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24.veebruar - Eesti Vabariigi 99.aastapäev
Noored tähistasid suurejooneliselt
noortekeskuse kümnendat sünnipäeva
28. jaanuaril kogunesid Kanepi ja ümbruskaudsete valdade noored Kanepi
Gümnaasiumisse, et tähistada meie noortekeskuse kümnendat sünnipäeva. Meeleoluka õhtu jooksul kuulutati välja nii
traditsioonilised aasta tegijad kui elati
kaasa ansambli Traffic kontserdile.
Alates noortekeskuse loomisest 2006. aastast
on tähistatud selle sünnipäeva jaanuari lõpus
tunnustusüritusega, mille eesmärgiks on lisaks üheskoos ajaveetmisele võtta hetkeks aeg
maha, et tänada inimesi meie ümber, kelle tegevus parandab Kanepi valla noorte elukeskkonda ning on eeskujuks teistele. Sel aastal pälvis aasta noorte tiitli Kadri Kalve, keda sõbrad
kirjeldavad järgmiselt: ta on usaldusväärne,
kes ei vea kunagi alt. Tema silmades on alati
rõõm ja uudishimu, tema tegevustes särtsu. Ta
esindab Kanepi Gümnaasiumi olümpiaadidel,
on aktiivne õpilasesinduse liige ning lisaks

juhib Kanepi Õpilaste Teatajat. Aasta noorte
sõbra tiitli pälvis Kanepi Gümnaasiumi eesti
keele õpetaja Sandra Oksaar. Hääletussedelitelt võis leida palju kiitvaid sõnu tema kohta
– eeskujuks lastele ja täiskasvanutele. Tal on
head ideed ja ta võtab alati kõigest osa. Tal on
lahe stiil. Alati mõtleb, mida teha, et laste elu
koolis oleks huvitav. Ta teeb mind alati rõõmsaks. Väga sõbralik ja suurte tegudega õpetaja, kellel on lai silmaring. Tegu on ülitoreda
ja optimistliku õpetajaga, kes annab Kanepi
Gümnaasiumi elule juurde palju särtsu. Värskendav on suhelda nii tegemist täis inimesega!
2016. aasta positiivse teona jäi noortele meelde
aga Kanepi Gümnaasiumi kodunduse klassi
uuendamine. Palju õnne laureaatidele!
Pärast ametliku osa lõppu oli kõigil võimalik
jäädvustada end koos sõpradega pildinurgas
ning kirjutada noortekeskusele häid soove.
Häid soove jagus paljudel – sooviti ikka teo-

tahtelisi noori, toetavaid vanemaid, sära silma,
palju seiklusi, vahvaid ettevõtmisi järgmiseks
kümneks aastaks ning veel rohkem selliseid pidusid. Lisaks kiideti sealhulgas ka meie noorte
sõbralikkust ja lõbusust! Peagi täitus lavaesine
noortega ning ruum ootusärevusega – lavale saabus sünnipäeva oodatuim külaline ehk
ansambel Traffic! Noored fännid elasid kaasa
oma lemmikute parimatele lauludele ning nii
mõnigi kaotas õhtu lõpuks oma hääle. Pärast
kontserti tehti suud magusaks Helina Sarniti maitsvate tortidega, et saada energiat meie
noorte Tauno Pettai ja Kristen-Kalev Lina
elektroonilise muusika ja valguse showle
kaasaelamiseks.
Nii saigi üheksa kuud pikka planeerimist eduka sünnipäevapeo näol ellu viidud ning vääriliselt tähistatud noortele armsa noortekeskuse
kümnendat aastapäeva. Möödunud kuude
jooksul said noored palju uusi kogemusi sellise mastaabiga sündmuse läbiviimise kohta
– oli huvitav teada saada, kuidas Eesti kuulsad
bändid toimivad ning millistele erinevatele
aspektidele nende esinema kutsumise juures
mõtlema peab. Suure panuse sünnipäevapeo
korraldamisesse andnud Tauno ja Kristen-Kalev hindavad saadud kogemustest enim just
võimalust puutuda kokku sedavõrd kaasaegse
tehnikaga ning võimalust oma ala professionaalidega koos töötada. Vaatamata esilekerkinud muredele leiavad noormehed, et sellist
sündmust võiks suisa vähemalt kord aastas
noortele korraldada!
Soovime eriliselt tänada kõiki neid ettevõtteid
ja asutusi, kes noorte unistuse täitumisele kaasa aitasid - Saaretu OÜ, Kanepi Aiand, Ekso
Farm, Tuuliku Reisid, Eesti Kultuurkapitali
Põlvamaa Ekspertgrupp, Estcom Grupp OÜ,
Kanepi Gümnaasium, Kanepi Vallavalitsus,
Kanepi Seltsimaja ja ansambel Traffic!
Kadri Kiho

Vallavanema veerg
Aasta esimene kuu
on
märkamatult
läbi saanud. Kui
detsembris tähistasime valla 25.
sünnipäeva,
siis
jaanuari lõpus tähistasime Kanepi
valla Avatud Noortekeskuse 10. juubelit.
Pidu oli suur ja võimas ja oli näha, et
noored nautisid juubelisünnipäeva väga.
Kohal olid ka maakonna teised noortekeskused, kes kiitsid ja tunnustasid meie
noortekeskuse tegevusi läbi aegade.
Jaanuarikuu on olnud toimekas. Lõpuks
ometi on oleme saanud kõik kooskõlastused Kanepi aleviku katlamaja ja termotrasside ehitamiseks. Tänaseks on soojatrasside hange juba üleval. Katlamaja
hanke viib läbi meie partner SW Energia.
Ehitustegevusega saame alustada kevadel.
Kanepi Seltsimaja hoone küttelahenduseks esitasime EAS-i taotluse maakütte
paigaldamiseks. Taotlus esitati ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele valla tänavavalgustuse kaasajastamiseks. Rahastusotsused saame teada suve alguseks.
Jaanuaris külastasid Kanepi Gümnaasiumi õpilasprogrammi raames itaallased,
kes kindlasti tõid Kanepi vahele elevust.
Kui veebruaris volikogu 2017. aasta eelarve kinnitab, saame alustada ka planeeritud inveteerimistegevustega, et kaasajastada vallale kuuluvaid hooned ning
korrastada valla avalikku ruumi.
Ilusat talve jätku!
Mikk Järv

Aasta tegijad, Kanepi vallavanem ja noorsootöötajad. Foto: K. Parson
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Kanepi vallavolikogu
24. jaanuari 2017
istungilt

2016. aasta tulude deklareerimise peamised
muudatused puudutavad koolituskulusid ja
üüritulu

Jaanuarikuu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Määrati valla konsolideeritud majandusaasta aruannete auditi läbiviijaks aastateks 2016 – 2017 Audiitorbüroo Fides OÜ.
2) Algatati Soodoma külas ja Magari külas asuvaid korterelamuid ja eramuid teenindavate vee- ja kanalisatsioonitrasside (rajatiste) kui peremehetu vara valla
omandisse võtmine.
3) Muudeti volikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu. Komisjoni koosseisust arvati välja
Kadri Kiho ja uueks liikmeks määrati Maarja Lattik.
4) Otsustati valla tunnustusavalduste andmine. Valla aukodanikuks nimetati Asta Puru ja aasta tegijaks Liivi
Kodas. Tiitlid antakse pidulikult üle 23. veebruaril Kanepi Seltsimajas toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisel.
Viidi läbi valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine. Kuulati valla finantsnõuniku ettekannet eelarve eelnõu kohta ja
määrati kindlaks tähtajad muudatusettepanekute esitamiseks enne teist lugemist.
Volikogu otsustas mitte vastu võtta otsust Kanepi Gümnaasiumi reorganiseerimiseks selliselt, et tegevust jätkab põhikool ja gümnaasiumi tegevus lõpetatakse nii, et alustanud
klassid jätkavad gümnaasiumi lõpetamiseni. Täiendavalt
otsustati teha ettepanek Kõlleste ja Valgjärve valdadele
ühinemislepingusse sätte lisamiseks Kanepi Gümnaasiumi
gümnaasiumiastme säilimise kohta.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 21. veebruaril.
Eelseisva istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.ee hiljemalt
4 päeva enne istungit. Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis ning
raamatukogudes, samuti valla veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.

Enam ei ole võimalik maha arvata
mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid.
Samuti ei saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse
kulusid. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud
deklaratsioonil enam ei esita.
Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt
deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti. Selleks
ei pea esitama kuludokumente, mahaarvamise teeb maksu- ja tolliamet üüritulu
deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel.
Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist
rakendatakse üksnes elamu või korteri
üürimisel eluruumi üürilepingu alusel,
teistele rendi- ja üürituludele see ei laiene.
Tuludeklaratsioonis tuleb näidata kogu
aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta
tasutud kommunaalmakseid.
Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 170
eurot kuus ehk 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli
225 eurot kuus ehk 2700 eurot.
Eluasemelaenu intresside, koolituse ja
annetuste täiendav maksuvaba tulu on
väiksem kui varasemalt ehk 1920 euro
asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro
ulatuses.
Tuludeklaratsioonil on olemas juba terve rida eeltäidetud andmeid, näiteks isi-

Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

Teade
Seoses Põlgaste jäätmejaamas töö
ümberkorraldamisega on alates
01. jaanuarist 2017 jäätmejaam avatud
järgmistel nädalapäevadel:

Teisipäeval 8.00 – 14.00
Neljapäeval 12.00 - 18.00
Laupäeval 8.00 - 14.00
Kanepi Vallavalitsus

kuandmed, info töötasu ja kinnipeetud
maksude kohta, pension, haigusraha, tasutud koolituskulud jne. Eluasemelaenu
intresside andmed saab deklaratsioonile
saata oma internetipangast, esmakordsetel deklareerijatel tuleb esitada ka lisadokumendid, seda saab teha kohe peale
deklaratsiooni kinnitamist sealsamas
e-maksuametis/e-tollis.
Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud tulud, andmed vara (sh metsamaterjali)
võõrandamise kohta ega ettevõtlustulude
kohta esitatav E vorm. Need andmed tuleb ise deklaratsioonile lisada.
Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.-10. veebruarini. Kui sealt on mõned
andmed puudu või erinevad teadaolevatest, siis tuleb andmete esitajaga ühendust
võtta ja paluda need ära parandada.
Soovi korral võivad abikaasad esitada
ühise tuludeklaratsiooni. Selleks tuleb
mõlemal abikaasal teha oma deklaratsioonile märge, et ta soovib esitada ühist
deklaratsiooni. Ühisdeklaratsiooni võivad
esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva s.o 31.12.2016.a
seisuga abielus. Kui üks abikaasadest suri
maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa
samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone saab esitada üksnes
paberkandjal.
Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis näidatud pangakontole. Kui

deklaratsioonis esitatud andmed vajavad
täiendavat kontrolli, siis võtame inimesega enne tulumaksu tagastamist ühendust.
Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulumaksu
juurde maksta, siis saadab maksu-ja tolliamet maksuteate, mis on kättesaadav
e-maksuametis/e-tollis.
Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil
neil, kes soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste
töötajate toetust. See tähendab seda, et
sel aastal makstav madalapalgalise töötaja
tulumaksu tagasimakse võib puudutada
ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja
alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes
tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei
ole pidanud. Madalapalgalise tagasimakse
saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni
esitamine ja seejärel saab see inimene,
kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse
e-maksuametis/e-tollis. Seetõttu palume
kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate toetuse saamise
tingimused (välja arvatud tulu). Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi
jääb aastane tulu alla 7817 euro, siis saate
e-maksuametis/e-tollis tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madalapalgalise tulumaksutagastust. Taotlus
tuleb esitada hiljemalt 31.03.2017.a.
Tulude deklareerimisega seotud küsimusi
saab esitada maksu- ja tolliameti foorumis, samuti aitavad meie konsultandid
telefonil 880 0810 või 880 0811 meili teel
fyysisik@emta.ee.

Olulised kuupäevad
Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäide15. veebruar
tud tuludeklaratsioone paberil
28. veebruar
Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
31. märts

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

20. märts
3. juuli

Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; FIE-del deklaratsiooni alusel
juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev

2. oktoober

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?
Tuludeklaratsiooni peavad esitama :
 kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka
need kes 2016.a ettevõtlusest tulu
saanud ei ole;
 isikud, kes on saanud kasu vara
(väärtpaberid, kinnisasjad) võõrandamisest;
 isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;

 isikud, kes on saadud üüri- või renditulu;
 isikud, kes on saadud tulu välismaalt.
Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension ja
dividendid.
Kui tulude deklareerimise kohustust ei
ole, aga soovitakse kasutada mõnda maksusoodustust (täiendav maksuvaba tulu

kui on kaks või enam kuni 17.aastast last;
on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse, kogumispensioni III samba
makseid; tehtud kingitusi või annetusi
tulumaksusoodustusega MTÜ-de, sihtasustuste ja usuliste ühenduste nimekirja
kantud isikutel), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
Katrin Simul
teenindusosakonna Põlva büroojuht

Kanepi Gümnaasiumi noormeeste edu Riigikohtu kaasuskonkursil
13. jaanuaril toimus Tartus Eesti
Vabariigi Riigikohtu 97. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursile esitatud parimate õpilastööde autorite autasustamine.
Riigikohtu esimehelt Priit Pikamäelt said tänukirja silmapaistva
töö eest loovtööde kategoorias
Kanepi Gümnaasiumi 12. klassi
õpilased Kristen-Kalev Lina, Tauno Pettai ja Jakob Varul, juhendaja õpetaja Tiiu Leppikus.
Õigusteemalisele õpilastööde konkursile oli esitatud 80 tööd kolmekümnest koolist. Võistlus toimus 12.
korda ja kolmandat aastat oli võimalus esitada loovtöö. Kanepi noor-

meeste loovtöö oli luuletus ja räpi-lugu „Annad sõrme…“ See paistis
silma uudse lahenduse poolest ning
see räpi-lugu esitati ka samal tänuüritusel improteatri RUUTU 10 näitlejate poolt. Võitnud tööd on avaldatud
kogumikus, mille said võitjad kingituseks. Riigikohtu esimees Priit Pikamäe julgustas noori, et nad asuksid
õppima õigusteadust. Osalejatel oli
võimalus ka ringi vaadata ajaloolises
hoones, kus töötavad riigikohtunikud Eesti Vabariigi kõrgema õigusemõistmise nimel.
12. klassi noormehed koostasid oma
luuletuse rühmatööna valikaine „Inimene ja õigus” tunnis. Kui klassis

tööd ette kanti, arvasid ka klassikaaslased, et see sobiks konkursile saata. Kristen-Kalev on varemgi kooli
aktustel räpiga esinenud, Tauno on
juba aastaid olnud erinevatel üritustel
helitehnikuks ning seega sai ka taustamuusika kiirelt lahendatud. Sügisel
meie 12. klassiga liitunud Jakob Varul
on väga hea meeskonnatöös kaasalööja. Nii jäigi poistel veel vaid lugu
lõpuni valmis teha, vormistada ja
konkursile saata. Tore, et ka konkursi
komisjonile meie töö meeldis.
Tiiu Leppikus
Kanepi Gümnaasiumi õpetaja

Kanepi kooli esindajad ja riigikohtunik Priit Pikamäe.
Foto: E. Tammeorg
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Luulekogu „Olla olemas kellegi jaoks“

Raamat Koorastest

Kirjastuselt Paar OÜ ilmus Vambola Raudsepa kogumik Kooraste. Lühimeenutusi möödanikust (128 lk),
mida toetasid Kanepi vald, Eesti Kultuurkapital ja Kohalik Omaalgatusprogramm.
Väljaandes rõhutatakse, et eestlaste juured on maal, seega just taludest on kasvanud meie kultuuri-, haritlas- ja teadlasaristokraatide dünastiad, kelle sugujuurte
ülesleidmine ja nende töö väärtustamine

omab erilist tänedust. Raamatus otsitakse
vanimaid inimasustuse jälgi Koorastes,
liikumist mõisaajast omariiklusse, elu ja
olmet Eesti Wabariigi ajal, meenutatakse
okupatsiooniaastaid ning lähiminevikku
taasiseseisvumise ajal. Lisaks nö akadeemilisele esitlusele on kasutatud paljude
kaasaegsete, peaasjalikult kohalike elanike ütlusi ja arvamusi.
Eriti rikkalik on pildimaterjal, kusjuures fotosid leidub peaaegu igal leheküljel
ning raamatu lõpus veel kujundatud eraldi pildigalerii. Kogutud on ka kohalikku
loomingut, sh muistendite, ütluste, maalide, fotode, meenete vms näol. Raamatu
koostamiseks andsid oma kogumikest
mitmesuguseid materjale praegused ja
endised Kooraste elanikud (Liidia Vilde,
Mai Silm, Urmas Kivirand, Tõnis Hircshon jt), aga ka need, kelle juured Koorastes (Asta Scheyer Brasiiliast, Pille Taba
Tartust jt).
Aeg ei peatu, iga päev toob juurde uusi
sündmusi, kerkib esile uusi tegijaid. Nii
ei saa ka kirjapandud mälestused kunagi
lõplikult valmis. Kujunegu siis antud üllitis nö vaheetapiks uutele uuringutele.
Vambola Raudsepp

UUE AASTA TÖINE ALGUS
ALLE-SAIJA TEATRITALUS
Meie alustasime seda aastat eelmisel aasta plaanide lõpetamise ning
jätkamisega. 2016. aasta lõpu kaks
olulist teemat olid siseala arenduse II
etapp ning küttesüsteemi rajamine.
Neid projekte oleme koostöös kohaliku
omaalgatuse programmiga rakendanud
juba möödunud kevadest saadik ning hea
meel on tõdeda, et siseala arendus on läinud plaanipäraselt - nüüdseks on siseala
saanud uued põrandad, uued aknad ning
lavatekstiilid.
Ka teatritalu aastaringselt kasutusse võtmiseks oleme teinud edusamme - jäänud
on vaid nn. koerasabast üle saada. Tänaseks on paigaldatud kogu küttesüsteem
ning valmimas on ka elektriühendus,
misjärel saab süsteemi testida ja tööle rakendada. See tähendab, et lõpuks
ometi saame oma teatrimaja kütma hakata. Elektriühenduse rajamise projektile
pani taas oma abistava õla alla kohaliku
omaalgatuse programm. Mõlema projekti juures on hindamatut tööd teinud meie
oma vabatahtlik nn. ehitusbutiik koosseisus Aivo Kikerman, Martin Kikerman ja
Ando Veebel, tehnikat vajavatel töödel on
kõvasti vabatahtlikena panustanud Jaan
Ulst ja Andres Möksi. Ning mainimata
ei saa muidugi jätta kogu Alle-Saija Teatristuudio töökat kollektiivi, kes usinate
talgulistena on koristus-ja ehitustöödel
toeks olnud. Aitäh teile kõigile! Kuigi
kaks olulist projekti on lõppemas, ei tähenda see kindlasti seda, et võiksimegi
nüüd tööriistad nurka visata ning edaspidi ainult kultuuritegemisele keskenduda.
Lõpuni ehitamist ootavad teenindusruumide seinad ja lagi, tuulekoda ja tualett,
samuti vajavad mõtlemist-tegelemist
uued arendusplaanid. Meil juba tegemist
jätkub, sest Alle-Saija on justkui Tallinna
linn, mis iialgi valmis ei saagi.
Kuigi meie ehitustegevuse aktiivsus võiks
viidata vastupidisele, ei ole me oma sõprade ja publiku rõõmuks teatritegemisest
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siiski loobunud. Mängukavas on jätkuvalt “Proua Daam” ja enne, kui kevad
kätte jõuab ning teatrisuve plaane suuremalt ellu viima asume, tahame välja
tuua ka oma uuslavastuse. Materjaliks
on intrigeeriv ühiskonnakriitiline tragikomöödia “Surnud hinged”, mis omal
ajal tsaari-Venemaal kõvasti pahameelt
külvas ning autori N.Gogoli tervisele
kuuldavasti kuigi hästi ei mõjunud. Tänaste muutunud ühiskondlike olude ja
väärtushinnangute kontekstis ei tekita see
lugu kindlasti mingit erilist furoori, kuid
aktuaalne on siiski. Oleme ju näinud nii
häälteostmist kui “tankistide” ettevõtlust,
mis ei ole kuigi kaugel sellest, mida Gogol oma ajastu kohta kirja pani. “Surnud
hinged” (I.Ulsti dramatiseeringus) toob
lavale Alle-Saija Teatristuudio peaaegu
täiskoosseisus, peaosas Pavel Ivanovitsh
Tshitshikovina näeb Argo Peetmaad, kellele see on esimene niivõrd mahukas teatriroll. Klassikalisse sõnateatrisse proovime selle lavastusega uudsena põimida
jutuvestmisteatri võtteid. Lubame, et vene
vaim on lavastuses täiesti olemas ja naerda saab ka. Lavastajad on Ingrid Ulst ja
Janno Puusepp, lavavõitluse ja liikumise
seadmisega on abiks Anne-Mai Tevahi. Lavastus esietendub reedel 31. märtsil algusega kl 19:00 Kanepi Seltsimajas.
Lavastuse valmimise juures on suureks
abiks olnud Kanepi Gümnaasium (Ilvi
Suislepp ja Urmas Kivirand) ning rahaliselt on lavastuse väljatoomisele õla alla
pannud Eesti Kultuurkapital.
Oleme siiralt tänulikud oma toetajatele
ning sõpradele ja ootame kõiki esietendusele. Märts on ju ikkagi teatrikuu ja üks
etendus, mis vähemalt aeg-ajalt vuntsi
muigele võtab, kuulub kahtlemata teatrikuu juurde. Teatris näeme!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio

Küünlakuu esimestel päevadel nägi ilmavalgust Hino külas elava luuletaja Helin Villa trükisoe luulekogu „Olla olemas kellegi jaoks“.
Tegemist on kirjaniku neljanda väljaandega.
Kui kõik kolm eelnevat luulekogu olid suunatud lastele, siis käesolev raamat on mõeldud ennekõike täiskasvanud lugejaskonnale.
„Kõigile neile, kes peavad lugu vaimu ja hinge
tasakaalus hoidmisest,“ sõnab autor ja avab
raamatu kaaned.
„Luulekogu tagumiselt kaanelt leiate mõned read
raamatus olevast luuletusest, millel on väga tähendusrikas ja sügav sõnum,“ lisab Helin mõne hetke
pärast. Need kaunid, samas aga väga mõtlema panevad read on andnud nime ka tema kogule.
Sa läksid, et saaksin olla,
olla olemas kellegi jaoks.
Ema mõtteist sind välja ei vinna,
need saatuse armutud käed.
Kui küsida autorilt, miks pani ta oma viimasele raamatule just eelpoolnimetatud nime, vastab peagi
35. sünnipäeva pidav luuletaja pisut tõsisel toonil.
„Me kõik tahame olla, olla olemas kellegi jaoks. Paraku on elu säetud aga nii, et see ei kulge alati rada
mööda, mis oleks igal ajahetkel meie meelt mööda
või parim valik. Nii ei saa me kõik paraku olla koos
nendega, keda me väga armastame või armastaksime. Olgu selleks siis inimesi lahutav vahemaa, aeg
või teispoolsus. Minu eluski on olnud keegi, kes
on tahtnud olla, olla olemas kellegi jaoks, aga kes
tantsiskleb praegu kuskil pilvede piiril. Siit tuleb ka
verivärske luulekogu nimi,“ sõnab autor, lehitsedes
näppude vahel raamatut, milesse põimitud lood on
pärit elust enesest.
„Hoides käes oma viimast kogu, on mul ikka vahel
tunne, nagu vaataksin peeglisse. Juba kirjutades tajusin, kui hirmuäratavalt palju on selles mind. Olen
endalt tihti küsinud, miks otsustasin anda välja just
eelpoolnimetatud kogu ja mitte mõnda lustakat
lasteraamatut? Vastus mu küsimusele on iga kord
kiire tulema. Aeg oli lihtsalt küps. Ju siis oli seda

vaja. Ja vahepeal oli ümberringi juhtunud nii palju,
millest kirjutada. See tuli lihtsalt ülesse noppida ja
luuletusteks põimida. Raamatus on peidus elu, selle
sõna otseses tähenduses. Siin on lood õnnest, selle
leidmisest ja kaotamisest, armastusest, sünni imest
ja leinast. Isegi sõda on siia kaante vahele peitu pugenud, kuigi füüsiliselt pole ma seda pidanud ise
kunagi tajuma. Ehk ainult vaimselt. Selles mõtlema panevas kogus on läbivaks jooneks usk. Usk, et
tänane võib olla helgem kõigist eelnevatest päevadest. Õnneni jõudmine on küll pikk ja vaevarikas
töö, aga selle viljad on imepärased, kui neid kunagi
maitsta saab. Tunned, kuidas su hingele tehakse
hellelt pai,“ lausub särasilmne kahe tütre ema.
Ta lõpetab oma põgusa jutuajamise järjekordsete
ridadega viimasest kogust:
„Ma hoian õnne oma paremas peos,
üht looduse hapraimat imet.
See hing on meistri ja aja teos,
sel õnnel ei olegi nime.“

Kanepi Gümnaasiumis oli külas
partnerkool Itaaliast
Jaanuari lõpus olid Kanepi Gümnaasiumis külas 25
õpilast ja 2 õpetajat Loode-Itaalias asuvast Saluzzo
linna Liceo G.B. Bodoni koolist. Lütseum on praktilise
loodusteadusliku kallakuga ülemise astme kool, kus
õpivad 15-19aastased noored. Eelmine õpilasvahetus
selle partnerkooliga toimus
2015.aastal.
Ürituste programm oli tihe.
Esimesel päeval tutvustasime
Kanepi kooli ja Eesti
koolisüsteemi, Kanepi
vallavanem andis ülevaate haldusreformist ja
e-riigist. Külalised jõudsid ka koolitundidesse
8.-12.klassini, kus tehti
kaasa nii matemaatikas
kui võõrkeeltes, kirjandustunnis loeti eesti ja
itaalia keeles. Sõbralikule
korvpallimängule koolipäeva lõpus
oli palju entusiastlikke
kaasaelajaid ning päeva

lõpetas meeleolukas Eesti õhtu
Kanepi seltsimajas, mis liitis
eesti-itaalia noored ühtseks pereks.
Peale reedese koolipäeva kohtusime laupäeval kooli endiste
vilistlaste Margus Hoobiga, kes
rääkis Eesti Kaitseväest ning
Ainar Kääriga, kes tutvustas
oma hobi - roomajaid. Jõudsime veel Võrumaale räätsamatkale ja Suure Munamäe torni
ning esmaspäeval Tartu Ülikooli Füüsikainstituuti füüsika
ja keemia õpitubadesse. Vahva

eesti-itaalia õpilaste seltskond
tegi kõike sõbralikult koos. Vahepeale mahtus veel eesti peredega veedetud aeg. Lahkumine
oli kurbki, aga ootamas on uus
kokkusaamine maikuus Itaalias.
Kanepi Gümnaasiumi õpilasvahetus Itaalia Saluzzo kooliga
saab teoks tänu Kanepi valla,
Kanepi Gümnaasiumi ja perede toetusele.
Merike Luts

Itaalia ja eesti õpilaste ühispilt. Foto: R. Ziugand
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Igaüks saab tulevase Uma Pido
laulukava tegemises osaleda!

Viies võrukeelne laulu- ja rahvapidu toimub 2. juunil 2018
Võru Kubija laululaval. Koos Uma Pido väikese juubeliga
tähistatakse siis ka Eesti Vabariigi suurt – V Uma Pido on
kingitus 100-aastasele Eestile.
Üks õige meiekandi juubel tähendab laulu, tantsu ja nalja. Seda
peab ka V Umal Pidol saama! Korraldajad tahavad, et lauldavad
laulud oleksid just need, mida peolised kõige enam ootavad.
Seepärast on veebruaris-märtsis 2017 Internetis koduleht, kus
igaüks saab varasemate Uma Pidode laule kuulata ja panna kokku endale meelepärase peokava – päris oma Uma Pido. Kõige
rohkem valituks osutunud laulud saavad kindlasti peole!
Kae www.umapido.ee!
Uma Pido om mi kõiki pido. Teemi tuud kõik kuun!
Triinu Laan
V Uma Pido korralduse vedaja

Rentida aurupesur Kärcher SV7
Päeva hind 30.-

Rentida tekstiilipesur Kärcher Puzzi 10/1.
Päeva hind 30.-

Ostan parima hinnaga
ümmarguste või
ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe
kätte. Helista julgelt! Tel
58710351

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste
kalender veebruar-märts 2017
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/

KANEPI VALD

15.03 kell 11.00

Korraldaja
Erastvere Raamatukogu-
Lastehommik
külakekus
Kanepi Seltsimaja/ Kanepi
Pensionäride Päevakeskus
pensionäride Ühendus
Film „November“
Kanepi Seltsimaja
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine, Kanepi valla Kanepi Seltsimaja /
Aukodaniku ja Aasta Tegija tunnustamine. Peoõhtu.
Kanepi Vallavalitsus
Pidulik maakondlik lipuheiskamise tseremoonia Kanepi
Põlva Maavalitsus/
Vabadussõja ausamba juures päikesetõus ajal
Kanepi Vallavalitsus
Kanepi Seltsimaja/
Vabariigi matk Mesipuu tallu (algus ausamba platsilt)
Naiskodukaitse
Perenaiste klubi vastlaõhtu
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste RaamatukoguPeoõhtu
külakeskus
Teatrietendus lastele „Kolm soovi“
Kanepi Seltsimaja

17.03

Salongikontsert The Ilves Sisters

28.03 kell 9.00

Pensionäride Päevakeskus

18.02 kell 12.00
21.02 kell 9.00
21.02 kell 18.30
23.02 kell 18.00
24.02
24.02 kell 11.00
28.02 kell 18.00
10.03 kell 21.00

31.03 kell 19.00 Esietendus „Surnud hinged“ Alle-Saija Teatritalu

Varbuse Muusikamõis
Kanepi Seltsimaja/ Kanepi
pensionäride Ühendus
Kanepi Seltsimaja/
Alle-Saija Teatritalu

KÕLLESTE VALD
26.02

Vastlapäev

Krootuse rahvamaja

10.03

Naistepäeva tantsuõhtu ansambliga BAILAMOS

Krootuse rahvamaja

VALGJÄRVE VALD
17.02 kell 20.00 Eesti Vabariigi aastapäevapidu ja tunnustusüritus

Maaritsa kultuurimaja

10.03 kell 20.00 Naistepäevapidu

Maaritsa kultuurimaja

Kanepi
Teataja

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



Mälestame 

Aini-Megate Asi 29.09.1923-31.12.2016
Gennadi Salmiste 26.06.1954-03.01.2017
Mare Johanson 11.10.1955-22.01.2017
Toomas Kask 07.01.1957-24.01.2017
Vello Ehte 25.02.1948-25.01.2017

Järgmine ajaleht ilmub märtsis 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

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

