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Toredat talveaega!
INTERVJUU

Kaido Kõiv - Kanepi Vallavolikogu esimees
Kus Sa oled sündinud, koolis
käinud, töötanud?
Olen sündinud 1974. aastal
Võrus, koolis käisin Võrus
põhikoolis ja keskkoolis.
Edasi õppima asusin Eesti
Põllumajandusüliko oli
liha- ja piimatehnoloogia
erialale. Ülikooli ajal olin
vahetusüliõpilasena
Taanis
rahvakoolis
Højskole
På
Helnæs ja ülikoolis Dalum
Landbrugsskole.
Ühe aastaga käisin Taanis
mõlemas koolis ja pärast
lõpetamist olin pool aastat
sealsetes taludes praktikal.
Selline oli Taani riiklik
programm. Taanis tegelesin
juba rohkem veterinaaria ja
loomakasvatusega.
Taanis
elades õppisin ka taani keele
ära.
Pärast
põllumajandusülikooli lõpetamist 2001.a.
asusin tööle Farm Plant
Eesti Elva jõusöödatehasesse
loomasöötade müügijuhina.
Seal töötasin kuni 2002. aasta
sügiseni, mil mind
valiti
esimest
korda
Valgjärve
vallavanemaks.
Vahepeal
töötasin ühe aasta 2003-2004
SEB Varahalduse AS -s ja 2004.
a. valiti mind tagasi Valgjärve
vallavanemaks, kus töötasin
2017. aasta sügiseni.
Kas Sa oled olnud algusest
peale väikevalla pooldaja?
Jah,
selle
kandi
ja
Kanepi patrioodina oli juba
haldusreformi alguses see
mõte, et ühinema peaks
Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste.
Otepää ja Põlva suund
ei tundunud õige. 2015.
aasta lõpus alustati juba
suunistega, et selgitada välja
liitumispiirkonnad, toimusid
arutelud rahvakoosolekutel,
volikogudes, järjest rohkem
tundus, et pigem väiksem
kooslus kui suurem, et
otsustustasand
jääks
võimalikult rahvale lähedale.
Väiksemas vallas on oma
ressursside jagamise võimalus,
meie oma eelarve jäi meile,
Põlvas ja Otepääl poleks see
võimalik olnud. Kanepi kandi
rahva maksutulu ressurss see jääb siia, oleme ise selle
peremehed.
Tänu kõigile kolmele
vallale
sündis
see
liit.
Kõlleste
tegi
ettepaneku
ühinemisläbirääkimisteks ja
teised tulid järgi. Tõsi, Kanepi
küll valis kauem sobivat
varianti, aga lõpuks läks kõik
hästi.
Mis paneb Sind siin
tegutsema?
Selle piirkonna areng,
kodukoht on iga inimese
südameasi. Kohalikud inimesed peavadki tegutsema
ja ma olen üks neist, kes
tahab panustada, et oleks
koostöö, et toimuks areng,

mitte ainult valla tasandil,
vaid
ka
eraettevõtluses,
põllumajanduses.
Juured
on
siin.
Vanavanaisale
Oskar
Meejärvele anti Vabadussõjas
võitlemise
eest
talukoht.
Kui tema juba siin toimetas,
siis on see piisav põhjus, et
järjepidevust hoida. Isapoolne
suguvõsa on pärit Soodomalt,
st ma olen juba viies põlvkond
siinkandis.
Vallavanema ametis olid
13 aastat järjest, mis on see
Sulle andnud?
Süsteemse tervikpildi riigi
ja omavalitsuse toimimisest ja
seostest, kuidas saab kohapeal
asju lahendada, kuidas toimib
igapäevaelu. Vallavanema töös
on palju suhtlemist ja see on
laiendanud tutvusringkonda
nii kohapeal kui pealinnas.
Ametis oldud aja jooksul
valmis Saverna külakeskus
– sellega tegelesin algusest
lõpuni. Oli ju keset põldu
pooleliolev, lagunenud hoone,
tekkis idee ja nägemus ja valmis
sai ehitatud. Külakeskust
oli Savernasse rahvale vaja.
Viimase 10 aasta sisse mahub
veel Saverna hooldekodu,
lasteaia
rekonstrueerimine,
Maaritsa kultuurimaja ja
sotsiaalmaja renoveerimine,
Saverna põhikooli remont,
Maaritsa ja Saverna vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid,
kergtee lõigud Valgjärvel,
Savernas
ja
Maaritsas,
tänavavalgustus igasse suuremasse külla, mängu-väljakud,
Valgjärve rannaala ja teede
asfalteerimine.
Nüüd oled volikogu esimees,
pisut teine amet.
Mul on olnud volikogu
esimeestena
väärilised
eeskujud nagu Hain Randoja
Valgjärvel, kes on olnud ka
endine Valgjärve vallavanem,
kauaaegne Kõlleste volikogu
esimees Valev Krebes ja ka
Kanepi endised vallajuhid.
Nendega oli tihe koostöö,
olen nende käest palju
õppinud. Volikogu on ainult
meeskonnatöö, üksinda ei saa
siin midagi teha. Volikogu
töö käib seaduste järgi, kui
seadusandlus on olemas, siis
pole midagi väga keerulist.
Tuleb kuulata sisendit rahvalt,
ei saa toimetada, kui sa ei
tea rahva soove. Seetõttu on
külatasand tähtis, tuleb teha
külakoosolekuid.
Mulle meeldib inimestega
suhelda. Teades uue Kanepi
valla ametkonda, on tunne,
et saame hästi hakkama,
ehitame koos üles tugeva
valla. Seda hirmu ei ole, et
midagi läheks väga valesti.
Oleme kolme vallaga eelnevalt
koostööd teinud ja põhjalikke
läbirääkimisi pidanud, olen
kindel, et saame hakkama.

neid
meie
tingimustesse
kohandada ja üldse selgema
pilguga näha meie elu siin.

Kuidas olid esimesed kuud
volikogu esimehena?
Detsembris oli väga palju
erinevaid jõuluüritusi, kus
tuli osaleda. Eakad, noored,
ettevõtjad jne - tuli paljude
inimestega ja vallas tegutsevate
organisatsioondega kohtuda,
aga muidugi ei ole igale poole
veel jõudnud. Eesmärk on
käia võimalikult paljudel valla
üritustel, et olla kursis ja näha
ja hoomata. Tuleb ise lahtiste
silmadega ringi käia, vaadata,
mis on murekohad ja püüda
leida lahendusi.
Esimese tööna oli volikogu
käimasaamine,
seejärel
juba
volikogu
eelnõude
ettevalmistamine
koostöös
vallavalitsusega.
Volikogu
esimees viib läbi volikogu
istungeid,
koordineerib
komisjonide tööd, esindab
volikogu. Volikogu esimees
peab hoidma koos volikogu
kui meeskonda, et toimiks
ühtses suunas.
Olid ka viimased 4 aastat
Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu esimees.
Selle
tõttu
on
ka
maakondlik tasand tuttav,
tunnen
üldiselt
kõiki
Põlvamaa valdasid, nägin
nende eripära nagu Setomaa
ja Räpina kant. Põlva vald
maakonnakeskusena eristus ka
teistest omavalitsustest. Tänu
sellele olen saanud võrrelda
ja vaadata, olen noppinud
parimaid mõtteid ja püüan
neid kogemusi Kanepi vallas
rakendada.
Mis on Sinu visioon, elu siin
20 aasta pärast?
Kanepi vald on koht, kus
inimestele meeldib tulla,
olla ja kodu rajada. Taristu
– infrastruktuur oleks heas
seisus. Kanepi oleks tugev
keskus, siin oleks atraktiivne

kaubandus, haridus, majandus,
kultuur, kõik need vajalikud
igapäevaelu asjad ja rohkemgi.
Haridus on kõige alus, kui on
õpetajaid ja tegijaid, siis ka nn
tantsu ja tralli. Hästiarenenud
külade võrgustik kolmnurgas
Kanepi – Saverna – Krootuse
ja hea teedevõrk igas suunas.
Ääremaid ei oleks sellises
paraja suurusega vallas, sest
teiselt poolt tulevad vastu
keskused nagu Otepää, Tartu,
Põlva, Võru. Meie vallal on ju
ideaalne asukoht.
Peale
korraliku
kaubanduskeskuse
peaks
Kanepis olema tankla. Kanepi
sümbol on kirik, peaksime
toetama asjaajamist kiriku
korrastamiseks.
Vaja
on
väljastpoolt vahendeid leida.
Pean
oluliseks
välissidemete loomist, Kanepi
vallale välispartnerite otsimist.
Mõte või moto on selline, et
tuleb töötada ka väljapoole
valda, mitte ainult sissepoole,
volikogu
esimehena
on
võimalik seda teha. Saades
kogemusi mujalt, on võimalik

Sul on oma ettevõtted
Agriline OÜ ja Agrifeed OÜ.
FIE oli mul juba 2001.
aastast, Agriline OÜ tegin
2011. Tegelen põllumajanduse,
teravilja
tootmise
ja
lihaveisekasvatusega. Agrifeed
OÜ müüb loomasöötasid.
Tahan kindlasti jätkata. Minu
vanemad tulid Võrust siia
tagasi vanavanaisa tallu, et
taastada tootmine ja ehitada
uuesti üles sama suunitlusega
põllumajandusettevõte. Nad
on sellega hästi hakkama
saanud. Ka siin on tarvis
mõelda tulevikule, on vaja
uusi arenguid. Seetõttu, et ma
ei ole enam vallaametnik, vaid
olen volikogus, on võimalik
ka
rohkem
ettevõtlusse
panustada. Volikogu esimehe
töö ei ole nii ajamahukas kui
vallavanema töö.
Olen uuendustele avatud,
huvitavd projektid, mõtted,
löön kindlasti kaasa ka valla
volikogu väliselt. Minu juurde
võib tulla igasuguste ideedega,
võin oma kogemustega toeks
olla, aidata ellu viia.
Millega tegeled vabal ajal?
Vaba aeg on ettevõtlus ja
perekond. Mootorisport on
ka pisut nagu hobi – tsiklid
ja autod. Enamus aega läheb
oma perele, käime koos väljas,
kinos, teatris. Elan koos oma
elukaaslasega Ando talus,
Erastvere külas, peres on kaks
poega. Liikumine looduses
ja sport - nüüd peaksin jälle
rohkem ka sellele pühenduma.
Tulemas on suur juubel,
Eesti Vabariik 100. Selle
märgilise tähtpäeva puhul
soovin, et valla elanikud
mõtleksid Kanepi vallast
kui oma vallast ja tunneksid
ennast õnnelikena.
Vestles
Merike Luts

VALLAVANEMA
VEERG
Hea vallakodanik!
Alanud on
järjekordne
uus aasta ja
sellega koos
on Kanepi
vald
alustanud uutes
piirides
t oi m i m i s t .
Käesolev aasta ei ole ainult
uue Kanepi valla algus, vaid
tähistame ka Eesti Vabariigi
100.
aasta
sünnipäeva.
Detsembris tähistasime mõnusa
koosviibimisega
Kanepi
Seltsimaja, Eesti ühe vanema
seltsimaja 130. aastapäeva.
Eelmise aasta lõpus sai
vallavalitsuse struktuur paika
ja enamus ametnike kohtadest
täidetud. Praegu on käimas veel
konkurss keskkonnaspetsialisti
kohale. Loodan, et leiame
ka sellele kohale lähiajal hea
ametniku. Praegu käib Kanepi
valla 2018. aasta eelarvega
tõsine töö. Kuna tegu on täiesti
uue eelarve tegemisega, siis see
on tavapärasest keerulisem,
kuid kindlasti saame sellega
hakkama ja volikogu saab
õigeaegselt eelarve kinnitatud.
Lõppenud on ühinemise teel
loodud Kanepi valla ametliku
vapi, lipu ja logo sümboolika
konkursile kavandite esitamine.
Jaanuari
alguses
kogunes sümboolika konkursi
8liikmeline komisjon, kes
tegi esialgse valiku ja edastas
paremad kavandid avalikule
arutelule rahva arvamuse
väljaselgitamiseks.
Jälgige
sellekohast
infot
jaanuari
lõpupoole ja ootan aktiivset
osalemist, et meie uus valla
sümboolika saaks hästi valitud.
Eks iga uus algus toob
endaga
kaasa
muutusi
argipäevas,
ettenägematusi
plaanitud plaanides ja kõike
ei oskagi kindlasti ette näha.
Nii on kindlasti ka täna Kanepi
valla alguses. Loodan, et valla
käivitamine läheb võimalikult
sujuvalt ja toetame üksteist.
Soovin kõigile head alanud
aastat!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem

Kanepi Valla Aukodaniku ja
Aasta Tegija kandidaatide nimetamine
Kuni 31. jaanuar 2018 on võimalik esitada kandidaate
Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija tiitlitele.
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. Kandidaadi tegevus peab pikema perioodi jooksul olema kaasa aidanud
Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele ning parandanud ja väärtustanud valla
elukeskkonda või toonud vallale tuntust.
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.
Kandidaadi tegevus peab olema kaasa aidanud Kanepi valla arengule ja valla positiivse maine
kujunemisele, parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.
Kirjaliku ettepaneku Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija auhinna kandidaatide kohta võivad
teha vallaelanikud, volikogu, valitsus ja vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud koos
põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse Turu põik 1, Kanepi alevik või elektrooniliselt
e-posti aadressile vald@kanepi.ee märgusõna all “Valla Aukodanik” või “Aasta Tegija” hiljemalt 31.
jaanuariks 2018.
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VOLIKOGU
Kanepi Vallavolikogu korraline istung toimus 19.12.2017
Istungil võeti vastu järgmised
otsused.
1. Kinnitati Kanepi valla 2017.
aasta kolmas lisaeelarve. Lisaeelarvega
suurendati valla eelarve tulusid
83 999 eurot, sellest 74 287 eurot
on ühinemistoetus ja 9712 eurot
Kanepi Gümnaasiumi projektirahad.
Põhitegevuse kulude muutus on
132 595 eurot, millest suure osa
moodustavad haldusreformiga seotud
valitsussektori
kuludvolikogu
esimehe ja vallavanema hüvitised,
ametnike
koondamishüvitised
ning
vallamaja
ruumide
ümberkorraldamine.
2. Otsustati muuta osaühingu
Saverna Teenus põhikirja osakapitali
suurendamiseks. Otsuse kohaselt teeb
Kanepi vald ainuomandis olevasse
osaühingusse Saverna Teenus rahalise

sissemakse 50 000 eurot, mida
osaühing kasutab projektitegevuse
omapoolseks
finantseerimiseks.
Osaühing Saverna Teenus viib KIKi
toetusega ellu projekti „Saverna küla
reoveepuhasti
rekonstrueerimine“.
Projekti
eesmärgiks
on
1967
aastal ehitatud, ning tänaseks
moraalselt ja füüsiliselt vananenud
ja amortiseerunud reoveepuhasti
asemele ehitada kaasaegne, kehtivatele
nõuetele vastav reoveepuhasti.
3. Võeti vastu otsus ametnike
ja töötajate sotsiaalsete garantiide
kinnitamiseks.
Kanepi
valla,
Kõlleste valla ja Valgjärve valla
ühinemislepingus on ette nähtud
ametnike
koondamishüvitiseks
kuni
kolme
kuu
ametipalk.
Ühinemislepingu
vastuvõtmise
järgselt muudeti kohaliku omavalitsuse

korralduse
seadust.
Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse
§ 543 võimaldab ühinemise tõttu
koondamisel maksta 2-8 aastat ametis
olnud isikutele ametist vabastamisel
hüvitist kuni kolme kuu ametipalga
ulatuses ning enam kui kaheksa aastat
töötanutele kuni kuue kuu ametipalga
ulatuses. Otsusega viidi ametnikele
makstav koondamishüvitis kooskõlla
seadusega.
4. Määrati Kanepi valla lasteaedade
õpetajate palga alamääraks 2018.
aastal 977,50 eurot.
5. Kinnitati maamaksumäärad
Kanepi
vallas.
Alates
1.
jaanuarist
2018.a
on
kogu
Kanepi
valla haldusterritooriumil
põllumajandussaaduste
tootmiseks
kasutusel
oleva
haritava
maa
ja
loodusliku
rohumaa

maamaksumääraks
1,2%
maa
maksustamishinnast aastas ning
ühtseks maamaksumääraks 2,4%
maa maksustamishinnast aastas.
Täiendavaid soodustusi ei määratud.
6. Otsustati omandada Kanepi
valla omandisse Kooraste külas asuv
Mari-Anne kinnistu. Kooraste külas
tegutseb aktiivselt MTÜ Kooraste
Küla Selts, kinnistu omandatakse
seltsitegevuse edendamiseks ning
külaelu arengu soodustamiseks.
Kohalalgatatud küsimusena arutas
volikogu Kanepi Gümnaasiumi hoone
seisukorda. Ühiselt jõuti seisukohale,
et gümnaasiumi hoone on remonti
vajav ja vallavalitsus ning majandusja eelarvekomisjon peavad hoone
renoveerimise võimaluste otsimisega
tõsiselt
tegelema.
Väiksemad
remondid peab gümnaasium ise

Valimistulemuste väljakuulutamise päeval ehk 25.10.17 moodustati
uus haldusüksus nimega Kanepi vald.
Uue Kanepi valla pindala on Maaameti andmetel 524,68 km². Vallas
on 1 alevik ja 49 küla. Kanepi valla
elanike arv on 06.01.18 seisuga 4 862
elanikku.
Kanepi vallas tegutseb kolm
kooli: Saverna Põhikool, Krootuse
Põhikool ja Kanepi Gümnaasium ning
4 lasteaeda: Saverna Lasteaed Sipsik,
Krootuse Lasteaed, Kanepi Lasteaed,
Põlgaste Lasteaed ja lastehoid.
Hooldekodu teenuseid pakkuvaid
valla asutusi on kokku kolm: Saverna
Hooldekodu, Krootuse Hooldekodu ja
Põlgaste Pansionaat.
01.01.2018 alustas ametiasutusena
tööd uus Kanepi Vallavalitsus, mis
loodi Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve
valdade ühinemise käigus. Endistes
vallakeskustes, so Valgjärve ja Kõlleste
vallamajad jäävad teenusekeskusteks,
kus
teenindavad
igapäevaselt
kodanikke sotsiaaltöö spetsialistid
ja artikli allosas ära toodud aegadel
muud ametnikud.
01.11.2017
valiti
Kanepi
vallavanemaks valiti Andrus Seeme,
kes oli Kõlleste vallavanem alates
2002. aastast. Kanepi Vallavalitsuse
kantselei tööd korraldab vallasekretär
Elen Heidok, kes töötas Valgjärve
vallasekretärina. Endine Kanepi
vallasekretär
Katrin
Slungin
jätkab tööd vallasekretäri abina.
Dokumendihaldust ja arhiivindust
puudutavat tööd koordineerib Ly
Vätson.
Arendusnõunikuna
alustas
tööd Piret Rammul, kes töötas
samal
ametikohal
Kõlleste
Vallavalitsuses. Tema tegeleb valla
arenduskavade ja –projektidega,
hajaasustusprogrammi läbiviimisega,
valla liikluskorraldusega.

Valla majandusnõunikuna jätkab
tööd Ülar Kõrge, kes tegeleb hangete
läbiviimise korraldamisega ja valla
teede ehitamise, remondi ja hoolduse
korraldamisega.
Raamatupidamises jätkavad neli
seni kolmes vallas töötanud töötajat:
finantsnõunikuna
Kaida
Vool,
finantsspetsialistidena Anu Anepaio ja
Liia Tina ning raamatupidajana Aime
Paabo.
Maaspetsialistina alustas tööd
endise Valgjärve Vallavalitsuse maaja keskkonnanõunik Kadri Kaska, kes
tegeleb maakorralduse ja ruumilise
planeerimise valdkonnaga.
Valla ehitusspetsialistina jätkab
Kõlleste valla ametnik Peep Potter,
kes tegeleb valla ehitustegevuse
korraldamisega.
Kultuuri- ja haridusnõunikuna
alustas tööd Kerli Koor, kelle
tööülesandeks on korraldada valla
kultuuri-, hariduse-, noorsootööja spordivaldkond. Kerli töötas
varasemalt Kõlleste valla Avatud
Noortekeskuse juhatajana.
Oma
senistel
ametikohtadel
jätkavad
sotsiaaltöötajad
Riina
Marran, Tiia Urm ja Küllike Kaldoja.
Koduhooldusteenuse vallas tagavad
Diana Patrael ja Helju Küppar.
Valla spordispetsialistiks on Jüri
Härtsmann.
Keskkonnaspetsialisti
ja
sotsiaalnõuniku
leidmiseks
korraldas
vallavalitsus
avaliku
konkursi.
Keskkonnaspetsialisti
tööks on keskkonnaalase tegevuse
korraldamine ja heakorra tagamine
Kanepi
valla
territooriumil.
Sotsiaalnõuniku
peamiseks
teenistusülesandeks on lastekaitsetöö
ja laste hoolekande korraldamine.

korraldama.
Volikogu
istungi
protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt
Kanepi
Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
23. jaanuaril Kanepi Vallavalitsuse
saalis.

Kaido Kõiv
volikogu
esimees

Teenusekeskuste töö
korraldamisest

Andrus
Seeme

vallavanem

5098958

vallavanem@kanepi.ee

Elen Heidok

vallasekretär

7976311

elen@kanepi.ee

Katrin
Slungin

vallasekretäri abi

7976312

katrin@kanepi.ee

Ly Vätson

dokumendihaldusspetsialist

7976319

ly@kanepi.ee

Piret
Rammul

arendusnõunik

5232601

piret@kanepi.ee

Ülar Kõrge

majandusnõunik

56153009

majandus@kanepi.ee

Kaida Vool

finantsnõunik

7976313

finants@kanepi.ee

Anu
Anepaio

finantsspetsialist

7976313

raamatupidamine@kanepi.ee

Liia Tina

finantsspetsialist

7923423

liia@kolleste.ee

Aime Paabo

raamatupidaja

7998473

aime@kanepi.ee

Kadri Kaska

maaspetsialist

7976315

kadri@kanepi.ee

Peep Potter

ehitusspetsialist

55605720

peep@kanepi.ee

Kerli Koor

kultuuri- ja haridusnõunik

5537576

kultuur@kanepi.ee

Tiia Urm

sotsiaaltöö spetsialist

58547751

tiia@kanepi.ee

Riina
Marran

sotsiaaltöö spetsialist

53851582

riina@kanepi.ee

Küllike
Kaldoja

sotsiaaltöö spetsialist

5034413

kyllike@kanepi.ee

Diana
Patrael

koduhoolduse spetsialist

5515072

diana@kanepi.ee

Helju
Küppar

koduhoolduse spetsialist

55676632

Jüri
Härtsmann

spordispetsialist

53082992

Alates 08.01.2018 on Kanepi
Vallavalitsuse töö teenusekeskustes
korraldatud järgmiselt:
Saverna
teenusekeskuses
(Valgjärve Vallavalitsuse endistes
ruumides) võtab tööpäeviti kl 8.0016.00 kodanikke vastu sotsiaaltöö
spetsialist Riina Marran (tel 799
8477), teisipäeviti kl 8.00-16.00
maaspetsialist Kadri Kaska (tel 797
6315) ja neljapäeviti kl 8.00-16.00
ehitusspetsialist Peep Potter (tel 792
3448).
Kõlleste teenusekeskuses (Kõlleste
Vallavalitsuse endistes ruumides)
võtab tööpäeviti kl 8.00-16.00
kodanikke vastu sotsiaaltöö spetsialist
Küllike Kaldoja (tel 792 3423),
esmaspäeviti ja teisipäeviti 8.00-16.00
ehitusspetsialist Peep Potter (tel 55
605 720) ning kolmapäeviti kl 8.0016.00 arendusnõunik Piret Rammul
(tel 792 3448).
Vastuvõtu välisel ajal toimub
teenusekeskustes
vastuvõtt
kokkuleppel ametnikuga.
Rahvastikutoiminguid teostatakse
Kanepi Vallavalitsuses vallavalitsuse
tööaegadel,
esmaspäeval,
teisipäeval,
neljapäeval 8.00 – 16.00
kolmapäeval 8.00 – 18.00
reedel 8.00 – 14.00
Kõlleste teenusekeskuses (Kõlleste
Vallavalitsuse endistes ruumides)
võtab tööpäeviti kl 8.00-16.00
kodanikke vastu sotsiaaltöö spetsialist
Küllike Kaldoja (tel 792 3423),
esmaspäeviti ja teisipäeviti kl 8.0016.00 ehitusspetsialist Peep Potter (tel
55 605 720) ning kolmapäeviti kl 8.0016.00 arendusnõunik Piret Rammul
(tel 792 3448).

sport@kolleste.ee

Teade notarilt
Seoses maavalitsuste sulgemisega ja registriosakondade
töökorralduse muutumisega sooviks
kohalikke inimesi
informeerida, et lisaks tavapärastele kinnisvaratehingutele ja
pärimismenetlustele, on viimaste aastate jooksul laiendatud ka
notarite pädevust.
Põlva notar Ere Kürsa annab teada, et lisaks kinnisvara
tehingute tõestamisele ja pärimisega seotud toimingutele on
notari pädevuses
- sõlmida abieluvaralepinguid;
- registreerida abielu (kokkuleppel ka väljaspool notaribürood
ja notari tööaega );
- lahutada abielu ja sõlmida kokkuleppeid vara jagamise osas;
- esitada avaldaja taotlusel kohtule avaldusi hagita
menetlustes (näiteks maksekäsu kiirmenetluses, piiratud
teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramises, hagita
perekonnaasjades);
- võimaldada kinnistustoimikute ja äriregistri registrikannete ja
toimikutega tasu eest tutvumist.
Põlva notar Ere Kürsa büroo asukohaga
Kesk tn 6 Põlva on avatud kõigil tööpäevadel
9.00-17.00;
e-posti aadressid:
ere.kyrsa@notar.ee;
polvanotar@neti.ee;
tel: 7998065
Ootame lahkesti !

Kanepi Teataja

3

NR. 1 (122) Jaanuar 2018

INFO
Kohalikud omavalitsused võtavad üle
mitmed maavalitsuse ülesanded
Vastavalt Riigikogus vastu
võetud seadusemuudatustele
lõpetavad kõik maavalitsused
alates 1. jaanuarist 2018
tegevuse ja nende senised
ülesanded
antakse
üle
teistele selleks määratud
riigiasutustele või kohalikele
omavalitsustele. Alljärgnevalt
on toodud lühiülevaade
kohalikule tasandile üle
tulevatest ülesannetest.
MAAKONNA KESKUS
Põlva maakonna keskuses
Põlvas hakatakse teostama
kõiki rahvastikutoiminguid:
sündide
ja
surmade
registreerimine;
abielu
sõlmimine ja lahutamine; nime
muutmine (seda toimingut
saab teha neljas kohas Eestis Tartu Linnavalitsuses, Tallinna
Perekonnaseisuametis,
Pärnu
Linnavalitsuses
ja
Jõhvi
Vallavalitsuses);
soo
muutmise
andmete
registreerimine;
isikukoodi
andmine
andmekogusse
kandmiseks;
isikukoodi
andmine
Euroopa
Liidu,
Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriigi
ja
Šveitsi
kodanikule
elukoha
esmakordsel registreerimisel
Eestis; elukoha registreerimine;
hilisema
isaduse
omaksvõtu
registreerimine;
rahvastikuregistri
väljavõtte
ja
perekonnaseisutõendi
väljastamine (sh abieluvõime

tõend); andmete sisestamine
rahvastikuregistrisse
Eesti
ja
välisriigi
perekonnaseisudokumendilt,
kohtuotsuselt
ja
rahvusvahelise
kaitse
andmise
otsuselt;
andmete
väljastamine
rahvastikuregistrist õigustatud
huvi korral; rahvastikuregistri
andmete
parandamine
ja
muutmine.
R a hvasti kutoiming ute
ülesanded ülejäänud kohalikes
omavalitsustes ei muutu,
neis registreeritakse endiselt
surmi, sünde, elukohti ning
tehakse
rahvastikuregistri
väljavõtteid.
KOHALIKUD
OMAVALITSUSED
Linna- ja vallasekretäride
ülesandeks
on
valimiste
korraldamine
valla
ja
linna
tasemel,
sh
jaoskonnakomisjonide
töö
korraldamine
Euroopa
Parlamendi,
kohaliku
omavalitsuse
volikogu
ja
Riigikogu valimistel. Lisaks
on 2018. aastast kohalike
omavalitsuste
ülesandeks
näiteks piirangute seadmine
siseveekogudel;
asendusja
järelhooldusteenuse
rahastamine ja korraldamine;
nakkushaiguste
karantiini
kehtestamine.
Ühtlasi
on
valdadel võimalik vajaduse
korral
nimetada
ametisse
saarevahid.

PÕLVAMAA OMAVALITSUSTE LIIT
JA PÕLVAMAA
ARENDUSKESKUS
Maakondlikud
arendusorganisatsioonid võtavad täies
ulatuses enda kanda maakonna
arengu
kavandamise
ja
suunamise, sh võrgustikutöö
ja piirkonna turundamise
ning väliskoostöö hoidmise
ja
edendamise;
samuti
siseriiklike toetusprogrammide
rakendamise, rahvatervise ja
kultuuri valdkonna ülesanded,
maakonna turvalisuse nõukogu
töö juhtimise ja korraldamise
ning maakonna sümboolika ja
teenetemärkide hoidmise.
ÜHISTRANSPORDIKESKUSED
Ühistranspordi
korralduse eest hakkavad
vastutama
piirkondlikud
Ühistranspordikeskused.
Põlva- ja Võrumaa on selleks
ühiselt moodustanud Kagu
Ühistranspordikeskuse.
PRESSITEADE
Põlvamaa Omavalitsuste
Liit
29. detsember 2017

Infoks loomapidajale: volitatud veterinaararstide
tööülesanded uuest aastast muutuvad
Veterinaar-ja Toiduamet
kavandab
järgmise
aasta
algusest muudatusi eesmärgiga
tõsta
karjakontrollide
kvaliteeti, et paremini tagada
loomatervise
valdkonnas
teenuste osutamine ning luua
üle riigi sarnane lähenemine.
Tänaseni on Veterinaar- ja
Toiduameti juures lepingute
alusel
tööd
teinud
86
volitatud veterinaararsti, kes
on nii kontrollinud karjasid
kui ka teinud loomade
diagnostilisi uuringuid. Üle
riigi pole need tegevused
olnud ühetaolised, samuti on
esinenud huvide konflikte
volitatud
veterinaararsti
riiklike ametikohustuste ja
tema põhitegevuse vahel.
Seetõttu
asendame täna
lepingupõhiselt
toimiva
volitatud veterinaararstide töö
ametnike igapäevatööga.
Uue
süsteemi
väljatöötamiseks loodi selle
aasta alguses Veterinaar- ja
Toiduametis
vastavasisuline
töörühm. Nii töörühmas kui
aruteludes
erialaliitudega
jõuti järeldusele, et kõige
efektiivsem on muuta hetkel
kehtivat süsteemi sel viisil, et
ametlikke kontrollitoiminguid
hakatakse edaspidi läbi viima
maakondlike
veterinaarkeskuste
ametnike
poolt.
Selleks
võetakse
üle
Eesti
tööle
kaheksateist
veterinaariharidusega järelevalveametnikku. Alates 1.
jaanuarist
2018
antakse

kontrollitoimingud - karjade
kontrollid,
järelevalve
väiketapamajades ning tõendite
väljastamine - täies mahus
üle
järelevalveametnikele.
See tähendab seda, et alates
1. jaanuarist 2018 ei pea
loomapidaja oma karja mistahes
tervishoiualase
staatuse
kinnitamise
dokumendi
saamiseks pöörduma mitte
enam volitatud veterinaararsti,
vaid
maakondliku
veterinaarkeskuse poole.
Samuti jääb alates 1.
jaanuarist 2018 maakondlike
veterinaarkeskuste korraldada
TSE (näiteks nn hullu lehma
tõve) seire.
Tuletame ka meelde, et
loomapidaja kohustuseks on
teavitada
veterinaarkeskust
üle 48 kuu vanuse veise ning
üle 18 kuu vanuse lamba ja
kitse surmast, et maakondliku
veterinaarkeskuse
ametnik
saaks
tulla
ja
esimesel
võimalusel võtta nõutava
ajuproovi.
Ühesõnaga:
karjade
kontrollid
planeeritakse
riskianalüüsi alusel edaspidi
maakondlikes
veterinaarkeskustes ning viiakse läbi
järelevalveametnike poolt.
Volitatud veterinaararstide
tööks jäävad uuest aastast
alates riiklike loomatauditõrje
programmide
põhised
karjade monitooringud ja
diagnostilised
uuringud.
Tegemist on pikalt ette
planeeritavate
tegevustega.

Selleks
võtavad
volitatud
veterinaararstid tulevikus ise
karjade omanikega ühendust
ja lepivad kokku, millal
nad konkreetse karja puhul
ühte või teist tüüpi uuringut
tegema tulevad.
Volitatud
veterinaararstide jaoks on eesti
jagatud 23 tööpiirkonnaks.
Veterinaararstide töölepingud
koos lisadega, mis sisaldavad
juba kokkuleppeid konkreetsete
karjade ja uuringute osas, on
Veterinaar- ja Toiduameti poolt
allkirjastamiseks valmis enne
selle aasta lõppu.
Loomapidajale tähendab
eelpool kirjeldatu praktikas
seda, et tema hoolsus oma karja
hea tervisehoiualase staatuse
säilitamise ja terviseuuringute
nõuetekohase
läbiviimise
tagamisel on endiselt äärmiselt
oluline
ja
esmajoones
loomapidaja enda kätes.
Veterinaar- ja Toiduamet
seisab tarbimisväärse toidu ja
tervete loomade eest Eestis.
Selleks teeb amet järjepidevat
kontrolli nõuete täitmise üle
kogu toidukäitlemise ahela
ulatuses:
loomakasvatusest,
toidu tootmisest ja töötlemisest
kuni toidu tarbijani jõudmiseni.
Harles Kaup,
Veterinaar- ja Toiduameti
loomatervishoiu osakonna
juhataja

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Erasmuse projekt oliivipuude vahel
kõigiga väga hästi läbi ja koos
oli tore olla. Mainimata ei saa
jätta ka Itaalia loodust, mis on
mulle väga südamesse jäänud,
isegi, kui ma olen Itaalias
käinud ainult kaks korda.
Carlos:
Kui
tuli
pakkumine osaleda projektis,
haarasin sellest kohe kinni,
sest see on mulle kui
seiklushimulisele inimesele
suur boonus. Esimesed kaks
päeva Itaalias olid rasked,
kuna oli keeruline kohaneda.
Edaspidi läks juba kõik palju
ladusamalt. Tutvusime sealse
kultuuriga ja saime sõpradeks
absoluutselt iga projektis
osalenud riigi õpilastega.

Minule väga meeldisid sealsed
nn vintage stiilis tänavad,
mis paiknesid meie hotellist
umbes 2 km kaugusel. Nagu
alati, olid viimased päevad
sellised, millest võeti viimast
- oldi teistega nii palju koos
kui vähegi võimalik. Kindel
oli see, et lahkumine tuleb
raske. Kuigi viibisime seal
koos vaevalt ühe nädala, on
need sõprussuhted, mis seal
tekkisid, kirjeldamatud.

DROP
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oli super ja teenindusest ei
hakka ma rääkimagi. Võin
ainult öelda, et iga päev, kui
me hotelli naasime, olid kõik
meie asjad kokku volditud
ning ilusasti riiulitele pandud
ning voodid alati väga korras.
Kõige rohkem jäid mulle
ikkagi meelde erinevate
rahvuste
käitumismustrid.
Itaallased ja kreeklased olid
kõige meeldejäävamad oma
valju hääle ja julge käitumise
poolest.
Meie,
eestlaste
moodi olid rohkem näiteks
kataloonlased, kes hoidsid
samuti oma grupi ligi ning
olid vaiksed, kuid kui oli vaja,
siis julgesid rääkida. Ma sain

T
OU

omaette kogemus ning ma
olen väga õnnelik, et mulle
see võimalus avanes.
Keitlin: Kadri, minu,
Carlose, Dainise ja õpetaja
Merikese pikk ja keerukas
reis Itaaliasse oli teistmoodi
kogemus.
Kuna ma olin
juba varem õpilasvahetuse
raames Itaalias käinud, siis
ma arvasin teadvat, milline
keskkond mind ees ootab,
aga seekord olime me LõunaItaalias, mis on tegelikult
teistsugusem kui Saluzzo, kus
ma käisin eelmine aasta. Reis
oli pikk ja väga väsitav, aga
kohale jõudes oli hea meel.
Hotell, kus me ööbisime,

C

Kanepi Gümnaasiumi
Erasmus+ KA2 projekti
„Drop out- coaching at
school“ raames on toimunud
õpilaste õppimistegevused
Kreekas ja Itaalias. Esimene
käsitles
karjääriõpetust
ja töömaailma ja teine
tehnoloogiat
ning
robootikat. Kolmas õpilaste
mobiilsus toob aprilli lõpus
6 riigi õpilased Kanepisse,
kus põhiteemaks on loodus
ja liikumine.
Viimases
Erasmus+
projektis osalenud meie kooli
meeskond Kadri, Keitlin,
Dainis ja Carlos oli väga tubli
ja aktiivne õppimistegevuses,
kuid projektireisid annavad
osalejatele palju rohkem:
võimaluse näha erinevaid
kultuure, riike ja rahvuseid.
Kadri, Keitlin ja Carlos
vahendavad oma reisimuljeid.
Kadri: Itaalia reisist on
nüüd juba rohkem kui kuu
aega möödas, aga mäletused
on siiani üllatavalt erksad.
Nagu alati, olin ma enne
reisi väga tõrges ega tahtnud
eriti
minna,
arvatavasti
mugavusest. Kogu Itaalia
reisi vältel tuli lennukiga
lennata viis korda, mis
peksis minust kindlasti välja
viimsegi lennuvõhiklikkuse.
Kohapeal
veedetud
aeg
lendas
aga
linnutiivul.
Avastasin ootamatu huvi
robootika vastu ja leidsin
endale sõpru Euroopa eri
otsadest. Erasmus+ projektist
osavõtmine oli täiesti uus ja

N G AT S C H

O

(Lühendatult Kanepi
Õpilaste Teatajast nr 13)

Fotod: Merike Luts
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Kanepi Gümnaasiumi õpilaste õppereis Saksamaale
Kanepi Gümnaasiumi
kaheksateist 7.-12. klasside
õpilast ja viis õpetajat olid
6.-12. detsembrini
2017
külas Saksamaal NordrheinWestfaleni
Liidumaal
Wertheri
gümnaasiumi
õpilastel ja õpetajatel. See
on erakool, milles õpib üle
700 õpilase 5.-12. klassini.
Sõprus- ja kultuurisidemed
kahe kooli vahel tekkisid
juba 2013. Aastal ja käimas
on kolmas õpilasvahetus.
Öömaja ja toidu eest kandsid
hoolt saksa õpilaste pered,
kultuuriprogrammi oli kokku
pannud õpetaja Dominik
Emas koos oma kooli
meeskonnaga.
Meie programm oli väga
huvitav ja mitmekesine.
Loomulikult
tutvusime
kõigepealt nende kooli ja
koolieluga. Koolitööst saime
hea ülevaate ainetundides:
meie õpilased osalesid ühel
koolipäeval õppetöös koos

saksa õpilastega. Õpetajad
said ise valida, milliseid tunde
külastada. Neil toimuvad
meie mõistes paaristunnid, st
2 x 45 minutit, mille vahel teeb
õpetaja umbes 5 -7 minutilise
sirutuspausi. Tundides oli
palju suulist arutlemist, teema
läbirääkimist,
küsimustele
vastamist. Õpilased olid
väga viisakad, tõstsid kätt
ja
ootasid
kannatlikult
oma
vastamisjärjekorda.
Põhilisteks töövahenditeks
olid õpikud, vihikud ja
töölehed. Õpetajad kasutasid
selgituste jagamiseks tavalist
tahvlit ja kriiti. Õpilastel
on oma kindel klassiruum
ja õpetajad tulevad nende
juurde tunde läbi viima.
Loodusainete
õpetamise
klassid olid siiski kabinetid.
Meie jaoks oli harjumatu,
et õpilased võtsid oma
üleriided klassi kaasa ja
vahetusjalanõusid
nad
enamasti ei kasutanud. Ka

sooja koolitoitu ei pakutud.
Koolipäevad olid suhteliselt
pikad.
Münsteri
linnaekskursioon toimus koos giidiga ning
andis meile väga hea ajalooja kultuuriloo tunni. Külastud
kirik ja selle interjöör mõjusid
suursuguselt ja rahustavalt.
Vaba aega iseseisvaks linnaga
tutvumiseks jäi küll vähe, aga
siiski saime tugevat täiendust
oma jõulumeeleolule külastades Münsteri suurt jõuluturgu.
Nädalavahetuse tegevused
olid perede organiseerida.
Õpilased said perega aega
veeta, tutvuda lähimate
linnadega,
käia
kinos,
kontserdil, kardiga sõitmas,
ratsutamas ja piparkooke
küpsetamas.
Wolfsburgis
veetsime
peaaegu
terve
päeva
sealses Volkswageni tehase
autolinnakus.
Tehases
toimuva tööga tutvusime

sõites ringi turistirongiga.
Giidi abiga saime autode
tootmisest põhjaliku ülevaate.
Kõige muljetavaldavam oli
jälgida robotite „täppistööd“
autode
kokkupanekul.
Pildistada siin ei tohtinud.
See-eest oli automuuseumis
võimalus
teha
fotosid
väärikate vanade ja ilusate
uute autode taustal. Saime
tutvuda uute autodega päris
lähedalt:
istuda
autosse
ja kujutleda end selle
omanikuna....
Bielefeld on Wertheri
lähedal asuv maakonnalinn.
Hommikupoolik
kulus
linnalähedases Olderdisseni
loomapargis ringi jalutades
ning õhtupoolik jäi linnaga
tutvumiseks. Loomapark jättis
väga looduslähedase mulje.
Loomad olid sõbralikud ning
fotogeenilised – suur isakaru
puges siiski peitu ja nii ei
saanudki temast korralikku
ülesvõtet. Selle eest saime

Wertheri linnaekskursioonil.

head
võtted
kakkudest,
kullilistest, kitsedest, hirvedest, huntidest, nutriatest jt
loomadest. Õpilased tohtisid
giidi juhendamisel mõningaid
loomi ka toita.
Ühe eredama mälestuse
jättis suurejooneline õpilaste jõulukontsert Wertheri St. Jacobi kirikus.
Üllatas orkestrite rohkus:
s ü m fo on i a or ke s t e r,
noorte orkester, bigband,
ansambel. Laulis viiendate
klasside koor ja ühendkoor.
Lõpuloona kõlas kõikide
esinejate osavõtul „Püha
öö“, mis tõi hardusmomendi
vist küll kõikide kuulajate
südametesse.
Järgmisel
hommikul
oli meil aeg lahkuda.
Paljudes
silmades
oli
lahkumisnukrust. Aga juba
varsti, alates 15. märtsist me
kohtume taas ja võtame saksa
õpilasi vastu Kanepis. Nüüd
on meie koolil, õpilastel ja
nende kodudel võimalus

näidata üles külalislahkust,
mis sai meile osaks Wertheri
Gümnaasiumis ja nende
õpilaste
ning
õpetajate
kodudes.
Õppereis andis uusi
teadmisi, laiendas õpilaste
silmaringi alates aja- ja
kultuuriloost ning lõpetades
tehnikavaldkonnaga. Kindlasti arenes võõrkeele- ja
suhtlemisoskus, tuli juurde
enesekindlust.
Õppereisid
on ellu kutsutud õppekava
eesmärkide
paremaks
saavutamiseks.
Tänusõnad
kuuluvad
õppereisi
projektijuhile
õpetaja Merike Lutsule,
Kanepi
vallavalitsusele,
õpilastele ja nende peredele
ning Kanepi Gümnaasiumile.
Ilma nende toetuseta ei oleks
see tore ja hariv reis teoks
saanud.
Eda Tarend,
õppereisil osaleja

Foto: Dominik Emas

Kanepi Gümnaasiumi õpilaste õppekäik
Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli
15. detsembril toimus
karjääriõpetuse raames 9.12. klassi õpilaste õppekäik
Tartusse.
Hommikupoolik
möödus Eesti Maaülikoolis.
Õpilased
said
tutvuda
õppetingimustega
ja
osaleda töötubades. 10.12. klassi tüdrukute töötoa
teemaks oli „Piim toiduna
ja või valmistamine”, mis
toimus
toiduteaduse
ja
toiduainete
tehnoloogia
õppetooli
mikromeiereis.
10.- 12. klassi poisid osalesid
ringkäigul tehnikainstituudis
ja praktilises pneumaatika
töötoas. 9. klass osales
maastikuarhitektuuri töötoas.
Kõige enam meeldis õpilastele
võimalus ise vahukoorest
võid teha, mida said nad
kohe ka maitsta. „Oli väga
hariv kogemus“, väitis üks
osalejatest.
Päeva
teine
pool
möödus
Tartu
Ülikooli
keemiainstituudis, kus meid
võtsid vastu teadur Vladislav
Ivaništšev ja doktorant Liis
Siinor. Meie külaskäik oli
teemal
„Keemiahariduse
perspektiivid ja väljakutsed“.
Tänapäeval on keemia üks
olulisematest teadus- ja
tööstusharudest. Just keemia
pakub
lahendusi
kõige
pakilisematele 21. sajandi
probleemidele – energeetika,
puhas vesi, puhas õhk,

ravimid, toiduainetetööstus
jne. Kõigepealt viidi õpilased
laborisse, kus neil tuli ise
ehitada aku ja selle abil pisike
auto sõitma saada. Suurt
elevust tekitas võistlus, millise
rühma loodud auto liigub
kõige kiiremini. Külastasime
veel kolme laborit, kus saime
täpsemalt näha ja kuulda,
kuidas toimub õppe- ja
teadustöö
Chemicumis.
Üllatav
oli
näha,
et
teadustööga
tegelevad
väga
noored
inimesed.
Põhjalikumalt tutvustati meile
erinevate virgatsainete mõju

uuringuid rottide ajule ning
kaasaegsete kütuseelementide
loomist. Saime teada, et
tingimused üliõpilaste õppeja teadustööks on Chemicumi
laborites paremad kui mõnes
teises Euroopa riigis. Siin on
väga kaasaegne aparatuur ja
paindlikud
töötingimused
igasuguste
katsete
ja
uuringute läbiviimiseks.
Keemiatööstuse
ettevõtted
üle
Eesti
vajavad
jätkusuutlikuks
tegutsemiseks
tasemeõppe
läbinud
keemiaprotsesside
operaatoreid ja laborante. Jäi

kõlama üleskutse „Tule õpi
Sinagi keemiat ja aita luua
lahendusi, mis päästavad
maailma!“
Vanemate
klasside
õpilased arvasid, et õppepäev
oli hariv ja andis palju
uut informatsiooni. Meie
nooremad õpilased leidsid,
et osa räägitust oli päris
keeruline. Aga õnneks on neil
elukutsevalikuni veel mõned
aastad aega.
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi
õppejuht

Õpetajad Wertheri gümnaasiumis.

Foto: Dominik Emas

Soojad mälestused laste jõulupeost
2017 detsembris
Kanepi Gümnaasiumis
Oskuslikult oli põimitud erinevad teemad, nii jõulud
kui Soome 100. Erinevas vanuses lapsed üllatasid põnevate
etteastetega ja näha sai nii möllu kui tarkuseteri. Iga järgnev
etteaste oli üllatus omaette. Kaasahaaravaks tegi ka see, et oli
näha rõõmu ja naudingut ka esinejate endi silmis.
Pidu venis küll veidike pikale väikelaste jaoks, aga muljeid
sai vahetatud veel terve kodutee.
Parim aga oli see, mis jäi hinge: sel õhtul oli näha, kuis elati
kaasa omadele... kui kokkuhoidev on üks suur-väike Kanepi!
Jaana Kivi
lapsevanem

Autode ehitamine Chemicumi laboris.

Foto: Eda Tarend

1.klass jõulupeol.

Foto: Rita Ziugand
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PÕHIKOOLID

Jõulukuu Saverna Põhikoolis
Jõulukuu
oli
kiirete
toimetuste aeg nii kodudes kui
ka koolis. Lisaks igapäevasele
õppimisele toimus meil
päkapikukool, kus seitsmenda
klassi õpilased õpetasid 1.-4.
klassi õpilastele piparkookide
küpsetamist ja kaunistamist,
koos kaunistati küünlaid,
valmistati jõulukaarte ja
-kaunistusi, paberkuuskedele
kleebiti kuivatatud taimi,
vatipatjadest tehti ingleid,
meisterdati paberketti ja tehti
jõuluehteid. Päkapikukooli
lõpetanutele anti vastav
tunnistus ja päkapikumüts.
Eelkoolis käivad õpilased
said piparkooke kaunistada
ning lõngast ja papist
kuuseehteid meisterdada ja
lumememme joonistada.
Toimus jõululaat, kus sel
korral oli rekordarv osalejaid,
müügiks
oli
vahvleid,
muffineid,
šefiirikorvikesi,
piparkoogitainast,
pipar-

kooke, iirisemaiust, viineri- Jõulumooriga. Sai tantsitud
ja singipirukaid, kukekommi ja mängitud ning kingid
ning ehteid ja kosmeetikat.
luuletuste
või
lauluga
Talvekontsert toimus 20. lunastatud.
detsembril, siis sai piiluda
Saime sel aastal üle pika
päkapikupere tegemistesse aja valged jõulud, kui 15.
ja saada osa nende
muredest ja rõõmudest,
esinesid väiksemad ja
suuremad laululapsed,
tantsukavaga esinesid
noortekeskuse
tantsu-ringis
osalenud
õpilased
ja
Tõnu
Naissoo/
Priit Aimla „Piiluri
lauluga”
esinesid
õpetajad.
Kontserdil
olid esinemas
ka
Kanepis
Esteetikaja
Tantsukooli
tantsutrennis osalevad
õpilased.
Viimasel
koolipäeval pidasime maha
vahva
jõulutralli
koos Jõulutaadi ja
Jõululaat. 			

detsembril lumi maha sadas
ja jäi meid rõõmustama kuni
aasta viimaste päevadeni.
Tegusat aastat kõigile!
Saverna koolipere

Foto: Ruth Elias

Saverna Põhikool tähistas
koolimaja 62. sünnipäeva ja
piirkonnas hariduse andmise
232. aastapäeva
Kuigi
Liivimaa
kindralkuberner
George
von Browne andis 29.
aprillil 1766. aastal välja
13
punktist
koosneva
koolipatendi, mis nägi ette
kooli asutamise igas vähemalt
viie
adramaa
suuruses
mõisas ja kihelkonnakooli
asutamise igas kihelkonnas,
loetakse Saverna piirkonnas
koolihariduse alguseks aastat
1786, mil Vana-Piigaste
ühes talus alustas tööd 28
õpilasega kool.
1852. aastal valmis VanaPiigaste koolimaja, selles
majas jagati koolitarkust kuni
1955. aasta lõpuni. Savernasse
pidi uus koolimaja valmima
küll 01.septembriks 1955,
kuid ehitus ei edenenud
vajalikus tempos ja alles peale
talvist koolivaheaega - 11.
jaanuaril 1956 avati Savernas
uus
koolihoone,
kuhu
kolis senine Vana-Piigaste
7-klassiline kool. Sama aasta
1. septembril muudeti kool
Saverna Keskkooliks. 1960.
aastal
lõpetas
Savernas
keskkooli esimene lend ning
1962. aastal viimane, kolmas
lend. Kõige aktiivsemad

vilistlased ongi keskkooli
lõpetanud, kes seniajani
kogunevad igal suvel.
Keskkooli
sulgemise
põhjuseks oli rajoonide
piiride muutmine (kaotati
Otepää rajoon) ja Kanepis
keskkooli avamine. Kool
Savernas jätkas 1962. aasta
sügisest
8-klassilisena,
septembrist 1988 oli kool
9-klassiline ning alates 1.
septembrist 1992 kannab
kool Saverna Põhikooli nime.
11. jaanuaril tähistas
Saverna
Põhikool
kooli
62. sünnipäeva aktusega,
kus esinesid õpilased ja
kooliperet oli tervitamas
vallavalitsuse poolt haridusja kultuurinõunik Kerli Koor.
Aktust alustasime hümni
laulmisega,
seitsmenda
klassi
õpilased
esitasid
kooli
ajaloost
põimiku
ja mängiti kooli ajalool
põhinevat
„Kuldvillakut”.
Peale aktust söödi koos
sünnipäevakringlit.
Ruth Elias
Saverna Põhikooli
direktor

NOORTEKESKUS

Jahindusring noortekeskuses

Päkapikukooli lõpetamine. 					

			

Foto: Merike Tamm

LASTEAED

Lasteaia hoolekogu idee tipnes menuka jõululaadaga
Põlgaste Lasteaed ja
MA Põlgaste Lapsehoid
korraldasid 14. detsembril
Põlgaste
raamatukogukülakeskuse saalis esimese
heategevusliku jõululaada.
Laadalt
saadud
tulu
läks
Põlgaste
Lasteaia
ja Lapsehoiu projektori
soetamiseks.
Heategevusliku
jõululaada idee tekkis ühel
Põlgaste Lasteaia ja Lapsehoiu
hoolekogu koosolekul. Olime
alguses üsna skeptilised ja
kõhklesime, kas ostjaid ikka
tuleb. Siin tasub meenutada
vanasõna - julge hundi rind
on rasvane.
Nüüd saame kasutada
veidi moodsamat ütlust –
tehtud! Kogukonna osavõtt
osutus
suurepäraseks
ja
tõmbenumbriks
sai
„Õnneloos“.
Osalejaid
meelitas
peaauhind
veekeskuse perepilet!
Laada tulu oli 508 eurot ja
57 senti, millest 111 eurot ja
81 senti tuli annetusena.
Oma panuse jõululaada
korraldamisele
andsid
Põlgaste Lasteaia ja Lapsehoiu
meeskonna liikmed, kes
korraldasid õnneloosi ning
küpsetasid kõike head ja
paremat. Laadalettidelt võis
leida muffineid, keekse,

krõbedaid
„vanakooli“
vahvelid, ahjusooja stritslit ja
mitu erinevat koduküpsetatud
leiba.
Samuti
andsid
oma
panuse ka hoolekogu liikmed
ning lapsevanemad, kellelt
võis osta erinevat jõulukaupa
- alustades küpsetistest,
hoidistest ning lõpetades
jõulupärgadega.
Lisaks sellele toetasid

oma toodete või teenustega
lasteaia ettevõtmist mitmed
kohalikud ettevõtjad: Liivi
Toidukoda, Kanepi Ilutuba
kinkekaart, Annika Tootsi
jalahoolduse kinkekaart, Egle
Linnus, Meiko Parksepp,
Kaidar Truja, Madis Truja ja
Viivi Vaher.
Tänan kõiki, kes andsid
oma panuse Põlgaste Lasteaia
ja Lapsehoiu heategevuslikul

jõululaadal. Siiralt loodan, et
heategevuslik jõululaat saab
meie kodukandi iga-aastaseks
tavaks.
Kristiina Kaljurand,
Põlgaste Lasteaia ja MA
Põlgaste Lapsehoiu direktor

Foto: Kristiina Kaljurand

Novembris
alustas
Kanepi
noortekeskuses
huvihariduse ja -tegevuse
täiendava toetuse kava
raames jahindusring, mille
eesmärgiks on kohalikele
noortele lähemalt tutvustada
jahinduse
põhitõdesid,
suurendada
teadmisi
loodusest,
sealhulgas
loomade elust ja olust.
Jahindusringi juhendajaks
on Põlva Jahiseltsi Põlgaste
jahtkonna esimees Tiit
Rammul.
Esimene
jahindusring
toimus Põlgaste Metsasõprade
majas, kus noortel oli
võimalus näha erinevate
loomade
karvkatteid.
Juhendaja tutvustas Eestimaa
metsade suur- ja väikeulukeid
ning andis ülevaate, millal
erinevaid loomi ja linde
küttida võib.
Järgmises jahindusringis
õppisid noored tundma
metsloomade jälgi. Selgus,
et mitmetel loomadel on
äravahetamiseni
sarnased
jäljed. Juhendaja selgitas
noortele
täpselt,
mis
iseärasuste järgi üht või teist
looma on võimalik ära tunda.

Loogiline järg teooriale
on praktika, nii läksime
meiegi metsa loomade jälgi
vaatlema ning üritasime
tuvastada, mis loomaga
tegu võis olla. Noored olid
tublid ning enamus jälgi
said õige omaniku leitud.
Teel metsa õnnestus näha
kitsi, nii et metsaskäik läks
igati asja ette. Jalutasime
metsloomade
söödapaiga
juurde,
kuhu
juhendaja
paigaldas
metsakaamera,
et noortel oleks võimalik
näha, missugused loomad
söödapaiga juures toitumas
käivad.
Siiamaani oleme
metsakaamerast näinud vaid
kitsede pilte, kuid see-eest on
nemad väga-väga sagedased
külalised.
Jahindusringi
noortega on plaanis külastada
ka
teisi
jahtkondasid
nii Kanepi vallas kui ka
Põlvamaal. Avastada on
veel palju uut ja huvitavat
Eestimaa metsloomade kohta.
Siret Konsa
Kanepi valla Avatud
Noortekeskuse juhataja

Foto: Kerli Koor
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KULTUUR
Noorte kunst raamatukogus
8.jaanuaril
2018
käivitus noore kunstniku kohta. Autor õpib taieseid osta. Vastus oli jaatav.
vabariiklik
projekt
„Kunst Nõo Reaalgümnaasiumis 11.klassis
raamatukokku“, mille eesmärgiks ja on õppinud aasta ka Tartu Näitus on avatud 4.veebruarini
on eksponeerida noorte kunstnike Kunstikoolis. Näituse avamisele Saverna raamatukogus raamatutöid raamatukogudes. See on tulnud inimesed küsisid noorelt kogu lahtiolekuaegadel.
ühtlasi
Eesti
raamatukogude kunstnikult ka päris palju küsimusi
kingitus Eesti Vabariigi 100. nii tema enda kui tema kunstihuvi
Kõik uudishimulikud on oodatud!
sünnipäevaks.
kohta. Ja loomulikult said nad ka
See algatus annab paljudele ammendavad vastused. Tunti huvi
Tiina Hoop
noortele võimaluse oma looming ka selle vastu, kas on võimalus
Saverna raamatukogu juhataja
publiku ette tuua ning
sellega
kunstimaastikul
uued tuuled liikvele lükata.
Samas saab publik osa ka
erinevatest
kunstiliikidest,
millega noored tegelevad, sest
väljendusvahendite valikul on
noortel vabad käed.
Saverna
raamatukogus
toimus selle projekti avalöök
juba 4.jaanuaril. Avasime
noore
kunstniku
SuviMari Partsi isikunäituse
„Missugused
inimesed“.
Tegemist on omapäraste
akvarellidega
inimestest.
Need
pole
portreed,
vaid autori ideede ja
mõttevälgatuste
tulemus.
Pildid on üsna emotsionaalsed
ja kindlasti omapärased
Suvi-Mari Parts, Nõo Reaalgümnaasiumi 11.kl. õpilane.
Foto: Anu Luiga

Foto: Anu Luiga

Kanepi Seltsimaja 130
Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu,
sellest elu jooksul saab ajalugu;
inimelu jaoks vaja on elumaja,
rahvamelu jaoks vaja on
RAHVAMAJA ka see pole elu- ja ajaloota ja aegu
uskudes tulebki loota,
et ikka ja alati läbi aja kooskäimise
kohta on tõepoolest vaja see peab olema soe ja sõbralik
maja - rahvale rajatud
RAHVAMAJA.
Kuni veel kestab külakultuur, seni
väikese rahva vaim püsib suur.
(Virve Osila)
Eesti
esimese
seltsimaja
juubelipeole 22. detsembri õhtul
tulnud saalitäis külalisi Kanepi
vallast ja kaugemaltki kinnitas
eelnenud luuleridade mõtet. Meile
on vaja seda sooja, sõbralikku,
ajahambale vastu pidanud maja.
Kanepi Seltsimaja tähtsusest ajaloos
ja tänasel päeval kõneldi sel õhtul
palju. Eesti Rahvamajade Ühingu
juhatuse esinaine Ülle Välimäe
rõõmustas selle üle, et üha enam
hakatakse laiemas üldsuses aru
saama sellest, et rahvamajad pole
pelgalt pidutsemise ja huvitegevuse
kohad vaid elukestva õppe keskused
kogukondades. Kanepi Seltsimaja
nimetati Eesti Rahvamajade Ühingu
auliikmeks.
Meie
maja
on
tänaseks
saanud
uue
tantsupõranda,
maaküttesüsteemi, täienenud on
heli- ja valguspark, selle kõige eest
saame tänada Kanepi Vallavalitsust,
Kanepi Vallavolikogu ja Kanepi valla
rahvast. Ees ootavad veel garderoobi
tingimuste parendamine, tagumise
trepikoja
soojustamine,
trepi
remont, puudub veel duširuum ja
kõige suuremate töödena parkla ja
seltsimaja väliala väljaehitamine.
Ühise nõu ja jõuga saavad kindlasti
ka need plaanid peagi teostatud.
Tihti imetleme seda, mis toimub
kusagil mujal, seda mida teevad
teised. Möödunud juubelipeol oli
tunda, et oskame hästi austada ka
seda, mida teevad ja korraldavad
meie oma inimesed ja meie oma

kollektiivid. Meil on palju tublisid
tegijaid ja suur rõõm on, et paljud
neist tegutsevad Kanepi Seltsimajas.
Just maarahvamajad on need, tänu
kellele on kunagi saanud alguse
meile olulised traditsioonid, siin
on hoitud rahvuslikku meelsust
võõraste võimude kiuste ja nüüd
on tuleviku laulu- ja tantsupidude
alles jäämine taas rahvamajade ja
seal tegutsevate kooride, orkestrite
ja tantsukollektiivide kätes. Ka
eelmisel suvel toimunud noortepeol
„Mina jään“ märkisid paljud
tuntud koorijuhid väga olulise
asjana alles hoida ja toetada just
maakohtade kollektiive, et meile nii
tähtsad sündmused jääksid kestma.
Seltsimajas on olnud läbi aegade palju

tublisid juhte, tänased eestvedajad ja
kollektiivid on: Põlvamaa vanim ja
hetkel ka suurim segakoor Kanepi
Segakoor, dirigent Kalev Lindal
ja koorivanem Vaike Kottisse;
segarahvatantsurühm
„Kanepi
Kanged“, juhendaja Mari Rüütli;
naisrahvatantsurühm
„Kanapä
Keerutajad“, juhendaja Reelika
Poroson; memmede tantsurühm
„Vunkratas“, juhendaja Ere RekkerMägi“;
segarühm
„Päripidi“,
juhendaja Maria Drenkhan; linetantsurühm
„Kanepi
Kantri“,
juhendajad Marika Drenkhan ja
Sirje Lattik; Kanepi Harrastusteater,
juhendaja Tuulike Mölder; noorte
naiste käsitööring „Tõmblukkudega
vihmavari“, memmede käsitööring,

juhendaja Ele Kõiv; kangakudumise
ring, juhendaja Riina Hass. Lisaks
on palju toredaid koostööpartnereid
- asutusi, ettevõtteid, eraisikuid.
Peoõhtul
esinesid
kontsertprogrammis
kõik
kollektiivid, külalistena Henrik
Normann
(proua
presidendi
rollis
peoõhtut
avades
ja
monoetendusega),
Rein
Kiinvald, Kanepi Noortekeskuse
segarahvatantsurühm,
ekstra
juubelipeoks tuli taas kokku kunagine
segaansambel „Lummar“ Meeli
Rammuli juhendamisel, solistina
esines Ülar Kõrge. Publikule pakuti
ajarännakut alates Kanepi Seltsimaja
ehitamisest 1887.aastal kuni tänase
päevani. Publik elas kaasa kogu

pikale kontsertprogrammile, sai
osa pidupäevatordist ja rõõmus
tantsupidu jätkus kella viieni
hommikul. Peoõhtust ülevaate
andis ERR 26. detsembri õhtuses
AK programmis. 8. jaanuaril käis
ERRi võttegrupp tegemas saatelõiku
„Prillitoosi“ saatele ja see on eetris
28. jaanuaril.
Juubilar Kanepi Seltsimaja sai
väärika juubelipeo. Palju jõudu
ja jaksu edasisteks ettevõtmisteks
kõigile kollektiividele. Palju uusi
ja häid mõtteid ja ettepanekuid
uuteks hooaegadeks. Palju rõõmsaid
kohtumisi Kanepi Seltsimajas!
Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja juhataja

Foto: Birgit Kaleva
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TERE, 2018!
UUE AASTA VANAD JA UUED ASJAD ALLE-SAIJAL
Jaanuaris möödub neli aastat sellest päevast, kui otsustasime
Alle-Saijal teatritalu tegema hakata. Need neli aastat on tähendanud
inspireerivaid inimesi, huvitavaid lavastusprojekte ja teatritalu, mis
meie kõrval ning meie jaoks on päev-päevalt ja samm-sammult edasi
liikunud. Täna on meil omaenda trupp - püsiv ja andekas, dünaamiline
ja imetlust väärt. Täna on meil ka omaenda teater - väliala ja teatrimaja
- rajatud jupikaupa, aga südamega. Oleme tänulikud kõikidele, kes on
meie tegemisi toetanud, olgu siis oma kohaolekuga, hea sõna või nõuga
või materiaalselt. Loodame uuelt aastalt kõigile teatritalu tegijatele,
sõpradele ja toetajatele õnne ning õnnestumisi.
Uuel aastal jätkame vanaviisi
energiliselt ja sealtsamast, kus
vana aasta lõpus pooleli jäi. Oleme
kohaliku omaalgatuse programmi
toel
arendamas
teatrisaali
publikuala, et rajada publikule
vesitualetid, saalile tuulekoda ja
hiljem ka muuseumituba-kohvik
ning uus helipult. Projekti I
etapi raames, mis lõpeb augustis,
oleme juba rajanud teatritalu
kanalisatsiooniühenduse. Arenduse

kõrval jätkub ka kultuuritegu.
Eelmise hooaja lavastustest on
jätkuvalt mängukavas “Surnud
hinged” ja “Kangelane tuleb koju”
lühiversioon. Kel “Surnud hinged”
veel nägemata, saab seada sammud
Teatritallu reedel 27. aprillil või 11.
mail, mil toimuvad 2 viimast selle
lavastuse etendust. Seejärel läheb
lavastus arhiiviriiulile puhkama.
Järgmistel kuudel jätkub Eesti
Kultuurkapitali toel ka “Teater

11.02.2018.a. kell 12.00
PRANGLI

külla!” projekt. Juba 2. veebruaril
kl 19:00 on selle raames Alle-Saijal
külas Tartu Vilde Teater Janno
Puusepa menuka tragikomöödiaga
“Minejad”, mis on pälvinud palju
tunnustust nii kriitikutelt kui
publikult.
Uuel aastal on ka uusi asju.
Jaanuaris
alustame
igakuiste
muinasjututundidega lastele - iga
kuu ühel pühapäeval algusega
kl 13:00 veedame tunnikese, et
lugeda muinasjutte, laulda ja
mängida. Esimene muinasjututund
toimub pühapäeval 28. jaanuaril.
Muinasjututundidega
kevade
võtame kokku muinasjutupäevaga
6. mail kl 11:00 - 15:00, kui
külla tuleb Ida-Virumaalt Kiikla
Rahvamaja näitetrupp “Käbid ja
Kännud”, kelle esituses saab päeva
jooksul näha lastelavastusi “Vahva
rätsep” ja “Kratilood”. Sel päeval

loeme kindlasti ka muinasjutte ja
mängime, toimuvad töötoad lastele.
Muidugi ei ole me unustanud
ka oma põhitegevust - lavastuste
väljatoomist. Hetkel on proovisaalis
eluloodraama “... ja õunapuud
õitsevad”, mis on kavas lavaküpseks
saada vahetult pärast Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva. See tegeliku elu
sündmustel põhinev ühe Võrumaa
pere lugu viib vaataja läbi eelmise
sajandi Eesti keeruliste aastate ning
maalib pildi elusaatustest, mis võiksid
kuuluda igale eesti perele. Tegemist
on Ingrid Ulsti autorilavastusega
ja kaasa teeb peaaegu kogu AlleSaija Teatristuudio trupp. Lavastuse
kostüümid valmistab Sirje Loodus.
Lavastust mängitakse Alle-Saija
Teatritalus neljal korral, esietendus
toimub laupäeval 3. märtsil algusega
kl 19:00, etendused veel 24. ja 31.
märtsil ning 14. aprillil. Lavastus

Pühapäeval , 11.veebruaril algusega 12.00

Vastlapäev Maaritsas
kell 12.00 AHHAA Teaduskeskuse 30-minutiline

teadusshow
(Kolm Põrsakest)
Maaritsa kultuurimajas

Kavas: võistlused
mängud
viktoriin
vastlakukkel, hernesupp ja tee
Kogunemine Prangli külakeskuse juures.
Tule õue lustima!

Lume olemasolu korral peale teadusteatrit
liulaskmine, hernesupp ja vastlakuklid.
Oodatud on kõik, kel huvi.
MTÜ Maaritsa ürituse toetuseks avatud annetuskast.
Täpsem info: 5554 4592 Astra

valmib
Eesti
Kultuurkapitali
toel. Kevadel, pärast esietendust,
hakkame ette valmistama uut nn.
sünnipäevateatrisuve ja proovisaali
jõuab veel teinegi uus lavastus - Janno
Puusepa kirjutatud ja Ingrid Ulsti
täiendustega lavastatav pöörane
kriminaalne
absurdikomöödia
“Kukk”. Selle valmimisel teevad
kaasa ka rahvamuusik Annika
Rahnu (laulude muusika) ja
koreograaf
Reelika
Porroson
(liikumise seaded).
On näha, et ees ootab tegus kevad
ja uus aasta Alle-Saijal jätkub suuresti
sama energiaga nagu varasemad
teatriaastad. Head algavat aastat,
ilusaid hetki ja toredaid tegemisi!
Uute kohtumisteni Alle-Saijal!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu /
Alle-Saija Teatristuudio

Pensionäride klubi

„Ajaring“

üldkoosolek toimub
30. jaanuaril 2018. aastal
kell 9.00
Kanepi Seltsimajas
Päevakorras:
1.Klubi eestseisuse
valimised
2.Klubi 50.aastapäeva
peo korraldamine
Ootame kõiki klubi
liikmeid, et anda oma panus
klubi tegevuse aktiviseerimiseks.
Klubi „Ajaring“ eestseisus

Kanepi Teataja
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Sünnid

Kanepi valla sündmuste kalender jaanuar- veebruar 2018
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

19.01 kell 20.00
24.01 kell 11.00
28.01 kell 10.30
28.01.kell 13.00
2.02 kell 19.00
02.02 kell 18.30
09.02 kell 18.00
9.02 kell 21.00

ÕIETOLM 10, talvine tantsuõhtu
Valdo Pandi mälestuspäev
Lauatenniseturniir, info Jüri 53082992
Muinasjututund
Vilde Teater etendus „Minejad“
EV 100 mälumänguturniiri lõpetamine
Saverna Avatud Noortekeskuse sünnipäev
Tantsuõhtu ansambliga „Polero“

Maaritsa kultuurimaja
Saverna raamatukogu
Krootuse põhikooli võimla
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus
Saverna raamatukogu
Saverna külakeskus
Põlgaste Raamatukogukülakeskus
Erastvere Raamatukogukülakeskus
Kanepi seltsimaja

10.02 kell 12.00

Lastehommik

10.02 kell 20.00

EV 100 peoõhtu “Tantsime sajaga”, ansambel
Moisekatziq
Vastlapäev
Vastlapäev, AHHAA Teaduskeskuse 30-minutiline
teadusshow ( Kolm Põrsakest)
Kanepi Avatud Noortekeskuse tunnustusüritus
Rahvapidu “Me armastame Eestit” Kait Tamra
kontsert, ans Viiser, vaheaegadel Kuldvillak
Muinasjututund
Kanepi valla tunnustusüritus
EV 100. aastapäeva maakondlik lipuheiskamise
tseremoonia Kanepi Vabadussõja ausamba juures
EV 100 matk

11.02 kell 11.00
11.02 kell 12.00
16.02 kell 18.00
17.02 kell 19.00
18.02 kell 13.00
22.02.
24.02.
24.02 kell 11.00

Krootuse
Maaritsa kultuurimaja
Kanepi seltsimaja
Maaritsa kultuurimaja
Alle-Saija Teatritalus
Kanepi
Algus Kanepi kirikuplatsilt

Õnnitleme!

Sünnipäevad veebruaris

SEBASTIAN KARON
Krootuse küla
KARL-ARTUR LUIK
Valgjärve küla
LISANDRA VÄHI
Peetrimõisa küla
ELERIIN KUKK
Valgjärve küla
ISABEL ADAMSON
Tiido küla
SANDRA-SOFIA UUK
Mügra küla
SOFIA KULDMÄGI
Prangli küla

Kanepi vald

102

Irene Kapp

85

Maimu Kahar
Helju Virt
Hilja Oinus

80

Järvi Leib
Laine Põlluste

75

Ilme Madisson
Eevi Paabut
Maimu Kindma
Helvi Vaha

KUULUTUSED
KML Auto OÜ otsib seoses
laienemisega enda meeskonda
asjalikku ja kohusetundlikku
autoremondi lukkseppapraktikanti.
Eeldused: arvuti oskus,
B-kategooria juhiload, teadmised ja
oskused autoremondi valdkonnas.
CV või soovi avaldus saata:
info@kmlauto.eu või tel: 56615676
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

10. veebruaril 20.00
Kanepi Seltsimajas
Eesti Vabariik 100 peoõhtu

OÜ ÖKOPESA

OSTAB MAAD JA RAIEÕIGUST!
(KA LEPIKUT JA VÕSASTUNUD MAAD)

triin@okopesa.ee
55570798

“Tantsime sajaga!”
Viimase 100 aasta parimaid tantsupalu ja 19. sajandi
seltskonnatantsude muusikat mängib

ansambel Moisekatziq

Pilet 3€, rahvarõiva kandjaile tasuta.
Laudade broneerimine ja info: 58163636

70

Virgi Plado
Helve Lõhmus
Elli Sada

65

Raivo Peemot
Tiiu Rüütli
Lea Rajaste
Tõnu Kruusa

 MÄLESTAME 
Endel Huik
09.10.1936-29.12.2017
Rein Müürsepp
02.11.1947-18.12.2017
Kaupo Peemot
14.04.1951-18.12.2017
Õie-Kalista Liin
09.06.1933-03.12.2017
Zinaida Pärn
25.04.1949-21.12.2017
Riina Keek
15.07.1956-29.12.2017
Henno Püvi
20.02.1962-04.01.2018
Kunda Reiman
30.05.1921-03.01.2018
Neida Kallas
03.04.1937-02.01.2018

Kõ
voodid, dik
iiva
tugitooli nid,
d

ELEKTRITÖÖD
• Elektritööd, kaablitööd,
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline
kontroll, kontrollmõõtmised ja
dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid,
hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED
lahendused.

TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16

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

TREND FURNITURE

-20%

KVALITEETNE KASUTATUD
MÖÖBEL ROOTSIST
HEA HINNAGA VOODID, MADRATSID,
KATTEMADRATSID JA PALJU MUUD MÖÖBLIT.

MÖÖBLIGA SAAB TUTVUDA
VALGJÄRVE KOOLIMAJA
AULAS TÖÖPÄEVADEL
KELLA 12.00-19.00-NI.
TEL: 7998448
www.trendfurniture.ee

Järgmine leht ilmub veebruaris 2018.
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

