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24.veebruar – Eesti Vabariigi 96. aastapäev
LAULUGA SUURDE JUUBELIAASTASSE
Kanepi segakoor tähistas 2. jaanuaril oma 20. tegevusaastat
Põlgaste Vabaajakeskuses, millega koor astus ühtlasi üle ajaloolise 130. asutamisaasta künnise, suur juubel kulmineerub
22.novembril 2014 kontserdiga
Kanepi Seltsimajas.
Segakoor tänab ettevõtjat Avo Kruuslat laulurahvale tehtud tänulaua eest ja
Taavi Taavetit „Wana Wallamaja“ ruumide kasutamise eest. Tänusõnad kõigile toetajatele! Kanepi segakooril on
vedanud, kõik tähtsad koorijuubelid
kattuvad alati Tartu juubelilaulu- või
üldlaulupeoga Tallinnas, kust siis koor
staažika juubilarina osa saab võtta. Kes
kuuluvad sellesse aktiivsesse laulukollektiivi, kes on need tublid inimesed, kes
tulevad igal neljapäeval kohusetundlikult
ja rõõmuga peale pikka tööpäeva kooriproovi, et üheskoos laulda. Koor on
praegu 32-liikmeline, dirigendiks tunnustatud koorijuht Kalev Lindal. Järjepidava 20 aastaga on segakoori raudvaraks saanud Meeli ja Tiit Rammul, Lea
ja Enn Viin, Eha ja Meelis Vahtramäe,
Heldur Jõgi, Vaike Kottisse. Staažikad
koorilauljad on Viibeke Turba, Aire Hal-

lap, Koidu Põder, Heli Adamson, Karin
Kund, Ere Rekker-Mägi, Maie Kahk,
Küllike Mäekink, Tiia Hallap, Tuulike
Mölder, Monika Sulbi, Simona Sulbi,
Virge Kirillov, Inge Tamm, Kaili Mertsina. 5 aasta tegevusraamidesse mahuvad
veel Kersti ja Ülar Kõrge, Kalmer Lina,
Marju Jalas, Diana Patrael, Natalja Lindal ja Erge Kuusneem. Auliikmeteks on
eluaegne koorilaulja Heino Kongo ja
Maimu Märdin, kelle jälgedes on koorilaulu juurde tee leidnud tütar Monika
ja tütretütar Simona, mis on kollektiivile järelkasvu mõttes igati teretulnud. Varemgi on meil emade ja isade kõrval pojad-tütred laulnud. Kiidan meie tublisid
lauljaid, kes kõik on aktiivsed inimesed
alustades ettevõtjatest, õpetajatest, spetsialistidest, lasteaednikest. Palju on kooris pillimehi ja soliste, meil on näitlejaid,
rahvatantsijaid ja sportlasi, aasta õppijaid
ning koolitajaid. Öeldakse ju, et kes palju teeb, see palju jõuab ja segakoorirahvas
jõuab! Kiidan tublit dirigenti, kellel on
peale Kanepi segakoori veel teisigi koorikollektiive vabariigis ja välismaal. Meie
inimestest oleks palju rääkida, sest igal
ühel on oma elu ja lugu, koos moodustame aga särava ja ühtse kollektiivi. Eel-

Vald on jõudnud oma eluga 2014.aastasse,

Kanepi segakoor Põlgastes 2.jaanuaril 2014 Foto: R. Semm
mise aasta parimaks sündmuseks pean
pärandiaasta 2013 raames Ott Rätsepa
ja Kalev Lindali korraldatud ühisüritust
„Hinni kaitseks“, kus kohal oli ka pärandikultuuri saadik Ivo Linna, muusikud Toomas Lunge ja Indrek Kalda ning
eurosaadik Indrek Tarand. Peale Hinni
talus toimunud sündmust oli „Rotary
klubi“ ja Kanepi segakoori ühiskontsert
Kanepi Seltsimajas, mis oli väga rahvarohke, ilus ja võimas. Selline suursündmus tõi Kanepile värskendavat tuntust,
üritust kajastati AK uudistes. Ürituse
DVD autor on V.Vidil.

Maria Drenkhan –
Kanepi Valla Aasta Tegija
Maria Drenkhan on sündinud 1937.a. ja elanud
1958.aastast Kanepi vallas.
Ta on kõrgema haridusega
pedagoog, töötanud Karstes ja Kanepi Keskkoolis.
Mõlemas koolis jõudis Maria organiseerida rahvatantsurühmi. Pensionipõlves on
ta pühendunud kultuurielu
edendamisele.
Maria Drenkhan õpib ja pidevalt
arendab ennast. 2005.a. käis ta Tallinnas seeniortantsu kusustel, seejärel
2006.a. propageerides seeniortantsu,
organiseeeris Kanepis seeniortantsu
õpitoa. Selle jätkuna toimus Maria
eestvedamisel 2007.a. esimene seeniortantsu festival Kanepis. Nii on
traditsiooniliselt jätkunud igaaastased festivalid Tallinnas, Rakveres,
Jõgeval, Hiiumaal, Lätis ja Soomes.
2013.a. oli järg Eesti käes ja ettepanek festivali läbiviimiseks tehti Mariale Drenkhanile. See oli suuremahuline
üritus, mis eelnevalt nõudis palju suhtlemist, läbirääkimisi, kulutusi ja projektide kirjutamist.
Festivalist võttis osa 25 tantsurühma, nendest 4 välisriigist ( Läti, Leedu,
Soome). Pingelisel organiseerimisajal tuli tantsukirjeldused laiali saata ja
mõelda väliskülaliste väärikale vastuvõtmisele. Lisaks käis Maria ise tantse õpetamas Võrus, Räpinas, Põlvas ja

Maria Drenkhan pärast
esinemist Tallinnas Raekoja
platsil 2012.a. Foto: erakogu
Raplas, samuti oma tantsurühmadele
Päripidi, Vunkratas ja Sügiskulla leedid.
Pidu toimus suurejooneliselt: esimesel päeval Kanepi kirikuplatsil ja teisel
päeval Põlva Intsikurmus, kus publik
oli vaimustuses ilusatest tantsudest ja
kaunitest kostüümidest. Peo lõppedes, kui kõik tantsijad olid väljakul ja
Põlva linnapea Georg Pelisaar oma sõ-

Mis tehtud ja mis teoksil
Kanepi vallas?

navõtus ütles aitäh Maria Drenkhanile Kanepist, veeresid nii mõnelgi tantsijal pisarad, sest selle taga
oli töö ja vaev ja üritus ise oli nii
kaunis ja meeldejääv. Paralleelselt
festivaliüritustega valmistuti Memme-Taadi peoks, mis toimus Võrus
ja mille maakonna eelproov viidi
läbi Kanepis. Maria oma tantsijatega ei too tunnustust mitte ainult
Kanepile ja Põlvamaale, vaid kogu
Eestile. Pärast seeniortantsu festivali käidi Lätis Jelgavas, olles ainus segarühm ja Eesti esindaja. Seal saadi suure tähelepanu osaliseks oma
tantsude ja kostüümidega ja tuli 5
küllakutset Läti ja Leedu seeniortantsu pidudele.
Maria Drenkhani tantsurühm
on esindanud Kagu-Eestit Tallinnas
avalaval 45-minutilise eeskavaga.
Marial on suur repertuaar just tänu
sellele, et ta end pidevalt kursustel
täiendab. 2013.a. tantsiti Tartus Hansapäevadel.
Maria tegutseb energiliselt edasi.
2014.a. on kavas läbi viia seeniortantsurühmade Võru-Valga-Põlvamaa ühispidu ja 2015 jätkata tööd rahvusvahelise tantsufestivali organiseerimisel.
Maria on ise mitmete tantsude autor,
ta disainib tantsijate kostüümid ja muretseb vajaliku materjali. Maria Drenkhan on inimene, kes soovib luua ilu enda ümber ja jagada seda ka teistele.

Täna on toimekal Kanepi segakooril käsil üldlaulupeo repertuaari omandamine ja see on väga tõsine
töö. Kuid meie teotahteline Kanepi
segakoor läheb rõõmsa lauluga oma
suurde juubeliaastasse. Soovin meeleolukat juubeliaastat laulurahvale ja
kaunist üldlaulu-ja tantsupeoaastat
kõikidele !
(Facebooki grupis „Meie Kanepi“
05.01.2014 on avaldatud artikkel ja fotod Kanepi segakoorist)
Vaike Kottisse,
Kanepi segakoori president

kuid eelmise aasta lõpus jõuti veel palju ära
teha. Hajaasustuse programmi raames rekonstrueerisid kolm majapidamist oma kanalisatsioonisüsteemid. Põlgaste Keskusele said
rajatud evakuatsioonitrepid.
Rõõmustav on see, et on valminud lähteseisukohad Põlgaste Keskuse rekonstrueerimiseks ja pansionaadi laienduseks. Tellitud on tööde eeldatava maksumuse kalkulatsiooni
koostamine.
Jaanuaris pidasime mõttetalguid valla arengu teemadel nii
vallamajas kui koolis. Läbi on viidud riigihange uute arvutite kasutusrendiks Kanepi Gümnaasiumile. Kanepi Gümnaasiumis ja Kanepi Lasteaias on teostatud elektripaigaldiste
nõuetekohasuse kontroll ja väljastatud vastavad tunnistused. Järgmisena on kavas kontrollida elektriseadmed Põlgaste Keskuses. Lähemal ajal seisab ees Kanepi aleviku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide lähteülesande koostamine Kooli ja
Hurmi tänava piirkonnas, kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine ja Kanepi seltsimaja soojusmõõdistamine.
Järjepidev valla elanike elu parandamine on kõigi valla
ametnike soov ja selle nimel tehakse palju tööd. Vallamajas
töötavad inimesed alati valmis valla elanikke nõuga aitama.
Ilusat saabuvat Eesti Vabariigi 96.aastapäeva!
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Milvi Hirvlaane –
Kanepi Valla Aukodanik
Milvi Hirvlaane pühendumus ja panus
on väärtusega, mis ei kao. Tema vabatahtlikuna tehtud töö Kanepi arenguks
ja hüvanguks on eeskujuks ja väärib
meie kõigi suurimat lugupidamist ja
tunnustamist.
Milvi Hirvlaane on sündinud 1936.a. Kanepis,
lõpetanud siin 7.klassilise kooli, edasi Põlva Keskkooli ja Tartu Ülikooli (1972), ajalookandidaat
PhD (1980).
Milvi Hirvlaane on Kanepi kultuuriloo kogumise, talletamise ja selle aktiivse tutvustamisega
tegelenud väga pikka aega. Selle tänuväärse töö
tulemusena on avaldatud palju olulisi Kanepi kooli, kultuuri ja kogukonna ajalugu käsitlevaid teoseid. Eriti võib esile tõsta raamatut „Minu Kanepi“
(2009). Tänu sellele on hea võimalus oma kodukoha kultuuri-ja ajalooga põhjalikult tutvuda kõigil valla elanikel. „Minu Kanepi“ on ka väärikas ja
kaunis kingitus meie koduvalla külalistele. Samuti
on tänuväärne väga andmeterohke raamat „Kanepi
kool läbi kahe sajandi“ (2004), mida võib pidada
meie kooli ajaloo õpikuks.
Kanepi valla kodulehel on igal aastal üleval Milvi Hirvlaane koostatud põhjalik kultuuriloo kalender. Kanepi vallas tegutsevad asutused ja seltsid
on tema abi ja nõuandeid kasutanud sündmuste
korraldamisel. Oma teadmisi on Milvi ikka suure rõõmuga jaganud. Toreda koostöö näitena võiks
tuua Kanepi õpilasmaleva ja Milvi Hirvlaane koostöös valminud Weizenbergi tänava infotahvlite valmimist 2012.a. suvel ja sellega seotud jalutuskäiku valla perepäeva raames. Hiljuti olid infotahvlid
näitusena üleval Kanepi raamatukogus.
Milvi Hirvlaane on tunnustatud lektor ja kooli-

Milvi Hirvlaane 2011.a. Kanepi Valla 20.aastapäeval Foto: Maanus Hass
taja, kes alati innustunult tutvustab oma kodupaika ka mujal esinedes. Ta omab tihedaid sidemeid
meie kultuuriloo suurkujude järeltulijatega, kes
elavad välismaal, näiteks Ungern-Sternbergide ja
Rothide suguvõsa liikmetega. Tihedad kontaktid
on toonud huvitavaid leide täiendamaks kohalikku kultuuriajalugu.
Milvi Hirvlaane on suutnud hoida kaunina ka
oma isakodu Weizenbergi tänaval ja on eeskujuks
mõnelegi nooremale majaomanikule Kanepis. Igal
sügisel saavad inimesed osa Milvi koduaia õunasaagist, mida lahkelt koduvärava juures möödujatelegi
jagatakse.
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Väljavõte Kanepi
Vallavolikogu 21.
jaanuaril 2014
toimunud istungi nr 1
protokollist
1. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Vallavanem Urmas Hallap tegi ettepaneku kinnitada vallavalitsus 5 liikmeline
OTSUSTATI: 13 poolthäälega kinnitada
vallavalitsus 5 liikmeline.
Vallavanem Urmas Hallap tegi ettepaneku kinnitada liikmeteks Aare Plato, Ülle
Kallas, Kalmer Lina, Marek Kruusla ja
Urmas Hallap.
OTSUSTATI: hääletamise tulemusena 6
poolthäält, vastu 7 häält - jätta vallavalitsus esitatud koosseisus kinnitamata.
2. Esindajate valimine POL-i ja EMOL-i
OTSUSTATI: nimetada Kanepi Vallavalitsuse esindajaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule
vallavanem Urmas Hallap. Kuna vallavalitsuse koosseis jäi kinnitamata jäävad nimetamata asendusliikmed.
3. Toimus valla 2014. aasta eelarve teine
lugemine
4. Kanepi Lasteaia arengukava kinnitamine
OTSUSTATI: kinnitada Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2014-2017.
5. Ehitise peremehetuse tuvastamine
OTSUSTATI: tunnistada peremehetuks
ehitis asukohaga Roosi tee 30b, Põlgastes.
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
OTSUSTATI: taotleda Põlgaste Roosi
tee 30b alune maa munitsipaalomandisse.
7. Vallavarakomisjoni moodustamine
OTSUSTATI: kinnitada vallavarakomisjon kolme liikmeline koosseisus Martti
Kaleva, Aavo Maat, Tiit Rammul. Võõrandada suulise enampakkumise korras
murutraktor RIDER HQ-13 AWD alghinnaga 800 eurot. Asja lahendab vallavarakomisjon.
8. Vallavanema infotund
KUULATI: vallavanem Urmas Hallap
andis ülevaate tegemistest vallas jaanuari
kuul ja edaspidi. Andis ülevaate käigust
Venemaale, mille tulemusena käivitatakse projekt väike- ja keskmise ettevõtluse
arendamine, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni toetamine, kohaliku kultuuri
arendamine ja ajaloopärandi säilitamine,
ümbritseva keskkonna kaitsmine, kliimamuutustega kohanemine. Tutvustas Siseministeeriumi poolt kooskõlastamiseks
saadetud haldusreformi seaduse eelnõud
ja Otepää volikogu poolt esitatud kirja.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks. Volitada vallavanem Urmas Hallap ja volikogu esimees Arno Kakk osalema 06. veebruaril Otepääl toimuval
piirkonna ümarlaual.
9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
9.1 Vallavara tasuta võõrandamine
OTSUSTATI: anda tasuta Põlgaste Priitahtlike Pritsimeeste Seltsile tuletõrjeauto
AI-GAZ 66. Vara anda tasuta omandajale avalike ülesannete täitmiseks tingimusel, et omandaja ei võõranda vara 5 (viie)
aasta jooksul alates üleandmise akti koostamisest.
Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija nimetamine
Valla Aukodaniku kandidaatideks on esitatud Milvi Hirvlaane ja Maria Drenkhan,
Aasta Tegijateks Maria Drenkhan, Ott
Rätsep ja OÜ Moontec.
Volikogu komisjonide esimehed läbi arutanud esitatud taotlused teevad ettepaneku kinnitada „Valla Aukodanikuks“
Milvi Hirvlaane ja „Aasta Tegijaks“ Maria
Drenkhan.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nimetada „Valla Aukodanikuks“ Milvi Hirvlaane ja „Aasta Tegijaks“ Maria Drenkhan.
Autasud anda üle Vabariigi Aastapäeva
peol.
Väljavõtte koostas Õie Põder

Kanepi arengu
vastu tuntakse huvi
31. jaanuaril toimus Kanepi
Gümnaasiumis ümarlaud, kus
osales põllumajandusminister
Helir-Valdor Seeder, Riigikogu
liige Priit Sibul, Tartu Ülikooli
professor Rein Ahas, Kanepi
valla volikogu liikmed, põllumehed, ettevõtjad, 12.klass
ja teised huvilised. Keskseks
teemaks oli kohalik areng ja
võimalused töökohtade loomiseks.
Rein Ahas andis ülevaate tegevuskavast, mis sisaldab järgmisi punkte:
• Ettevõtlust toetavate meetmete välja
töötamine
• Ettevõtluse mitmekesistamine
• Inimressursi rakendamine
• Ettevõtlusõppe arendamine koolis

• Kohaturundus
Minister selgitas, missuguseid toetusi on võimalik kohaliku elu arendamiseks saada. Tartu ülikooli ettevõtlus- ja
innovatsioonikeskus on nõus toetama ettevõtlusõppe arendamist Kanepi
koolis näiteks majandusõppe raames.
Ümarlaua eesmärk oligi tutvuda erinevate osapoolte nägemusega kohalikust arengust ja leida ühiskohad. Kahetunnine arutelu oli asjalik ja huvitav
kõigile kohalolijatele.
Tulemas on uus ümarlaud koostöös
Tartu ülikooliga, kus mõtleme, kuidas
ülikool saaks aidata Kanepi Gümnaasiumi. Tartu ülikoolis on programmid
ja projektid, mida saaks rakendada Kanepi piirkonnas.
Urmas Kivirand

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder esinemas
Kanepi Gümnaasiumis 31.01.2014 Foto: Aino Mõttus
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INFO SOTSIAALTOETUSTEST
VALLA EELARVEST MAKSTAVAD SOTSIAALTOETUSED:
1 Sünnitoetus 320 eurot (lapse sünni registreerimisel makstakse 192 eurot ja lapse üheaastaseks
saamisel 128 eurot).
2. Matusetoetus 160 eurot.
3. Laste- ja noortelaagri toetus vähekindlustatud
või 4- ja enama lapselise perede lastele soodustingimustel vallale eraldatud tuusikute ja projektlaagrite osavõtukulude katteks üks kord aastas.
4. Koolikotid I klassi minevatele õpilastele.
5. Jõulupakid eelkooliealistele lastele.
6. Koolilõputoetus 32 eurot keskhariduse omandanule isikule.
7. Haigla voodipäevatasu toetus lastele kuni
19.aastani, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele Põlva Haiglas viibides haigla poolt esitatud arve
alusel ning teistes haiglates viibides vallale esitatud
kviitungi ja avalduse alusel.
8. Toetus Tšernobõli veteranidele meditsiiniteenuste eest kuni 128 eurot aastas.
9. Küttetoetus vähekindlustatud üksikvanuritele
ja üksikutele puudega töövõimetuspensionäridele,
kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja metsamaa kuni 5 m3 küttepuid üks kord aastas.
10. Laste prillitoetus kuni 32 eurot prilliklaaside maksumusest keskhariduse omandamiseni üks
kord aastas.
11. Tasuta koolilõuna Kanepi Gümnaasiumi
õpilastele ning lõunatoidu raha hüvitamine väljaspool valda õppivatele põhikooli, gümnaasiumi ja
kutsekooli õpilastele arvete alusel kuni 1,60 eurot
päev.
12. Ühekordne toetus ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks väikese sissetulekuga või eriva-

jadusega isikutele arvestades eelarvevahendite võimalusi.
13. Hooldajatoetust täisealise isiku hooldajale
makstakse raske või sügava puudega isiku hooldajale igakuiselt toetust vastavalt hooldatava puude raskusastmele: raske puudega isiku hooldajale
15,34 eurot ja sügava puudega isiku hooldajale
25,56 eurot.
14. Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale
makstakse puudega lapse vanemale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu: 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse puhul 19,17 eurot,
16-18-aastase raske puudega lapse puhul 15,3 eurot ja 16-18-aastase sügava puudega lapse puhul
25,56 eurot.
RIIKLIKUD TOETUSED:
1.Toimetulekutoetuse arvestamisel on toimetulekupiiri määr alates 01.01.2014 üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 90 eurot
kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 72 eurot kuus.
2. Vajaduspõhise peretoetuse määramisel on
sissetulekupiir 2014. aastal perekonna esimesele liikmele 299 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele
on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir
149,50 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,70 eurot kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on kuni 2014.
aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega
perele.
Lisainfot toetuste kohta saab sotsiaalnõunik
Tiia Urm`ilt tel.: 797 6316.

PÄRANDIAASTA JÄRELMÕTTEID
Tänavu on Kanepil üsna mitmeid
ümmargusi tähtpäevi: 260 aastat
meie kultuuriloo suurmehe praost
Rothi sünnist; 210 aastat Kanepi
kihelkonnakooli asutamisest ja kirikule nurgakivi panekust, 200 aastase võru-tartukeelse aabitsa pidu,
145 aastat Lauluseltsi asutamisest
ja osalemisest I üldlaulupeol, 130
segakoori asutamisest, 1. aprillil on Kanepi valla 75. aastapäev,
Looduskaitse Seltsi Kanepi osakonnal 45. aastapäev.
Mulluse pärandiaasta leidmotiiviks
oli: pärijateta pole pärandit. Eesti keeles tähistab pärija nii omandi saajat kui ka
pärijat-küsijat. Selle viimase mõiste järgi oli pärandiaasta Kanepis üsna huvitav.
Tartu Ülikooli arheoloogia õppetool hakkas varakult pärima andmeid pühapaikade
kohta Kanepi kihelkonnas, et ette valmistada tudengite ekspeditsiooni meie kodu-

kanti. Sooviti kirja panna meie kultuuriloo „valgete laikude“ hulka kuuluvat. Hea
kohamäluga inimesi, kes on kogu oma elu
Kanepis veetnud, jääb järjest vähemaks.
Tudengid jäid väga rahule meie auväärse
100-aastase Hilda Müürsepa intervjueerimisega. Ta jutustas, laulis, luges oma värsse ja viis noored oma ajaloo varasalve.
Meie kultuuriloo seni uurimata lehekülgedele mahub näiteks „Vana tuuma
kerik“ Jõksis. Oma teadmisi jagas Jõksis Hansi talus Anton ja tema õde Silvi. Nende ema, minu sõtse Erna olla ikka
rääkinud, et kui ta oma vanematekodust
Käiso-Peetrilt tulles pimeda kätte jäi, siis
eksitanud teda kodu lähedal künkal põlevad virvatulukesed – „Vana-Tuuma kerikaias“ mahajäetud kalmistul maa seest
välja tulnud/kaevatud fosforeerunud pealuud ja kondid. See pühapaik hävitati
lõplikult kolhoosi ajal. Piigandi järve otsas olev Kantsi- ehk Vallimägi on seni kii-

valt oma saladusi peitnud, ka selle kohta
otsisid teavet ajalootudengid.
„Minu Kanepi“ lisas pärijate hulka Margus Matsoni Purtsest, kes oma juurte otsingul tõi üsna palju selgust mõnedele aegade tolmuga kaetud lehekülgedele. Tema
vaarisa Walther (vabandan tema eesnime
muutumise pärast raamatus Woldemariks!) Matson oligi see mees, kes esimeste
seas sai 1911 ehituskrundi Kanepisse Erastvere/Vana-Piigandi mõisalt. See on praegune Hallapi pood, varasemal ajal oli Vaheri
kaubamaja. Maja sai valmis 1912. Walther
Matsoni majas asus ka üks esimesi Kanepi kauplusi ja pagariärisid ning tema venna
Alfonsi kellassepaäri. Andmete vahetamine Margus Matsoniga jätkub, seekord olen
pärija osas ise.
Aktiivne pärija on Eero Kotli, kes koostab artiklit savitööstustest meie kihelkonnas.
Teda sai aidata Erastvere mõisaaegse Savikoja
andmetega. Avo Oruga süüvisime koorijuhi

Ludvig Oja lugudesse. Ometi jäi õhku ka üsna mitu küsimust – näiteks, kes mäletab vahetult enne sakslaste väljaminekut seltsimaja
õues peetud kõnekoosolekut, kus kuulajate
seas oli ka üks koolipoiss Erastverest?
Läinud suvel külastasid meid Ungern-Sternbergide üleilmsest perepäevast
osavõtnud, ka Gerd von Ungern-Sternberg. Huvi tunti nii Kanepi kiriku, kooli
ja valla elu vastu, aga enam sukelduti siiski
minevikku. Erastvere perekonnakalmistule
ja Kanepi Mäe kalmistule süüdati küünlad
ja asetati mälestuslilled.
Pärandiaasta jätkuks küsiksin: kas leiduks
Kanepis vabatahtlikke noortekeskuses,
koolis või muidu aktiivsete inimeste seas, kes
aitaks pildistada ja veebilehele panna meie
kultuuriloo kalmistutele maetud kultuuritegelaste hauatähised ja nende asukohad.
Omaltpoolt lisaksin nende eluloolised andmed ja ka pilte.
Milvi Hirvlaane

Asta Puru pälvis Eesti Kultuurkapitali
Põlvamaa ekspertgrupi elutööpreemia
10. jaanuaril Põlva ööklubis Kino toimunud Eesti Kultuurkapitali
ja Põlvamaa ekspertgrupi 2013.
aasta preemiate, laureaatide ja
maakonna parimate sportlaste
austamise õhtul anti Kanepi valla
kauaaegsele kultuuritöötajale Asta
Purule üle elutööpreemia.
Tänavu täitus Astal Kanepi valla kultuuritöös 20 tööaasta. Kõik Põlgaste Kultuurimaja ja Kanepi Seltsimaja ringijuhid ja taidlejad
iseloomustavad Astat kui väga head suhtlejat,
ideaalset kultuuritöötajat, kellel on alati jätkunud kindlat sõna ja meelt nii oma kui teiste
ideid ja mõtteid ära kuulata ja teoks teha. Asta
korraldatud üritused on mõjunud rahvale alati
koduselt. Ta on osalenud Kanepi valla kultuurikomisjoni töös ja ülevallalistes laulupidude,
kodukandi-ja kihelkonnapäevade korralduskomisjonides. Asta pakutud mõtted ja ideed
on olnud alati hinnatud, kuid ta on püüdnud
ise jääda tagasihoidlikult tahaplaanile, eelistades tunnustada teisi. Asta on kultuuritööd
teinud korrektselt, kohusetundlikult ning südamesoojusega. Tema tööd on märgatud ja
hinnatud: teda on autasustatud Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga, mitmel korral Põlva

maavanema aukirjadega ja Kanepi vallavalitsuse ja volikogu tänukirjadega.
Mida öeldi Asta kohta Põlgastes:
* Asta on „heatuju inimene“, alati rõõmus.
/Tea/
* Kuidas Astat iseloomustada? Oleme
mõlemad kultuuritöötajad, meil on sarnaseid jooni. Tema juures meeldib mulle see,
et ta on hästi rahulik ja soe inimene. Asta
võlus mind meie esimesel kohtumisel ja ka
edaspidi oma lihtsusega. Tihti kipuvad kultuuritöötajad asju liiga suurejooneliselt ajama. Temaga oli mõnus asju arutada - neid
ilustamata või mustadesse toonidesse rüütamata. /Andres/
* Asta hoolitseb oma inimeste ja kollektiivide eest nagu ema. Teeb laulupeole minejatele võileivad kaasa. Kostitab kohviga. Ta ei tee
kunagi tööd vaid linnukese pärast. Ka praegu
tunneb ta muret meie heaolu pärast, korraldas meie kokkusaamise, et kultuurielus ja vallas toimuvaga kursis olla. /Helve/
* Tal on eriline oskus rahvast kokku kutsuda ja koos hoida. Meenuvad toredad koostööprojektid Maaelu Seltsiga: perepäevad, jaanipäevad, jõulud, käsitöö näitused. /Milvi/
Mina olen Astale kõige rohkem tänulik

huvitavate ekskursioonide eest, mida ta igal
suvel isetegevuslastele korraldas. Oleme tema
eestvõtmisel käinud Emajõel lodjaga sõitmas,
Sangaste lossis, Cantervilla lossis, Värskas, Räpinas ja mujal. Aitäh Astale! /Eha/
Tantsumemmed Ene, Koidu, Laine,
Härtsi, Helju ja Malle iseloomustasid Asta
tegemisi: Ta pidas väga lugu oma isetegevuslastest. Kuhu iganes mindi, oli kultuurimaja juhataja alati kõiki teele saatmas, vastu
võtmas ja enamasti enne kollektiivi kohale jõudmist juba vaatajate ridades omadele
kaasa elamas. Teda iseloomustab äärmine
sõbralikkus. Sõneluste ja lahkhelide korral
lahendas ta rahulikult olukorra. Meenub
koomiline seik: Asta oli palunud peole korra
tagamiseks appi abipolitseiniku. Pidu oli 10
minuti eest alanud, kui saali tormas palgatud „turvamees“, kes pöördus hirmunult Asta poole sõnadega: „Tule ruttu, juba kaklevad“. ….. Asta oli see, kes lahendas olukorra
vaikselt ja sõbralikult.
Oleme rõõmsad, et meie valla kultuurimaastiku kujundaja sai väärika tunnustuse
osaliseks. Palju õnne Asta!
Kõigi vallaelanike nimel Kanepi
vallavalitsus

Spordi-ja kultuuriaasta parimate autasustamine: Asta Puru
Foto: Põlva Maavalitsus
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Kanepi Köis VII
14. jaanuaril toimus Kanepi Vallamajas vabaühenduste
ümarlaud
jätkuna 2010-2011 toimunud
ürituste sarjale “Kanepi
Köis”. Ümarlaual osales üle
kolmekümne inimese. Eesmärgiks oli ergutada vabaühenduste kaasatust valla
elu arendamisse ja kohalike
otsuste tegemisse, tekitada
diskussiooni.
Tervitussõnad lausus vallavanem
Urmas Hallap. MTÜ Varbuse Mõisameeste Seltsi valitseja Kalev Lindal
tegi põhjaliku ja slaididega illustreeritud ülevaate varasematest Kanepi
Köie üritustest, mida jõuti pidada
kuue korral. Arutleti, mis vahepeal
teoks on saanud, kas meie mõtted
ja soovid on muutunud. Kui aastatel
2010-2011 kurdeti info vähese kättesaadavuse üle, siis täna on infova-

hetus paranenud. Info liigub ürituste toimumisest nii valla kodulehel,
Facebookis, e-postis kui ka küladesse
paigutatud teadetetahvlitel. Oluline
on eelseisvate ürituste kalenderplaani regulaarne avaldamine erinevate
kanalite kaudu. Selleks tuleb ka vabaühendustel olla aktiivne ja vallale
(kultuur@kanepi.ee) teada anda kavandatavast üritusest, et see saaks õigeaegselt kalenderplaani kaasatud.
MTÜ Kanepi Laulu Selts juhatuse esimees Ülar Kõrge tegi kokkuvõtte novembris Soodoma külas nelja küla kokkusaamisest ja põhjustest,
miks asuti just nüüd uuendama Soodoma, Peetrimõisa, Närapää ja Koigera külade arengukava. Arengukava
või MTÜ olemasolu iseenesest ei ole
küla arengu eelduseks, kuid ta võib
olla arengu abivahendiks. Kui ühistes eesmärkides ja tegevustes on suudetud kokku leppida, näitab see kü-
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la võimekust ja sihikindlust. MTÜ
Päri Selts esindaja Sirje Kongo andis emotsionaalse ülevaate Soodoma
Külakeskuse rekonstrueerimisest külaseltside poolt. Tänu vallavalitsuse
ja Euroopa Liidu toetusele saadi vana vallamaja üles ehitada kaasaegseks
külakeskuseks, kus on võimalik täna
läbi viia erinevaid üritusi.
Ümarlaual osalejad said võimaluse täita ankeet, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas kaasata vabaühendusi
kogukondlikku tegevusse, kuid sai ka
ära märkida külade probleemid, ootused ja ettepanekud vallavalitsusele.
Täname kõiki ankeedi täitnuid, saadud tagasiside on abiks valla tegevuste planeerimisel ja arengukava uuendamisel. Ümarlaua teine pool oli üles
ehitatud selliselt, et kõik osalejad said
kordamööda ennast tutvustada, arvamust avaldada või südamelt ära rääkida erinevatel kogukondliku tegevuse-

Tegus Kanepi Lasteaed
Iga- aastase traditsioonina
on detsembrikuised tegevused lasteaias suurema lõpu
saanud jõulupeoga. 2013.
aastal otsustasime teha suure, kõikide rühmade ühise
peo, mis leidis aset õues.
18. detsembril etendus Taani muinasjutt „Lumekuninganna“ lasteaia
versioonis. Hoolimata sellest, et peo

ajaks ei olnud lumi veel meile jõudnud, oli vaatemäng siiski tänu hämarusele ja omapärasusele nauditav.
Kõik lapsed said esineda ning seeläbi
olla tükike lavastuseni jõudnud muinasjutust. Hiljem ootas igas rühmas
lapsi jõuluvana, kes luuletuse, laulu
või tantsu vastu andis väikesele esinejale kommipakid Kanepi valla ja Ekso Agro firma poolt.

Esmakordselt osales lasteaia
vanem rühm postkaardivahetuse projektis, mis toimus erinevate Euroopa riikide vahel. Projekti eesmärgiks oli erinevates
tehnikates valmistada jõulukaarte
ning need liitunud osalejamaadesse laiali saata. Kokku osales 20
erinevat riiki, 26 osavõtjakooli/
lasteaiaga. Saabunud postkaarte ja

ga haakuvatel teemadel, olgu see siis
valda, vabaühendust laiemalt puudutav või seotud inimese konkreetse murega. Sõnavõttudes tunti head meelt
“Kanepi Köie” taaselustamise üle ning
avaldati arvamust järgmiste kokkusaamiste suhtes. Igal kokkusaamisel võiks
esineda lektor kas väljastpoolt valda
või vallasiseselt, kes jagaks oskusteavet
või informatsiooni kolmandat sektorit
huvitaval teemal. Teiseks oleks kõne
all kindel teema, probleem või ettepanek, millele üheskoos otsitakse parimat lahendust või arendust. Margit
Lail pakkus välja, et üks selline teema
võiks puudutada kirikut, selle korrastamist, kasutamist näituste või kontserdite tarbeks jne. Kokkuvõttes leiti,
et vabaühenduste ümarlauad on vajalikud ja nende kokku kutsumistega
tuleks jätkata keskmiselt kord kvartalis.
Ülar Kõrge, majandusnõunik

kirju oli võimalik uudistada lasteaia fuajees ning jälgida riike suurelt Euroopa kaardilt.
Uus aasta toob uued tegemised ja
väljakutsed. 13.veebruaril toimus lasteaias heategevuslik sõbrapäeva laat.
Olete oodatud kõikidele meie üritustele!
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor
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KANEPI
GÜMNAASIUMIS ...

HTG õpilasfirma Kolm Põrsakest teadusetendus.
Foto: Aino Mõttus

Avastamisrõõmu keemia- ja füüsikavallast

Kanepi Gümnaasiumi külastas Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi
õpilasfirma Kolm Põrsakest, kes valiti möödunud aasta juulis Londonis
toimunud Junior Achievementi ja Young Enterprise´i võistlusel 35 Euroopa õpilasfirma seast parimaks.
10. jaanuaril said 1.-6. klasside õpilased nautida lõbusat ja kaasahaaravat, samas ka harivat teadusetendust. Tore oli seegi, et lapsed ei olnud
etendusel ainult publikuks, soovijad said ka ise erinevaid keemia- ja füüsikakatseid proovida. Suurimaks hitiks oli kuiva jääga tossu tegemine. ÕF
kolm Põrsakest etendused on laste seas väga populaarsed. Neid kutsutakse
sünnipäevadele ja muudele üritustele. Tänaseks on ÕF andnud üle 60
etenduse ja esinenud rohkem kui 1000 lapsele.

Kanepi Kodutütred ja Naiskodukaitse etiketikoolitusel
20. jaanuaril 2014 tähistasime Kanepi Kodutütarde
ja Naiskodukaitse Kanepi
jaoskonnaga Võrus Kubija
Hotell-Loodusspaas Kodutütarde organisatsiooni 82.
aastapäeva. Kell 14.00 algas tähtis sündmus – pidulik lõuna koos etiketikoolitusega. Heameelega jagame
koolituselt saadud teadmisi
Kanepi Teataja lugejaga.
Restorani minnes on oluline korrektne ja pidulik riietus. On restorane,
mis ei lase sisse dressidesse või teksapükstesse riietunud inimesi. Ka enda
heaolu sõltub paljuski väljanägemisest. Kui oled restoranis kaaslasega, siis
võimalusel istub naine (noor)mehe
paremale käele või vastu. Ärge unustage naist istuma aidata! Meie riigis kasutatakse Inglise etiketti. Peentes restoranides, kus laud on juba kaetud (alati

paarisarv kohtadega), ajab meid segadusse salvrätt ja leivataldrik. Salvrätt
näitab kohta, leivataldrik jääb sinust
vasakule poole. Riidest salvrätt on suu
pühkimiseks, mitte kohvitassi all olev
paberist salvrätt. Viimane on pandud
selleks, et tass alustaldrikul ei libiseks.
Kui oled laua taha istunud, pane riidest salvrätt põlvede peale. Teenindamine käib alati paremalt poolt, v.a
vaagnate puhul, siis on teenindamine vasakult. Pokaali hoitakse jalast,
(graatsiliselt) sõrmedega. Kui laual
on palju söögiriistu, siis ärge ehmuge, kasutamist alustatakse alati väljast
sissepoole. Ka pokaale on erisuguseid.
Kõige suurem kuulub veele, keskmine pokaal punasele veinile ja väikseim
valgele. Tervisešampuse kogus on 8 cl
ning veini 12 cl inimese kohta. Šampusepudelit pole kohane avada pauguga. Tuletan meelde, et oleme restorani keskkonnas. Leib ja määrdevõi

võetakse leivataldrikule. Kui on soov
süüa leiba, murtakse tükk, määritakse
peale määret ja süüakse ära. Kui söömine on pooleli, pannakse söögiriistad risti – nuga alla ja kahvel harudega alla, noa peale. Vabandatakse ja
lauast lahkutakse, kui on soov rääkida telefoniga, nina nuusata või suurem köhahoog võtab võimust. Sel
ajal pannakse salvrätt leivataldrikule
või kõrvale, mitte kunagi toolile. Kui
olete söömise lõpetanud, asetage söögiriistad taldrikule kella viie suunas.
Kui katate ise rootsi lauda, siis
kaunistusteks on mitmeid erinevaid
võimalusi, lase ainult loovusel lennata. Kuid oluline on jälgida, et laual
oleks keskmine koht kõrgem. Pange
sinna pikk vaas lilledega, mõni kastidest kõrgendus kaunistatud laudlina ja küünaldega, tehke peeglitest
mitmekorruseline kaunistus. Ilus
on laudlinu krookida, panna külge

kunstlilleõisi ja muid kaunistusi.
Kodutütred on 8-18-aastaste tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu eriorganisatsioon ning
Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon,
mis annab oma panuse riigikaitsesse
ja ühiskonna arengusse Kaitseliidu
toetamise, kodanike harimise ning
isamaaliste traditsioonide hoidmise
kaudu. Kui Sul tekkis huvi meie organisatsiooni vastu, võib-olla soovid
liikmeks astuda ja saada osa sündmustest, siis võta ühendust.
Aitäh Kaitseliidule ja Kanepi Vallavalitsusele, kes meid toetasid, Tuuliku Reisidele, kes meid transportis
ning suured kummardused Tanjale,
kes viis läbi etiketikoolituse.
Kanepi Kodutütarde
rühmavanem
Mirell Lattik
mirelllattik@gmail.com

Kanepi valla noortevolikogu II koosseis asus ametisse
Detsembri alguses said Kanepi valla noored 2. korda
valida noortevolikogu. Valituks osutusid Mariscalle Kõrvel, Angela Korela,
Maarja Lattik, Helene Leht,
Deivi Koppel, Kaia Kõrge,
Koit Korela, Helena Lattik,
Ave-Kristiina Timmi, Mairo
Lattik, Kaidor Tamm, Henri
Kruusla ja Kädrili Suurkivi.
Eelmised noortevolikogulased kir-

jtasid projekti uue koosseisu väljasõiduseminariks, mis leidis aset 14.-15.
detsembril. Meid võeti lahkelt vastu Tilsi lähedal asuvas Põdra majas.
Esimesel koosolekul tutvustas meie
koordinaator Mari Rüütli, kuidas
noortevolikogu töö üldse välja peaks
nägema. Ametliku koosoleku alguses
valisid noortevolinikud esimeheks
Mariscalle Kõrveli ja aseesimehe kohale Maarja Lattiku. Panime paika
ülesannete jaotuse - millise valdkon-

na eest kes hoolitsema hakkab. Meiega kaasas väga tore koolitaja, kes aitas
luua meeskonnatunnet ja korraldas
mitmeid põnevaid mänge ning harjutusi. Pärast rasket tööd ei puudunud ka lõbu. Saime käia saunas ja
mängida erinevaid lauamänge, teisel
päeval pidasime fotojahti.
Seminarist oli kasu, sest noortevolikogu uue koosseisu töö on hästi käima läinud. 25. jaanuaril toimunud
7. Kanepi valla noorte ja noorsootöö

Lilleoja ja Birgit Kaleva. Näitusel oli
väga huvitavaid ja omapäraseid eksponaate, alustades vanaaegsete puust
õllekannude ning lõpetades erinevate Eesti kihelkondade rahvariietega.
Sealne õhkkond oli äärmiselt tore ja
vaba, joonistamine käis põrandal padjal istudes ning võis ka ringi liikuda ja
vaadata teisi joonistamas. Kõigil oli
väga erinev käsi, oma joonistamisstiil.
Sellesse üritusse ei peakski suhtuma
nagu võistlusse, vaid kui võimalusesse tutvuda teiste noorte loominguga.
Minu jaoks peitus ERMi-i ürituse võ-

lu selles, et koolis ei saa iga päev oma
loomingulisemat poolt näidata või
end sel moel väljendada. Ja ega see
tolle päeva ainukeseks võiduks jäänud - meie Kadri väga ilus pilt saavutas keskmises vanuseastmes (5.-8. kl)
1. koha, seda juba teist aastat järjest!
Ka Alo joonistus Tõnnist märgiti ära.
Sellisel Eesti Rahva Muuseumi poolt
korraldatud võistlusel käimine polnud meil esimene kord ning loodame, et ei jää ka viimaseks!
Birgit Kaleva, 10. klass, Kanepi
Gümnaasium

Tõuke andis telemäng

11.klass korraldas 7.-12. klassidele mälumängu „Me armastame
Eestit“. Mäng toimus 10. jaanuaril ja sarnanes paljuski TV3-s toimuva
telemänguga.
Eestiteemalistes teadmistes pani ennast proovile 6 neljaliikmelist
võistkonda. Omavahel võtsid mõõtu 7.-9.klassid ning 10. ja 12.klass.
Mängujuhiks oli Astrid Ziugmann 11.klassist.
7.-9.klasside arvestuses tuli esimesele kohale 7.klassi võistkond: Anette Veski, Linda Rekker, Demi Vaarask ja Katriin Arras, teise koha saavutas 9.klassi võistkond ja kolmanda koha sai 8.klassi I võistkond.
10. ja 12.klassi mängu võitis 10.klassi võistkond: Mariscalle Kõrvel,
Viivika Veski, Mark Paul Leosk ja Mairo Lattik.

Rahatarkuse päev 2014

Juba teist aastat korraldatakse Pangaliidu eestvõttel koolides Rahatarkuse päeva põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele. Kanepi gümnaasiumis andis 4.veebruaril rahatarkuse päeva raames 9., 10. ja
12.klasside õpilastele tunni Swedbanki Võru harukontori juhataja
Ester Rebane.
Õpilased said teadmisi oma rahaasjade paremaks korraldamiseks läbi
pereeelarve koostamise.

Kooli spordiuudised

tegijate tunnustusüritusel esinesime
humoorika sketšiga „Koosolek: Kuidas tuua raha Kanepisse?“. Osaleme
alati vallavolikogu istungitel ning
hoiame end vallas toimuvaga kursis.
Noortevolikogu seminari projekti toetas Eesti Noorteühenduste Liidu
osaluskogude projektifond.
Mariscalle Kõrvel
Kanepi valla noortevolikogu
esimees

Sisekergejõustiku võistlused
14. jaanuaril toimusid Võru spordikeskuses Põlva maakonna koolide
meistrivõistlused sisekergejõustikus. Kanepi gümnaasiumi õpilased said
kogemusi ning lisaks saavutati ka auhinnalisi kohti. Kaie Joala III koht
kaugushüpe (3,47 m), Marie Rahel III koht Lail 800 m jooks (2,54:39),
Mark Kahar III koht kõrgushüpe (1,55 m), kaugushüpe III koht (5,19
m). Keimo Vaher II koht kuulitõuge (8,56 m), III koht 60 m jooks (8,18
ja finaalis 8,27). Marek Tamm I koht kuulitõuge (11,35).

Kadri Kalve auhinnatud töö
Foto: Eda Tarend

10. -12. klasside korvpallivõistlustel Räpinas
Foto: Margus Nemvalts

Kadri Kalve pilt saavutas ERM-i
võistujoonistamises I koha
Eesti Rahva Muuseum korraldas sel aastal juba 18.
korda koolidevahelist võistujoonistamist.
Teemaks oli seekord „Pärijata
pole pärandit“. Võistlusel osalevad
noored kunstnikud pidid valima endale meelepärase eseme, mustri või
pildi muuseumi näituselt, ning seda
oma fantaasiat kasutades pildil kujutama. Võistlusel osales 97 õpilast 25st koolist. Kanepi Gümnaasiumist
käis toredat päeva veetmas 4 õpilast:
Alo Pullmann, Kadri Kalve, Laur

Mälumäng „Me armastame Eestit“ 10. ja 12.klass
Foto: Aino Mõttus

Võistkonnad said medalid
22. jaanuaril mängisid gümnaasiumiastme õpilased Räpinas maakonna
koolide meistrivõistlustel korvpallis. Mõlemad võistkonnad said medalid.
Hõbemedalid saavutasid neiud koosseisus Sixtina Ladva, Viivian Veski,
Deivi Koppel, Viivika Veski, Katrin Vestrik, Helena Kukk
Kanepi Gümnaasium noormeeste koosseis pidi leppima pronksmedaliga: Marek Tamm, Erki Plato, Marko Allas, Karl Kahar, Mairo Lattik,
Mark Paul Leosk.
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Kanepi
Noortekeskuse
tunnustusüritus
25. jaanuar 2014.

ÕNNITLEME!

Aasta Tegijad 2013: Helena Lattik, Ave-Kristiina
Timmi, Maarja Lattik, Mariscalle Kõrvel, Tauno Pettai. Aasta Noorte Sõber:
Sirje Loodus-Timmi Aasta
Tegu: noortekeskuse ruumide remont, juhendaja
Joel Arras. Aasta Abilised:
Mari Rüütli ja Mirell Lattik.
Foto: Mari-Liis Lattik

Kanepis on kiiduväärt
perearstikeskus
Maal elamise kvaliteet oleneb suuresti inimestest, kes
meid abistavad ja toetavad.
Me ei tohi ära unustada neid
tunnustamast.
Mina olen südamest uhke Kanepi perearstikeskuse üle. Kui
käesoleva aasta septembri keskel
avalikustas perearstide selts Eesti
parimad perearstipraksised, olin
pettunud, et nende seast ei leidnud Kanepi oma. Doktor Vaike
Meesak ja pereõde Piia Tagel
on asendamatud inimesed Kane-

TÄNU

pi vallas ning nende töö on igati
kiiduväärt.
Olen elanud oma perega pea 9
aastat Sõmerpalu vallas ja saanud
kvaliteetset arstiabi ikka Kanepist.
Doktor Vaike Meesak on olnud
minu perearst juba lapsest saadik
ning tunneb mind pealaest jalatallani.
Nüüd annab ta kiiret nõu ja
abi ka minu lastele. See on tõeline
luksus, et arstiabi on meile kiirelt
kättesaadav ja kvaliteetne. Kui ka
lastega perearstikeskust külastan,

Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalastele!
Soovivad Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsus.

Eakate sünnipäevad alates
jaanuarist 2014
04.01 Helmi Visnapuu 99
02.01 Meeta Hõbe 94
27.03 Kalju Reedi 94
30.04 Hugo Vares 94
29.01 Aino Hindoala 93

MTÜ Kanepi Laulu
Seltsi eelteated:

küsib arst: „Aga kuidas sinu enda
tervis on?“ See on soe tunne, kui
arstil on minu jaoks aega ja hoolimist.
Soovin, et kõik head meedikud
ei läheks Soome tööle ja et maale
jätkuks sama hoolivaid ja hingega
töötavaid arste nagu Kanepis. Kui
minu teha oleks, sooviksin neile
hoopis Soome arstide palka!
Hoidkem ja tänagem teile asendamatuid inimesi!
Merili Küppar

Seltsi üldkoosolek toimub 6. märtsil 2014 kell
17.00 Kanepi Seltsimajas.
Seltsi 145. juubeliaasta
tähistamine toimub 25.
aprillil 2014 kell 19.00
Kanepi Seltsimajas

13.02 Leida Urm 93
05.03 Aliise Valge 91
14.03 Johanna Sõlg 91
25.04 August Õigus 91

Juubilarid märtsis
Elleonora Vaher 90
Marta Hark 85
Heino Lina 80
Helve Läll 75
Ilmar Kreevan 75
Ülo Timmi 70

Juubilarid aprillis
Magda-Eherranda Teder
90
Õie Tiisler 85
Vaike Ploom 80
Luule Viljaste 75
Sirje Pokk 70

Sündinud lapsed

Mattias Raamik Karste küla
Markus Raamik Karste küla
Karl Tristan Kalmus Erastvere küla
Allan Rüütli Kanepi alevik
Õnnitleme vanemaid!

Ostan selle aasta kinniseid männikäbisid.
Tel 584 50278
15. märtsil, käesoleval aastal toimub

Detsembris
kuulutasime
Kanepi Gümnaasiumi kaudu välja annetuskampaania „Kingi lapsele üks tore
päev“, mille eesmärgiks oli
koguda raha vähekindlustatud laste ürituseks. Tänan
kõiki annetajaid!,
Annetatud summa oli märkimisväärne ja tahaks kõiki isiklikult tänada, kuid kahjuks ei ole
see võimalik. Suur oli näiteks
üllatus ja rõõm, kui jõulude eel tulid minu juurde Kanepi Gümnaasiumi 12.klassi noored ja andsid
üle ümbriku rahaga, mis kogunes
klassi jõulukinkide arvelt. Samuti tean sõpruskonda, kes otsustas
meie ettevõtmist toetada. Tänu
teile ja kõikidele kaugetele ja lähe-

Kanepi Gümnaasiumis kooli 210. aastapäevale
pühendatud vilistlaste kokkutulek,

dastele heategijatele! Tähtis oli ka
kõige pisem summa. Mulle teeb
rõõmu, et te kõik hoolisite!
Tänaseks oleme käinud Aura
veekeskuses. Üritusel osales 35 last
lasteaiast ja koolist. Paljudele lastele oli see esmakordne veekeskuse külastus ja laste rõõm oli väga
suur! Hea on teatda, et meil jätkub
raha veel mõnel üritusel osalemise
toetamiseks.
Aitäh abi eest kaupluse Aid ja
Kodo ning Meie poe töötajatele.
Hea nõu eest tänu Kristelile ja
Üllele vallamajast. Loomulikult
tänu minu mõttekaaslastest kolleegidele Kanepi Gümnaasiumis.
Anne Kukk
Kanepi Gümnaasiumi
klassiõpetaja

kuhu on oodatud kõik endised õpilased ja õpetajad.
Eelregistreerida saab kooli kodulehe kaudu kuni 10. märtsini, tasudes
ühtlasi osavõtumaksu 10€ Kanepi vallavalitsuse Swedbanki arveldusarvele 1120263205 (märgusõna AASTAPÄEV ja osaleja nimi).
Kohapeal on võimalik registreeruda 15. märtsil alates kella 16.00-st,
osavõtumaks 15€.
On avatud näitused, ajalootuba, muuseum. Kell 17.00 algab kontsertaktus, kella 21.00-st mängib tantsuks ansambel K.O.I.
Kohapeal ka fotograaf.

INFO:

Sündmus

Toimumiskoht

Regilaulutuba / Kairi Leivo
Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert-aktus ja näituse
“Minu kodu värvid “ avamine
Peoõhtu “Me armastame Eestit”
Jutuvestmisõhtu
Maakondlik riigilipu heiskamise tseremoonia
Vabariigi aastapäevale pühendatud matk
Vabariigi aastapäevale pühendatud algklasside keskuste päev
Lumefestival 2014

Põlgaste kultuurimaja
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja

21
21
24
24

21.00
18.00
07:15
11.00

Märts
1
4
4
8
12
14
14
15-20
15
19
21
22
24
25
29

Valla vastlapäev
Vastlapäev Maanteemuuseumis
Vastlapäeva tähistamine
11.00
Tervisepäev / naistele / lastele
18.00
Ümarlaud
Emakeelpäeva aktus
18.00
Emakeelepäevale pühendatud mälumäng
Perepäev „Pokudega kevadesse“
Kanepi Gümnaasiumi 210. aastapäev ja kooli kokkutulek
18.00
Regilaulutuba
21.00
Peoõhtu “Tantsuga kevadesse”
Põlva Maakonna kooride žanripäev
Kanepi Kooli Rammumees 2014
Päikesetõusul Maarjapäeva tähistamine
13.00
Tervisepäev / meestele

Kanepi
Teataja

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

Tel: 797 6320

E-mail: kool@kanepig.edu.ee

Vilistlaste
15. märts 2014
korvpalliturniir

Sündmuste kalender veebruar-märts 2014
Kuu /päev Kell
Veebruar
26
18.00
21
21
18.00

nr. 7 (86) Veebruar 2014

algus kell 10:00

15. märts 2014
algus kell 10:00
Kanepi Gümnaasiumi
saalis

Põlgaste Kultuurimaja
Maanteemuuseum
Kanepi
Kanepi
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Gümnaasium
Kanepi
Maanteemuuseum
Kanepi Gümnaasium
Gümnaasiumi saal
Pokumaal
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja
Pokumaal
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste kultuurimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste Kultuurimaja

Toetavad:
Kanepi vald
Kanepi Gümnaasium

MÄLESTAME
Ljubov Ploom
19.09.1947-03.12.2013
Alma Saarna
01.11.1933-16.12.2013
Kalev Nuuma
12.06.1944-16.12.2013
Arvo Reidla
05.07.1955-28.12.2013

Järgmine ajaleht ilmub aprillis 2014
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Erika-Antonine
Maisla
09.02.1925-31.12.2013
Vello Pappel
26.06.1948-09.01.2014
Vaino Püvi
16.06.1963-14.01.2014

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

