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Ilusat advendiaega!
Kanepi valla valimiskomisjon
registreeris Kanepi Vallavolikogu
liikmed 20.oktoobril 2017
Eesti
Reformierakond
13
mandaati: Andrus Seeme, Kaido
Kõiv, Tiit Rammul, Urmas Kivirand,
Merike Luts, Urmas Hallap, Valev
Krebes, Anu Luiga, Marek Kamla,
Riina Marran, Urmas Roht,
Küllike Kaldoja, Inge Tamm. Eesti
Keskerakond 6 mandaati: Aivar
Luts, Mati Haavistu, Aavo Maat,
Raimu Vaikmäe, Arno Kakk, Rainer
Soosaar.
24.oktoobril otsustas Kanepi
valla valimiskomisjon Riina Marrani
ja Küllike Kaldoja avalduste põhjal
lõpetada nende volitused volikogu
liikmena ja määrata volikogu
liikmeteks vastavalt Toomas Pentsa
ja Marika Drenkhan.
Kanepi vallavolikogu 25.oktoobri
istungil valitud vallavanema Andrus
Seeme asemel asus volikogusse
Grete Ani.
KANEPI VALLAVOLIKOGU
KAIDO
KÕIV
–
endine
Valgjärve vallavanem, Põlvamaa
Omavalitsuste
Liidu
juhatuse
esimees, ettevõtja Agriline OÜ.
TIIT RAMMUL - Krootuse
kommunaalettevõtte
OÜ
Anton Invest tegevjuht, Kuldala
veisekasvatustalu
peremees.
Eelmises Kanepi vallavolikogu
koosseisus
eelarveja
majanduskomisjoni esimees.
URMAS KIVIRAND – Kanepi
Gümnaasiumi majandusjuhataja,
MTÜ Kooraste Külaselts juhatuse
liige.
MERIKE
LUTS
–
Kanepi
Gümnaasiumi õpetaja, Kanepi
Teataja toimetaja.
URMAS
HALLAP
–
OÜ
Lõunakivi autojuht, eelmise Kanepi
vallavolikogu liige.
VALEV KREBES - AS Krootuse
Agro taimekasvatutööde juht, tegev
MTÜ Kõrista külaseltsis. Viimased

8 aastat Kõlleste vallavolikogu
esimees.
ANU LUIGA - Valgjärve piirkonna
kultuuritöötaja ja noortekeskuse
juhataja, on 3 korda valitud Valgjärve
vallavolikogu liikmeks ja osalenud
kultuuri- ja spordikomisjoni ning
hariduskomisjoni töös.
MAREK KAMLA - Eco Oil OÜ
tootmis- ja müügijuht, Ecosauna
Project OÜ juhatuse liige.
URMAS ROHT - ettevõtja.
INGE TAMM – Saverna Lasteaia
„Sipsik“ direktor, kuulub Põlvamaa
Tervisenõukogusse.
Valgjärve
volikogu liikmena oli tegev
revisjonikomisjonis, sotsiaal –
ja
tervishoiukomisjonis
ning
hariduskomisjonis.
MARIKA DRENKHAN – Põlgaste
Pansionaadi juhataja.
TOOMAS
PENTSA
–
müügiesindaja
Plasto
Aknad.
Uksed OÜ Põlva esinduses,
Kõlleste
vallavolikogu
liige
kolmes viimases koosseisus, lisaks
majanduskomisjonile juhtinud ka
revisjonikomisjoni tööd.
AIVAR LUTS – endine Meremäe
vallavanem, Kanepi vallavolikogu
eelmise koosseisu liige.
MATI HAAVISTU - töötab
bussijuhina, varem tegelenud ka
ettevõtlusega.
AAVO MAAT – pensionär, Kanepi
vallavolikogu eelmise koosseisu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimees.
RAIMU VAIKMÄE – pensionär,
endise Kõlleste vallavolikogu liige.
ARNO KAKK – endise Kanepi
vallavolikogu esimees.
RAINER SOOSAAR – endise
Kõlleste vallavolikogu liige, AS
Dotnuva Baltic seemnete müügijuht.
GRETE ANI – Daemon FIN OÜ
finantskonsultant

Kanepi Vallavolikogu uue
koosseisu esimene istung
toimus 25.10.2017

Istungil valiti 16 poolthäälega
Kanepi Vallavolikogu esimeheks
Kaido Kõiv. Volikogu aseesimeheks
valiti 15 poolthäälega Tiit Rammul.
Volikogu kuulas ära Kanepi,
Kõlleste ja Valgjärve vallavalitsuste
lahkumispalve.

Kanepi Vallavolikogu erakorraline istung toimus
01.11.2017

Istungil võeti vastu järgmised
otsused.
1)
Otsustati
moodustada
volikogu alatised komisjonid ning
valida komisjonide esimehed ja
aseesimehed järgmiselt:
1. revisjonikomisjon, esimees
Marek Kamla, aseesimees Raimu
Vaikmäe;
2. sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,
esimees
Marika
Drenkhan,
aseesimees Aavo Maat;
3. haridus- ja noorsookomisjon,
esimees Merike Luts, aseesimees
Anu Luiga;
4. majandus- ja eelarvekomisjon,
esimees Tiit Rammul, aseesimees
Rainer Soosaar;
5. kultuuri- ja spordikomisjon,
esimees Urmas Kivirand, aseesimees
Anu Luiga.
2) Võeti vastu vallavolikogu
hüvitiste ja tasude määramise ja
maksmise kord, mille kohaselt on
volikogu esimehe hüvitiseks 975
eurot kuus, volikogu aseesimehe
hüvitiseks 300 eurot kuus, komisjon
esimehe tasuks 200 eurot koosoleku
kohta, volikogu liikmele tasu
volikogu istungil osalemise eest
95 eurot, komisjoni liikme tasu 50
eurot koosolekul osalemise kohta.
3) Määrati hüvitised volikogu
esimeestele ja vallavanematele, kelle
volitused lõppesid tähtajalisena
seoses
volikogude
algatusel
toimunud
haldusterritoriaalse
korralduse muudatuse jõustumisega. Haldusreformi seaduse

§ 19 lõige 1 punkti 2 kohaselt
makstakse kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu esimehele ja
vallavanemale tema volituste
tähtajalisel lõppemisel ühekordset
hüvitist
valimiste
tulemuste
väljakuulutamise
päevale eelnenud kahe aasta
vastava ametikoha ametipalga
või hüvituse 12-kordses ulatuses
kui volikogu esimehe või
vallavanema volitused lõpevad
seoses volikogude algatusel
toimunud
haldusterritoriaalse
korralduse
muudatuse
jõustumisega. Hüvitist makstakse
Kanepi Vallavolikogu esimehele
Arno Kakk summas 5 230 eurot,
Kõlleste Vallavolikogu esimehele
Valev Krebes summas 2 400
eurot, Valgjärve Vallavolikogu
esimehele Hegri Narusk summas
4 050 eurot, Kanepi vallavanemale
Mikk Järv summas 17 715 eurot
ja
Valgjärve
Vallavanemale
Kaido Kõiv summas 21 155
eurot. Hüvitised makstakse
riigi
eelarvest
eraldatud
ühinemistoetusest;
4) Valiti Kanepi vallavanemaks
12 poolthäälega Andrus Seeme.
Määrati vallavanema töötasuks
2950 eurot kuus.
5) Kinnitati vallavanema
ettepanekul Kanepi Vallavalitsus
neljaliikmelisena
koosseisus:
Andrus Seeme (vallavanem),
Ülar Kõrge, Piret Rammul ja
Riina Marran.
6) Määrati lisatasu endisele
Kõlleste vallavanemale Andrus
Seemele hea töö eest Kõlleste
valla juhtimisel kolme Kõlleste
vallavanema kuupalga ulatuses.
Tasu makstakse Kõlleste valla
eelarvest.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla
kantseleis,
raamatukogudes
ning elektrooniliselt Kanepi
Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu esimees

Kanepi valla eelmine
volikogu
Kanepi Vallavolikogu eelmise koosseisu
viiekümne teine ja ühtlasi viimane istung
toimus teisipäeval, 10. oktoobril 2017. a
algusega kell 15.00 Kanepi Seltsimajas. Osales
9 volikogu liiget 13-st. Volikogu esimees Arno
Kakk andis istungil ülevaate volikogu nelja aasta
tegevusest ja vallavanem ülevaate vallavalitsuse
tegevusest. Kuna istungile eelnõusid ei esitatud,
ei võetud vastu ka otsuseid.
Volikogu istungi protokolliga saab tutvuda
valla kantseleis ning raamatukogudes,
samuti valla veebilehel www.kanepi.ee
dokumendiregistris AMPHORA.

Foto: Maanus Hass

Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

VALLAVANEMA
VEERG
Mul on väga
hea meel tervitada
Kanepi,
Kõlleste
ja Valgjärve valla
ühinemise
tulemusel
tekkinud
uue Kanepi valla
inimesi.
Tänan
teid toetuse eest
valimistel ja uut Kanepi valla volikogu
usalduse eest vallavanemaks valimisel.

Meid ootab ees väga tegus uue valla
loomise aeg ja olen kindel, et üheskoos
mõeldes ja tegutsedes suudame
ehitada hea valla. Soov on võimalikult
kiiresti saada tööle uus vallavalitsus.
Selleks peab valla struktuuri saama
paika, et kõik valdkonnad saaksid
kaetud ja ametikohad täidetud tegusate
töötajatega. Täna tundub, et peab
planeerima nõnda, et kõigil ametnikel
oleks ka Kanepi vallamajas oma töölaud
olemas. Kohe alustame järgmise
aasta
eelarve
kokkupanemisega.
Kuna tegu on täiesti uue olukorraga,
kolme endise valla, uue Kanepi valla
eelarvega, siis ei saa see ka väga lihtne
olema. Tähtis on, et kõik valdkonnad
oleks valla eelarves arvestatud. Üheks
esimeseks asjaks saab olema vallale
uue sümboolika kavandamine ja
sobivama valimine. Ühinemislepingu
järgi kehtib praegu küll Kanepi valla
põhimäärus, kuid seadusest tulenevalt
peame välja töötama vallale uue,
just meie vallale vajaliku ja sobiva
põhimääruse.
Peale
igapäevase
toimetamise saab lähitulevikus olema
palju kiireid otsuseid nõudvaid ja
erandlikke toimetamisi. Loodan, et
uue Kanepi valla ametnikud ja töötajad
on pühendunud hea ja toimiva valla
loomisele ja koos vallaelanikega saame
edasi minna väärt vallaga, kus kõigil on
hea elada, lapsi kasvatada ja töötada.
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem

Hea
vallarahvas,

suur
au
on
olla
Kanepi
vallavolikogu
juht.
Kinnitan
teile,
et
meie
uues
volikogus
valitsevad rahulikud ja mõistlikud
meeleolud ning ma loodan, et see
jääb nii ka järgnevaks neljaks aastaks.
Ees ootab palju tööd, vald on vaja
korralikult käima saada ja rahvale
heaks elupaigaks teha. Vallavolikogu
ja vallavalitsus pingutavad selle nimel.
Soovin kõigile jõudu, edu ja head
koostööd!
Kaido Kõiv
Kanepi Valla Vallavolikogu
esimees

Kanepi Teataja
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MIKK JÄRV

Kanepi vallavanem 20. november 2014 – 1. november 2017
ja lahku mõtlemisi. Lõpuks on
lahenenud kõik hästi. Eks see
väljendus ka vallarahva toetuses.
Inimestega suhtlemine andis väga
palju, võisin minna igasse seltskonda
ja suhelda vabalt kõigiga. See ei olnud
ju iseenesest mõistetav, et mind omaks
võetakse, sest ma pole kohalik.
Vallavalitsus on hoidnud ühte,
üksteist toetati läbi selle kolme
aasta. On olnud ka neid hetki, kus
vallavalitsus on mõne idee ümber
kujundanud või üldse ära jätnud.
Tagantjärele vaadates on olnud need
õiged sammud. Tehtud otsused olid
alati läbimõeldud ja arutatud.
Tänaseks on kriitilisemad asjad
tehtud. Näiteks veemajandus oli väga
keeruline teema, aga on nüüdseks
kaardistatud. Koos Kanepi Haldusega
sai siia palju tööväliseid tunde
panustatud.

Mikk, kes Sa oled?
Olen Puhja poiss, aga viimased
3 aastat ei oska enam öelda. Pigem
olen veetnud üsna palju aega LõunaEesti teedel, 50 000 km aastas, 2
tundi päevas miinimumina. Olen
Reformierakonna liige 2014. aastast.
Kanepisse tulin 28-aastasena. Olen
ka spordipoiss – ratas, rulluisutamine
ja suusatamine, kui üldse aega on.
Korvpalli olen ka mänginud.
Kuidas sattusid poliitikasse?
2005.
a.
KOVi
valimistel
kandideerisin 19-aastasena esimest
korda Puhja vallas, olles ülikoolis
esimesel kursusel. Sain 9 häält. 2009.
aastal ei kandideerinud. 2011. a. otsis
Puhja konkursi korras vallavanemat.
Lõppvoorus
kandideerisime
mina ja Peeter Sibul, kes valitigi
vallavanemaks. 2013. aastal mõtlesin,
et peaks uuesti kohalikel valimistel
proovima.
Noore
poliitikuna
kampaaniat ei teinud, sain 21 häält,
aga olin oma nimekirja vallavanema
kandidaat. 2014.aastal oli selline
olukord, et korraga otsis vallavanemat
Puka, Laeva ja Kanepi vald ning
igalt poolt tehti mulle pakkumine.
Kanepis oli 13 kandidaati ning ka
endale üllatuseks osutusin valituks.
Samuti tehti tõsine pakkumine Laeva
valla poolt, käidi peale, et tule ikka
Tartumaale. Konsulteerisin tookord
paljude inimestega ning lõpuks jäi
valikusse Kanepi ja Laeva. Kanepi
oli suuremate võimalustega ja nii
sai otsustatud Kanepi valla kasuks.
Asusin tööle Kanepi vallavanemana
20. novembril 2014.
Mis on kohe algusest meeles?
Esimeste
ülesannetena
tulid
kohe
adventide
tähistamised,
segakoori aastapäev ja aastavahetuse
kultuuriüritused. Infot tuli korraga
hästi palju, ei tundnud inimesi ega
siinseid tavasid. Kanepi vallas on väga
aktiivsed pensionärid, seltsingud ja
MTÜ-d. Tajusin, et siinsete inimeste
jaoks on väga oluline vallavanema
kohalolek ja nii võin öelda, et kui
kutsuti, siis 95% korral ka osalesin
kohalikel üritustel. See on ka üks pluss,
mis mind siin on hoidnud. Kaheksast
neljani töötamine ei ole vallavanemal
võimalik.
Oma esinemistes tahtsin ikka ka
mujalt hea kogemuse näiteid tuua
ja siis keegi mainis, et ära ütle „meil
Puhjas“. Ja nüüd on raudselt „meil
Kanepis“.
On juhtunud ka seda, et ajasin
nimesid segamini või ükskord olin nii
mõttesse vajunud, et sõitsin Otepäält
kogemata
Maaritsasse.
Mitme

Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku teade
Valminud on Kanepi alevikus A.
Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25
kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneering võeti vastu Kanepi
Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega
nr 250. Planeeritava maa-ala suurus on
u 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on planeeritavate kruntide
ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja
hoonestusõiguse määramine ning ala
kujundamiseks vajalike tingimuste
väljatöötamine (hoonestustingimused,
arhitektuurinõuded,
heakorrastus,
teedevõrk, insenervõrgud).
Detailplaneeringu vastuvõtmise
otsusega ja detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda avalikul väljapanekul
ajavahemikul 17.11.2017 – 30.11.2017
Kanepi vallavalitsuse kantseleis, Turu
põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald
Põlvamaa, tööajal ja Kanepi valla
veebilehel
http://www.kanepi.ee/
index.php?id=13180
Avaliku väljapaneku jooksul
on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu kohta arvamust
Kanepi Vallavalitsuse aadressil Turu
põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald
Põlvamaa või e-postile vald@kanepi.
ee. Detailplaneeringu avalik arutelu
toimub 04.12.2017 kell 15 Kanepi
Vallavalitsuses aadressil Turu põik 1
Kanepi alevik Kanepi vald Põlvamaa.

kilomeetri pärast avastasin, et kus ma
nüüd siis olen.
Kas Sa olid valmis asuma tööle
vallavanemana?
Lõpetasin
Tartu
Ülikooli
majandusteaduskonna
avaliku
halduse lisaerialaga ja pärast seda
töötasin 7 aastat audiitori assistendina,
kus klientideks olid ka kohalikud
omavalitsused. Arusaam, kuidas
omavalitsus finantsiliselt töötab, oli
mul olemas. Aga maakond oli teine,
ja vald, inimesed ning kogukonnad on
siiski igal pool erinevad.
Valla kontol oli 2014.aastal sadu
tuhandeid vaba raha. Vaba raha peab
olema – see oli tookordne põhimõte,
ka laenukoormus oli madal. Asjad
vajasid tegemist, aga raha ei tahetud
kasutada. Samas andis vaba raha
olemasolu Kanepi vallale suure
võimekuse, mida tuli oskuslikult
kasutada ja nii saigi kohe tegutsema
hakata. Oleme kaasanud ka laenuraha,
kus vajalik ja otstarbekas. Praegu on
mõttekam võtta laen, mitte koguda,
mis ei tähenda, et valla eelarves
rahalisi vahendeid ei ole.
Mis on suurim saavutus Sinu Kanepi
vallas?
Küttelahendused Kanepi valla
asutustes,
maaküttele
üleminek
Kanepi seltsimajas ja Põlgaste
külakeskuses ja keskkütte taastamine
Kanepi
alevikus.
Keskküttega
hakkasime praktiliselt kohe tegelema paar nädalat pärast ametisse valimist.
Oluline oli soodsam, loodussõbralik
küttelahendus. Käisime tookord

Teade :
Tasuta ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga
liitumine kuni
31.06.2018.
AS Võru Vesi annab teada, et
vastavalt AS Võru Vesi nõukogu
28.08.2017 otsusele kehtib Antsla,
Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu
valla territooriumil) valla
tegevuspiirkondades ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta
liitumine kuni 30.06.2018.
Selleks kuupäevaks peab
olema liituja välja ehitanud
kinnistupealsed torustikud ning
sõlminud AS-iga Võru Vesi
teenuslepingu.
Liitumiseks tuleb veeettevõttele esitada esmalt
liitumistaotlus.
Liitumise kohta täpsem
informatsioon AS Võru Vesi
kodulehelt www.voruvesi.ee
Alates 01.07.2018 kehtib kõigis
AS Võru Vesi tegevuspiirkondades
liitumistasu.
Liitumistasu arvutatakse
vastavalt Konkurentsiameti
poolt 22.09.2015 kooskõlastatud
AS Võru Vesi ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni liitumistasu
arvutamise metoodikale.

Erastvere Hooldekodus vaatamas
SW Energia tehtud tööd. Toetust sai
aga ainult olemasolevate süsteemide
rekonstrueerimiseks. Siis tundus see
projekt peaaegu võimatuna, sest KIKi
programmis sellist võimalust ei olnud.
Ka volikogu oli kohati skeptiline.
KIK võttis küll selle meetme käiku,
kuid samuti alguses ei teadnud,
kuidas seda korraldada. Tuli teha ka
rahvusvaheline hange. Kanepi vald on
esimene Eestis, kus nullist on taastatud
terviklik küttelahenduse süsteem.
Alguses ei olnud KIKi meetmes ka
trasside uuendamise võimalust. Me
pidime koos muutma ka KIK enda
programmi seadussätteid, et Kanepi
vallal oleks võimalik saada toetust
ka trassidele. Võib julgelt öelda, et
toetusmeetmesse sobitumine oli meie
suur lobitöö koos Janis Kukega. Kõik
pidi juba 2016.aastal valmis saama,
kuid sellised suuremad ja keerukamad
projektid võtavad rohkem aega, kui
me sooviksime. Ka Vabariigi Valitsuse
vahetus 2016. aasta sügisel pikendas
natukene lõpliku kinnituse saamist.
Kolm aastat läks ideest teostuseni,
kuigi töö ise valmis mõne kuuga.
Tänu meile teab ka KIK nüüd, kuidas
seda meedet läbi viia.
Millega oled rahul?
Hea meel on selle üle, et kolme
aasta jooksul said peaaegu kõik
kirjapandud eesmärgid teostatud.
Mitmed neist saavad teoks järgmisel
aastal, kuid kõik eeltööd on selleks
tehtud. Samas mahtus nende kolme
aasta sisse ka väga palju erinevaid
olukordi, arvamusi, intriige, kokku

Mis jäi siin tegemata?
Kanepi lasteaed õnnestus täielikult
renoveerida, sellel oli volikogu toetus.
Sama teed oleks pidanud minema
ka kooliga. Kooli suhtes oli tunda
erinevaid seisukohti. Volikogul ei
olnud selget ja ühtset nägemust. Kanepi
Gümnaasiumi
kaasajastamiseks
tuleks teha põhimõtteline otsus, sest
investeeringu suurus ulatub sadadesse
tuhandetesse või ka miljoni ja enamani
- oleneb mida ja kuidas teha.
Vaba aeg ja sport - vaba aja ruumi
loomine. Kanepis võiks olla kaasaegsed
terviserajad,
välispordiväljakute
kompleks, spordipark, discgolf. Oleme
küll sellega tegelenud ja mõelnud,
kuid takistuseks on erakinnistud ja
vaba maa puudumine.
Või näiteks Lõuna-Eesti ralli.
Kanepis toimetab ralliringkondades
tuntud Aivar Parts, tänane ralli
tipp Ott Tänak sai siinselt tiimilt
edasiliikumiseks suure tõuke, olles
kohaliku tiimi sõitja. Minu unistuseks
oleks Rally Estonia Kanepi aleviku
katse (järgmine aasta ongi see Kanepi
vallas toimuv ralli). Kogemused
on olemas, sellest tuleks nii Kanepi
vallale kui ka rahvale laia kõlapinnaga
rahvusvaheline suursündmus.
Mida oleks vaja Kanepis edasi teha?
Eks aeg ja ajastu annab ise
suunad. Kindlasti kerkib esile kogu
haljastuse teema, elukeskkond meie
ümber, väline ruum ja vaba aeg.
Seltsimaja taguse ala kunstitudengite
projekt – see on huvitav lahendus.
Projekteerimine on välja kuulutatud ja
loodan, et see ka ellu viiakse.
Vallas teede mustkatte alla
viimine,
kergliiklusteedega
liiklusturvalisuse tagamine. Näiteks

Kanepi alevis Turu tänaval ei ole
kõnniteed või bussipeatuse platsiesine
liikluskorraldus oleks vaja korrastada.
Kanepi nime brändingu ära
kasutamine. Info otsingul internetist
tuleb esimesena välja kanepi taim ja
sportlane Kaia Kanepi ning siis alles
Kanepi omavalitsus.
Siin
piirkonnas
on
palju
ettevõtjaid. Kohalikud ei taju seda,
aga võrreldes teiste piirkondadega
ikka on. Tõenäosus, et siia tuleb
mõni suurettevõte, kes loob sadu
töökohti on väike. Väikesed kohalikud
ettevõtted on selle piirkonna tugevus
ja neid tuleb jätkuvalt toetada.
Miks otsustasid Kanepist ära minna?
Otsus ei tulnud kergelt. Mõneti
mõjutas seda haldusreform. Kui
tundus, et Kanepi liitub Põlvaga,
tekkis arusaam, et see ei ole minu
valik. Kolme valla liitumisleping tõi
kaasa minu jaoks küllaltki keerulise
poliitilise olukorra ja et ei juhtuks
nii nagu Otepääl või mitmes teises
omavalitsuses - võimuvahetus enne
valimisi - otsustasime panustada
stabiilsusesse. Selle hind oli ka see,
et mina siin ei kandideeri. Olukord
minu kodukohas Puhja vallas oli
samuti muutunud ja nii otsustasingi
hoopis Elva valla volikogusse
kandideerida, mis edukalt ka
õnnestus. Koalitsiooniläbirääkimiste
tulemusena
olen
Elva
vallas
abivallavanem, minu valdkond on
arendus ja planeerimine.
Hakkad nüüd Kanepis käima?
Olen Kanepist lapsest saati
läbi sõitnud, sest ema sünnikodu
on Meremäe vallas. Mäletan veel
munakiviteed. Minu tädi elab Võrus
ja seetõttu sõidan ka edaspidi seda
teed. Nooremana seostus mul selle
kohaga neli kortermaja, mis maanteelt
paistavad, toona mõtlesin, et see on
mingi väike koht, sest sisse sõitmata
Kanepi alevikku ei näinud.
Tulen Kanepist kindlasti ka
tulevikus läbi, on asju, mis on
tegemises, nagu Põlva Tarbijate
Ühistu uus pood, Kanepi seltsimaja
tagune ala, Arke tee ja kergliiklustee
Põlgastes. Tahan ikka näha, kuidas
need asjad edenevad ja kas Kanepisse
ikka tankla tuleb. Tankla asukohana
on eelkokkulepe Vapa ristis. Edasine
sõltub palju Maanteeameti otsustest
Lõpuks tänan Kanepi inimesi,
kes uskusid ja võimaldasid koostööd
sellisena, et see toimis.
Vestles Merike Luts

Uued asjad saavad jäätmeteks,
uued elamused aga mälestusteks
Novembri eelviimane nädal
on kuulutatud üleeuroopaliseks
jäätmetekke vähendamise nädalaks,
mille kohta saab huvi korral lugeda
keskkonnaministeeriumi eesmärkide
rubriigist. Sellest inspireerituna
otsustasin uurida meie valla
jäätmemajanduse hetkeseisu ja anda
väikese ülevaate ka lugejaile.
Nagu ikka käivad edusammud
ja
probleemid
käsikäes.
Riigi
poolt
kohustuslikku
korraldatud
segaolmejäätmete
vedu
teostab
hetkel Kanepi vallas AS Eesti
Keskkonnateenused ja veolepingud on
ca 700 kinnistul. On ka omajagu neid
isikuid, kel leping olemas, kuid selle
järgimist ei pea allkirjastaja oluliseks.
Õnneks on „prügikultuur“ Eestis
siiski järjest enam arenemas ning
inimesed mõistavad, milleks on vaja
lisaks jäätmete kokku kogumisele
neid eelnevalt ka kohapeal sorteerida.
Lisaks globaalsemale eesmärgile ja riigi
ressursside kokkuhoiule võimaldab see
ju ka otseselt isiklikke kulusid kokku
hoida. Kui jäätmete liigitamine on selge
ja on asutud oma prügi sorteerima,
siis on võimatu mitte märgata
tulemust! Seda, et kõige suurema osa
koduses majapidamises moodustavad
pakendid, mille eest me kõik maksame
tegelikult juba tooteid ostes ja ma ei
räägi siin ainult pandipakenditest.
Miks peaksime siis veelkord maksma

ka selle äravedamise eest? Üsna kerge
vaevaga saab need hoopis tasuta
viia jäätmekogumispunktides või –
jaamades olevatesse (sega)pakendi
konteineritesse ning vahetada oma
koduse prügikonteineri võimalikult
väikese vastu.
Eestis tuleb eraldi sorteerida paber
ja papp, pakendid, ohtlikud jäätmed
ning
biolagunevad
orgaanilised
jäätmed. Siinkohal on osaliselt
eelisseisus eramute elanikud, kel on
rohkem võimalusi käidelda isiklikke
biolagunevaid jäätmeid nt. vanapaber,
papp, köögi- ja haljastusjäätmed, seda
loomulikult seaduste piires. Samas
on kinnistuomanikel nt pakendite
äraandmiskohad enamasti kaugemal
kui kortermajade elanikel. Kortermajad
on natuke suurem murekoht elanike
erineva suhtumise ja huvi(puuduse)
tõttu. Erinevate konteinerite tellimist
peetakse kas mõttetuks või kardetakse,
et hoolimatud inimesed rikuvad
ikkagi sorteeritud prügi ja veoarved
ei vähene nagunii. Kuigi asi võib
seista kõigest läbirääkimiste taga, siis
sageli langetatakse ikkagi mugavam
ja keskkonna suhtes ebamoraalsem
otsus – visata kõik ühte konteinerisse.
Tulemuseks „kompott“, milles on
tegelikult 40-50% materjale, mis oleks
võinud minna taaskasutusse uue toote
toorainena, et säästa looduvarasid.
Kõige hullem, kui sinna satuvad ka

ohtlikud jäätmed - akud, kemikaalid,
ravimid, elektoonika jmt.
Meie
vallas
saab
tühjad
segapakendid viia Kanepi alevikus
Meie poe kõrval ja Apteegi tn platsil
olevatesse mahutitesse. Teisi eri liiki
sorteeritud jäätmeid saab tasuta ära
anda Põlgaste, Krootuse ja Saverna
jäätmejaamas. Enne jäätmejaama
minekut peaks aga kindlasti endale
selgeks tegema, mida ja kui palju seal
tasuta vastu võetakse. Piirangud on
seatud selleks, et ettevõtetel ei tekiks
ahvatlust ka oma jäätmeid sinna
viia. Põlgaste jäätmejaam on avatud
teisipäeval ja laupäeval kl 8.00 – 14.00 ja
neljapäeval kl 12.00 - 18.00. Kontakt ja
järelvalve: Aadu Siimann, tel. 53432069
Valla
tulevikuplaanidesse
kuuluvad uue sobiva suurusega
jäätmejaama ehitamine Kanepisse,
kompostreerimisväljak(ud)
ja
korterühistuste juurde prügimajade
paigaldamise soodustamine.
Kokkuvõtteks soovin arukaid
tarbimisotsuseid,
hoolivust
ja
entusiasmi meie puhta elukeskkonna
hoidmisel! Tänan tehtud töö ja sisuka
vestluse eest meie valla maa- ja
keskkonnanõunik Aare Platot ning
kõiki kaasamõtlejaid!
Kati Liibert

Kanepi Teataja

NR. 11 (120) November 2017

Kanepi Gümnaasiumist saab
hea hariduse
Käesoleva aasta kevadel
gümnaasiumi
lõpetanutel
tuli sooritada 3 riigieksamit:
eesti
keel,
matemaatika
(lai kursus) ja inglise keel.
Eksamitulemused
tõstsid
meie
kooli
üle-eestilises
gümnaasiumide pingereas 37.
kohale. Ajalehes Postimees,
27. oktoobri paberväljaandes
avaldatud tabelis olime lausa
19. kohal. Selles tabelis oli
SA Innove üldpunktisumma
hulka liitnud punktid kooli
panuse eest õpilaste eluks
ettevalmistamisel.
Viimane
koolide edetabel, mis avaldati
31. oktoobril, koostati ainult
riigieksamite tulemuste põhjal.
Ka selles tabelis jäi Kanepi
Gümnaasium väga heale, 37.
kohale 115 kooli hulgas. Oleme
Kagu-Eesti gümnaasiumide
seas II kohal, eespool on Võru
Gümnaasium. Eesti mõistes
väikeste maagümnaasiumide
seas
oleme
I
kohal.

Võrdluses Põlva maakonna
gümnaasiumidega olid meie
tulemused parimad inglise
ja eesti keeles. Matemaatika
tulemus jäi maakonnas 3.ks. Kõige paremini läks
inglise keele eksam. Suulise
ja kirjaliku testi kokkuvõttes
saavutasid kõik lõpetanud
B2 taseme, st õpilased said
eksami eest 75 ja rohkem
punkti. Selline tulemus tõstis
meid kolme Eesti parima kooli
sekka inglise keele õppimisel.
Lõpetajaid oli küll vähe,
aga nad olid teotahtelised,
haridust, oma kodukohta
ning -kooli väärtustavad
noored. Võime tõdeda, et ka
maal elavad noored suudavad
õppida ja maagümnaasium
anda
konkurentsivõimelist
haridust.
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi
õppejuht

Kanepi Gümnaasiumi vilistlased!
Kanepi Gümnaasiumist
on hariduse saanud 55
lendu. See on ilus ja muljet
avaldav
number
ning
rehkendades ümber õpilaste
arvuks, saame 1165 vilistlast
alates 1963. aastast.
Selle pika aja vältel on
toimunud palju huvitavat,
on aset leidnud tohutud
muutused. Samaks on jäänud
võimalus Kanepis saada
haridust ja olla haritud.
Samaks on jäänud tunne,
mida tunneme oma kooli
suhtes. Tahaks väga, et
iga meie vilistlane kannab
südames ja mõtetes heledat
killukest Kanepi koolist.
Meil on väga hea meel, kui
koolil on olemas side ajalooga,
on traditsioonid. 213 aastat
tagasi asutas praost Johann
Philipp von Roth Kanepis
poeglaste kihelkonnakooli.
Kooli asutaja järeltulijatega
on Kanepi koolil kontakt

olemas ja seda suuresti
tänu pr Milvi Hirvlaanele.
Alates 2000. aastast antakse
Kanepi
Gümnaasiumis
välja kahele abituriendile,
neiule ja noormehele J. Ph.
von Rothi preemiat „Parim
emakeele tundja“. Selle mõtte
on algatanud õed Karin
von Roth ja Britt Marie von
Roth-Harwe.
Möödunud
õppeaastal pälvisid emakeele
riigieksami
parimate
tulemuste põhjal preemia
Angela Korela, Mari-Liis
Lattik ja Kristen-Kalev Lina.
2015. aastast antakse Moritz
von Rothi ja Fredrik von
Rothi eestvedamisel Kanepi
Gümnaasiumis välja J. Ph.
von Rothi preemiat “Parim
inglise keele tundja“. Selle
aasta inglise keele riigieksam
läks kõigil väga edukalt, kuid
suurima punktisumma sai
Angela Korela, kes teenis ka
preemia.

Lisaks
von
Rothide
tunnustusele on omapoolse
panusega
kolmel
aastal
toetanud ettevõtja Toivo
Veinjärv kokku üheksat
gümnaasiumi lõpetajat.
Mainitud preemiate ja
toetuste ajendil saime indu
mõttest, et meie koolis võiks
olla ka Kanepi Gümnaasiumi
vilistlasstipendium.
See
annaks võimlause vilistlastel
oma kooli jaoks olemas olla,
sest kahtlemata on vilistlased
iga kooli väärtus. Kõige
rohkem
oleme
vilistlasi
märganud ja tundnud kooli
aastapäevadel, siis on suur
pidupäev, mis toob paljusid
kasvõi korrakski tagasi juurte
juurde. Vilistlasstipendiumi
väärilised
on
need
gümnaasiumiõpilased,
kes õpivad väga hästi,
kelle kursusehinded on 80
protsendi ulatuses hinnatud
hindega „väga hea“. Arvestuse

Päevakeskusega vaimu värskendamas

EDU ÜLERIIGILISEL VÕISTULUGEMISEL

21.
septembril
toimus
Tallinnas
Eesti
Lastekirjanduse
Keskuses
ülevabariigilise 4. klasside
ettelugemisvõistluse “Kõik on
kõige targemad” lõppvõistlus.
Laste- ja noortekultuuri
aastale
kohaselt
olid
seekordses valikus raamatud,
mis kujutavad koolielu nii
realistlikus kui ka fantastilises
võtmes. Osales 17 õpilast
- maakondade ja linnade
eelvoorude parimad.
Väga
edukalt
esines
Kanepi Gümnaasiumi õpilane
Grete Miil (fotol, autor: ELK),
kes saavutas teise koha. Gretet
juhendas kooli eesti keele
ja kirjanduse õpetaja Tähte
Tagel.
Grete luges ette katkendi
Oskar Lutsu “Kevadest”,

3

mis žürii hinnangul talle
väga sobis. “Ilus, lihtne ja
eakohane lugemine!” võttis
žürii koosseisus Johanna Poll
ja Andri Suga (Vanalinna
Hariduskolleegiumi
õpilased),
Margus
Saar
(ERR) ja Triin Soone (Eesti
Lastekirjanduse
Keskus)
Grete etteaste kokku.
Põlvamaa
eelvoorust,
mis leidis aset Põlva
Keskraamatukogu saalis 11.
oktoobril, võttis osa 13 õpilast
üheksast koolist. Žürii hindas
loetavasse sisselamise ja
mõtte edasiandmise oskust,
selget diktsiooni, publikuga
silmsideme hoidmist ja
veel mõnda asja, mis hea
ettelugemise juurde kuulub.
Kokkuvõttes nenditi, et
lapsed said kenasti hakkama.

Vahel, kui mõni varem
kokku lepitud ettevõtmine
ees seisab, mõeldakse enne
minekut: miks ma küll ennast
sellele sõidule kirja panin,
kodus ju nii kena olla.
Kanepi
Päevakeskus
sunnib õnneks oma ettevõtliku juhi Koidu Põdraga
nii mõndki teisiti mõtlema.
Oleme nautinud mitmel
korral väga häid kontserte
Varbuse
Muusikamõisas,
vaadanud
uut
Ugala
teatrimaja ja arvustanud
nähtud etendust, saanud osa
Võru Kandles „Meid kutsub
kabaree” särtsakusest.
Oleme
kaugemalgi
käinud. Tallinnas on vaatamist väärt Lennusadam.
Juba hoone ise ja selle juurde
kuuluvad
giidi jutustatud
lood on lustakalt harivad.
Saime teada, kuidas Lennart
Meri oma ekstravagantsel
moel
oskas
nõukogude
ajal ärandatud hoone taas
Eesti riigi valdusse saada,
kuidas saarlased lehma paati
toimetavad, et jäälõhkujal
Suur Tõll, mis praegu juba
oma sõidud on sõitnud,
on ruumide toreduse järgi
selgesti näha, kes oli madrus,
kes kapten. See oleks ehk
mehigi huvitanud.
Muidugi oli sihtmärgiks
ka Teletorn oma uuendustega.
Kuna eelmisel aastal uurisime
Lätimaa
teletorni,
siis

tahtsime veenduda, kas meie
oma on uhkem. On ikka küll
oma võimsa vaatega merele ja
linnale. Selles, et olime väga
kõrgel, võis veenduda siis,
kui vaatasime alla maa poole
põrandas olevate ümmarguste
akende kaudu, kuhu võis ka
peale astuda, mida mõned
siiski igaks juhuks ei teinud.
Kes soovis, võis näitusel
eksponeeritud kitlite järgi
meenutada
aastakümnete
taguseid
riidemustreid
ja tegumoodi. Kiire käik
Kadrioru kaudu Jaapani
aeda, viimane pilk Russalkale,
kopsud mereõhku täis ja siis
kodu poole, kusjuures mõned
meist leinasid taga tuttavat
vaadet vanalinnale, mille
ette on sõna otseses mõttes
topitud ilmetud hooned.
Tartu on heade mõtete
kõrval ka heade tegude linn.
Väärt teoks on kindlasti
Eesti Rahva Muuseum- seda
peab küll igaüks kaemas
käima. Seal on avarust, aga
ka privaatsust, kui keegi
tahab midagi täpsemalt
uurida. Meile pakkus näiteks
suurt huvi eesti rahvariiete
ekspositsioon. Kui varuda
aega, siis on, mida vaadata.
Kui kellelgi on südamel
kripeldamas
mõni
lahendamata küsimus, mõni
saladus oma pere kohta,
siis võib abi saada Noorast,
Eesti
Rahvusarhiivist.

Seal on meie rahva lugu
dokumenteeritud ja hoitud.
Tõsiste dokumentide kõrval
selgus, et kõige täiuslikum
pildikogu on säilinud politsei
arhiivis, kus albumisse on
paigutatud nende naiste
fotod, kes pakkusid meestele
huvi juba aastakümneid
tagasi. Nooragi on uus ja väga
kaasaegne asutus.
Põlgaste naised organiseerisid
meeleoluka reisi
Palamusele, ikka Paunvere
laadale. Ilm oli nagu tellitud
- vihmane. Ettenägelikud
laadakorraldajad
olid
laotanud
porilompidesse
lademetes
põhku
ja
kummikutega võis igale poole
ligi pääseda. Vaevalt, et keegi
tühja käega koju tuli, igatahes
kodusõidul bussi tagumine
ots haljendas ja õitses.
Üks kord kuus käiakse
aga Pühajärve spaas ennast
turgutamas.
Kes
soovib
osa saada Päevakeskuse
tegemistest, võtku ühendust
Koidu
Põdraga,
kellele
olemegi tänu võlgu nende
ürituste korraldamise eest,
ja te võite kindlad olla, et
enda tuulutamine võib saada
harjumuseks.
Külli Pettai

iseendast ja oma kohast
maailmas. Otsitakse vastuseid
küsimustele- kes ma olen,
kelleks tahan saada, millised
on minu tugevad küljed, mida
mul on vaja õppida, arendada
selleks, et elus hakkama saada
jne. Arvestatakse iga lapse
individuaalsust,
õpitakse
tempos, mis on just temale
sobilik, ei panda hindeid ega
anta hinnanguid, et kasvatada
võimalikult
enesekindlaid,
eneseteadlikke, julgeid ja
loovaid inimesi.
Gaia Kool väärtustab
loodust
ja
keskkonda,
rõhutatakse nende hoidmist,
seda, et inimene on osa
loodusest. Õppekavas on
tähtis
koht
aastaringil,
traditsioonidel (rahvakalendri
tähtpäevadel ja nii rahva- kui
perepärimustel). Taaskasutus,
säästlikkus ja jätkusuutlikkus
on Gaia Kooli teemad. Kõige
selle käigus läbime riikliku

õppekava,
püüdes
seda
teha nii, et säiliks kooli- ja
õppimisrõõm.
Õhtu esinejateks olid
Tantsuklubi Maarja lapsed,
Meeste Showtantsu grupp
Nõtked
ja
Karvased,
Karisilla näitegrupp ning
bändimehed Ojar ja Einar,
kes on vanameistritena järjest
juba üle 30 aasta rahvast
tantsutanud. Õhtut juhtis Ülo
Needo. Pidu oli fantastiliselt
tore ja lõbus. Sai palju naerda
ja tantsu lüüa. Müüdi käsitööd,
mille tulu läks ka laste abiks.
Laste toetuseks sai kokku
teenitud tulu: 1440,68 senti.
Aitäh, head inimesed kes meid
toetasid ja annetasid. Erilised
tänud muidugi esinejatele ja
Irina Kruuslale, kes lubas meil
seda toredat üritust Põlgastes
pidada. Aitäh Teile.
Merle Piir

Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi
direktor

Üritus „100
ampsu leiba“
12. oktoobril korraldas
lasteaed leivanädala raames
kogukonnaürituse erinevatest
leibadest. Eelnevalt olime
teada andnud, et ootame
osavõttu ka neilt, kes otseselt
lasteaiaga seotud ei ole, aga
tahaksid
siiski panustada
omanäolisse ettevõtmisesse.
Fuajeesse
olid
meil
laudadele asetatud leivaampsud tegijate nimedega
ning infoga, missugune leib
antud alusel paikneb. Kõik
soovijad said degusteerida
13 erinevat maitset soolastest
lihaleibadest
magusa
banaanileivani. Neid ampse
tuli kokku lõpuks nii palju, et
degusteerimine jätkus veel ka
järgmisel päeval.
Meil on hea meel, et
on inimesi, kes tahavad ja
leiavad võimaluse oma kiirete
igapäevatoimetuste
juures
tegeleda veel ka heategevusliku
panustamisega kogukonna
ühisüritustesse. Liis Helme,
Tiia Hallap, Tiia Hallop, Tiia
Veski, Mirjam Nurmla, Karit
Patrael, Ly Pähn, Kaie Käär,
Andra naabritädi, Egle Eit
ning Margit Lail, tänu kellele
said Sipsiku rühma lapsed
teha oma leivataigna ning ise
kakukesi küpsetada.
Suur aitäh teile, ilma teie
panuseta ei oleks üritus teoks
saanud!
Sirje Loodus
Lasteaiaõpetaja

Heategevusüritus Aita Aidata!
14.
oktoobril
2017.a. toimus Põlgaste
Kultuurikeskuses iga-aastane
heategevusüritus
Aita
Aidata! Heategevuslik tulu
läks Gaia Koolile.
2017.
a.
kevadel
sai
võimalikuks
luua
alternatiivpedagoogiline kool
Võru linna. Vajadus oli olemas
ning loomiseks aeg küps.
Tallinna Gaia Kooliga koostöös
avasime 1. septembril 2017
Võrus Gaia Kooli klassi, milles
on kuus last I-IV klassini ning
kaks last koduõppel. Lapsed
käivad kooli Võru linnast,
Võru vallast, Sõmerpalu vallast
ja on koduõppel Misso vallas.
Gaia Kool on kool,
milles kogu tegevus ja
õppimine on suunatud eluks
ettevalmistusele.
Õpitakse
suhtlemist,
üksteisega
arvestamist,
viisakust,
väärtusi, ennast tundma ja
väärtustama,
aru
saama

periood on poolaasta kaupa.
Stipendiumi saab maksta,
kuni raha laekub, mistõttu on
oluline iga väiksemgi summa
toetuseks. Kui Sina tahad
toetada, tunnustada ja olla
kasvõi väliseks motivaatoriks
Kanepi
Gümnaasiumi
õpilastele, siis tee ülekanne
Kanepi Vallavalitsuse kontole
EE152200001120263205
s e l g i t u s e g a
VILISTLASSTIPENDIUM.
Kõik
toetajad
märgime
ära Kanepi Gümnaasiumi
aastaraamatus
ja
kooli
kodulehel. Meil on väga
tublid õpilased, kes jätkavad
Kanepi hariduselu tugevaid
traditsioone
ja
viivad
maakooli sõnumit tänasesse
ühiskonda.

Esineda on tegelikult lihtne ja põnev!
Oktoobrikuu esimesel
nädalavahetusel oli MTÜ
Kanepi Kodupere eestvedamisel võimalus osaleda
Andres
Dvinjaninovi
koolitusel Esinemise ABC.
Koolitus oli mõeldud
eelkõige
inimestele,
kes
soovivad parandada oma
esinemisoskust ning saada
juurde mõtteid, kuidas oma
esinemiseks edukalt ette
valmistada ning kuidas toime
tulla esinemisärevusega.
Andres Dvinjaninov on
suurepärane koolitaja ning
kindlasti oma ala spetsialist,
kellel on esinemisoskuse
õpetamiseks
olemas
nii
teoreetilised teadmised kui

ka praktilised kogemused.
Koolitusel oli peamiselt
teemaks see, mis üldse on
esinemine ning millised on
meie hirmud ja uskumused
selles osas. Arutasime ka
seda, kuidas peaks toimuma
ettekande ettevalmistus ning
kuidas võivad meie keha ja
liigutused reeta seda, mida
me tegelikult esinemise ajal
tunneme. Väga oluline on
jätta hea esmamuje ning võita
kuulajate tähelepanu. Alati ei
olegi see nii kerge, kui arvata
võib. Kõige tähtsam on jääda
iseendaks ning mitte mõelda
liigselt sellele, mida teised
arvavad. Siis õnnestub ka
ettekanne kõige paremini.

Andres
Dvinjaninov
oskas oma ettekande tuua
kuulajateni nii, et iga soovitus
ning nõuanne jäi hästi meelde
ning neid saab ka päriselt oma
esinemise ettevalmistamisel
arvesse võtta.
Tagasiside
koolitusele
oli osalejate poolt väga hea
ning üks laupäev Andres
Dvinjaninovi seltsis andis
meile kindla veendumuse, et
esineda on tegelikult lihtne ja
põnev.
MTÜ Kanepi Kodupere
tänab Kanepi Vallavalitsust,
kes
toetas
koolituse
läbiviimist.
Kristel Kõiv

Kanepi Teataja
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Töine teatrisügis Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus avati sügis-hooaeg juba
septembri alguses ja Alle-Saija Teatristuudio
tegemistes üsna palju uut. Teatritalu hubases
maaküttega teatrisaalis alustati septembri
alguses külalisteatrite projekti „Teater külla!“,
mille raames kutsutakse Alle-Saijale esinema
erinevaid harrastusteatreid.
Avapaugu andis etendustesarjale Kanepi
harrastusteatri uus koosseis (Astrid Allese,
Helja Põvvat ja Tuulike Mölder) lavastusega
„Majakavahi tüdrukud“, novembris oli külas
Pajusi Teater komöödiaga „Kunagi ei saa turul
õiget hinda“ ja 1. detsembril kl 20:00 toimub
Alle-Saijal pöörane komöödiaõhtu Seasaare
Näitemängu Seltsi lavastusega „Ükskord
juhtus nii ...“ Uue aasta külalisetenduste
plaan veel täieneb.
Külalisetenduste kõrval on uut hooaega
alustanud ka Alle-Saija Teatristuudio. Jätkuvalt
on mängukavas eelmisel hooajal valminud
lavastus „Surnud hinged“ ja lühilavastus
„Kangelane tuleb koju“. Samuti on juba alanud
uue sisehooaja lavastuste ettevalmistamine.
Sel aastal on plaanis välja tuua kaks uut
lavastust. Üks neist on advendikontsert,
mis toimub Alle-Saija Teatritalus reedel,
22. detsembril kl 18:00. Salongiõhtu vormis
advendikontserdil „Südamest südamesse“
astuvad luule-ja muusikakavaga üles luuletaja
Helin Vill ning Alle-Saija Teatristuudio, kaetud
on ka salongiõhtu kohvilaud. Sisehooaja
põhilavastuseks on eluloodraama „ ... ja
õunapuud õitsevad“, mis tuuakse välja Eesti
Vabariigi 100. juubeli tähistamiseks ning
mille lavastaja on Ingrid Ulst. Tegemist on
autorilavastusega, mis ühe Võrumaa pere
silmade läbi räägib loo kangetest ja tarkadest

eesti naistest, kes on kõigi raskuste ja
kaotuste kiuste eesti elu edasi kandnud
ning eesti meestest, kes oludest tingitult
olid halbade valikute ees, kes tõmmati vend
venna vastu võõraste sõdade keerisesse
ning kes pahatihti jäidki alati nooreks.
Lisaks etendustegevusele on teatritalus
alustatud ka publikuala arendustööde
I etapiga – viimistletakse põrandaid
ja luuakse valmidus publikutualettide
rajamiseks. Teatritalu üritustele on tee
leidnud järjest rohkem külalisi ning
seepärast on vaja luua paremaid tingimusi
publiku teenindamiseks. Arendustööde
projektile oleme toetust taotlenud kohaliku
omaalgatuse programmist ja Kanepi vallalt,
külalisteatrite projekti ja etendustegevust
toetab Eesti Kultuurkapital.
Kutsume kõiki teatri-ja kultuurihuvilisi
Alle-Saija
Teatritallu
sisehooaja
etendusi külastama. Ootame ka rohket
osavõttu
meeleolukast
salongiõhtuadvendikontserdist, kus tassikese kohvi
ja koogi kõrvale saab kuulda Helin
Villi autoriloomingut. Kõigi Alle-Saija
Teatritalus toimuvate ürituste jaoks
on võimalik broneerida koht tasuta
transpordiks Kanepist Alle-Saijale ja tagasi,
helistades telefonil 50 29 724 (kohtade arv
piiratud).
Kultuurirohket sügist ja kohtumiseni
teatris!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio
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Huvihariduse ja -tegevuse täiendav
toetus ning uued ringid
noortekeskuses
Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus ning uued
ringid noortekeskuses
Riigikogu
võttis
vastu
noorsootöö
seaduse,
erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse
riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, et huvitegevusele
oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel. Riikliku
lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid
osalusvõimalusi. Omavalitsustel tuleb pakkuda huviharidust
ja huvitegevust vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur,
sport ning loodus-ja täppisteadused ja tehnoloogia. Seoses
antud toetusega alustavad noortekeskuses tegevust uued
huviringid. Osaleda saavad kõik noored vanuses 7-19.
Enamus huviringe toimuvad koos Kõlleste noortekeskusega.
Alustavad huviringid: Jahi- ja kalastusring, loodus-,
keraamika-, fotograafia-, heli-tehnika-, meedia-, bändiring,
jõusaali treeningud Põlgastes, rahvatantsu-, kokandus-,
robootika-, ja ettevõtlusring. Lisaks uutele huviringidele
loob Kanepi vald huvihariduse ja huvitegevuse toetusfondi,
millest on võimalik lapsevanematel taotleda toetust
huvikooli õppemaksu ja tasulise huviringi osalustasu
maksmiseks. Samuti loob Kanepi vald transpordikulude
toetusfondi, millest lapsevanematel on võimalus taotleda
toetust transpordikulude katmiseks lapse huvikooli või
huviringi viimisel. Toetust saavad taotleda lapsevanemad,
kelle laps soovib osaleda esmakordselt väljaspool Kanepi
valda pakutavas huviringis ning kes ei taotle mõnda muud
toetust huviringis osalemiseks. Täpsema info saamiseks
ning ringidesse registreerumiseks kirjutada kanepi.
noortekeskus@gmail.com.
Siret Konsa
Kanepi valla Avatud Noortekeskus

Kanepi valla sündmuste kalender november - detsember 2017
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/Korraldaja

25.11 kell 12.00

Kodanikupäeva lõunakohv lugejatega

Saverna raamatukogu

01.12 kell 18.30

Mälumäng EV 100

Saverna raamatukogu

03.12 kell 16.00

Esimese advendi tähistamine Kanepi alevi jõulukuuse
juures

Kanepi Seltsimaja

03.12 kell 17.30

Esimese advendi tähistamine Põlgaste jõulukuuse juures

Erastvere raamatukogu-külakeskus

09.12 kell 10.0014.00

Kanepi Jõululaat Kanepi Seltsimajas. Meeleolu loob
„Rahvalõõts 2015“ võitja Kristin Semm

Kanepi Seltsimaja

12.12

Kõlleste valla eakate jõulupidu

13.12 kell 16.00

Kanepi valla koduste laste jõulupidu

Kanepi Seltsimaja

15.12 kell 20.00

Jõulupidu täiskasvanutele. Tantsuks mängib
ansambel Absolut LÜHIS

Maaritsa kultuurimajas

16.12 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogu-külakeskus

17.12 kell 12.00

Põlgaste paikkonna eakate jõulupidu

Põlgaste raamatukogu-külakeskuses

18.12 kell 12.1013.10

Jõululaat Kanepi Gümnaasiumis

21.12 kell 18.00

Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu

Kanepi Gümnaasium

22.12.kell 19.00

Kanepi Seltsimaja 130. Kontsert- peoõhtu

Kanepi Seltsimaja

22.12

Kõlleste valla jõulupidu

28.12 kell 14.00

Seltsingu „Sügiskuld“ aastalõpu pidu

Saverna külakeskuse saal

30.12 kell 21.00

Peoõhtu „Aastast aastasse“ ansambliga „Eesti Gun ja
Liisa“

Põlgaste raamatukogu-külakeskuses

31.12 kell 22.00

Aastavahetuse pidu ansambliga „Dolores“

Kanepi Seltsimajas

Kanepi
Seltsimaja 130
22. detsembril ootab Kanepi
Seltsimaja kõiki praeguseid ja
endiseid isetegevuslasi, töötajaid,
sõpru,
koos-tööpartnereid
ja huvilisi tähistama Eesti
vanima seltsimaja 130. juubelit.
Kontserdiga esinevad Kanepi
Seltsimaja
kollektiivid
ja
sõbrad,
külalisena
esineb
Henrik Normann. Kontserdile
järgnevad tervitused, tänamine
ja pidupäevatordi söömine.
Rõõmsate kohtumisteni Kanepi
Seltsimajas!

Sündinud
lapsed
Kevin Kuudeberg
Jõksi küla
Carl-Martti Frey
Soodoma küla

Õnnitleme!

Sünnipäevd detsembris

90
85
80
75
70

Salme Vilumets
Anna Tammsalu
Erika Kongo
Aita Sisask
Hele-Mall Türna
Volli Mürksepp
Erich Kährik
Viljart Pau
Pilvi Rammul
Milvi Nuuma
Heino Külm
Evi Feldmann

Pottsepatööd ja
korstnapühkimine
OÜ TULEASE

Kutsetunnistusega pottsepad ja
korstnapühkija.
tel. 56668511
e-mail: villi.jalajas@mail.ee

 MÄLESTAME 
Rein Põdder
20.06.1943-30.10.2017
Olav Nigula
04.05.1938-28.10.2017
Koidula Kubri
23.06.1933-19.10.2017
Ülo Kütt
06.11.1951-13.10.2017
Kalle Kalamees
06.08.1957-07.10.2017

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

Järgmine leht ilmub detsembris 2017.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepnaekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

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

