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24.veebruar –
Eesti Vabariigi 97.aastapäev
PÕLVAMAA 2014. AASTA SPORDI- JA
KULTUURIPREEMIAD

9. jaanuaril autasustati Mooste Folgikojas Põlvamaa aasta
silmapaistvamaid maakonna
kultuuri- ja sporditegelasi.
Piduliku auhinnagala avasõnad
lausus maavanem Ulla Preeden:
“Maailm ilma muusikata oleks üks
nukker ja tühi paik. Elu ilma terviseta niisamuti. Meie aastaalguse peol
kohtuvad alati vaimne ja füüsiline
tervis ning kultuur on see, mis ühendab ja toob kokku. Ajaratas veereb
ju ikka katkematult, kuid mitte aeg,
mis möödub, ei muuda meid, vaid
see, mida meie ise selle ajaga teeme.”
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja Põlva Maakonna Spordiliit andsid üle 16 aastapreemiat.

Nende hulgas pälvis elutööpreemia 2014 kultuuris Piia Jõks,
kauaaegse eduka tegevuse eest
koorijuhina ja muusikaõpetajana, ning Aasta Tegija spordis Karin Joala.
Piia Jõks lõpetas 1967.aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi ja
samal aastal asus ka tööle Kanepi
Keskkooli muusikaõpetajana., kus
töötas kuni 2014.aastani. Esimestel aastatel oli Piia Jõks Põlva rajooni koolides ainuke kõrgharidusega
spetsialist muusika alal, mistõttu
pidi kohe alguses palju näidistunde
andma. See nõudis ka tohutut tööd
ja pidevat tundide väga professio- Kultuurikapitali Elutööpreemia 2014
pälvis Piia Jõks. Foto: Põlva Maavalitsus.
naalset ettevalmistamist.

Karin Joala

Aasta tegija 2014 spordis on Karin Joala, kes oskuslikult ja ilma
kõrvalise abita lastele trampoliini
laagri korraldas ning on trampoliini treeningute algataja ja läbiviija
Põlvamaal.
Karin tuli Tartust Põlvamaale elama 4 aastat tagasi. Küllap sai see elumuutus ette võetud mõeldes kodus kasvavatele lastele: peres
on 4 last. Kanepi koolis iseloomustatakse Karinit kui ühiskondlikult aktiivset lapsevanemat, kes võtab osa kooli hoolekogu tööst ja
on aktiivne ning sõnakas. Tema ettepanekud
on asjalikud ning juhinduvad soovist parandada õpilaste koolikeskkonda. Suure pere
kõrvalt on noor naine käivitanud oma ettevõtte Ommela OÜ, mis tegeleb lastele
mähkmete tootmisega. Tänaseks on Nups
kaubamärgi all pakutav toodang saanud
sedavõrd populaarseks, et vaja oleks juurde
värvata tööjõudu. Aktiivselt lööb Karin kaasa

Kultuurikapitali preemia Aasta
tegija 2014 spordis Karin Joala.
Foto: Põlva Maavalitsus
Põlvamaa lasterikaste perede liidu tegemistes.
Karinile on oluline, et toimuksid ettevõtmised, mis avardavad laste silmaringi. Karin on tunnistanud, et lapsepõlves ei saanud
ta osaleda paljudes huviringides, milles oleks

Ülle Kallas töötas 8 aastat Kanepi Gümnaasiumi
raamatupidajana ja seejärel 15 aastat Kanepi vallas finantsistina. Tänusõnad pikaajalise töö eest
öeldi Kanepi vallavalitsuse, volikogu, allasutuste,
koostööpartnerite ja kolleegide poolt.19. jaanuarist läks Ülle tööle Tartusse Haridus-ja Teadusministeeriumi. Kanepi valla uue finantsistina asus
veebruaris tööle Taimi Kõiv.

tahtnud. Täna, olles ise ema, püüab ta pakkuda oma lastele nii palju kui võimalik. Maal
elamine ei tohi tekitada puudujääki laste arengu igakülgsel toetamisel. Tema päev möödub
suure pere käimisi suunates ja plaanides. Koolis teatakse, et Karin haarab tegevusse ka oma
laste eakaaslasi. Varakevadel tuli Karin Joala
välja ideega alustada Kanepis trampoliini
treeningutega ning sooviga viia läbi Põlvamaa lastele trampoliini laager. Oskuslikult ja
ilma kõrvalise abita lõi ta plaanide elluviimiseks mittetulundusühingu (MTÜ Spordiklubi Traps) ning hankis Soomest vajalikud batuudid. Suvine laager toimus ja selle jätkuna
saavad täna Kanepi Gümnaasiumis noored
võimlejad regulaarselt treeningutel kokku.
Karin kirjutas laagri kulude osaliseks katmiseks projekti, kuid see ei katnud ei tema enda
ega kaasatud treenerite töötasusid. Laagri kõik
treenerid tegid tööd vabatahtlikkuse alusel.
Karin juhindub südamest ja sisemisest vajadusest arendada lapsi, ta liigub oma tegemistes edasi süsteemselt: omandas treeneripaberid

Piia Jõks
Piia Jõks on juhatanud mudilas-,
laste-, nais-, ,sega- ja poistekoori
ning akordionistide orkestrit.
Üldlaulupidudel on osaletud alates juubelilaulupeost kuni 2009.aastani (9 korral),
koolinoorte laulupeost võeti Piia Jõksi juhtimisel samuti osa üheksal korral. Koorid on
alati olnud kategooria väärilised. Piia Jõks
on töötanud koolis muusikaklassi õpetajana, töötanud ansamblite, solistide ning rütmiorkestriga. Tänu Piia eeskujule on muusikat läinud edasi õppima 10 õpilast.
Piia Jõks on jõudnud juhatada veel Kanepi
segakoori, olnud Kanepi kiriku organist ja segakoori dirigent, muusikaõpetajate sektsiooni esimees ja kohalike laulupidude üldjuht.
Suurimateks tunnustusteks siiani peab
Piia Jõks ise 1983.a. omistatud nimetust
„Eesti NSV teeneline õpetaja“ ja 2002.aastal saadud tunnustust „Põlvamaa aasta õpetaja“.
ning laagrikasvataja tunnistuse. Sügisel astus
Karin Joala taas läbi vallamajast. Seekord pakkus ta Põlgaste kandi rahvale välja step-aeroobika treeningud. Tahan seda teha vabatahtlikult eeskätt enese pärast, ütles Karin. Mõiste
„vabatahtlikkus“ tuleneb ladinakeelsest sõnast
voluns (valima) või velle (tahtma), mis näitab,
et vabatahtlikkuse määratlemise põhialuseks
on valik ja (vaba) tahe aidata. Küsides, kas
tema päevadesse mahuks kõigele lisaks eakate
võimlemise juhendamine, sain vastuse asemel
kiire Joalate pere nädala liikumiste ülevaate ja
kinnituse: loomulikult leiame aja ka eakatega tegelemiseks. Tänaseks on steppaeroobika
Põlgastes hoo sisse saanud ja kohal käib umbes 26 inimest.
Karin Joala on heade ettevõtmiste algataja ning hea motiveerija. Oleme Kanepi vallas
väga tänulikud, et meie kogukonnas tegutseb
selline inimene. Naine, kellele on oluline elamisväärne elukeskkond ning kes annab endast parima, et sellesse omalt poolt panustada.
Kristel Kuslap

Vallavanema veerg

Areng nii tööalaselt, kui ka
eraelus toimub edukalt ikka
siis, kui on paika pandud plaanid ja seatud sihid kuhu poole
pürgida.
Nii on see ka vallas. 2015. aasta eelarve on kinnitatud ja saame täitma
asuda eesmärke, kuhu üheskoos jõuda soovime. Mõned neist on rohkem
nähtavad, mõned jällegi jäävad maa-alla või seinte vahele. Detsembris tuli
EAS-lt otsus, kus otsustati toetada Kanepi aleviku mänguväljaku rajamist.
Aiaga piiratud mänguväljak vallamaja
kõrval peaks valmima 1. juuniks. Lisaks valmib mänguväljak ka Põlgastesse. Kergliiklustee rajamine koos Maanteeametiga Kanepi alevikust kuni Võru
mnt-ni on olnud oodatud, kuna sellega
suureneb liiklusturvalisus antud lõigul.
Kergliiklustee tuleb asfaltbetoonkattega
ning kaasaegse ning säästliku valgustusega. Lisaks on käsil vallale kuuluvatele
hoonetele säästlikuma küttelahenduste
leidmine, Jõksi ranna korrastus, Kanepi lasteaia siseruumide remont ning
Kanepi valla teemaplaneeringu ülevaatamine/koostamine.
Augustis toimuv nädalane üritustesari „Kanepi kihelkond 340“ on selle aasta üks põnevamaid sündmusi. Kindlasti
on aasta jooksul tulemas veel erinevaid
ettevõtmisi, mida on plaanis teha vastavalt rahaliste vahendite olemasolule.
Koostamisel on ka mitmeid projekte,
mida me eurorahade avanemisel kohe
esitada saaksime. Talihooldus tekitab
alati inimestes erinevaid emotsioone ja
küsimusi. Nii on see meil Kanepis, kui
ka mujal Eestis. Kanepi oma asukohast
tingituna ei pea kurtma lumepuuduse
üle. Meil on tublid ettevõtjad ja töölised, kes annavad oma panuse, et talvine teehooldus saaks hästi tehtud. Samas
peame me mõistma, et me elame sellises kliimas, kus talvel sajab lund ja on
libe ning olud muutuvad kiiresti. Alati ja kohe ei jõua kõikjale. Talihoolduse käigus lükatakse puhtaks ka eramajade hoovid. Palun kõigil majaomanikel,
kellel hoovis lund lükatakse tähistada
oma peenrad või muud objektid selliselt, et need oleksid lumelükkajatele
nähtavad, et kevadel ei oleks pahameelt,
kui midagi on rikutud.
Soovin kogu vallarahvale ilusat talve
jätku ja head saabuvat vabariigi aastapäeva!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kokkuvõte
Kanepi
vallavolikogu
istungitest

Kanepi vallavolikogu eelmise aasta viimane korraline istung toimus 16. detsembril 2014 ja uue aasta esimene istung 20. jaanuaril 2015.
Detsembrikuu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Kinnitati Kanepi valla 2014. aasta neljas lisaeelarve summas 9113,50 eurot. Lisaeelarvega otsustati muuhulgas suunata Kanepi Gümnaasiumi
põhikooli tööjõukulude ülejäävatest summadest
5000 eurot gümnaasiumi tööjõukulude katteks.
2) Otsustati toetada rahaliselt projekti „Erastvere
küla kergliiklustee” 15% ulatuses abikõlbulikest
kuludest. Lubati vallavalitsusel korraldada riigihange ehitustööde teostamiseks, sõlmida lepinguid ja võtta nimetatud projekti kaasfinantseerimiseks rahalisi kohustusi 2016. eelarveaastaks.
3) Kehtestati Põlgaste külas asuva liikluspinna
„Puidu tänav“ uueks nimeks „Farmi tänav.“ Liikluspinnal ei asu enam puiduettevõtet, mistõttu
kasutusel olev nimi on eksitav.
4) Kehtestati 2015. aasta maamaksumääraks haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 1,4 % ja
muu maa osas 2,5 %. Maamaksust on vabastatud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt
Kanepi aleviku kompaktse ala piires kuni 0,1 ha
ja valla piires 0,1 ha ulatuses.
5) Tehti muudatused Lasteaia õppevahendite ja
majandamiskulude kompenseerimise otsuse sõnastuses. Sisulisi muudatusi kompenseerimise
otsuses ei tehtud.
6) Nimetati vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja valla esindajaks Põlvamaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule vallavanem
Mikk Järv.
7) Määrati vallavanemale hüvitis isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude katteks ja isikliku mobiiltelefoni kasutamise kompenseerimiseks tööülesannete täitmisel.
8) Kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Aare Plato,
Ülle Kallas, Kalmer Lina, Marek Kruusla ja Mikk
Järv.
Detsembrikuu istungil toimus veel valla 2015.
aasta eelarve esimene lugemine, kuulati noortevolikogu esindajate ettekannet noortevolikogu tööst
2014. aastal ja otsustati saata toetust väljendav
kiri EELK Kanepi Jaani koguduse juhatusele.
Jaanuarikuu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Kinnitati volikogu 2015. aasta ajaline tööplaan.
2) Võeti vastu Kanepi valla 2015. aasta eelarve
kogumahuga 2532516 eurot. Eelarve menetlemist käsitlevate volikogu ja komisjonide istungite protokollide, eelarve vastuvõtmise määruse ja
seletuskirjaga saab tutvuda valla veebilehel www.
kanepi.ee.
3) Vabastati Ülle Kallas vallavalitsuse liikme kohalt ja kinnitati uueks liikmeks Ülar Kõrge.
4) Määrati volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele ja liikmetele hüvitused
volikogu tööst osavõtu eest.
5) Muudeti vallavalitsuse palgajuhendit põhipalga
määrade ja tulemustasu maksmise korra osas ning
kinnitati vallavanema töötasu.
6) Nimetati Riigikogu valimiseks valla jaoskonnakomisjonide, asukohaga Kanepi alevik ja Põlgaste,
koosseisud.
Jaanuarikuu istungil selgitas majandusnõunik
Ülar Kõrge vee- ja kanalisatsiooniteenuse hangete tühistamise põhjusi ning ettepanekut kaaluda
veemajanduse varade üleandmist OÜ-le Kanepi
Haldus.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 17.
veebruaril. Eelseisva istungi päevakorra kava ja
õigusaktide eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel hiljemalt neli päeva enne istungit. Volikogu
istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega
saab tutvuda elektroonilises dokumendiregistris
aadressil http://avalik.amphora.ee/kanepivv/, valla kantseleis ja raamatukogudes.
Eveli Misnik
valla jurist
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MUUDATUSED SOTSIAAL-, TERVISE- JA
TÖÖVALDKONNAS ALATES 01.JAANUARIST 2015
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele on 45 eurot kuus, kolmandale ja igale
järgnevale lapsele 100 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot perele,
kus kasvab 1 laps ja 90 eurot perele, kus kasvab vähemalt
kaks last.
Toimetulekutoetuste arvestamisel on lapsed võrdsed
pere esimese liikmega. Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese
liikmega ehk alaealise lapse toimetulekupiir saab olema
100% senise 80% asemel.
Toetus eestkostel või perekonnas hooldamisel olevale
lapsele on 240 eurot kuus.
Puudega vanema toetust õigus saada puudega vanematel, kes kasvatavad last või lapsi ka juhul kui vanemad ei
ole abielus. Puudega vanema toetust makstakse vanemale,
kellel on puue ja kes kasvatab last üksi või peredele, kus
mõlemad vanemad on puudega. Igakuise toetuse suurus
on 19,18 eurot iga peres kasvava lapse kohta.
Töötutoetuse määr on 4,01 eurot päevas. Keskmine
töötutoetus on 2015. aastal 124,31 eurot kuus.
Töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on
390 eurot kuus ja tunnitasu alammääraks 2,34 eurot .
Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse 2015. aastal
järgmistest suurustest:
1. vanemahüvitise määr on 355 eurot. Hüvitise mää-

ra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav
tulu (nt mittetöötanud õppurid);
2. töötasu alammäär on 390 eurot kuus. Töötasu
alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise kalendriaasta keskmine ühe kuu tulu oli
alampalgaga võrdne või sellest väiksem;
3. vanemahüvitise maksimummäär on 2548, 95 eurot (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne
suurus). Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle
eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsepuhkuse päevatasu suurus 2015. aastal on 18,57 eurot.
Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal
kalendriaastal: 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla
14-aastast last; 6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla
14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Lisaks
3-le või 6-le päevale lapsepuhkusele on puudega lapse
emal või isal õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus
kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
Töötuskindlustusmakse määr langes ja on Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekul järgmisel neljal aastal 2,4%,
sh töötajatel 1,6 % ja tööandjatel 0,8%.
Üldise maksuvaba tulu suurus 2015. aastal on 1848

Töövõimetuslehest
2015. aastast ei pea töötaja peale haigust
viima tööandjale paberil haiguslehte, sest
andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel
hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.
Alates 01. jaanuarist 2015 ei anna arst enam inimesele peale haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed
tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt.
Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes
vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis
ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega
muutub töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks
ning täienduste tegemisteks avatuks. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud
ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et tööand-

ja saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info
süsteemi sisestada. Kui tööandja on omalt poolt andmeid
täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille käigus arvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasist eelmise aasta
tulude kohta laekuva info alusel haigekassa poolt väljamakstava hüvitise suurus ning teostatakse ülekanne töötaja
arvelduskontole. Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev, selle peamiseks põhjuseks
on töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka
ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kõik hüvitised kantakse ühele kontole
Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte,
kaob ära ka vajadus esitada igakordselt oma arvelduskonto andmeid. See tähendab seda, et hüvitis kantakse sellele

Mõned AJALOO paradoksid
Mida enam ajalugu „sorgid“, seda enam üllatusi sealt välja tuleb. Nii on ka meie Kanepi kihelkonna kultuurilooga.
Alles panime „pilve peale“ internetti meie kultuuriloolised kalmud, kui sealt hakkas lugu edasi hargnema. Kui
palju me teame nendest nimedest meie Vabadussõja ausambal? Esimeses maailmasõjas hukkunute plaat taastatud Ausambal ongi tänaseni tühi.
Ausamba paremal küljel väikeselt plaadil on kaks nime: Märt Põdder ja Otto Reedi. Miks puuduvad sealt
aga erastvere mõisa metsnik Walter Matson Kanepist
ja Kaagvere metsnik Kurt von Ungern-Sternberg, kes
hukkusid enamlaste käe läbi samal ajal, nende surm on
fikseeritud samal leheküljel kirikuraamatus? Vastus puudub. Neid andmeid hoiti salajas. Walter Matsoni osas
andis uurimiseks tõuke kohtumine esivanemaid uurinud margus matsoniga Purtsest. Walter Matson (18821918) elas Söödi talus Lajavangus, oli Erastvere mõisa
metsnik, sai Erastvere mõisalt esimesena ehituskrundi
Kanepis ja ehitas maja. Tema hukkumise aja (29. XII
1918) sai M. Matson teada alles Võru Saksa pihtkonna
personaalraamatust. R. Aabel mäletas, et tema nimest oli
ausamba püstitamise komitees juttu olnud, kuid millegipärast jäeti kõrvale. Riigiarhiivis on Kanepi aleviku elamute nimekirjas seisuga 22.09.1922 W. Matsoni elumaja
kaupluse ruumiga ning elamu pidaja nimeks on märgitud Jaan Sokk. Maja ühes otsas oli kauplus, keskel pagariäri ja teiselpool elati ise. Majas elas pärast tema surma
ema, kes 1921. a. läks ära Võrru. Samas majas oli ka ta

venna Alfons Matsoni kellassepaäri. Eduard Vaher ostis
maja 1930-ndatel aastatel, tema pere elas majas juba varem ja ka hiljem kuni surmani.
Kanepi kirikuraamatus on kirjas: Märt Põdder, mölder Linnamäelt, mõrvatud enamlaste poolt Kasaritsas
14.01.1919, maetud Kanepi Mäe kalmistule. Ta oli
töötanud möldrina mitmes Võrumaa veskis, koos abikaasa Annaga peeti 1916. a-st Mustjärve talu Heisri külas. See on kirjas Eesti talundite raamatus. Mustjärve
talus veetis oma vanaduspäevad ja suri oma aja kuulus
„Vanemuise“ operetiprimadonna Elli Põder-Roht-Astur (*Sindis 19.07.1891 † Kanepi k/n 11.12.1969),
aastatel 1922-34 „Vanemuise“ operetisolist ja lavastaja.
Teda mäletasid veel paljud kanepilased (Viina Silla, Kuke Elli, Leiva Milla). Et ta oli hukkunud Märt Põdra
tütar, sellest ei räägitud kunagi. Eesti talundite raamatust selgub, et Suigust pärinev Märt Märdi poeg Põd(d)
er abiellus Sindis kalevivabrikus töötades sealt pärineva
Annaga. Mustjärve talus sirgus neil kolm tütart: Ella,
Leida ja Mahta. Ella nimi muutus hiljem Elliks. Elli Põder laulatati Kanepi kirikus 7.09. õhtul 1919 (8 kuud
pärast isa hukkumist) samast külast pärineva, talle kahehobuse tõllaga kosja sõitnud kirjaniku Richard Rohuga.
Nad olid tuttavad lapsepõlvest ja ka Peterburi ajast, kui
kirjanik oli noor uhkeldav ohvitser ja sõjakirjasaatja, Elli aga täiendas end Peterburi Konservatooriumis. Abieluettepanek olla talle tehtud Kanepi kalmistul. Elli isa
nime on mainitud kirjanik Richard Rohu õepoja, meie
kooli kasvandiku, kirjaniku Valev Uibopuu kirjas Root-

eurot aastas ehk 154 eurot kuus. Pensionide täiendava
maksuvaba tulu suurus 2015. aastal on 2640 eurot aastas
ehk 220 eurot kuus. Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada tulumaksuvabalt kokku
4488 eurot aastas ehk 374 eurot kuus.
Pensionid tõusevad aprillist 6,3%.
Tulumaksumäär 2015. aastal on 20%.
Matusetoetust hakkavad saama majanduslikult vähekindlustatud pered. Riiklikku matusetoetust makstakse
matusekorraldajale, kelle pere sai toimetulekutoetust kas
matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta
jooksul vähemalt ühel korral. Matusetoetuse suurus on
250 eurot.
Tiia Urm

TEADE
SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI
Põlva klienditeeninduses
Johannes Käisi 2 , 63308 Põlva (Elioni kõrval)
klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30-13.00
Tel. 799 5392
Infotelefon: 16106 või 612360
E-post: polva@sotsiaalkindlustusamet.ee

pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud.
Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid
üks arvelduskonto, s.t. kõik rahalised hüvitised (töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised, ravimihüvitised jne)
kantakse ühele ja samale – viimati esitatud kontole. Oma
kontoandmeid on võimalik kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning
edastades selle haigekassale, kas e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna (info@haigekassa.ee) või posti teel. Kui on
soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis
mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui
tööandja andmed haigekassale esitab. Seetõttu on oluline,
et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne
arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto numbrit kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee
või helistades haigekassa infotelefonil 16363.
Eesti Haigekassa

sist, mis on avaldatud „Viruskundraś“. Ta küsis, kas keegi võtab ette mälestusmärgi püstitamise enamlaste poolt
Võrus 1918/1919 mõrvatutele. Nende seas on ka tema
isa Evald ja onunaise Elli Põder-Rohu isa Märt. Nii on
lahendatud Elli Põdra isa saatuse küsimus.
Nende perega on seotud veel üks saatuse paradoks.
Märt Põder hukkus võõra käe läbi, tema tütrepoeg
kunstiteadlane Mart jäi Tartus ülikooli peahoone kõrval auto alla, tema poeg Mart Paul Edesi klassist hukkus Tallinnas 9. klassi noorukina samuti autorataste
all. Elli juhatas ka meie Lauluseltsi näiteringi, A. Rõõmus käis teda Utita veskist küüdimehena sõidutamas.
Elli Põder-Roht-Asturi kasupoja pulmas Paul Edesi
õega Kanepi sööklas laulis Elli veel oma kauni häälega. Ta oli alati kohal ka kõigil „Vanemuise“ külalisetendustel, millest mäletatakse tema rõõmsaid kallistusi
priimabaleriini Velda Otsusega, kes võis ka pärineda
Kanepi kihelkonnast, nagu ta ise on öelnud.
Otto Reedi hauatähise leidis üles Margus Vahtramäe
Mäe kalmistul. Geni abiga uurides sai selgeks, et Otto
Reedi oli kontrabassimeistri Hans Reedi lell; Mesipuu
talu perenaise Maie vanalell. Kurt von Ungern-Sternbergi nimi on kirjas tahvlil nende perekonnakalmistu
väraval. Kõigi nende vaprate meeste nimed meie Vabadussõja Ausambalt vääriksid uurimist, samuti nagu ka
I maailmasõjas langenute elulood. Ausamba taastamisel
nende nimedega tahvlit ei leitud, see oli MTJ-s üles sulatatud. See on meie auvõlg.
Milvi Hirvlaane

Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus
1.jaanuarist 2015 on Põlgaste raamatukogu ümber nimetatud Põlgaste Raamatukogu –Külakeskuseks. Seoses sellega muutuvad lahtuoleku ajad ning töökorraldus.
Raamatukogu on avatud esmaspäeval ja neljapäeval
8.30 – 16.00, ning kolmapäeval 11.00 – 18.30. Telefon:
7973 488, Irina Kruusla.
Teisipäeval ja reedel tegeleb Külakeskus kultuurikor-

ralduse küsimustega 8.30 – 16.00. Telefon:7973 324,
Irina Kruusla. Ka uue nimetusega Raamatukogu-Külakekuses jätkavad tööd huvitegevuse ringid. Teisipäeval
kell 10.00 teeb lauluga rinna rõõmsaks naisansambel
„Vannamuudu“ Andres Määri juhendamisel, oodatud
on ka kõik uued laulusõbrad. Teisipäeval ja neljapäeval
kell 18.00 on saal Step-aeroobika huviliste päralt, keda
veab eest noor ja särtsakas Karin Joala. Kolmapäeval

kell 15.00 harjutavad tantsusamme „Kullerkupu” rahvatantsijad. Majas tegutseb veel seenioride segarahvatantsugrupp noorusliku Maria Drenkhani juhendamisel.
Ootame alati kõiki kultuurihuvilisi veetma meeldivalt aega ja teostama ning jagama häid ideid kuidas elu huvitavaks muuta.
Irina Kruusla
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse juhataja.
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Kanepi noortekeskuse tunnustusüritusel
tänati noorsootöö tegijaid

le võimalust kõrvale hiilida, vaid kutsume
Kaks kuud tihedaid ettevalmistänamiseks kõigi ette.
tusi jõudis lõpule 31. jaanuaAasta Tegu 2014 on Kanepi noorteril, kaheksandal noortekeskuse
keskuse segarahvatantsurühma osalesünnipäeval ja tunnustusüritumine XIX tantsupeol. Auhinna pälvis jusel.
hendaja Mari Rüütli. Samuti tänati noori,
Noorte jaoks on tegemist aasta tähtsaikes osalesid tantsupeol: Mariscalle Kõrvel,
ma sündmusega, mis nõuab palju aega ja
Mairo Lattik, Helena Lattik, Koit Korela,
pühendumist, kuid on motiveeriv kõigile
Deivi Koppel, Alo Pullmann, Katrin Vestasjaosalistele.
rik, Karel Keldu, Maarja Lattik, Toomas
Käesoleval aastal üllatasime külalisi erilise kavaga. Saime inspiratsiooni Kanal 2 Kanepi Noortekeskuse tunnustusürituse ühispilt. Foto: Ave-Kristiina Timmi. Runtal, Astrid Ziugmann, Robert Rekker, Keili
Aigro, Tauri Oja, Viivian Veski, Keimo Vaher.
saatest “Nädalalõpp Kanal 2ga”. Mariscalle ja mina olime õhtujuhid, kes intervjueerisid saatekülali- Kanepi valla Aasta Noor 2014 on Mariscalle Kõrvel. Ma- Rahvatants on ühendanud Kanepi noori juba aastast 2009.
si. Nendeks olid huviringide juhendajad, nendes osalenud riscalle on hinnatud sõber ja suurepärane koostööpartner. Koos on esindatud Kanepit nii maakondlikel kui ka üle-eesnoored, noortevolikogu ning noorteaktiivi liikmed, kes and- Kui on vaja loobuda asja parima õnnestumise nimel oma tilistel üritustel. Üks olulisemaid möödunud aastal oli laulusid ülevaate noortekeskuses aasta jooksul aset leidnud tege- tõekspidamistest, siis on ta alati valmis seda tegema. Ta on ja tantsupeol osalemine. Noorte kaasamine rahvakultuuri
mistest. Vahepaladena näitasime videosid, esinesid rahva- optimistlik, rahulik, sõbralik, huumorimeelne ja aktiivne nii läbi tantsu on suurt pühendumist ja järjepidevust nõudev
töö. See noortest ja juhendajast koosnev kollektiiv on Katantsijad, Efecti tantsutüdrukud ja kitarriring. Teiste hulgas koolis, noortekeskuses, noortevolikogus kui seltsimajas.
Aasta Noorte sõber 2014 on Hillar Irves. Hillari iseloo- nepi uhkus.
kutsusime lavale ka vallavanema Mikk Järve, kes tutvustas,
Oli meeldejääv ja ilus üritus. Täname kõiki külalisi ja õnkuidas tuua noored peale kooli lõpetamist tagasi Kanepisse. mustus on järgmine. Kes on ajanud Kanepi noored omadeÕhtu naljakaim osa oli kindlasti poiste poolt esitatud tants, ga täiesti rappa? Kes on julgustanud Kanepi noori vallutama nitlejaid rohkete kingituste ning ilusate õnnesoovide eest!
mis kõigile väga meeldis. Noorte nimel tänasime meile kõige kõrgeid tippusid? Kes on uputanud Kanepi rahva vastlakuk- Kohtumiseni noortekeskuses!
Kanepi noortekeskuse aktiiviliige
olulisemaid – Annikat ja Erlet. Muidugi kuulutati välja ka lite ja teiste pagaritoodetega üle? Ja kes kõige selle juures sooMaarja Lattik
Kanepi valla Aasta Noor, Aasta Noorte Sõber ja Aasta Tegu. vib jääda nähtamatult tagasihoidlikuks! Täna me ei anna tal-

Killukesi sündmustest Kanepi Gümnaasiumis

„Oi, aegu ammuseid ...“ – stiilipäev: kolhoosiaeg 15.jaanuaril

9.-12.klassi kohtumine siseminister Hanno
11.klass Playbackil. Fotod: Aino Mõttus
Pevkuriga 23.jaanuaril

Playback -show

27.jaanuaril oli koolimaja täis ärevust, sigimist-sagimist.
Käisid viimased ettevalmistused Playback-showks. Esinejate seas oli multikakangelasi, filmitegelasi, staare nii Eestist kui välismaalt. Kokku osales 70
õpilast ja 4 õpetajat. Parimad esitused olid:
1.-3.kl. arvestuses
Getter Jaani & Koit Toome Valged ööd - Melani-Marite Kasuk, Rene
Peltser- 3.kl.
4.-6.kl. arvestuses
Lauris Reiniks Ma jooksen – 4.klass
7.-9.kl. arvestuses
Popurrii Palju kauneid staare - 7.klass
Tiiu Tulp, Jüri Homenja (Ott Lepland & Koit Toome ) Öölaps- Merili
Tamm-4.kl. ja Lorely Kõrvel- 7.kl.
10.-12.kl. arvestuses
Grease Summer Nights – 12.klass
Grease Õlitatud keravälk - Alo Pullmann, Karel Keldu, Marko Allas,
Koit Korela, Mairo Lattik, Marten Hallop – 11.,12.kl.
Popurrii – 11.klass
Curly Strings Kauges külas (üllatusesinejad): Ilvi Suislepp, Eda Tarend,
Rita Ziugand, Urmas Kivirand

Talvised toimetused
Kanepi Lasteaias
Seljataha on jäänud imelised ja kaunid
jõulupühad koos oma toredate pidudega.
Lasteaias oli sel õppeaastal koguni kolm jõulupidu. Vanema rühmas toimus jõuluball, mis oli tõeliselt kaunis ja meeliliigutav kõigile osalistele. Pidulikud balliriided ja asjakohased aksessuaarid andsid
suurejoonelise ilme kogu üritusele. Omanäolised
olid Jõmmu rühma rahvuslike sugemetega ning
Sipsiku rühma päkapikkude ja inglitega jõulupidu.
Kõige pisemad vajasid veel oma emmede ja isside
tuge, nende pidu toimuski rühma õdusas keskkonnas. Seal lauldi rahulikke regilaule ning mängiti
vahvaid rahvuslikke mänge. Sipsiku rühma mudilased esinesid tublilt päkapikkude, lumehelveste
ja jõuluinglitena. Kõik lapsed said kaks pakki: ühe
valla poolt ja teise Ekso Agro OÜ`lt.

Sõbrapäeva eel 12. veebruaril toimus lasteaias
heategevuslik kohvik. Selle päeva hommikupoolikul olid meil külas sõbrad Põlgaste lasteaiast. Seekordses kohvikus kogusime raha lasteaiale kaalukiige ostuks. 17. veebruaril vastlapäeval külastame
kogu lasteaiaga Põlgaste lapsi. Ikka selleks, et üheskoos liugu lasta ja lustida.
Märtsis aga ootame omale külla noort ja huvitavat kirjanikku/fotograafi Grethe Rõõm´u. Külaline
on lasteaias 11. märtsil, mil me ühtlasi tähistame
ka Emakeelepäeva.
Muid tegemisi ja toimetusi on samuti lasteaias
igapäevaselt päris palju. Et teada saada, mis me teeme, kuidas ja mida õpime, tule kohale ja vaata!
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor

Alle-Saija teatrirahva töine sügis ja toimekas talv
Alle-Saija Teatristuudio sügistalvine hooaeg on täies hoos. Sügis möödus peamiselt
proovisaalis, milleks alguses oli Alle-Saija
Teatritalu talutuba, edaspidi aga ulatasid lavaproovideks meile oma abistava käe Kanepi Seltsimaja, Põlgaste kultuurimaja ja Kanepi
Gümnaasium.
Selle koostöö tulemusel sai sügise lõpul lavastaja Tarmo
Kruusi käe all lavaküpseks J.B.Priestley “Nad tulid linna“,
mis esietendus 28. novembril Kanepi Seltsimajas. Tänaseks
oleme selle täispika lavalooga üles astunud juba mitmel pool
maakonnas ning ees ootavad külalisetendused Tartu-ja Võrumaal. Publiku positiivse tagasiside ja hea külastatavuse
põhjal võib julgelt öelda, et keskmisest keerulisem materjalivalik, teatristuudio näitlejate tugeva potentsiaali õige rakendamine ning lavastuse ettevalmistamisse panustatud aeg on
ennast igati õigustanud ja lavastus jääb mängukavasse vähemalt suve alguseni.
Jõuludeks valmis teatristuudiol kontsert-lavastus “Minu
jõulud“, autor ja lavastaja Ingrid Ulst. Selle etenduse puhul
oli tegemist spetsiaalselt jõuludeks planeeritud lavastusprojektiga, mida esitasime kaks korda Kanepi Seltsimajas ja ühe
korra Erastvere Kodu jõulupeol. Soe vastuvõtt ja rõõmus

publik kinnitasid ideed, et jõulud ja muusika käivad kokku
ning et laulev teater on nii tegijatele kui publikule palju toredam kui lihtsalt teater.
Tänast talveaega täidavad lavastuse “Nad tulid linna“ külalisetendused ning meie kolmanda sügistalvise lavastuse
proovid. Töös on noore Tartu näitekirjaniku Janno Puusepa
tragikomöödia “Leselised“, mille lavastajaks on Ingrid Ulst
ja mis peaks esietenduma reedel 27. veebruaril kl 19:00 Kanepi Seltsimajas. “Leselised“ on ühevaatuseline eluline lugu
armastusest ja surmast kolme väga erineva taustaga, kuid sarnase saatusega naise silme läbi. Kaasa teevad Ülle Sillamäe,
Jaanika Ulst, Doris Pavlov, Meelis Vahtramäe, Tanel Ats ja
Kent Joosep. Janno Puusepa tekstidele omane sarkastiline
huumor ja lihtsast ent võimalusterohkest tekstist tulenevad
omapärased karakterid on teinud lavastuse ettevalmistamise
väga põnevaks. Loodetavasti leiab publik tegijate põnevuse
ja eksperimenteerimisrõõmu lavastuses kui tervikus kenasti üles. See uuslavastus jääb mängukavasse vähemalt suve
alguseni. Ees ootab toimekas kevad ja suvi. Esiteks asume
kohaliku omaalgatuse programmi toel Alle-Saija Teatritalu
vana lauta ümber ehitama sisesaaliks, kus teatristuudio saaks
edaspidi proove teha, etendusi anda ning võõrustada külalisetendusi, kultuurisündmusi ja teatritalu lähiümbruse küla-

de üritusi. Loodame suve keskpaigaks valmis saada sisesaali põranda ning lava, et oleks võimalus talu arendamisega
järgmiste projektide toel jätkata. Teiseks suureks plaaniks on
uue suvelavastuse väljatoomine ning järjekordse suur teatrisuve korraldamine Alle-Saija Teatritalus. Suvelavastuse teksti
(A.Paasilinna “Maailma parim küla“), mille dramatiseerija
ja lavastaja on taas Ingrid Ulst, oleme juba ette valmistanud
ning veebruari lõpust algab prooviperiood. Kaaslavastajaks
oleme sel suvel kutsunud suure toetaja Janno Puusepa. Teatrisuvi on plaanis pidada 10. juulist 30. augustini ning läbirääkimised külalisteatritega juba käivad. Oma nõusoleku
osalemiseks on andnud sellised väga tugevad trupid nagu
Seasaare Näitemängu Selts, Alburahva Teater, Pajusi Teater
ja Lasva rahvamaja näitering. Tõotab tulla põnev ja mitmenäoline teatrisuvi … Meie lavastuste väljatoomist on toetanud Kultuurkapital ja abistanud Kanepi vald. Kõik sõbrad
ja huvilised on alati meie etendustele oodatud. Teatritalu ja
Alle-Saija Teatristuudio mängukava kohta saab rohkem infot Teatritalu kodulehelt: http://alle-saija.wix.com/alle-saija.
Uute kohtumisteni ning seniks ikka rohkelt kultuurirõõmu
teie päevadesse!
Ingrid Ulst
Alle-Saija Teatritalu
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Mis on tähtis
Kanepi vallas,
mis oli, on ja
jääb?
Kanepi Teataja 15 vestlusringis
olid Arno Kakk, Vaike Meesak,
Ülar Kõrge, Ülle Sllamäe, Alo Pullmann.
Vaike: Mulle meeldib, et meie peatänaval on Weitzenbergi nimi, peaksime sellele
Kanepi kultuurilooliselt tähtsale ajaloolisele isikule rohkem tähelepanu pöörama,
midagi atraktiivset tegema, näiteks skulptuuride tegemise võistluse korraldama.
Arno: Weitzenbergi pole me tõesti väärtustanud nii palju kui peaks, see võiks anda positiivseid tulemusi.
Ülar: Siinsamas on ka surnuaed paljude kuulsate haudadega, kirik maamärgilise
tähendusega, paistab kaugelt kätte. Kiriku
potentsiaali on meil samuti vähe kasutatud, rohkem võiks kultuurilisi sündmusi
sellega seostada. Kahjuks pole kirik korras.
Arno: Kirik on arhitektuuriliselt ainulaadne Eestis, eripära annab tulemuse, et
me võime kiriku üle uhked olla. Kanepi
valla volikogu on teemat arutanud, tahaks
toetada kiriku eksterjööri ja interjööri tänapäevasemaks tegemist, niipalju kui on
meil võimalik.
Arno: Mälestusmärgid, Põhjasõja mälestusmärk on tänase päeva seisuga varju
jäänud. Meil on mälestisi, mida peaks esile
tõstma.
Ülar: Mitte ainult lugeda Põhjasõda
ajaloo raamatust, lavastada pigem lahing
etendusena!
Vaike: Kergteed Kanepi ja Põlgaste vahele on vaja, mälestusmärk jääks ka kõndijatele silma.
Ülar: Märgiks ära, et külakogukondade
tegevus on Kanepis levinud, eriti paistab
silma Põlgaste Maaeluseltsi tegevus, praktiliselt tehakse kohtadel sama palju kultuuri kui Kanepis. Teisi külasid tuleks ka esile
tõsta.
Ülar: Üks aktiivne inimene suundab
koondada palju teisi inimesi, jõutakse rohekm ära teha, nt Kooraste suvekontserdid, talgud, koosüritused, küla aastapäev.
Soodoma külakeskuse taastamine, saadi
maja korda ja nüüd avatud erinevatele tegevustele. Varbusel on maanteemuuseum,
kuid Kalev Lindal on võtnud muusikamõisa rajamise enda peale. Üks võimalus
Varbuse küla jaoks, kuhu koonduda.
Arno: Külakogukond tekitab sünergia,
millest võib tulla palju häid mõtteid, me
soovime tekitada tugeva meeskonna, mis
hakkaks kogukonda arendama.
Ülar: Kanepi asulas pole bensiinijaama,
võimalik on tankida Põlgastes, mis on kaugel. Kanepi mõistes on potentsiaal olemas,
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee annab
võimaluse kaubanduskeskuse loomiseks.
Üks TÜ õppejõud ütles, ehitage eksklusiivne spa, kitsale ringile.
Arno: Ka noorte algatusest 1999 tuleb
meelde, et Kanepis on vaja ujulat/spad.
Tänase päeva seisuga on see ulmeteema,
oleme liiga väike vald, et nii suurt investeeringut teha ja panna see kasumit teenima.
Arno: Kanepi arengu teemat on siia-sinna mitu aastat arutatud. Kanepi inmesed
käivad Põlvas, Võrus, Otepääl sisse ostmas, samal ajal, kui seda võiks teha Kanepis, kui siin oleks piisavalt soliidne kaubanduskeskus, mis haaraks toitlustuse,
tankla, ilusalongi. Seda asja ei saa valla rahadega teha, kuid vald aitaks omalt poolt.
Ülle: Kanepi vallas oli on ja jääb oluliseks kultuuriinimene. Kultuur. Sellepärast,
et siin on väga tugevad juured. Oluline on
see, et noor inimene väärtustaks seda, mis
siin on juba olemas ja tuleks tagasi pärast
õpinguid või maailmarännakuid. Olulised traditsioonilised üritused on kindlasti
ka külades. Võiks taastada kihelkonna laulupäeva. Neid ühendusi, mis on loodud,
peaks rohkem toetama ja julgustama, küll
siis kultuur edeneb ja Kanepi vaim rõõmustab.
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Vunkratas
Tantsurühm „Vunkratas“
on juba aastaid tegutsev
peamiselt pensionäridest
koosnev naiste rühm, kes
iga nädal käib koos seltsimajas rahvatantse õppimas.
Meie tantsurühma juhendab
hea ja sõbralik Ere Rekker-Mägi,
kes teeb nalja ja hoiab tuju üleval, nii et kõik mured ununevad
selleks päevaks. Kuigi ta on noor,

ÕNNITLEME!

tuleb ta siiski meie memmedega
väga hästi toime. Loodame, et ta
meist ei väsi ning tal jätkub jõudu
meiega tegelemiseks.
Meie rühmas on 12 liiget, käime tantsimas oma seltsimaja üritustel, suvel ka mujal, näiteks Põlvas, Võrus, Viljandis, Otepääl,
Tõrvas.
Meil on kujunenud traditsiooniks iga kvartal tähistada
naiste sünnipäevasid. Sünnipäe-

valapsed pakuvad omavalmistatud toite. Istume, degusteerime, jagame retsepte ja pajatame
lugusid oma armsatest lastest ja
lastelastest. Loomulikult tähistame jõule.
Oleme väga rahul, et meil on
selline võimalus kord nädalas
kodust välja saada, nautida head
muusikat, seltskonda ja uusi tantse õppida.
Vaike Kärssin

MTÜ Kanepi Kodupere
Detsembri lõpus toimus Kanepi Seltsimajas MTÜ Kanepi Kodupere jõulumöll.
Kohale oli tulnud palju Kodupere liikmeid koos
lastega. Lastel oli võimalus hüpata batuudil, mängida ja sõita autodega, joonistada ning meisterdada
legolaual. Samuti küpsetati ja
kaunistati piparkooke.
Üheks teemaks oli piknik
maitsvate kookide ja küpsetistega. Tore on see, et paljud
pidulised leidsid aega midagi
kodus valmistada ning kaasa
võeti väga maitsvaid küpsetisi. Kookide söömise kõrvalt saime aega arutada ning
kokku võtta aasta 2014 - selle ilusamad ajad ning pidada
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Kanepi Kodupere jõulupidustus. Foto: erakogu
plaane edaspidiseks. Tahame tänada Kanepi Vallavalitsust, kelle abiga said meie
lapsed kingituseks kommipaki, ning Seltsimaja, mille
avarates ruumides saime ürituse lõbusalt läbi viia.
Kanepi kodupere on juba
7 aastat tegutsenud ühing,
millel liikmeid 17. Oleme
korraldanud erinevaid välja-

sõite lastele koos lastevanematega ning pakkunud huvitavaid koolitusi nii isiksuse
arengu teemadel, kui ka lapsekasvatamise teemadel. Alati oleme osalenud ka Kanepi
perepäeval ning pakkunud
väikelastele tegevusi väikelaste mängunurgas. Samuti kutsub Kanepi Kodupere
külastama väikelaste män-

Sünnipäevad märtsis
95
27.03. Kalju Reedi
92
05.03. Aliise Valge
14.03. Johanna Sõlg
91
05.03. Elleonora Vaher
90
12.03. Jekaterina Sarik
85
10.03. Roland Palk
11.03. Vilma Kaptein
75
03.03. Helgi Ingver
03.03. Ustav Pärli
30.03. Ülo Kärssin
70
15.03. Endel Konsap
24.03. Helve Rauk
29.03. Aleksander Smirnov

Tantsurühm Vunkratas. Foto: erakogu

gutuba igal kolmapäeval kell
13-19 Kanepi Avatud Noortekeskuse ruumides.
Proovime koondada Kanepi valla pered, et kohalikud lapsed ja lapsevanemad
tunneksid üksteist rohkem
ja mõistaksid, et koos on lõbusam aega veeta ning üheskoos saab ka alati rohkem
ära teha. Kui soovid meie
tegemistega liituda siis võta
kindlasti ühendust (kodupere@hot.ee). Ootame oma
seltsi uusi liikmeid, kes soovivad meie tegemistes kaasa lüüa. Rohkem infot leiate
meie kodulehelt www.kodupere.webbyt.com

Sünnipäevad aprillis
102
05.04. Hilda Müürsepp
92
25.04. August Õigus
91
25.04. Magda-Eherranda Teder
85
19.04. Vaike Rosenfeldt
80
08.04. Elli-Rutt Raidmets
20.04. Kalev Helde
75
03.04. Heino Runtal
19.04. Ludmilla Vestrik
22.04. Haljand Ingver
70
05.04. Uuno Länik
15.04. Ivi Soome
18.04. Eha Moritz
24.04. Evi Kink

Kristel Kõiv
MTÜ Kanepi Kodupere

28. veebruaril kell 13.00, Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuses

 


Igor Mang Aivar Täpsi


Tähistaeva jutud ja helid
tähetark

helimeister



Inimese kohast täheringis

Vestlusring ning meditatiivne gongikontsert

Info: tel 56601337, 53445640

Pääse 4 EUR

Kanepi valla sündmuste kalender veebruar – aprill 2015
Aeg

Sündmus

18.-28.veebruar
20.02.
20.02.kell 9.25
20.02.kell 17.00
22.02
24.02 kell 7.30
24.02 kell 10.00
kell 11.30
27.02 kell 18.00
27.02 kell 19.00
28.02 kell13.00
1.03 kell 12.00
6.03 kell 19.00
6.03 kell 21.00
11.03 kell 10.00
11.03 kell 11.30
13.03
14.03
14.03 kell 18.00
15.03
21.03 kell 13.00
27.03 kell 18.00
28.03
29.03
4.04.-5.04
5.04
5.04
11.04
11.04

Toimumiskoht/
korraldaja

Veebruar
Eesti Maanteemuuseumi esimene püsinäitus”Tee ajalugu” . Sissepääs prii.
Põlgaste ja Kanepi lasteaialaste EV aastapäeva tähistamine
Eesti Vabariigi 97.aastapäeva aktus
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine.
Perehommik
Maakondlik riigilipu heiskamise tseremoonia Kanepi Vabadussõja ausamba juures

Eesti Maanteemuuseum
Kanepi Lasteaed
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Põlva Maavalitsus/ Kanepi Vallavalitsus

Matk Kanepist Soodomale. Vaidu Vidil filmiprogramm Meie Kanepi

Erastvere Külakeskus

Mälumäng
Alle Saija Teatritalu esietendus J.Puusepp “Leselised”.
Tähistaeva jutud ja helid Igor Mang ja Aivar Täpsi.
Märts
Räätsamatk koos loodusgiidiga.
Võru meeskoori kontsert koos Kanepi segakooriga.
Naistepäeva pidu.
Emakeelepäev.
Kohtumine lastekirjanik Grethe Rõõmuga Kanepi Gümnaasiumis.
Emakeelepäeva aktus
Lastehommik. Lasteraamatu päev.
Tants teeb südamed rõõmsaks II
Perehommik
Kanepi valla 2014. aasta beebide vastuvõtt.
Mälumäng
Laste lauluvõistlus
Kultuurireis
Aprill
Von Rothide perepäev
Perehommik
Doonoripäev
Kultuurireis
Lastehommik

Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste Külakeskus

Kanepi
Teataja

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

Vajan kiiresti 40 l Elme Messeri atsetüleeni,
argooni ja CO2 balloone. Neid, mida meil
enam ei kasutata.
Tel 5164846 mutimees112@hot.ee
Suhkru ja kuivaine müük kojuveoga.
Täpsem info tel. 5173277

Sündinud lapsed
Amelia Kukk Magari küla
Liise Tillmann Põlgaste küla

Tilleorg/ Meie Liigume
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste Raamatukogu/ Külakeskus
Kanepi Lasteaed
Kanepi Raamatukogu
Kanepi Gümnaasium
Erastvere Raamatukogu-Külakeskus
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja

Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Gümnaasium
Erastvere Raamatukogu-Külakeskus

Järgmine ajaleht ilmub aprillis 2015
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Õnnitleme vanemaid!

MÄLESTAME
Aleksei Pirnipuu
11.03.1954-01.12.2014
Edgar Kask
16.09.1931-05.12.2014
Arella Jostov
02.06.1930-11.12.2014
Herta Tamm
16.07.1927-14.12.2014

Tiit Kõiv
08.03.1963-15.12.2014
Lembit Paloson
29.10.1956-05.01.2015
Anne Kivi
07.08.1938-08.01.2015
Evi Kattai
24.11.1928-12.01.2015

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

