusvahelise koostöö alal sai
rahastuse. Osaleme partnerina 7 riigi - Itaalia, Hispaania,
Kreeka, Rumeenia, Poola, Türgi hariduslikus suurprojektis
Drop Out-Coaching at School.
Sel õppeaastal on ees ootamas veel üks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastuse saanud projekt Kanepi
Gümnaasiumi loodushariduslikud õppekäigud, mille raames
saab iga klass õppeaasta jooksul kaks õppekäiku ning külastatakse Pokumaad, Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskust,
Teaduskeskust AHHAA, Tartu Loodusmaja, RMK Kauksi
Looduskeskust, RMK Soomaa Looduskeskust, RMK Elistvere Looduskeskust, Emajõe Lodjaseltsi õppeprogrammi,
Eesti ellujäämisseltsi õppeprogramme, RMK Pähni Looduskeskust ja Tallinnas asuvat Energia avastuskeskust.
Igal juhul on Kanepi Gümnaasiumile ees ootamas järgmine huvitav ja tegevusterohke õppeaasta.
Kristel Uiboupin
Merike Luts
Projektijuhid

Kanepi kooli muuseumist
Kas Kanepis ei võiks olla kihelkonna muuseumi - on aeg-ajalt küsitud. Kanepi
koolil on oma muuseum alates 1964.
aastast.
1963/64.õ.-a. sai kooli direktoriks ajaloolane N. Paisnik, kelle ajal taastati kooli ajalooline järjepidevus 1804. a. J. P. von
Rothi asutatud kihelkonnakooliga. Kooli 160.
juubeliks valmis esimene kooli lipp õpetaja Paul
Edesi kavandi järgi. Kodulooringi juhendaja ajaloolane Maimu Tinn tegi suurt tööd juubeli ettevalmistamisel. Vilistlasest kunstnik Gustav Raud korraldas oma
maalide näituse, abistas kooli juubelinäituse kujundamisel. Viljandis elav bibliofiil Roland Aabel korraldas
raamatunäituse ja kinkis koolile oma raamatukaupluse kirjastuse poolt 1925. a. esimese kooli ja kihelkonna
ajaloo kohta ilmunud M. J. Eiseni raamatu „Kanepi“.
1974. a. suleti enamus Kanepi haridusruumis tegutsenud põhikoole, koolide albumid ja ajalood anti üle
muuseumile.
Järgmine pidepunkt kooli muuseumile oli Kanepi kihelkonna 300. aastapäeva tähistamine 1975. a. Kool
sai konverentsil kingiks nahkköites M. Reinfeldti uurimuse „Kanepi kihelkonna kultuuriloost XIX-XX sajandil“. Ajalehes „Koit“ ilmus 10 joonealuste lugu „Kanepi kihelkond 300“. Kalevi kolhoos H. Truijaga eesotsas
oli katnud 1977.a. luuletaja Juhan Weitzenbergi põrmu
kodumulda ümbermatmise kulud ja püstitanud talle
kodukandi rahvalt uue hauasamba; seekord loodi tühjaks jäänud Erastvere koolimajja luuletaja Weitzenbergi memoriaaltuba. Kunstnik Alfred Kongo vahendusel
telliti Juhan Weitzenbergi portree maalikunstnik Ilmar
Malinilt. Hiljem anti kogu memoriaaltoa sisustus koos
luuletaja portreega üle Kanepi kooli muuseumile.
Kooli 175. aastapäeva tähistamisel 1979. a. oli kooli
muuseum juba ka vilistlastele avatud. Sel puhul ilmus
rajoonilehes M. Reinfeldtilt „Kanepi kool 175“ , lehe-

külg kooli tänapäevast ning G. Linnu mälestused.
1987.a. tähistati Tartus Kunstimuuseumi poolt
kujur August Weizenbergi 150. sünniaastapäeva. Selle üritusel osales ka Kanepi kooli õpilasesindus koos õpetaja Maret Leisiga, kes
töötas raamatukoguhoidjana ja muuseumitoa juhendajana aastatel 1980-1993. Tema
initsiatiivil ja direktori toel telliti Ilmar Malinilt kujur August Weizenbergi portree. Mõlemad
portreed on maalitud fotode järgi ja ainsad Eestis.
Kooli muuseumi ekspositsioon on täienenud iga aastaga, selle tööd juhendas pikka aega emakeele ja kirjanduse õpetaja Külli Pettai. Lisaks õpilaste uurimustöödele
on muuseumi fondides ka diplomitöid ja teadlaste uurimusi Weizenbergidest. Muuseumi fondidesse on lisandunud põhjalikumaid ülevaateid, fotosid ja raamatuid
ka teistest Kanepi kihelkonna kultuuriloo suurkujudest:
Johann Philipp von Roth, Treffnerid, Kannud, Tabad,
kunstnikud A. Kongo ja G. Raud, jõumees S. Hallap,
R. Roht ja V. Uibopuu, H. Mark jt., käsikirjalised ettekanded ja uurimused tütarlaste käsitöökooli 200. aastapäeva puhul, J. Hurda pere koduõpetaja August Trummi kirjavahetusest ja muudki Kanepi kultuuriloost. M.
Hirvlaane „Minu Kanepi“ (2009) ja „Kanepi kool läbi
kahe sajandi“ (2004) käsitleb ulatuslikult Kanepi kihelkonna kultuurilugu. Fondid on täienenud ja laienenud
nii suureks, et praeguses pisikeses ruumis saab eksponeerida vaid väikest osa sellest. Muuseumi varasid on
lubatud kopeerida Põlva talurahva muuseumil. Praegu
tegeleb koolimuuseumiga õpetaja Kadri Mõttus.
Kanepis poleks tarvis asutada teist koduloomuuseumi, vaid kaasajastada olemasolev koolimuuseum. Edu
muuseumi uste avamisel kõigi jaoks huvipakkuvalt! Saagu sellest paigast oma kodupaiga kultuuriloo keskus ja
hoidja. Heade tegude- ja tulemuste rohket uut kooliaastat kogu kooliperele!
Milvi Hirvlaane

Ülevaade Kanepi Haldus OÜ tegemistest
1) Puurkaevude hooldus. Kõigis pumplates on vahetatud
filtrimassid ja kompressorid.
*Kanepi alevikus Kooli tn puurkaev summas 2679,40 eurot
+km
*Kanepi alevikus Tehnika tn puurkaev summas 2736,90 eurot +km
*Põlgaste külas Tõlli puurkaev summas 3802,70 eurot +km.
Tulenevalt Arke Lihatööstus AS-i töögraafikust teostati töid
nädalavahetusel ja sellest ka kõrgem hind.
2) Kanepi Haldus OÜ poolt osutatud teenused:
Niitmisteenust osutatakse Kanepi alevikus Vallamaja ümbrus, park, seltsimaja, laululava ja Põlgaste külas staadion ja
laululava.
* Niitmisteenust murutraktoriga (summas 1250,67 eurot
+km). Tellijad: Kanepi Vallavalitsus, Põlgastes asuvad kortermajad Keskus 8, Keskus 11 ja Roosi tee 12, Kanepis Turu 8.
* Niitmisteenus hooldustraktoriga (summas 1625 eurot+km). Tellijad: Varbuse muusikamõis, Kanepi Vallavalitsus.
* Kaevetööd miniekskavaatoriga (summas 1035 eurot +km).
Tellijad: Kanepi Vallavalitsus, eraisikud, äriühingud.
* Veoauto MAN (summas 1138 eurot+km). Tellijad: Kanepi
Vallavalitsus (konteineri vedu, killustiku vedu).
* Tehniku töö. Tellijad: eraisikud, Kanepi Vallavalitsus.

* Kanepi kiriku abihoone/WC vee- ja kanalisatsioonitrassi
rajamine.
3) Põlgaste külas asuva Tõlli puurkaevu soetamine summas
1620 eurot (km-ga).
4) Kanepi aleviku Hurmi, Kooli, Turu, Turu põik ja Niidu
tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde maksumus on 293 869,80 eurot + km, kokku 352 643,76 eurot.
5) Suuremad veeavariid. Veeavariide likvideerimiseksl kasutatakse Kanepi Haldus OÜ tehnikat ja väljastpoolt teenust
sisse enam ei osteta.
* Kanepi alevikus Niidu tn veeleke on kõrvaldatud 4 korral
* Kanepi alevikus Hurmi tn veeleke – 2 korral
* Kanepi alevikus Turu tn 4 veeleke - 1 kord
* Kanepi alevikus Kooli tn 8 veeleke - 1 kord
* Soodoma külas kõrvaldatud veeleke 1x ja veesõlme remont
1x
* Põlgaste külas - 1 x
* Põlgaste külas asuvat võrehoone hooldusremonti on teostatud 2 x
6) On valminud Põlgaste reoveepuhasti projekt, mis on hindamisele antud omanikujärelvalvele ja Keskkonnaametile.
Ehitustöödega loodame alustada käesoleva aasta septembi
teisel poolel.
Kanepi Haldus OÜ
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Edukas teatrisuvi selja taga, põnevad
sügise alguse etendused tulekul
Selleaastane Kanepi teatrisuvi Alle-Saija
Teatritalus lõppes 21. augustil etendusega
„Kardemoni linna rahvas ja röövlid“. Nii menukas, kui sel aastal, pole ükski varasem
teatrisuvi olnud. Kokku külastas teatritalu etendusi peaaegu 1500 inimest, mis on
kaks korda rohkem kui varasematel aastatel.
Lisaks teatrietendustele oli meil au võõrustada ka
mustlasansamblit MALJARKA, kes pakkus silmailu
ja rohkelt vägevaid emotsioone vene mustlasmuusika austajatele. Rõõmuga saame öelda, et sel suvel
avastasid tee Alle-Saijale kümned ja kümned uued
külastajad, kaugeimad tulijad sõitsid kohale lausa
Läänemaalt. Traditsioonilise päevateatri kõrval töötas
hästi ka ööteatri kontseptsioon ja kõik hilisõhtused
etendused said piisavalt suure publikuhuvi osaliseks.
Teatritalu uue sisesaali maakivist seinte vahele sobisid ühtviisi hästi nii Jaan Tätte, Küllike Veede kui
ka Janno Puusepa looming. Samuti muutis ööteatrit
mitmekesisemaks meie oma Kanepi harrastuteatri jutuvestmisõhtu, mis tõi lisaks täiskasvanutele publiku
hulka ka rühmatäie noortelaagris osalenuid. Seega –

midagi igale eale ja maitsele! Edukas Kanepi teatrisuvi 2016, mis sai teoks tänu kohaliku omaalgatuse
programmi ja Eesti Kultuurkapitali toetusele, kinnitas taas, et rahvateatrit ja Alle-Saija Teatritalu on kogukonnale jätkuvalt vaja.
Tänu kasvanud külastajaskonnale oli meil sel suvel rohkesti võimalusi tutvustada rahvateatrikultuuri
Alle-Saijal ning ka Kanepi vallas ja Põlvamaal tervikuna. Kuid mitte ainult! Oma teatrit ja Põlvamaad
esindasime edukalt ka vabariigi suurimal teatripeol –
5.-7. augustini Vana-Vigalas peetud XVI Külateatrite festivalil, kus Alle-Saija Teatristuudio osales üldse
ainukese Põlvamaa teatritrupina. Sellel festivalil tunnustati meie stuudio lavastust „Proua Daam“ eripreemiaga atmosfääri loomise eest ning nimiosa eest samas lavastuses pälvis näitlejapreemia Ülle Sillamäe.
Lavastus jääb jätkuvalt teatristuudio mängukavasse
ning eduka festivali järel oleme saanud ka küllakutseid väljapoole oma maakonda.
Kuigi teatrisuvi on lõppenud, jätkub teater Alle-Saijal ka sügise tulekuga. 22.-24. septembrini
pakume Alle-Saija Teatritalu sisesaalis väikest teatriprogrammi „Sissejuhatus teatrisügisesse“. Selle raa-

mes saab näha kokku 3 väga kõrge kvaliteediga ning
festivalil palju tunnustust ja preemiaid pälvinud lavastust. Neljapäeval 22. septembril algusega kl 19:00
astub lavastuses „Kontrabass“ (lavastaja Ain Saviauk)
üles üks Eesti tuntumaid ja tunnustatumaid harrastusnäitlejaid Margus Mankin. Laupäeval 24. septembril on kahe etendusega külas Tartu Vilde Teater.
Kell 19:00 etendub T.Beckett’i legendaarne „Krappi
viimane lint“, mille on lavastanud J.Puusepp ning
mängib Rein Annuk. Kell 20:45 etendub aga Janno
Puusepa kirjutatud ning lavastatud tragikomöödia
„Minejad“. Lavastus pärjati selleaastase Külateatrite festivali laureaadi tiitliga ning valiti Eestit esindama ka kõrgetasemelisel rahvusvahelisel festivalil Baltiramp 2016. Mängivad Matti Linno, Rein Annuk,
Andrus Novoseltsev ja Tiina Tasa.
Ootame kõiki nautima head teatrit ja sügise algust
Alle-Saija Teatritalus, et juhatada sisse uus teatrihooaeg. Teatrielamuseni!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio

Sõrestes selgusid Eesti meistrid
3. septembril sai teoks selle hooaja viimane etapp mootorrataste mäkketõusu Eesti
meistrivõistlustel Sõrestes, Põlvamaal.
Tegemist oli äärmiselt põneva lõpufinaaliga. Kahes klassis, Kross ja Unlimited oli Eesti meister juba
selgunud, kuid ülejäänud positsioonid olid kõikidele
avatud ja pinget oli tunda kõikides eelsõitudes ning
loomulikult pinge haripunkt oli finaalides.
Krossi klassis võidutses Riho „Lärm“ Kollist (Sõmerpalu motoklubi), teise koha saavutas kohalik
mees Birger „Kirp“ Taal (Sõmerpalu motoklubi) ning
kolmanda koha Silver Sellis. Eesti Meistrivõistluste
lõpptulemus on järgmine: I Riho „Lärm“ Kollist (Sõmerpalu motoklubi), II Tajo “Peru” Anderssoo (Tartu
Enduro Klubi), III Silver Sellis.
Single klassis oli oodata hooaja kõige põnevamat
esikoha duelli. Kahel mehel „Perul“ ja Tuvikesel oli
ühepalju etapi võite ja kõik oli veel lahtine. Ka siin
klassis võidutses Riho „Lärm“ Kollist, teise koha saavutas Ahti Piirak ja kolmanda koha Martin „Koff“
Kohv. Eesti meistritiitli antud klassis kindlustas Tenny Tuvikene (Tartu Enduro Klubi) 59 punkti , teise
koha saavutas Tajo „Peru“ Anderssoo (Tartu Enduro
Klubi) 53 punkti ning kolmanda koha saavutas Riho „Lärm“ Kollist (Sõmerpalu motoklubi) 49 punkti.
Unlimited klassis, kus meistritiitel oli välja jagatud
juba enne viimast etappi oli siiski õhus meeletult palju pinget, 2.-5. koha vahel olid kõik kaardid avatud. Eesti Meister siin klassis on Riho „Lärm“ Kollist
(Sõmerpalu motoklubi), teise koha saavutas Andrus

Sõreste mootorrataste
mäkketõus. Foto: Riin Kodu

„Kütta“ Küttä (Kärntataja HC) ning kolmanda koha
Rando „Sarvik“ Lambing (Carma Motoklubi).
Päeva parima kärna tiitli sai koondkokkuvõttes
Carma motoklubi, kuid tõelise au nende seast saab
endale Andrus „Fossiil“ Murumaa, kes suutis oma au-

tomootoriga mootorrattaga teha kolmekordse salto ja
seal juures jäi ise peaaegu terveks.
Täname kõiki korraldajaid, sponsoreid ja võistlejaid äärmiselt põneva hooaja eest.
Hillclimb Estonia
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Muusikapäev
kutsub Kanepi
valla inimesi
kuulama

Kuula! 1.oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva märkimaks, et muusika ümbritseb meid palju enam, kui esmajoones võib arvatagi. Muusikapäev
kutsubki üles kõiki võtma hetkeks aeg
maha, et kuulata.
Muusikapäeval toimub üle Eesti ligi 150 lühikontserti, kus professionaalseid interpreete, kes tavaliselt mööda Euroopa kontserdisaale ringlevad,
võib tabada esinemas nii bussipeatustes, haiglates,
spordisaalides, lautades, aga ka traditsioonilisemalt
kultuurikeskustes, kirikutes ning kontserdimajades. Ükski maakond pole kõrvale jäänud.
Kontserdid, kus enamasti kõlab klassika, jazz ja
rahvamuusika, on eranditult kõik tasuta ja mahuvad poole tunni kuni tunnikese sisse. Täpselt
parasjagu, et eemalduda igapäeva argisusest ning
sukelduda muusikamaagiasse, ent samas mitte painavalt pikalt.
Nii võivad ka Kanepi elanikud end muusikaliseks maiuspalaks valmis panna, sest kell 16 esineb
Kanepi seltsimajas klaveriduo koosseisus Tiiu
Sisask ja Maila Laidna. Kaks pianisti ühe klaveri taga ei ole just harilik vaatepilt. Juba üks paar
käsi suudab klaveril imesid korda saata, rääkimata
siis kahest!
Laidna ja Sisaski duo on nüüdseks juba õige mitu aastat koos musitseerinud ning esinenud
mitmetel festivalidel ja kontserdisarjades, näiteks
“Kammermuusika linnas. Tallinn”, “Minu muusika” jne. Neid on tunnustatud ka preemiatega,
näiteks kolmanda preemiaga 25. Rooma rahvusvahelisel pianistide konkursil. Samuti on noored pianistid osalenud Arvo Pärdi, Maja Nosowska ja Jose
Eugenio Vincente Tellezi meistrikursustel.
Niisiis, erilise muusikalise elamuse saamiseks ei tarvitse sugugi kuskile kaugele sõita, vaid
kontserdid tuuakse sinuni koju kätte! Küll aga
on sel aastal Muusikapäev langenud laupäevale ja kontserdid igas maakonnas annavad hea
võimaluse korraldada väike muusikaline väljasõit. Mis põnevat veel kavas, uuri veebilehelt
www.muusikapaev.ee.

Põlgaste
tegemised

Üks tore reisimeenutuste õhtu koos lauludega misjonäridelt oli Põlgastes 15.augustil.
See toimus EELK misjonipäevade raames
Võru Praostkonnas.
29.augustil oli kohtumine kirjamees Marko Kompusega. Teda tulid külastama Võrumaa kirjandushuvilised emakeele õpetajad ja raamatukogude töötajad.
See oli neil juba 7 kirjanduslik reis ja Kanepi kihelkond
oli viimane, mida läbi kirjanduslike kohtade ja inimeste vaadati.
Marko Kompusel on kultuurkapitali toel tulemas
uus raamat, mis ta enda sõnul ootab veel kolme viimast
luuletust. Jõudu Markole, ootame põnevusega!
Irina Kruusla
Põlgaste Raamatukogu- Külakeskus

Teade

Põlgaste Laululava lõkkeplatsile tohib ladustada vaid töötlemata puitmaterjali kokkuleppel Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse direktoriga. tel.:7973488; 53445640

Kaheksas Kanepi valla Perepäev. Foto: Mairold Kiho

Kanepi valla perepäev
Kanepi valla Avatud Noortekeskus tänab kõiki armsaid toetajaid, kes panid 8. Kanepi valla perepäevale õla alla: Põlva Tarbijate Ühistu, Mini Hiire äri, Aid ja Kodo, Kanepi Aiand, FIE Tiiu
Oja, Alle-Saija teatritalu, Magusad Kilod OÜ, Kanepi Seltsimaja, Kaska-Luiga talu, Kanepi
Kodupere, ansambel Traffic, Kanepi Gümnaasium ja Kanepi Vallavalitsus. Lisaks saadame
suured tänumõtted ka taevataadile, kes kinkis meile mõnusa ilma!

26.-30. septembril toimub Eestis järjekorras
11. Teadlaste Öö Festival. Tegemist on mitte
ainult Eesti, vaid ka kogu Baltikumi suurima
teadusfestivaliga.Festivali tänavuseks peateemaks on teadus ja ulme. Eesmärk on näidata, et
teadus ümbritseb meid kõikjal ning seeläbi innustada noori teadushuvilisi oma eesmärke ellu
viima.Üks ulmelisemaid teadusharusid, millele
sel aastal keskendutakse, on sünteetiline bioloogia ja Eesti teadlaste panus sellesse. Kanepi
Gümnaasiumi õpilastega sõidame juba neljandat korda TÖF-i nädalal Tartusse osa saama erinevatest üritustest ja tutvuma uusimate teadussaavutustega. Koolis viime läbi õpitoad, et tõsta
õpilaste huvi loodusteaduste vastu

Kanepi Teataja
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ÕNNITLEME!
Sünnipäevad oktoobris

92
27.10 Aino Sohar
90
11.10. Hilja Sool
85
07.10. Milvi Haugas
14.10. Leida Leis
25.10 Harri Sikk
80
11.10 Evi Vares
24.10 Elna Rääbis

75
08.10. Agnessa
Raudsepp
70
30.10. Lembit Kaas

Sündinud lapsed
Tantsurühm Päripidi. Foto: Peeter Seene

Päripidi segarühmal oli esinemisterohke suvi
Möödunud suvehooaeg Päripidi segarühmal oli tegus. Algas see Läti
Auce linna rahvusvahelise tantsufestivaliga, kus andsime peaväljakul tunniajalise kontserdi, mis publiku poolt tormilise aplausiga vastu
võeti. Õhtusel ühiskontserdil esines
13 rühma.
Sõpradega koosviibimisel kavandasime
juba uusi plaane järgmisteks kohtumisteks. Teine päev oli pühendatud kohalike
vaatamisväärsustega tutvumisele. Külastasime imeilusaid losse, mis oli meie jaoks
lausa avastamata maa. Maapiirkondades

jäid silma väikesed majapidamised loomadega: lehmad, lambad, kitsed, hobused.
Järgnes kohe 10. tantsupäev Võrus, kuhu meid igal aastal oodatakse. Juuli alguses olime aga juba Klaipedas suursugusel
tantsufestivalil, kus andsime 3 kontserti.
Meiega koos sõitis Põlva memmede rühm
ning Eestist osales ka Viimsi rühm. Tore
oli kohtuda vanade sõpradega ning luua
uusi sidemeid, võrrelda naabrite majandust meie elu-oluga ning nautida kultuuri
tantsude-laulude näol.
Juulikuus esinesime Põlgastes eakate
päeva kontserdil ning hakkasime valmis-

tuma oma festivaliks Kanepis 6.augustil.
Meie viiendal festivalil osales 16 rühma:
Tallinnast, Tartust, Võrust, Põlvast ja mujalt lähiümbrusest. Ülev tunne oli tantsida suures ühisringis ning nautida sõprade soolotantse ja kirevaid kostüüme.
Peo naelaks olid kontserdi lõpus esitatud
mustlastantsud.
Kõikide rühmade nimel suur tänu Kanepi vallavalitsusele, Kanepi Seltsimaja
juhatajale Marju Jalasele ja diskor Tauno
Pettaile abi eest peo läbiviimisel.

Maria Drenkhan
Päripidi tantsurühma juhendaja

Teade
Kanepi pensionäride päevakeskus alustab oma sügishooaega 27. septembril kell 9.00 Kanepi Seltsimajas. Oodatud on
kõik huvilised, et ühiselt vaadata tagasi möödunud suvele ja teha uusi plaane eelolevaks hooajaks.

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

Sündmus

24.09 kell 20.45
25.09 kell 11.00
01.10 kell 16.00
02.10 kell 13.00
07.10 kell 19.00
07.10 kell 20.00

Karaokeõhtu

08.10 kell 21.00

Hooaja avapidu

21.10 kell 21.00
30.10 kell 11.00

Hooaja avapidu ansambliga „Viiser“
Perehommik „Sügise sünnipäev“

24.09

KÕLLESTE VALD
Kõlleste valla 25. sünnipäevapidu

24.09 kell 19.00

25.09 kell 10.00
30.09 kell 17.00
14.10 kell 18.00
14.10 kell 21.25

		

VALGJÄRVE VALD
Mihklilaat
Sügispidu ja eakate päeva tähistamine
Merekultuuriaasta kohtumine meremehe ja kirjaniku Lembit
Uustulndiga
Pidu ansambliga „Lahe Ants“

Kanepi
Teataja

Õnnitleme vanemaid!
Kanepi Segakoor ootab uuel hooajal
juurde uusi lauljaid.

Kooriproovid Kanepi Seltsimajas igal neljapäeval
kell 19.00 – 21.00
Anna endast enne oktoobrikuud kindlasti teada:
Dirigent: 5040526, kalev.lindal@varbuse.ee
Koorivanem: 53622626, vaike.kottisse@gmail.com
Kanepi naisrühm Kanapä keerutajad ootab
oma lustakasse kollektiivi uusi tantsijaid!

Proovid toimuvad neljapäeviti kell 19.00-21.00 Kanepi Gümnaasiumis ja esimene kokkusaamine on
6.oktoober. Tule jalga keerutama!
Rühmavanem: Tiia Urm tiia@kanepi.ee

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

Toimumiskoht / Korraldaja

KANEPI VALD
Etendus „Kontrabass“, mängib M. Mankin, lavastaja A. Saviauk
T. Becketti „Krappi viimane lint“ , lavastaja J. Puusepp, Tartu Vilde
Teater
Etendus „Minejad“ , Tartu Vilde Teater
Perehommik
Rahvusvahelise Muusikapäeva kontsert
Kanepi valla eakate päeva pidu
Kinoõhtu „Ameerika suvi“ (uus Eesti komöödia)

22.09 kell 19.00

Rando Külm, Põlgaste küla
Sten Markus Saag, Närapää küla
Lily Poolak, Karste küla

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

Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimajas
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Erastvere RaamatukoguKülakeskus
Põlgaste RaamatukoguKülakeskus
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimajas

Teade

2. oktoobril 2016 toimub
koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi
vastu
10.00 Põlgaste kauplus
10.30 Hurmi bussipeatus
11.00 Kanepi vallamaja
11.30 Karste kauplus
12.00 Kooraste kauplus
13.00 Soodoma kauplus
Info tel. 5297865
Ulrich Verrev

Ostame
metsakinnistuid
ja
raieõigust.
Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Saverna
Saverna külakeskus
Saverna Raamatukogus
Saverna külakeskus

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

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

