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Vallavanema veerg

Kanepi väikelaste mängu- ja tegevustuba “Rõõmupesa” alustab taas
Kallid sõbrad! Sügis on taas
kätte jõudnud ning meie
ootame teid mängutuppa
mängima. Mängutuba on avatud igal teisipäeval kell 10-11!
Rõõmupesa mängutuba on
loodud MTÜ Kanepi Kodupere
poolt. Rõõmupesa mängutuba
on koht, kuhu ootame eelkõige
beebide ja väikelastega kodus
olevaid emasid/isasid. Mängutuba on toredaks ja arendavaks
vabaajakeskuseks nii lapsele,
emmele kui issile! Mängutoas
saavad lapsed põnevalt aega
veeta neile sobivas ning arendavas keskkonnas. Samal ajal
saavad lapsevanemad kohtuda
ning läbi käia teiste lapsevanematega.
Rõõmupesa mängutuba on
mõeldud lastele vanuses kuni 7
aastat. See on tore koht, kus
vanemad saavad koos lastega
lõbusalt aega veeta. Mängutuppa on oodatud Kanepi valla
pered nii lähedalt kui ka kaugemalt küladest. On tore, et
eelmisel hooajal külastasid meid
mitmed lapsed ja lapsevanemad
ka kaugemalt kui Kanepi keskus.

Mängutoas on olemas pallimeri, liumägi, kiik, legolaud,
sõitmiseks autod ning palju
mänguasju. Kuulata saab muusikat ning vaadata erinevaid
laste- ning multifilme. Rõõmu-

pesa mängutuba asub Turu tn 6,
Kanepi Avatud Noortekeskuses.
Mängutuppa sissepääs on
TASUTA. Tere tulemast!!!!
MTÜ Kanepi Kodupere
tegeleb ka lastele ning nende

vanematele huvitavate ürituste
ning väljasõitude korraldamisega. Oleme käinud Pokumaal ja
Nõiariigis ning organiseerinud
erinevaid koolitusi. MTÜ Kanepi Kodupere liikmena on Teil

võimalus osaleda väljasõitudel
ning osa saada paljudest huvitavatest ettevõtmistest. Ootame ka
sel hooajal meiega liituma
inimesi, kes on huvitatud Kanepi
vallas väikelaste tegevuse korraldamisel kaasa rääkima. Liituge meiega kindlasti, sest
üheskoos saame palju rohkem
ära teha.
MTÜ Kanepi Kodupere
korraldab Ülemaailmsel Lastepäeval, 20. novembril kell 11.00,
BEEBIDISKO, kuhu on oodatud eelkõige lapsed vanuses kuni
7 aastat ning nende vanemad.
Iga laps leiab endale kindlasti
mõnusat tegevust mängunurgas
ning kõik saavad hea muusika
saatel aega veeta. Beebidiskol
osalemine on TASUTA. Siiski
ootame Teid võimalusel panustama Kanepi mängutoa arendamiseks.
MTÜ Kanepi Kodupere
tegevustega saate tutvuda ka
kodulehe aadressil www.kodu
pere.ee. Info telefonil 52 0 1139
KRISTEL KÕIV,
MTÜ Kodupere

Ilus kodu 2010 Kanepi vallas esitatud nominendid

Mesipuu talu

Nurme tn 10

Kooli tn 11

fotod: Killu Kaleva
1. Maakodu/talu: Maie ja Hennu Krukovi Mesipuu talu Koigera külas
2. Eramute grupis osalejad: Kanepi alevikus Laine Jalas ja Lemme Kramp Kooli tn 11 (aastate pikkune
järjepidevus), Viibeke Turba Kooli tn 13; Merike ja Kalmer Kaste Paju tn 6 (kaasaegne, minimalistlik
aed) ja Vaike ja Ülo Kärssin Nurme tn 10.
3. Suvila: Anne ja Jüri Kõre Paali kinnistu Hino külas.
4. Ühiskondlikud hooned: Põlgaste Pansionaat, lasteaed, kultuurimaja - Roosi tee 10, Põlgaste külas
KORRALDAJA KANEPI VALLA SELTS JA KANEPI VALLAVALITSUS

Kanepi Köis hakkas liikuma
Septembrikuus tuli Kanepi
Seltsimajja kokku ümarlaud,
mille põhiteema oli „Ühtne
Kanepi vald“. Ümarlaua moderaator oli Haimar Sokk. Teema
valik oli ühest küljest mõjutatud
suvel pealinnas etendunud „Ühtsest Eestist“, teisalt tarvidusest
kokku kutsuda kogukonna
aktiivsed ja sotsiaalse närviga
liikmed, kes tahavad oma elukeskkonna hüvanguks ise kaasa
aidata, ise midagi selleks teha, et
positiivsed muutused oleksid
käega katsutavad ja silmaga
nähtavad.
Juba esimesel ümarlaual tuli
välja väga oluline ühine mure –
koostööd tehakse vähe. Pigem
tegutsetakse omaette, kaasamata
sama valdkonnaga tegelevaid
organisatsioone. Ei saa öelda, et
midagi ei tehta, kuid ühistööna
saavutatud tulemus on märgatavam ja tulemuslikum.
Kuidas siis aktiveerida
kogukonna koostööd? Lihtne
tõde on see, et keegi kaugelt ja
kõrgelt meie elu paremaks ja
helgemaks muutma ei tule. Kõik
on meie enda tahte küsimus.
Kuni püsib mentaliteet, et tuldagu ja tehtagu, küll ma siis vaatan,

mis saab, ei saagi meie elukvaliteet muutuda.
Kui küsiti ümarlaua taha
kogunenutelt, mida on nad valmis ise tegema ja panustama
ühtsesse Kanepi valda, selgus
rõõmus tõsiasi, et ollakse avatud
uutele ideedele ja ühistegevustele, valmis toetama uusi algatusi, anda oskusteavet, koguda ja
anda infot toimuvast ning toimunust ka väljapoole valla piire.
Üheks läbivaks teemaks
kujunes idee Kanepi Köis, mida
pakuti rühmatöö kokkuvõttes
sündmuste sarjana. Need ei
hõlma ainult kultuurisündmusi
valla keskuses, vaid ühistegevust
kogu valla territooriumil, ka
külades.
Teise ümarlaua taga Haimar
Soku juhtimisel oli küll vähem
rahvast, kuid see ei takistanud
eelmiste mõtete ja ideede edasiarendamist. Hea meel on selle
üle, et on välja kujunemas MTÜde ja seltside koostöö initsiatiivgrupp, mis ei ole registreeritud
äriregistrisse omaette MTÜ-na,
vaid kokku saavad motiveeritud
vallakodanikud, kes ei lähtu
põhimõttest „tuldagu, tehtagu…“.

Kanepi Köis on saanud
esimese väljundi ümarlaua näol,
kuid see pole Köie ainuke nägu.
Missuguseks muutub Kanepi
Köie kaubamärk (bränd), sõltub
suuresti selle rakendusest.
Kanepi Köis hakkab igatahes tegema keerde ja ringe.
Kas ka lohisema, ei oska veel
öelda. Järgmine ümarlaud toimub juba järgmises kohas –
Soodoma külakeskuses 16.
novembril kell 18.00.
Päevakorras on:
1. Missugust abi seltside tegevusele saab vallast ja missugune
on rahastamise kord? (Ülle
Kallas)
2. Kuidas elad, Soodoma? (Päri
Selts koos teiste Soodoma piirkonna seltsidega)
3. Kohvipaus (Soovitatavalt
oma piknikukorv kaasa!)
4. Ümarlaua vestlusring - Infosüsteem. Kuidas parandada infovahetust? Kes, kuidas ja kellele
infot annab?
Ümarlaua taha on oodatud
ka uusi liikmeid, kes tunnevad
huvi ja tahavad kaasa rääkida
Kanepi valla ühtsuse ja koostöö
teemal.
ÜLLE SILLAMÄE

Paali kinnistu

Hea vallarahvas
Aasta liigub lõpupoole, euro
kasutuselevõtt 1. jaanuarist
jõuab lähemale. Euro tulekut ei
ole põhjust karta. Algul on kindlasti harjumatu uue rahaga
arveldada, kuid juba praegu saab
hindasid eurodes vaadata ja
ennast ette valmistada.
Valla selle aasta eelarvega
saame edukalt hakkama, uue
aasta eelarve menetlemine on
alanud.
Käsil on valla allasutustes
arengukavade uuendamine,
arutelu käib gümnaasiumi ja
noortekeskuse arengukava üle,
ka küladel tasub oma arengukavasid täiendada, sest need on
olulised toetuste taotlemisel.
Arengukavad on plaanis kinnitada veel sellel aastal.
Volikogus ja komisjonides
on suvest alates käinud arutelu
valla tublide inimeste tunnustamisest. Tunnustati ka varem ja
need kõik jätkuvad, uudsena
kehtestati valla Aukodaniku ja
Aasta Tegija austamine. Viimasel volikogu istungil kinnitati
tunnustamise statuudid, mida
saate täpsemalt ise lugeda lehest.
Ettepanekuid ootame vallavalitsusse.
Ilusa kodu konkurss on palju
aastaid tõstnud esile tublimaid
kodukaunistajaid, nüüd jätkub
see nime all Kaunis Kodu.
Aastalõpp on lähedal, üritusedki selleks juba planeeritud
ja eeskavade õppimine käib.
Soovin, et jõuaksite käesolevaks
aastaks planeeritu ellu viia ja
leiate aega ka algavale aastale
mõelda.
Teguderikast aastalõppu!
AIVAR LUTS, vallavanem

Kanepi valla miljööväärtuslike alade
teemaplaneering
Miljööväärtuslike alade määramine on suhteliselt uus nähtus
maailmas. Põhjamaades hakati
teemaga tegelema 1970-ndatel
aastatel kui kümmekond aastat
enne seda oli lammutatud vanad
linnakeskused, loodud kaasaegne ja uus hoonestus, kuid
midagi oli selles linnakeskkonnas jäädavalt kadunud.
Miljööala näol on tegu oma
olemuselt selgelt ja eripäraselt
eristuva kultuurikeskkonnaga,
mis hõlmab inimeste loodud ja
kujundatud eluasemepiirkondi.
Sellised piirkonnad kätkevad
endis nii kultuur-ajaloolisi kui
sotsiaalseid väärtusi, millede
säilitamine on oluline nii
kultuuri kui ka rahvusliku või
kohaliku identiteedi seisukohalt.
Miljööväärtuslikud alad ei
ole omased ainult suurtele linnadele, vaatamata sellele, et
miljööväärtuslike aladena Eestis
oleme me harjunud rääkima
Kadriorust Tallinnas ja Supilinnast Tartus. 2004. aastal
algatati projekt, kus määrati
miljööväärtuslikke alasid väikelinnades, Põlva maakonnas kuulus projektis osalejate hulka
Räpina. Üha rohkem on viimasel
ajal hakatud rääkima miljööväärtustest ka hajaasustuses.
2009. aastal algatasid 4 valda
(Kanepi, Kõlleste, Värska ja
Mikitamäe) miljööväärtuslike

alade teemaplaneeringu Põlva
maakonnas.
Teemaplaneeringu eesmärk
on püüda määratleda miljööväärtuslikke alasid väljaspool
linnasid, et seada neile kasutustingimused, mis oleksid eelduseks, et paigale omased väärtused säiliksid ka tulevastele
põlvedele. Kuna piirkonnale
omaseid väärtusi saab kõige
paremini hoida ja lõhkuda kohalik elanik, on töö kõige olulisem
eesmärk juhtida tähelepanu
väärtustele, mis igapäevaselt
tunduvad tavalised, kuid võõrale
silmale huvitavad ja meeldejäävad. Lisaks sellele on miljööväärtuste hoidmisel oluline ka
elulaadi säilimine – Kanepi vald
kaotab palju, kui senised avatud
põllumaad kasvaksid võssa ja
kaovad kaugeleulatuvad vaated
ümbritsevale maastikule.
Mida hõredam on asustus,
seda rohkem on vaja vaadata
asustusstruktuuri tervikuna –
teedevõrku, hoonestuse paiknemist, maastiku avatust ja vaateid.
Mida tihedam on hoonestus,
seda olulisemaks muutub iga
detail – krundi suurus, ehitusmaterjalid, hoonete paiknemine
krundil, haljastus ja seda täpsemalt pannakse planeeringusse
kirja ka ehitustingimused hoonete mahud, kõrgused, soovitatavad materjalid, katusekalle.
Miljööväärtuslikud alad

määratakse üldreeglina üldplaneeringutes, erandina võib
sellise iseloomuga ala määrata
ka detailplaneeringuga, juhul
kui planeeritav alal on piisavalt
suur. Üldplaneeringuga miljööväärtusliku ala määratlemine ja
seal ehitustingimuste seadmine
(mida, kuidas ja kuhu saab
ehitada) lihtsustab nii valla
elaniku kui omavalitsuse ametniku jaoks detailplaneeringu
koostamist või hoonete projekteerimist.
Miljööväärtuslike alade teemaplaneering Kanepi vallas
jaguneb mõtteliselt kaheks
osaks: miljööväärtused Kanepi
alevikus ja ülejäänud vallas. Töö
toob välja mõlema ala olulisemad väärtused ning annab
suunised, kuidas nimetatud
väärtusi hoida.
Tööga on täpsemalt võimalik tutvuda Kanepi vallavalitsuses ja valla kodulehel
www.kanepi.ee. Kõik ettepanekud töö kohta on oodatud
kuni 8. novembrini 2010 e-posti
aadressile kati@hyyp.ee. Esialgse kava kohaselt valmib teemaplaneering 2011. aasta veebruaris. Töö rahastajaks on NorraEMP regionaalarengu toetusmeetmest. Töö koostajad Kanepi vallas on arhitekt Tiia Kallas
ja maastikuarhitekt Kati Niibo.
KATI NIIBO
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Kanepi valla aadressitähiste eeskirja kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lõige 3 punkti 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev eeskiri sätestab Kanepi
valla tänavatele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise
ühtsed nõuded. Kujunduse, paigalduse ja teiste ühtsete nõuete esitamise eesmärgiks on muuhulgas
liiklemise hõlbustamine, mille tagab
aadressitähiste lihtne ja ühene
äratuntavus vallas.
(2) Käesolev eeskiri on kohustuslik
juhindumiseks Kanepi Vallavalitsusele ja ehitiste omanikele.
(3) Vallavalitsuse poolt tagatakse:
1) tänavasiltide paigaldamine tänava
alguses, lõpus ja ristmikel olevatele
ehitistele sõltumata nende omandikuuluvusest;
2) numbrimärgi paigaldamine ehitisele, sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumber on
muudetud vallavalitsuse ettepanekul
üldhuvidest lähtuvalt.
(4) Ehitise omaniku või selleks volitatud isiku poolt tagatakse:
1) numbrimärgi paigaldamine ehitisele (hoonele, piirdele või näiteks
postkastile), kindlustades tähise
nähtavuse üldkasutatavalt teelt;
2) soovi korral tänavasildi paigaldamise ka talle kuuluvale ehitisele,
mis asub väljaspool ristmikku.
(5) Aadressitähiseks (edaspidi
“tähis”) on käesolevas eeskirjas ehitisele paigaldatav tänavasilt ja aadressi numbrimärk. Eeskiri ei käsitle
postile paigaldatavaid tähiseid,
milleks on tänavanimega (või lisaks
ka suunavate numbrimärkidega)
liiklusmärk nr 644 “Tee nimi” või
liikluse suunaviit ning mis paigaldatakse EV riikliku standardi “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”

alustel. Eeskiri ei käsitle talukoha
tähiseid, mis paigaldatakse hajaasustusega alale.
(6) Tänavasildil on tänava, maantee,
puiestee või muu tänava analoogi
ametlik eestikeelne nimi ning numbrimärgil on ehitise aadressi ametlik
põhinumber või ka selle tähtlisand
või kaldkriipsule järgnev lisanumber
(edaspidi “number”). Nime- ja
numbriosa ei tohi olla samal tähisel.
(7) Tähised peavad üldjuhul vastama
käesoleva eeskirjaga sätestatud
nõuetele ning eri kujunduse soovi
korral, peab olema tagatud tähiste
vastavus nõuetekohaselt kinnitatud
projektile, mis kooskõlastatakse
vallavalitsusega.
§ 2. Tehnilised nõuded
(1) Tähised peavad olema pimedal
ajal valgustatud ja nähtavad, mis
tagatakse tänavavalgustuse või liiklusvahendi sõidutulede abil või
puuduliku valgustuse ja tänavast
kaugel asuva tähisega hoone puhul
tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil. Eri kujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka
seestpoolt.
(2) Tähised tuleb üldjuhul valmistada 1,5-2,0 mm paksusest metalllehest. Tähiste materjal ja kinnituskruvid peavad olema korrosioonikindlad või kaetud korrosioonikaitsekihiga.
§ 3. Kujunduslikud nõuded
(1) Tähiste kujunduse graafiline osa
on esitatud käesoleva eeskirja lisas 1.
(2) Tähise formaadi kujundavad
tähise määratletud kõrgus, numbri
või lühikese nime puhul tähise määratletud pikkus ning pikema nime
puhul määratletud vaba ruum nime
alguses ja lõpus. Nimesildi ja numbrimärgi kõrgus ei tohi omavahel
erineda.
(3) Tähiste kõrgused peavad vastav-

volikogu esimehe nimele märgusõna
all «Valla Aukodanik» hiljemalt 1.
novembriks. Vallavolikogu esimees
edastab ettepanekud komisjoni
esimeestele
6. Volikogu komisjonide esimehed
esitavad volikogule otsustamiseks
kõik esitatud kandidaadid, lisades
oma arvamuse, kas esitatud kandidaadid väärivad Valla Aukodaniku
nimetust.
7. Valla Aukodanikuks osutub iga
volikogu liikmete poolthäälte enamuse saanud kandidaat. Valla Aukodaniku nimetuse määramise kohta
teeb volikogu motiveeritud otsuse.
Põhjendatud juhul võib volikogu
Valla Aukodaniku nimetuse jätta
välja andmata.
TSEREMOONIA
8. Valla Aukodaniku tunnistuse ja
auhinna annavad üle volikogu esimees ja vallavanem. Tseremoonia
toimub kas vallale omavalitsusliku
staatuse andmise aastapäeval või
Eesti Vabariigi aastapäeval Teade
Valla Aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse Valla ajalehes ja Internetis valla koduleheküljel.
9. Aukodanikule antakse Valla Aukodaniku tunnistus millega kaasneb
1000 euro suurune rahaline preemia.

auhinna kandidaatide kohta võivad
teha vallaelanikud, volikogu, valitsus ja vallas tegutsevad juriidilised
isikud. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehe
nimele märgusõna all «Aasta Tegija
auhind» hiljemalt 1. novembriks.
Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu
esimees edastab kandidaatide nimekirja vallavolikogu komisjonide
esimeestele ettepanekute tegemiseks.
7. Volikogu otsustab Aasta Tegija
nimetuse määramise komisjonidelt
laekunud ettepanekute alusel. Valituks osutub volikogu poolt enim
hääli saanud kandidaat. Aasta Tegija
nimetuse omistamise kohta teeb
volikogu motiveeritud otsuse.
Põhjendatud juhul võib volikogu
Aasta Tegija auhinna jätta välja
andmata.
TSEREMOONIA
8. Aasta tegija auhinna annavad üle
volikogu esimees ja vallavanem.
Tseremoonia toimub kas vallale
omavalitsusliku staatuse andmise
aastapäeval või Eesti Vabariigi aastapäeval. Teade Aasta Tegija auhinna
üleandmise kohta avaldatakse valla
ajalehes ja Internetis valla koduleheküljel.
9. Aasta Tegija auhinnaks on Kanepi
valla motiividega mälestusese. Aasta
Tegijale väljastab vallavolikogu
vastava tunnistuse.

LISA 2
KANEPI VALLA AASTA
TEGIJA STATUUT
ÜLDOSA
1. Käesolev statuut kehtestab igal
aastal vallavolikogu poolt välja
antava Aasta Tegija autasu, sellega
kaasneva tunnistuse määramise
korra.
2. Aasta tegija auhinna eesmärk on
väärtustada ning avaldada avalikku
tunnustust igal aastal ühele isikule
või ettevõttele, kes oma tööalase või
ühiskondliku tegevusega on silma
paistnud valla arendamisel, tõstnud
valla mainet ja toonud paikkonnale
tuntust.
3. Valla aasta tegija nimetus antakse
tunnustusena üksikisikule või
ettevõttele, kelle töö, tegevus ja
isiklik eeskuju majanduse, kultuuri,
hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes
muus valdkonnas on aasta jooksul
silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt
Kanepi valla arengut.
4. Isikut või ettevõtet, kellele on
aasta tegija auhind omistatud, ei saa
auhinna kandidaadiks uuesti esitada
enne kolme aasta möödumist.
5. Kandidaadid:
5.1 kandidaadi tegevus peab:
5.1.1 kaasa aitama Kanepi valla
arengule ja valla positiivse maine
kujunemisele;
5.1.2 parandama paikkonna majanduslikku olukorda;
5.1.3 parandama ja väärtustama
valla elukeskkonda või
5.1.4 tooma vallale tuntust.
MENETLUS
6. Kirjaliku ettepaneku Aasta Tegija

LISA 3
VALLAVALITSUSE TÄNUKIRI
1. Tänukiri on vallavalitsuse autasu,
mis antakse:
1.1 üksikisikutele ja juriidilistele
isikutele teenete eest valla arendamisel;
1.2 vallavalitsuse teenistujatele:
1.2.1 eduka teenistuse eest vallavalitsuses juubelisünnipäevade puhul (50, 60 jne)
1.2.2 ühekordsete tähtsate ja suuremahuliste teenistusülesannete eduka
täitmise ning suurürituste ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
1.2.3 pikaajalise eduka töö eest omavalitsuse teenistuses (20, 25, 30, 40)
tööaasta täitumisel;
1.3 valla asutuste töötajatele:
1.3.1 eduka töö eest ja juubelisünnipäevade puhul (50, 60 jne)
1.3.2 pikaajalise eduka töö eest valla
asutuses (20, 25, 30, 40) tööaasta
täitumisel;
1.3.3 ühekordsete tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise, ettevalmistamise ja läbiviimise
eest
1.4 juriidilistele isikutele:
1.4.1 juriidiliste isikute aastapäevade
puhul;
1.4.2 valla arengu seisukohalt tähtsate teenete osutamisel.
2. Iga autasustamiseks esitatava isiku
kohta täidetakse vabas vormis esildis, mis esitatakse valitsusele üldreeglina 10 päeva enne tähtpäeva.
3. Autasustamise taotluse tagasilükkamise korral selgitab esitajale
eitava otsuse põhjuse vallavalitsus.
4. Tänukirjade vormistamise ja
arvestuse teostab vallavalitsus.

KANEPI VALLAVOLIKOGU O T S U S
Kanepi 21.10.2010 nr 1-1.3/ 25

Kanepi valla poolt antavad autasud
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel Kanepi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada järgmised Kanepi
valla autasud:
1.1 Aukodanik – antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik
eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes
muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise
tulemuslikkusega ja kes on oluliselt
mõjutanud Kanepi valla arengut.
(Lisa 1)
1.2 Aasta Tegija – antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele,
kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju
majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma
paistnud erilise tulemuslikkusega ja
mõjutanud oluliselt Kanepi valla
arengut. (Lisa 2)
1.3 Vallavalitsuse tänukiri –
antakse välja vastavalt lisale 3.
2.Otsus jõustub teatavakstegemisest.
VAHUR TOHVER
Volikogu esimees
LISA 1
KANEPI VALLA
AUKODANIKU STATUUT
ÜLDOSA
1. Käesolev statuut kehtestab vallavolikogu poolt välja antava Valla
Aukodaniku nimetuse ning sellega
kaasneva tunnistuse ja rahasumma
määramise korra.
2. Valla Aukodaniku nimetuse eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi
vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud
valla arendamisel, tõstnud valla
mainet ja toonud paikkonnale
tuntust.
3. Valla Aukodaniku nimetus antakse
vallapoolse erilise austusavaldusena
üksikisikule, kelle töö, tegevus ja
isiklik eeskuju majanduse, kultuuri,
hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes
muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise
tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Kanepi valla arengut.
4. Kandidaadi tegevus peab pikema
perioodi jooksul:
4.1 kaasa aitama Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
4.2 parandama paikkonna majanduslikku olukorda;
4.3 parandama ja väärtustama valla
elukeskkonda või tooma vallale
tuntust.
MENETLUS
5. Kirjaliku ettepaneku Aukodaniku
nimetuse andmiseks võivad esitada
vallaelanikud, volikogu, valitsus ja
vallas tegutsevad juriidilised isikud.
Ettepanekud koos põhjendustega,
millest nähtub, milliste konkreetsete
teenete eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse
kirjalikult vallakantseleisse valla-

alt paiknemise piirkonnale olema
järgmised:
1) paneel- või muu selline suurhoonestus - 320 mm;
2) väikeelamutel 180 mm.
(4) Nimesildi maksimaalseks pikkuseks võib sildi kõrguse 320 mm puhul olla 1200 mm ja sildi kõrguse 180
mm puhul 900 mm.
(5) Lühikese, kahe kuni nelja (või
kitsaste täheväljade esinemisel ka
viie) tähelise ja liigisõna kasutuseta
nime puhul peavad tänavasildi pikkused olema järgmised:
1) sildi kõrguse 320 mm puhul - 700
mm;
2) sildi kõrguse 180 mm puhul - 450
mm.
(6) Viie tähelise ja pikema nime
puhul jäetakse alates tähise raamjoone siseservast, nimest vasakule ja
paremale vaba ruumi järgmiselt:
1) sildi kõrguse 320 mm puhul 100
mm;
2) sildi kõrguse 180 mm puhul 50
mm.
(7) Numbrimärgi kõrguse 320 mm
puhul peavad märgi pikkused olema
järgmised:
1) ühekohalise numbriosa puhul 350
mm;
2) kahekohalise numbriosa puhul
400 mm.
(8) Numbrimärgi kõrguse 180 mm
korral peavad märgi pikkused olema
järgmised:
1) ühekohalise numbriosa puhul 200
mm;
2) kahekohalise numbriosa puhul
250 mm.
(9) Nime ja numbri kirjatüübiks peab
olema Arial Baltik (Bold). Nime kujundamisel kasutatakse suur- ja
väiketähtede süsteemi.
(10) Tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus, mis
vastavalt tänavasildi kõrgusele on
järgmine:
1) sildi kõrguse 320 mm puhul 120
mm;
2) sildi kõrguse 180 mm puhul 75
mm.

(11) Numbri kõrgus on vastavalt
numbrimärgi kõrgusele järgmine:
1) märgi kõrguse 320 mm puhul 130
mm;
2) märgi kõrguse 180 mm puhul 90
mm.
(12) Tähiste värvilahendusena kasutada liikluseekirjas kehtestatud nõudeid.
(13) Tähise servades on raamjoon,
mille värvus vastab teksti või numbriosa värvile ning asukoht, laius ja 90
kraadised ümarpöördenurgad on
järgmised:
1) tähise kõrguse 320 mm puhul on
raamjoone väline piir tähise kõigist
servadest 20 mm kaugusel, raamjoone enda laius 7 mm ja pöördenurga siseraadius 25 mm ja välisraadius 32 mm;
2) tähise kõrguse 180 mm puhul on
raamjoone väline piir tähise kõigist
servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius 5 mm ja pöördenurga siseraadius 15 mm ja välisraadius 20 mm;
(14) Tähise nelja nurka tehakse
kruviauk arvestusega, et kruvipea ei
kata tähise servades olevat raamjoont. Kruvi augu võib 320 mm kõrgusega pikkadel tänavasiltidel teha
sissepoole raamjoont.
§ 4. Keelelised nõuded nime- ja
numbriosale
(1) Tänavasildil kasutatakse üksnes
ametlikus nimistus esinevat aadressikoha ükskeelset nimekuju, kusjuures lubatud on vaid käesolevas
eeskirjas esitatud nime lühikujud,
võrreldes täiskujuga.
(2) Isiku järgi määratud tänavanimes, mille ametlikus nimekujus
esineb ka eesnimi, kirjutatakse see
üldjuhul täielikult välja (näiteks
Kristjan Raua, Peeter Süda, Nikolai
v. Glehni; tiitlit selle täiskujul “von”
viimases välja ei kirjutata).
(3) Täisnime asemel initsiaali(de)
kasutamine on tänavasildil lubatud
vaid pikema perekonnanime, kahe
eesnime või väljakirjutatud liigisõna
esinemise puhul (näiteks A. Weizen-

bergi; F. R. Faehlmanni, F. R.
Kreutzwaldi; N. v. Glehni põik, E.
Särgava allee, E. Vilde tee, mitte Ed.
Vilde tee) ja ainsa erandina kahe
perekonnanimega ametlikus lühinimes A. H. Tammsaare tee.
(4) Tänavanime kirjutamist alustatakse suure algustähega ja ülejäänud
on väiketähed, sealhulgas liigisõna
algustäht (näiteks Pikk jalg, Vana
turg; Vilu tee).
(5) Initsiaali(de) kasutamisel jäetakse pärast punkti ja enne järgmist
initsiaali või perekonnanime tühik,
nagu ka tiitli ametliku lühendi puhul.
(6) Tänavanimes, kus esineb sidekriipsuga hargtäiend ja nimetuum
(näiteks Suur-Karja, Hiiu-Maleva),
enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei
jäeta.
(7) Numbri tähtlisandiks on väiketäht (näiteks 28a), mis järgneb
numbrile tühikuta, nagu ka kaldkriips ja teine number (näiteks 66/68
või 50/1).
(8) Kõik liigisõnad (tee, allee, põik
jne) kirjutatakse täielikult välja,
väljaarvatud “maantee” ja “puiestee”, mille puhul on lubatud punktita
lühendid mnt ja pst (näiteks Kaskede
pst). Nimetuumaga kokkukirjutatud
liigisõna ei lühendata (näiteks
Toompuiestee).
(9) Liigisõna “tänav” esinemisel nimetuuma taga, jäetakse see tänavasildil üldse ära (näiteks Ahju, Kätki,
Moora), nagu ka erandlike nimetavakäändeliste ametlikult liigisõnata
tänavanimede puhul (näiteks Tõnismägi, Suur Rannavärav). Ainsa
erandina kirjutatakse liigisõna “tänav” välja nimes Moora umbtänav.
(10) Liigisõna “põik” asemel on
keelatud kasutada “põiktänav” või
“põiktee”.
§ 5. Paigaldamise nõuded
(1) Tänavasildid tuleb ristmiku ehitistele paigaldada arvestusega, et
igal sõidusuunal oleks ristmikku
moodustavate kõigi tänavate sildid
nähtavad.
(2) Iga ristmikku moodustava tänava

suunas tohib olla üksnes selle tänava
järgi määratud aadressi tähis.
(3) Ristmiku ehitisel paigaldatakse
tähised üldjuhul hoone fassaadi või
piirde ristmikupoolsele nurgale ning
samale kõrgusjoonele.
(4) Hoonele kinnitatavate tähiste
paigalduskõrguseks on üldjuhul I ja
II korruse vaheline tsoon, I korruse
akende või peaukse ülemine kõrgusjoon või kõrgus kuni 3 meetrit, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.
(5) Piirdele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul kuni 2
m ja madalamate piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende
ülaääre alla.
(6) Tänavasilt ja numbrimärk paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise
kõrvale, moodustades ühtse tähiste
ploki, kusjuures numbrimärk järgneb
tänavasildile. Kui hoone fassaadi iseloom ei võimalda tähiste järgnevat
paigaldamist, on lubatud numbrimärgi paigaldamine tänavasildi alla,
selle keskteljele (mitte kohale), jättes
tähise kõrguse 320 mm puhul kahe
tähise vahele 40 mm ja tähise kõrguse
180 mm puhul 20 mm vaba ruumi
või paigaldatakse numbrimärk sobivasse kohta ka hoone peaukse juures.
§ 6. Paigaldamise tähtajad
(1) Perspektiivselt väljaehitatava tänavasilt või ehitise numbrimärk paigaldatakse tänava või ehitise väljaehitamise ajaks.
(2) Olemasoleva, seni nimetu tänava
korral, millele määratakse nimi või
ümbernimetatava tänava puhul,
paigaldatakse sildid vastavalt vallavolikogu nime määramise õigusaktis
antud uue nime jõustumise ajaks.
(3) Olemasoleva ehitise aadressi
muutmisel, paigaldatakse uus numbrimärk vastavalt aadressimuutmise
dokumendis esitatud uute aadressinumbrite jõustumise ajaks.
§ 7. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse 01. novembrist 2010. a.
VAHUR TOHVER
Volikogu esimees

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 21.10.2010 istungist nr 9
Päevakord:
1. Põlgaste lasteaia arengukava
kinnitamine
Otsustati: vastu võtta määrus nr
19.
2. Valla munitsipaalasutuste
hoolekogudesse volikogu esindajate valimine
Otsustati: valida Kanepi Gümnaasiumi hoolekogusse Annika
Ladva ja Vahur Tohver, Kanepi
lasteaia hoolekogusse Vaike
Meesak ja Põlgaste Lasteaia
hoolekogusse Avo Kruusla.
3. Valla kodanike tunnustamise
korra kinnitamine
Otsustati: vastu võtta otsus nr
25.

4. Valla 2010. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
Otsustati: suurendada eelarve
tulusid summas 142 982,33
krooni ja eelarve kulusid summas 542 982,33 krooni. Rahaliste vahendite vabast jäägist
suunata eelarve kulude katteks
400 000 krooni.
5. Lasteaia õppevahendite ja
majandamiskulude kinnitamine
Otsustati: vastu võtta määrus nr
21
6. Üüri piirmäärade kehtestamine
Otsustati: vastu võtta määrus nr
22
7. Prügiveo hindadest

Otsustati: võtta teadmiseks abivallavanem Olev Pärna informatsioon
8. Ülevaate pansionaadi tööst
andis pansionaadi juhataja Marika Drenkhan.
9. Kanepi valla aadresstähiste
eeskirja kinnitamine.
Otsustati: vastu võtta määrus nr
23.
Väljavõtte koostas vallasekretär
ÕIE PÕDER
Volikogu istungi materjalidega
saate tutvuda valla kantseleis,
valla raamatukogudes ja valla
kodulehel: www.kanepi.ee - dokumendiregister.

Kanepi Gümnaasiumi uus hoolekogu
Vastavalt uuele Põhikooli ja
gümnaasiumiseadusele tuli
valida koolile uus hoolekogu,
kuigi eelmise hoolekogu volitused võinuksid veel jätkuda.
11. oktoobril toimunud lastevanemate üldkoosolekul esitatud kandidaatidest osutusid valituks põhikooli lastevanemate
esindajad Kaido Kõiv, Meeli
Rammul, Martti Kaleva ja güm-

naasiumiosa lastevanemate
esindajad Inge Tamm, Juta
Sikk, Tiia Urm. Õppenõukogu
poolt olid valitud õpetajad Külli
Pettai, Eda Tarend, Õpilasesinduse poolt 12. klassi õpilane
Katre Neissaar, kooli omaniku
ehk vallavolikogu esindajateks
Annika Ladva ja Vahur Tohver.
Esimesel koosolekul valiti hoolekogu esimeheks Martti Kale-

Eurosid saab 2011. a alguses vahetada
ka Kanepi ja Põlgaste postkontorites
2011. aasta jaanuarikuu kahe
esimese nädala
jooksul saavad
kliendid kroone eurodeks vahetada 179 Eesti Posti postkontoris. Nende hulka kuuluvad ka
Kanepi ning Põlgaste postkontorid.
Perioodil 1.-15. jaanuar on
Kanepi ja Põlgaste postkontorid
iga päev avatud. Rahavahetusteenuse osutamise kellaajad
võivad erineda postkontorite
tavapärastest lahtiolekuaegadest. Missugustel kellaaegadel
vahetus toimuma hakkab, sellest
anname teada postkontorite
infostendidel. Ühe kliendi kohta
vahetame päevas kuni 1000
eurot, rahavahetuse ajal viibib
postkontoris ka turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks
eurole üleminekuks soovitame
teha juba praegu
pakume
postipangas SEB klientidele
head võimalust kasutada sularaha sissemaksmise teenust.
1.01.2011 muutuvad kontol

olevad kroonid automaatselt
fikseeritud kursi 15,6466 alusel
eurodeks.
Need, kes veel SEB panga
kliendid ei ole, saavad meie
postipangas konto avada ning
arveldamiseks vajaliku deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab
klient kätte postkontorist ning
see võtab aega orienteeruvalt
2 nädalat.
Uutele klientidele pakub
pank SEB Start paketi näol
esimesel aastal võimalust pangaga tutvuda paketi kuutasu on
10 krooni ning deebetkaardi
hoolduse ja internetipangas tehtud ülekannete eest täiendavaid
teenustasusid ühe aasta jooksul
ei lisandu. 60-ne aastased ja
vanemad kliendid saavad deebetkaarti kasutada ja internetipangas ülekandeid sooritada
ilma teenustasuta.
Postipank on hea võimalus
eurole üleminekuga seotud tehingud kodu lähedal korda
ajada!

va, aseesimeheks Inge Tamm ja
sekretäriks Tiia Urm.
Hoolekogu tähtsaim ülesanne on aasta lõpuks kooli arengukava esitada vallavolikogule
kinnitamiseks, vaadata läbi
kooli sisehindamise aruanne ja
uue õppekava täitmiseks vajalike vahendite leidmine.
MERIKE KASTE,
gümnaasiumi direktor

Ettevõtlusnädal
4. oktoobril algas üle-eestiline
ettevõtlusnädal, mille eesmärk
on väärtustada ettevõtlikkust ja
ettevõtjaid,
toimus nädala
jooksul rida üritusi, millest said
osa saada nii ettevõtjad, õpilased
kui ka majandusest ja ettevõtlusest huvitatud.
“Eestis ja Põlvamaal võiks
ettevõtjaid rohkem olla. Inimesi,
kes julgevad riske võtta ja kes
annavad teistele inimestele tööd.
Nende julgustamine ja lugupidav suhtumine neisse on meie
kõigi kätes,” arvas Riigikogu
majanduskomisjoni esimees
Urmas Klaas.
Majandustunnid toimusid
ka Kanepi gümnaasiumis, kus
oli külaliseks maavanem Priit
Sibul.
Tänavuse aasta ettevõtlusnädala peateemaks on koostöö.
7. oktoobril toimus Kanepi seltsimajas Kagu-Eesti ettevõtluspäev. Piirkondlikul seminaril
keskenduti eelkõige neile sektoritele, mis piirkonnas tööd ja
leiba pakuvad – toidu- ja puidutootmine ning turismimajandus.
Osalejaid oli kogu LõunaEestist.

3 Kanepi Teataja
10.-11.septembril sai teoks
Kanepi Gümnaasiumi neljas
looduslaager. Kahte laagripäeva
mahtus mitmeid huvitavaid
tegevusi ja loenguid. Algklassid
veetsid mõnusa pärastlõuna
Tilleoru matkarajal, kus juhendajateks olid looduskooli õpetajad Margit Turb ja Veiko
Maastik. Peale matka toimunud
esmaabi õppusel tuletati meelde
eelmises laagris omandatud tarkusi ja praktilisi oskusi ning
õpiti juurde uusi. Õppuse viisid
läbi Kaja Leppoja ja Karin
Herman Punase Risti Põlvamaa
Seltsist. Õhtutundidel jätkus
algklassidel veel piisavalt lusti
looduseteemaliste mängude
mängimiseks. Suurt huvi pakkus

Looduslaagrite traditsiooni jätkates
loosiratta keerutamine viktoriiniküsimuste saamiseks ja
pandi proovile nooremate õpilaste loodusalased teadmised.
Kõik ootasid põnevusega, millisele looduseteemale ratta nool
püsima jääb. Kokku osales viktoriinis 5 võistkonda. Tulemused
olid üsna tasavägised: I koht
võistkond „Väiksed suured“
(Maris Haavapu, Monika Kattai,
Kaie Joala, Marge Veskemaa,
Karol Patrael, Kadri Hõim) ja
võistkond „Ilm“ (Laura Saunamets, Kristo Kõiv, Lorely Kõrvel, Karl-Kevin Keldu, Cris-Steven Tamberg), mõlemad said 17
punkti. II koha sai võistkond
„Puuviljavaagen“ (Heili Aavola,
Carlos-Mathias Vaher, Renet
Lill, Rayen Käsik, Remon Vals,
Kermo-Raiki Väli) 16 punkti ja
sama palju punkte ka võistkond
„Loodus“ (Helena Rajatamm,
Helina Hein, Riin Liin, Kadri
Kalve, Sandra Rohelpuu). III
koha sai võistkond „Banaan“

(Marie Merkuri, Merit Rammul,
Helen Hein, Grete Hiir, Joosep
Timmi) 14 punktiga.
Teisel laagripäeval toimus
väga õpetlik ja meeldejääv metsaretk tuntud loodusemees Henrik Relvega. Lõpuks vaadati
loodusfotograaf Urmas Tartese
slaidiprogrammi „Õitsev elu“,
mis rääkis putukate elust.
4.-8. klassi õpilased alustasid laagrit maastikumänguga
„Millise kivi all on kiri peidus?“.

Kooliraadioga uude õppeaastasse
Seoses programmi „Koolikellraadio“ töölerakendamisega
alustas selle aasta septembrikuust tegevust Kanepi Gümnaasiumis raadioring.
Ring moodustub kolmest
tiimist: toimetejate tiimis on 12.
klassi õpilased Laine Lilleoja,
Mirell Lattik, Katre Neissaar , 8.
klassist Helena Lattik, Koit
Korela ja 7. klassist Birgit

Kaleva. Tehnikatiimis on Tauno
Pettai, Robert Rekker, Keimo
Vaher 6. klassist., Koit Korela
8.a klassist ja Algis Suurkivi 9.
klassist. Diktoritena loevad tekste Kaia Kõrge 6. klassist, Viivika
Veski 7. klassist ja Alo Pullmann
8.a klassist.
Kooliraadio pakub head vaheldust igapäevasesse kooliellu.
Raadioringi põhitegevuste hulka

Foto: Aino Mõttus
Raadioringi aktiiv koguneb igal kolmapäeval.

kuuluvad uudiste ja teadete
edastamine, kord kuus kooliraadio erisaated, mis on temaatilised ja meelelahutuslikud, intervjuud, sünnipäevalaste õnnitlemised, muusikaliste vahetundide sisustamine söögivahetundidel ja muudki.
14. oktoobril oli eetris esimene raadiosaade. Toimusid
intervjuud teemal „Minu koolitee algus“. Mikrofoni ees rääkisid 1. klassi õpilased: LuuleLoviisa Kirillov, Karol Patrael,
Kristo Kõiv ja Rayen Käsik,
neid küsitlesid Katre Neissaar ja
Alo Pullmann, saate seadis eetrivalmis Algis Suurkivi. Järgmine
saade on kavas novembris. Loodame raadioringi tegemistest ja
ettevõtmistest teada anda ka
edaspidi.

Mängu korraldas RMK Erastvere looduskeskuse juhataja
Pilvi Saar. Osales 5 võistkonda.
I koha saavutas võistkond
„Koprad“(Alo Pullmann, Sven
Hallap, Hanna-Ly Meekler,
Chätliin Kullo, Kristen-Kalev
Lina, Keimo Vaher) 33,5 punktiga, II koha sai võistkond
„Lepatriinud“ (Angela Korela,
Helena ja Mari-Liis Lattik,
Linda Rekker, Ave-Kristiina
Timmi, Kristiine Pokk, Kaisa

Kerner, Brigite Vaarask) 30
punktiga, III koha sai võistkond
„Jänesed“ (Koit Korela, Kaidor
Tamm, Robert Rekker, Madis
Leevandi, Kristjan Seeme, Kaia
Kõrge, Anette Veski, Joel Klaar).
Raamatu „Lehtpuud“ I osa
saamisloost ja sellega seotud
välisreisidest rääkis ning näitas
slaidiprogrammi raamatu autor
Urmas Roht. Seoses Eesti looduskaitse juubeliaastaga tegid
õpetajad Lilian Leib ja Kristi
Tagel esitlused teemadel „Eesti
lind 2010: Õgijad“ ja „Eesti puu
2010: Toomingas“ ning „Eesti
Looduskaitse 100“. Viimase
põhjal toimus ka viktoriin. Tulemused olid järgmised: I koha sai
võistkond „403“ (Kristiine Pokk,

Saksamaal kogemusi saamas
3.-13. septembril 2010 toimus
Põlvamaa sotsiaalvaldkonna ja
ennetustöötajate reis Saksamaale tutvumaks sealse sotsiaaltööga.
3. septembri varahommikul
alustasime kaheksakesi sõitu
esimesse ööbimiskohta Poola
politsei treeningukeskusesse
Legionowo´sse, kus võttis meid
vastu välissuhtlusosakonna juht
Przemyslaw Baginski. Järgmise
päeva õhtuks jõudsime Saksamaale Dörnfeldti noortemajja.
Meid tervitas projektijuht KeskSaksa Diakooniakeskuse oikumeenilise diakooniatöö referent
Detlef Harland ja tema abiline
Tarek Grüger.

Erinevused Saksamaa ja
Eesti sotsiaaltöö vahel on suured. Kuna usk on sakslastele väga tähtis, on paljud noortemajad
seotud kirikuga. Seal käivad nii
usklikud kui mitteusklikud
noored, et õppida ja veeta suurepärane päev peale kooli. Ühes
Rudolstadti Noorte- ja Peremajas oli lisaks lasteaed ja
mängutoake noortele peredele.
Nagu alati, on kodutute varjupaik sünge, kuid inimesed olid
rõõmsameelsed. Nad käivad ühe
EURO tööl, mis tähendab seda,
et töötud töötavad sotsiaalklubides, kus tunnitasu on 1 euro.
Maja juures hooldavad lille- jamaitsetaimepeenraid. Neil on

Kütteperioodiks korstnad puhtaks!

„Tagasi kooli!“

ringi peale tegi. Huvitav oli kuulata ka AARE SILDA, kelle nii
mõnigi näide elust enesest pani
noored mõtlema.
Kanepi kool on ühinenud
Eesti Vabariigi Presidendi algatusega „Tagasi kooli!“ selle algusest peale ja me ootame edaspidigi koolitunde andma neid,
kelle igapäevatöö ei ole klassi
ees esinemine, kuid kelle mõtted, tegevus ja kogemused on
kindlasti kasuks praegustele
õppuritele.

peavad nad maksma 1 euro.
Tutvusime paljude huvitavate projektidega, aga kõige
enam jäi mulle meelde koolist
väljalangenud noortele suunatud
projekt. Et nende õpingud pooleli ei jääks, saavad nad minna
selle projekti kaudu kooli, kus on
neil võimalus oma koolitee
lõpetada. Projekti on haaratud 10
noort vanuses 13-18.
Et tutvuda ka Saksamaa
kultuuriga, käisime Eisenachis
Bachi muuseumis ja Wartburgi
kindluses ning nautisime loodust
Oberweißbachi mägiraudteel.
Kuna vastuvõtja organisatsioon oli Kesk-Saksamaa Diakooniakeskus, siis käisime
nende peabüroos Halles.
Viimased 2 Saksamaal oldud päeva ja ööd veetsime Allmenhauseni läheduses. Meie
Räpina koguduse noortel on juba
pikka aega olnud erinevad sidemed selle piirkonnaga. Seetõttu
olid mõnedel meie reisikaaslastel tuttav ja kodune tunne seal
viibides. Eelviimasel ja viimasel
päeval käisime kirikunoorte
laagris Volkenroda kloostris, kus
päeval olid töötoad ja õhtul
noorem osa meie seltskonnast
rokkis noortebändide D-Projekt´i ja October Light´iga.

AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht,
raadioringi juhendaja

Regulaarne korstna puhastamine on vajalik tuleohutuse tagamiseks ning aitab ka talviseid küttekulusid kokku hoida. Tuleõnnetuse korral helista hädaabi numbril 112.
Kütteseadmete ohutusest saab rohkem teavet päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee/1667
Päästeala infotelefon 1524 annab infot atesteeritud korstnapühkijate ja pottsepa teenuse kohta. Samuti
leiab piirkonna korstnapühkijate kontakte Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt www.korsten.ee.
Kutsetunnistust omavate korstnapühkijate register asub Kutsekoja kodulehel www.kutsekoda.ee/et/
kutseregister/kutsetunnistused.
ERKI REMMELKOOR, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Ennetustöö büroo juhataja
KOIT KOPPEL, Eesti Korstnapühkijate Koda, Juhatuse liige
18.-22. oktoobrini toimus järjekordne "TAGASI KOOLI"
nädal, kus koolides käisid
tunde andmas erinevate elualade esindajad, ka oma kooli
vilistlased.
Kanepi Gümnaasiumis andis tunde esmaspäeval, 18. okt.
vilistlane KRISTI SIKK, kes
rääkis õpingutest Sisekaitseakadeemias ja oma 1,5-aastasest
elust ja tööst Austraalias. Kolmapäeval, 20. oktoobril käis
tundides vilistlane JANAR EIT,

Demi Vaarask, Anna-Liisa Urm,
Helena Lattik) 20 punkti, II koha
sai võistkond „Jänesed“ (Alo
Pullmann, Hermann Juurik,
Koit Korela, Robert Rekker) 14
punkti, III IV koht võistkond
„JKMK“ (Joel Klaar, Marie Rahel Lail, Kevari Liin, Merike
Roht) ja võistkond „Lollid“
(Anette Veski, Kaia Kõrge, AveKristiina Timmi) 12,5 punkti.
Huvitavat loodusalast teavet
said õpilased slaidiprogrammidest „Tagurpidi maailm – Lõuna-Aafrika“, autoriks Urmas
Tartes ning „Eesti ja maailma
loodus“, autoriks Hendrik Relve.
Laagri lõpus autasustati tublimaid viktoriinide ja võistluste
võitjaid. Kõlama jäi soov taaskohtumiseks järgmises looduslaagris ja kui seegi projekt toetust saab, oleks see juba viies –
väike juubel! Täname laagri
rahastamise eest Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK)!
AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht,
looduslaagri projektijuht

Ühispildil vasakult: Annika, Peeter, Merike, Juta, Maarika,
Ülle, Küllike, Tarek, Jan ja Mirell .

Meie, eestlased, olime kõige
rohkem vaimustuses sellest,
kuidas sotsiaaltöötajad teevad
oma tööd erilise armastusega ja
kui palju nad on valmis endast
andma noorte heaolu saavutamiseks.
12. septembri keskpäeval
hakkasime sõitma Eestisse ning
järgmise päeva õhtuks olime
oma kodus.

Esimese täispika päeva Sak- käsil üks huvitav projekt seoses
samaal veetsime Gothas Evan- lillepeenraga. Igaüks, kes läheb
geelse Luterliku Kiriku festiva- sealt mööda, võib võtta lilli. Selle
lil. Noored laulsid ja näitlesid, peenra eesmärk on panna inimesi
oli võimalus saada osa ka laada- huvi tundma, mis toimub
melust. Erinevad abiorganisat- kodutute varjupaigas.
Paljude naiste soovil käisioonid tutvustasid oma tegevust abivajavates riikides. Kuna sime eakatekodus. Seal oli väga
vaba aega oli palju, siis uudista- mõnus ja hubane. Lisatasu eest
Koju saabusin eriliste ja
sime Friedensteini lossi, mis on said sealsed kliendid käia juukSaksamaa vanimaid barokk- suris ja maniküüris, televiisorit soojade tunnetega, mind hämpaleesid ja võrratult kaunis. vaadata jpm. Nii personal kui ka mastas sakslaste siiras lahkus ja
vastutulelikkus. Minu jaoks jääb
Õhtul läksime uude ööbimis- kliendid olid väga sõbralikud.
Kahjuks ma ei ole käinud aga endiselt vastuseta küsimus:
kohta,
Braunsdorfi
noortemajja,
SA KredEx alustas korterelamutele
Eesti supiköögis ja võrdlus- miks meie, eestlased, oleme
kus olime järgmised 5 ööd.
renoveerimistoetuse väljastamist
moment
puudub, kuid sealne sageli nii külmad ja üsna
Saksamaal oldud aja jooksul
külastasime erinevaid noorte- supiköök oli väga korras ja ükskõiksed...
Kindlasti olete kuulnud, et SA suunatakse 470 miljonit krooni.
majasid, kirikuid, kodutute var- puhas. Inimesed saavad toitu
KredEx alustas korterelamutele Täpsemat infot saate www.
jupaika,
eakatekodu ja supi- kord nädalas talongi eest. Neil on MIRELL LATTIK,
renoveerimistoetuse väljasta- kredex.ee.
kööki Weimaris, Rudolstadtis, võimalus saada sealt ka riideid. Kanepi Gümnaasiumi
mist kuni 35% ulatuses rekonst- 
Kuidas nimetatud renoveeEt veidi supikööki toetada, 12. klassi õpilane
Saalfeldis
ja Halles.
rueerimisprojekti kogumaksu- rimistoetus mõjutab antud
musest.
valdkonda?
Toetus on eelkõige mõeldud 
Kas kokkuhoid korterelamus
Kooraste mõisa esmamainimise 500. aastapäev
korterelamute renoveerimis- on märkimisväärne?
laenuks, et vähendada nõutud 
Mida tähendab terviklikult
Arhiivist leitud dokumentidele seada, et säilitada minevikku tulla videokaameraga koju filomafinantseeringu osakaalu. rekonstrueerimine?
mima, piltidest saab tänapäeval
tuginedes võib väita, 1511. meie endi ja tuleviku jaoks.
Korterelamute toetamiseks kaNendele ja teistele küsiteha koopiad, oma pildid saate
aastal
oli
Koorastes
mõis.
sutatakse rahalisi vahendeid, mustele saate vastuse, kui helisEndisest uhkest mõisakeskusest
Kooraste 500. aastapäeva tagasi.
mis saadakse Eesti riigi kasuta- tate selle valdkonna turuliidrileKooraste külaseltsi MTÜ on
on alles küll vähe, kuid seda tähistamine on plaanis 23.
On ilmunud uus täiskasvamata saastekvootide müügist Balti Vara Fassaadid OÜ ´le tel: 7
loomisel.
enam
vajab
see
mäletamist
ja
juulil
2011.
aastal
väga
mitmete
nute
õppimist
ja
õpetamist
Luksemburgile.
343 656 või 52 11 909.
eraldi tähistamist. Paljud on osa ettevõtmistega. Kavas on mäles- Kooraste 500. aastapäeva
kajastav ajakiri Õpitrepp.
Renoveerimistoetuse eessaanud Kooraste mõisakeskuses tuskivi avamine, järvekontsert ja ettevõtmiste toetamiseks on
Seda on võimalik lugeda ja
märgiks on motiveerida elanikke MEELIS KARRO,
toimunud suvekontsertidest, õhtul suur simman. Et raamat avatud konto nr. 221050817132
rekonstrueerima olemasolevaid juhataja Balti Vara
kommenteerida aadressil:
vähesed aga kuulnud lugusid, Kooraste ajaloost kokku saaks, Urmas Kivirand,
korterelamuid terviklikult, et Fassaadid OÜ.
www.andras.ee/opitrepp.
kui kaunis oli mõis, kuidas see ootame heade inimeste abi märgusõna „Kooraste 500“,
paraneks hoonete sisekliima ja
KÜLLIKI STEINBERG,
välja nägi või kuidas elati lugude jutustamisel, vaadake helista tel 507 9487, kirjutada
suureneks energiatõhusus, tõu- Info tel 52 11 909,
projektijuht
mõnikümmend aastat tagasi. On läbi oma albumid või pildi- võib urmaskivirand @hot.ee.
seks hoonete energiamärgise tel/fax: +372 7 343 656,
Eesti Täiskasvanute Kooliviimane aeg kõik mälestuskillud karbid. Kui ei ole võimalik oma
klass ning hoogustuks taastuv- meelis.karro@baltivara.ee,
tajate Assotsiatsioon Andras
kokku koguda ja raamatuks mälestusi kirja panna, siis saab URMAS KIVIRAND
energia kasutus. Energiasäästu www.baltivara.ee
kes rääkis oma tööst ja hobidest,
finantsplaneerimisest, sealhulgas perekonna eelarvest, soovitas tutvuda tema algatatud projektiga www.rahakool.ee.
Neljapäeval, 21.oktoobril
kõneles PEETER PAU 9. ja 10.
klasside õpilastele oma elukutsest ja elu kutsest. Reedel, 22.
oktoobril said noored kuulda ja
näha pilte, kuidas JOONAS
LEIB jalgrattal Islandi saarele
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Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Aastate peidus on rõõmude ootust, neist leiad õnne ja nendes on lootust.
Oota ja vaata, mis toovad nad tulles, meie poolt päikest täis päevi Sulle!
NOVEMBER
96
Pärja Kongo
Koigera küla
95
Veera Põder
Heisri küla
93
Johannes Põder
Jõksi küla
90
Friedrich Plado
Piigandi küla
89
Ella Patrael
Erastvere küla
Linda Tagel
Lauri küla
88
Dagi Mõttus
Kanepi alevik

86
Ella Rätsep
Jõksi küla
Keena Helekivi
Kanepi alevik
85
Vilma Kurusk
Põlgaste küla
84
Arnold Liivamägi
Kaagna küla
Valter Sults
Erastvere küla
Laine Lõo
Rebaste küla
82
Alfred Vesi
Põlgaste küla
Laine Laan
Kanepi alevik
Evi Kattai
Kanepi alevik

81
Eha Jõgi
Kanepi alevik
Kalju Lind
Põlgaste küla
75
Enn-Leo Kompus
Põlgaste küla
70
Kalju Uibo
Kanepi alevik
65
Ere-Elbe Lepvalts
Põlgaste küla
Aime Oja
Rebaste küla
DETSEMBER
95
Ida Nilbe
Magari küla

90
Heino Kongo
Peetrimõisa küla
86
Leili Aavola
Karste küla
85
Elmar Errapart
Erastvere küla
83
Salme Vilumets
Erastvere küla
Anna Tammsalu
Varbuse küla
Erika Kongo
Karste küla
82
Aino Toom
Erastvere küla
Floreida Tiisler
Närapää küla

81
Heino Kattai
Erastvere küla
Mart Saamen
Kanepi alevik
80
Eldur Jõgi
Kanepi alevik
Regnard
Feigenbaum
Sõreste küla
Heino Korts
Koigera küla
75
Luule Ermel
Hurmi küla
70
Aili-Else Tohver
Kanepi alevik
Vahur Tohver
Kanepi alevik

Vastsündinud vallakodanikud

Kiirelt kasva ja harjuda püüa iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab uue ilusa nimega.

Grete Liis Traagel Põlgaste küla
Moniik Lokk Põlgaste küla
Marcello Aleksejev Soodoma küla
Signe Saag Närapää küla
Jako Tamberg Soodoma küla

«Taluperenaiste hoidised»
Foto: Lauri Kulpsoo

Raamatu «Taluperenaiste hoidised» esitlus toimus Savi talus14.
septembril 2010. Raamatuprojekti seitsmest osalejatest kolm on
Hurmioru pereringist, Kanepi vallast: Ly Kaasik (Põhjala talu, Jõksi
küla), Sirje Kukk (Uibu talu, Varbuse küla) ja Eela Jää (Savi talu,
Hurmi küla). Trükise väljaandja on AS Ajakirjade Kirjastus.
Raamatu koostas Anu Jõesaar, fotod Lauri Kulpsoolt.
Selles raamatus on ka Olustvere 2009. aasta hoidistemessil
võidumoosiks pärjatud Eela Jää kõrvitsa-ploomimoosi retsept.
Samal päeval selgitati Põlvamaa maitseeelistused - seeneseljanka
(Mare Põld), õuna-aktiniidia moos (Anni Tomba) ja koduleib
(Merike Tigas).

Kanepi oma leib
maitsta palju erinevaid koduleibasid, vahetada kogemusi ja
retsepte. Anname nõu ka neile,
kes alles mõlgutavad mõtteid
oma leiva tegemisest.
Seoses selle üritusega kutsume üritusest osa võtma kõiki
ettevõtlikke inimesi, kes pakuvad ka nn leivakõrvast, näiteks
omatehtud võid, sõira, sinki jm.
Kõik head ideed on oodatud! Info telefonil 50 56 297.
KANEPI VALLA SELTS

KIRBUTURG - omaksvõetud ja oodatud
Kanepi kirbuturul sai teine hooaeg läbi. Alustades ei osanud
arvata, et see igakuiseks ürituseks kujuneb, ilmaolud lubavad kirbuturgu läbi viia maikuust oktoobrini.
Kes kirbuturul käinud, see
teab, mida sealt leida võib.
Muidugi kõige rohkem riideid,
neid on kodudes palju, aga ikka
kulub ära, eriti lastele. Peab
olema vaid veidi aega ja kannatust, et leida enda pereliikmetele sobivaid asju. Eriti

Kirik
200

rõõmustab rahakott, kui plaanitud eseme ostu eest ei pea välja
andma suurt summat.
Tunnustame neid hakkajaid
inimesi, kes on tulnud turule
kauplema. Ehitusel ülejäänud
kraanikauss leidis omaniku.
Marjahooajal oli pakkumiseks
mahlaaurutaja ja keegi sai
õnnelikuks! Kevadel oli taimede
ja istikute müüjaid, suvel ja
sügise poole ootasid ostjaid
aiasaadused. Põnevaid kaupu
võiks pakkuda rohkemgi. Hea

Mõtleme tänuga südames kõigile abilistele ja
tervitajatele, kes Kanepi kiriku 200. aastapäeva
tähistamisel kaasa lõid. Olge hoitud ja õnnistatud!
ÕPETAJA MARGIT LAIL

JÜRI LÄLL
14.06.1941 - 07.10.2010
Põlgaste eakate klubi Elulõng juhi Jüri Lälli elutee sai käidud.
Kaks kuud tagasi kirjutas ta meenutuse Harald Truijast, nüüd
on tema elu saanud mälestuseks. Mäletame teda alati
elurõõmsa ja optimistlikuna. Suvel toimunud endise Kalevi
kolhoosi töötajate kokkutulekul tegi ta põhjaliku ajaloolise
tagasivaate kolhoosielust, töötades ise majandi päevil
seemnekasvatuse agronoomina. Töö algusaastatel arendas ta
heinaseemnekasvatust ja rohumaa viljelust. Tema eestvedamisel ehitati välja heinaseemnekuivati ja puhastuse punkt, mis
töötas majandi lõpuni. Tema juhendamisel tervendati kartuliseemet kloonmeetodil.
Jüri oli külaelu aktiivne toetaja ja aastaid Põlgaste kultuurimaja näiteringis peaosatäitjaks, olles samas väga tõetruu
näitleja. Hea sõnameistrina oskas ta oma humoorikate etteastetega publikut naerutada nii kohalikel üritustel kui maakondlikel žanripäevadel. Jüri tööd sõnameistrina jäävad meenutama mitmed tänukirjad. Eakate klubi Elulõng juhina oli ta
hoolas õnnitlema sünnipäevalapsi klubi koosviibimistel ja
Vikerraadiosse õnnetlusi saatma. Pensionäride jõulupidudeks
oskas Jüri alati leida ka üllatusesinejad, pälvides kodukoha
pensionäride tänu.
Jääme teda meenutama kui head sõpra.
KLUBI ELULÕNG LIIKMED

MÄLESTAME
Arnold Rull
01.09.1927-23.08.2010
Peetrimõisa küla
Kalju Roht
13.11.1924 - 29.08.2010
Karste küla

Helmut Urb
18.10.1931-05.09.2010
Kanepi alevik
Leo Ainelo
20.01.1957- 08.09.2010
Erastvere küla
Enno Kikas
02.09.1932- 27.09.2010
Karste küla

Kanepi Teataja

meel on noorte müüjate üle, kes
katsetavad kauplemisega.
Täname Kanepi Gümnaasiumi, kes on lubanud pühapäeviti meid koolimaja siseõuele
kaupa müüma-ostma-vahetama.
Õige laadamelu eest on hoolitsenud võimenduse ja muusikaga noored Chris Liebert ja
Tanel Pettai, kohvi on keetnud ja
pakkunud Aire ja Maive.
Rõõmsa jällenägemiseni
mais 2011!
KANEPI VALLA SELTS

Eela kõrvitsaploomimoos
Foto: Reeli Kork

Salaluure andmed ütlevad,
et mõneski kodus on „poeleiva”
asemel laual aina sagedamini
iseküpsetatud leib. See andiski
meile mõtte korraldada sellel
aastal MARDIPÄEVA LEIVALAAT.
Tuleme kokku laupäeval, 6.
novembril algusega kell 10
Kanepi seltsimajas. Seal on võimalus kõigil perenaistel ja ka
peremeestel välja tulla omaküpsetatud leivaga. Loodame

1 kg kõrvitsat
1 kg kollaseid ploome
2-3 sidruni mahl ja
riivitud koor
1,2 kg suhkrut

Eemalda ploomidelt kivid,
puhasta ja tükelda kõrvits.
Vala kõik ained potti ja
keeda umbes 20 minutit.
Purusta tuline segu
saumikseriga ühtlaseks
massiks ja lase veel
korraks keema.
Vala purkidesse
ja kaaneta.
Vasakult: Sirje Kukk, Eela Jää, Ly Kaasik ja Anu Jõesaar.

Maavaldused
ja aiad korda!
Kui maaomanik on oma maavaldused kenasti hooldanud, aitab see ära hoida juhuslikust
suitsukonist või hoolimatusest
põhjustatud ulatuslikke kulupõlenguid.
Kevadiste kulupõlengute
vältimiseks kutsub päästeteenistus maaomanikke üles korrastama oma maad juba sügisel,
et võimalikud kulupõlengud ei
hakkaks teie vara ohustama. Igal
aastal hävib kulutules elumaju ja
kõrvalhooneid ning tekib kahju
keskkonnale. Pole harv kui vigastada saavad inimesed. Tuleb
mõista, et niitmata ja kuivanud
heinamaad mööda levib kahjutuli väga kiiresti. Tuulise ilmaga
on kulupõlengu kustutamine
keeruline ülesanne isegi kogenud ning spetsiaaltehnikaga
varustatud päästjatetöötajatele.
Kasulik on ka naabrile meelde tuletada, et sügisel maade
korrastamine on tähtis kõigile,
sest tule levik maavalduste piire
ei tunne.
ERKI REMMELKOOR,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja

Hilda Aleksa
01.06.1914-04.10.2010
Kanepi alevik
Hildegard Kuldmets
26.08.1928-05.10.2010
Kanepi alevik
Jüri Läll
14.06.1941 07.10.2010
Põlgaste küla

6. november kell 10
Kanepi seltsimajas

Õnnitleme vanemaid!

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

Aasta tagasi mardipäeval kogunesid Kanepi valla ettevõtlikud
naised Kanepi Gümnaasiumi, et
teha proovi, kuidas valmib omaküpsetaud leib. Tookordsele
ühisele leivaküpsetamisele kogunes üle kolmekümne huvilise.
Kanepi Valla Seltsi naised näitasid leivategu juuretise tegemisest kuni leiva küpsetamiseni.
Õhtuses teelauas saime maitsta
erinevaid omaküpsetatud leibasid.

MARDIPÄEVA
LEIVALAAT

Foto: Lauri Kulpsoo

Tarbijakaitseameti kodulehekülg:
http://www.tka.riik.ee/
Tarbijakaitseameti kontaktinfo:
Rahukohtu 2, 10130 Tallinn,
nõuandetelefon: 1330 ja 6 201 707

Põlgaste
kultuurimajas
31. oktoobril Laululaager
(saal reserveeritud)
3. novembril Lasteetendus
(Jälgi reklaami!)
5. novembril kell 20.00
Pidu noortele ja neile, kes
hingelt noored. Erikülaline
dj. Kepu . Pääse 25.12. või 13. novembril
Põllumeeste 10. aastapäeva
tähistamine (saal reserveeritud
kutsetega peoks)
19. novembril kell 21.00
Isadepäevale pühendatud
puhkeõhtu „Juku jutustab“,
nalja ja meeleolukat jõukatsumist Juhani juhtimisel, silmailu
keerutajatelt. Tantsule kutsub
ansambel VANAD SÕBRAD.
Pääse 35.28. novembril kell 18.00
Advendiaja sisseõnnistamine
Põlgaste jõulukuuse juures.
Saalis kaetud osalejatele tänulaud, toimub advendikontsert.
Tasuta
3. detsembril kell 20.00
Disko dj.Tulvo. Pääse 25.7. detsembril kell 15.00
Lasteteatri etendus
„Merikajaka seiklused“
17. detsembril kell 12.00
Põlgaste paikkonna eakate
jõulupidu. Esinevad Põlgaste
lasteaia lapsed ja üllatuskülalised
19. detsembril kell 12.00
Koduste mudilaste jõulupidu.
Väike jõuluetendus ja jõuluvana
23. detsembril kell 21.00
Jõulupidu, tuju tõstavad
tantsutüdrukud, õhtujuht tõmbab
peolised käima ja Kalmer kütab

muusikat igale maitsele. Pääse
iga ilmaga ainult 35.7. jaanuaril kell 20.00 Uusaasta tervitusdisko.
“105” eurot, dj.Tulvo

Kultuuriüritused
Kanepi Seltsimajas
28. oktoobril kell 18 Kanepi
Laulu Seltsi üldkoosolek
6. novembril kell 10
Mardipäeva LEIVALAAT
13. novembril kell 20.00
Disco, dj. Tanel ja Chris
19. novembril kell 20
Tantsuõhtu ansambliga
„Naabri Valve“
20. novembril kell 11
Beebidisco MTÜ Kodupere
26. novembril kell 16 Disco
1.-6.klasside õpilastele
28.novembril kell 16
Advendiküünalde süütamine
alevi jõulupuul
16. detsembril Kanepi lasteaia
jõulupidu
17. detsembril Koduste laste
jõulupidu
19. detsembril kell 13 Eakate
jõulupidu
25. detsembril kell 200
Aastalõpupidu, õhtujuht Mait
Trink, tantsuks ansambel
„Two IN One“, pilet eelmüügist
50.-, kohapeal 75.1. jaanuaril kell 00.15
Uusaastadisco, dj.Tanel ja
Chris

***
28. oktoobril kell 17 Kanepi
raamatukogus vestlusringis
kodukoha kirjanik Marje
Ernits
2. novembril kell 12.30 Kanepi
gümnaasiumis kohtumine
kirjanike Laine ja Jaan
Tangsooga
Kanepi gümnaasiumi
JÕULUPIDU
kolmapäeval, 22. detsembril
kell 17-22 koolimajas

JÕULULAAT
11. detsembril kell 9
Kanepi Gümnaasiumi
spordisaalis,
info tel 505 6297

TEADE. Kalmistuvahina
töötab Margus Veskemaa,
tel 5695 7253

OÜ Ökopesa otsib metsatöölisi ja elektriliinide hooldustöölisi. Kasuks tuleb B-kat laod, ketisaega töötamise oskus ning
varasem töökogemus. Töö on komandeeringus (nii Eestis kui ka
väliskomandeeringus). Info: triin@okopesa.ee, tel 5557 0798

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht. Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi, 63101 Põlvamaa. Järgmine KT ilmub jaanuaris.
Koostaja: Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323, kanepi.teataja@gmail.com. Palun kaastööd ja kõik teated hiljemalt 15. jaanuariks vallamajja või e-postile. Tänan kõiki
kaastööde eest! Vallavalitsuse ja volikogu teated: Õie Põder, sünnipäevad, sünnid ja mälestamised: Heli Kakk. Küljendaja: Mall Sermand. Trükk: Paar trükikoda Tartus.

