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29.oktoober on üleminek talveajale
Saksamaa külalised Kanepi lasteaias ja Põlvamaal
Kevadel käisid Põlvamaa lasteaedade direktorid Saksamaal
Bad Segebergis sõprussidemeid
loomas. Kanepi lasteaial õnnestus koostööd alustada Kita
Lillesandiga. Oktoobri esimesel
nädalal olid sakslased vastuvisiidil
Põlvamaal.
Kanepi sõpruslasteaed kahjuks
küll kohale ei tulnud, kuid sellele
vaatamata külastasid sakslased
meie maja. Kuueliikmeline saksa
delegatsioon
koos
Põlvamaa
esindajatega oli 3.oktoobri hommikul
lasteaiaga tutvumas. Naksitrallide
rühm oli ette valmistanud väikese
muusikalise etteaste, millele järgnes
rühmade külastus, kohvi joomine ja
vestlusring.
Sakslastele
meeldis
väga
meie värviline maja, julged ja
rõõmsameelsed lapsed ning kord
ja puhtus, mis neid ees ootas.
Kuna nende lasteaiasüsteem on
hoopis teistsugune, siis oli mida
vaadata ja teadmistesse talletada.
Meie majast suunduti koos edasi
Saverna lasteaeda „Sipsik”, sealt
Ahja lasteaeda „Illikuku”, edasi
Põlva lasteaeda „Mesimumm”.
Need lasteaiad lõid
kevadel
sõprussidemed.
Õhtupooliku veetsime kõik
koos
vihmases
Meenikunno

Tagasivaade olnule

Foto: R. Reest
rabas matkates ja aktiivselt
vesteldes. Rabas olid kaasas ka
nende
lasteaedade
esindajad,
kes Saksamaale ei jõudnud,
neilgi tekkis võimalus esimeste
kontaktide loomiseks. Järgnevatel
päevadel veetsid külalised aega oma
sõpruslasteaedades, külastasid Tartu
linna ja Põlva valla õpetajate päeva
pidulikku üritust ning reedel saadeti

külalised suurte emotsioonidega
tagasi oma igapäevatoimetuste
juurde.
Sakslaste sõnum meile oli, et
ootavad kindlasti juba eeloleval
kevadel
meid
uuesti
oma
lasteaedadesse külla.
Riina Reest
Kanepi lasteaia direktor

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustas
haridustöötajaid ja õppureid
7. oktoobril toimus Pärnu
Kontserdimajas Aasta Õpetaja
auhinnagala „Eestimaa õpib ja
tänab“. Kutsutud olid üle Eesti
aasta parimad lasteaiaõpetajad,
klassijuhatajad, klassi-, põhikoolija gümnaasiumi aineõpetajad,
kutseõppeasutuse
õpetajad,
õppeasutuse juhid, õppejõud.
Tunnustati aasta suunajaid, hariduse
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sõpru ning haridusasutuse aasta
tegusid. Kutsutud olid ka õpilased,
kes on saavutanud rahvusvahelistel
aineolümpiaadidel ja konkurssidel
auhinnalisi
kohti.
Kanepi
Gümnaasiumist olid kutsutud Edith
Saks Aasta põhikooli aineõpetaja,
Eda Tarend Aasta klassijuhataja
nominatsioonis ja Kristel Uiboupin
Haridusasutuse aasta teo „Mina ja

Edith Saks, Kristel Uiboupin, Eda Tarend.

atmosfäär“ projektijuht. Osalejad
said
kuulda-näha
suurepärast
kontserti
ning
elada
kaasa
nominatsioonide võitjatele. Täname
oma kooli direktorit, õpilasi ja
õpetajaid, kes arvasid meid olevat
tunnustamist väärt! Täname Põlva
maakonna
haridusjuhte
meie
tunnustamise eest!

Tänaseks on valitud uus Kanepi vallavolikogu. Uus
igas mõttes. Nii isikukoosseisu kui ka piiride suhtes.
Haldusreformi läbiviimisega on Kanepi, Kõlleste ja
Valgjärve vald nüüd üks Kanepi vald ja kolme valla
peale on üks volikogu ja saab olema üks vallavalitsus.
Tõsi, juriidiliselt hakkab Kanepi vald tegutsema alates 1. jaanuarist 2018.
Senini on küll ühine volikogu, kuid osa tegevusi veel endiste valdade
raames.
Eelmise volikogu otsused on vastu võetud ja tegevused tehtud. Samuti on
läbi saanud üks etapp vallavalitsuse tööst. On ju seegi suuresti kujundatud
volikogu saalist tulevate otsuste järgi. Jättes tahaplaanile poliitvõitlused ja
muud tegevused, mis vahel segasid keskendumast olulisele, võib öelda, et
tehtud sai palju ja vastu võetud mitmeid põhimõttelisi otsuseid, mille mõju
ja kasu on pikaajaline.
Tihti on küsitud, et miks mõne asjaga ei saa kohe alustada või miks
see liiga palju aega võtab? Näiteks Kanepi katlamaja puhul oli reaalne
ehitustegevus 3-4 kuud. Ettevalmistusperiood aga 2,5 aastat. Vestlusest Põlva
Tarbijate Ühistu esimehega, kus arutasime võimalike uue poe asukohtade üle,
on kulunud samuti enam kui kaks aastat. Suurematel projektidel on nõuded
muutunud järjest detailsemaks. Lisaks võib esialgne idee ajas ka muutuda.
Kanepi aleviku puhul on meil muinsuskaitsevöönd ja miljööväärtuslik
ala, mis seavad täiendavaid nõudeid ja kooskõlastusi. Iga selline täpsustus
pikendab aga protsessi, sest uue rajamisel tahame säilitada ja arvestada ka
olemasolevaga.
Investeeringute puhul ma ei hakka rääkima igast „kruvist ja
pintslitõmbest“. Kindlasti olid suurteks investeeringuteks Põlgaste ning
Kanepi vee-ja kanalisatsiooniprojektid. Tänaseks on renoveeritud kõikide
valla hoonete küttesüsteemid. Kanepi seltsimaja on maakütte abil saanud
ühtlaselt soojaks. Põlgaste külakeskuse maakütte ja Kanepi lasteaia
kaugküttega ühendamisel on hoone seest ja väljast kadunud ebameeldiv
kütteõli lõhn, Kanepi Gümnaasiumi hoovis ei ole enam kütmiseks kasutatud
palgivirnasid, mis sinna visuaalselt kuidagi ei sobinud. Samuti ei köeta Kanepi
vallamaja hoonet enam kalli kergkütteõliga. Kaugkütte taastamisega Kanepi
alevikus on vallavalitsus tegelenud peaaegu kolm aastat. Ehitusele eelnevaid
töid, kooskõlastamisi, riiklike seaduste muutmisi on olnud rohkem, kui
alguses ette nägime. Tänaseks on Kanepi aleviku katlamaja valmis ja annab
sooja Kanepi Gümnaasiumile, vallamajale, lasteaiale ja ühele kortermajale.
Sellega oleme esimene omavalitsus Eestis, kus Keskkonnainvesteeringute
toel on taastatud keskküte (ehitatud uus katlamaja ja uued trassid).
Kanepi-Erastvere kergliiklustee ja ehituses olev Põlgaste asula
kergliiklustee parandavad oluliselt inimeste liikumisturvalisust. Kanepi
lasteaed on saanud viimastel aastatel olulisi investeeringuid. Lekkiv katus
on saanud täielikult uue katte. Uuendatud on välisfassaad koos rõõmsate
piltidega, mis on saanud palju positiivset tagasisidet. Kogu lasteaia hoone
kütte ja veetorustik on täielikult välja vahetatud, ruumid kaasajastatud.
Kanepi Gümnaasium oma mahult on liiga suur hoone, et seda
omavahenditest kiiresti korda teha. Selleks tuleb koostada konkreetne
investeeringute plaan, sest kõiki töid ei saa osade kaupa teha. Loodan, et uuel
volikogul on Kanepi Gümnaasiumi kaasajastamine üheks prioriteediks. Hea
meel on selle üle, et igal aastal oleme koos kooliga uuendanud esimesse klassi
astujate klassiruumi. On tähtis, et esmane emotsioon oleks positiivne.
Kanepi kirikut on toetatud abihoone ehitusega, kus asub avalik
tualettruum. Taastamisel on kiriku müür.
Alevisse suurema toidupoe ehitamine on olnud teemaks väga pikka aega.
Nüüdseks on kõik ettevalmistused tehtud ja ehitustegevuseks kooskõlastused
saadud.
2018. aasta alguseks peavad kõikidel kortermajadel olema moodustatud
korteriühistud. Valla kaasabil oleme suutnud enam kui aastaga moodustada
enamustele Kanepi valla kortermajadele korteriühistud. See annab tugeva ja
kindla tunde nii olemasolevatele elanikele kui ka uutele tulijatele, kui majas
on moodustatud korteriühistu. See on eelduseks maja seisukorra sälitamise
ja parendamiseks tehtavate investeeringute üle.
Mitmed projektid on valminud toetuste abil koostöös kohalike MTÜdega. Olgu selleks Soodoma puukuur või kohe valmiv Põlgaste jõusaal.
Järgnevad tegevused koos uute mõtetega on juba paberil oma järge ootamas.
MTÜ-de ja huvihariduse toetus on Kanepi vallale tänaseks loomupärane.
Väga paljudes omavalitsustes seda ei ole. See on üks positiivsemaid näiteid,
mida on võimalus alati teistele rääkida. Kuigi toetuse korda saaks täiustada,
on üldine põhimõte väga toetav neile, kes on aktiivsed ja soovivad midagi
teha.
Uuele volikogule soovin edu. Hoolimata maailmavaadetest ja muudest
arusaamadest peaks kõigil volinikel olema üks eesmärk- anda oma panus, et
volikogu töö oleks sisuline ja otsused tulevikku vaatavad.
Kaunist sügist!
Mikk Järv
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Kanepi Vallavolikogu istungi
kokkuvõte
Kanepi Vallavolikogu septembrikuu istung toimus teisipäeval, 19.
septembril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja saalis.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Võeti vastu Kanepi valla 2017. aasta teine lisaeelarve kogumahuga
38 973 eurot. Lisaeelarvega suurendati põhitegevuse tulusid summas 38
973 eurot, sellest sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 9 861 eurot ja
mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kokku 29 112 eurot.
Põhitegevuse kulusid suurendati kokku 41 473 eurot.
2) Kinnitati Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021.
Arengukava on lasteaia poolt järjepideva arengu tagamiseks koostatud
dokument, mis on välja töötatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise
nõukoguga. Arengukavas on fikseeritud lasteaia olukord, eesmärgid ja
huvid.
3) Kinnitati Kanepi valla ja Kõlleste valla ühine huvihariduse ja
huvitegevuste kava perioodiks 01.10.2017-31.12.2018. Kavas on välja
toodud huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv, osalemise
võimalused, kirjeldatud kitsaskohti tegevuste kättesaadavuses ja
mitmekesisuses ning planeeritud tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.
Kava on vajalik riikliku toetuse saamiseks huvihariduse ja huvitegevuste
rahastamiseks.
4) Tagati valla 2018. aasta eelarvest omaosalus summas kuni 100 000
(sada tuhat) eurot Euroopa Liidu Euroopa Regionaalfondi Fondi meetme
“Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus” raames toetuse
taotlemiseks Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääsu projektile Põlgaste
Tööstuse tänava mustkatte alla viimiseks ja kergliiklustee ehitamiseks koos
valgustusega.
5) Otsustati võõrandada Eesti Vabariigile tasuta valla omandis
olevad, Põlgaste-Roosi tee (tee nr 18175) 0,00-0,54 km jalgratta- ja jalgtee
ehitamiseks vajalikud järgmised kinnistud:
registriossa nr 4830750 kantud kinnistu jagamisel tekkiv
kinnistu, katastritunnus 28501:001:0695, pindala 335 m2, sihtotstarve
transpordimaa;
registriossa nr 7682450 kantud kinnistu jagamisel tekkiv kinnistu,
katastritunnus 28501:001:0710, pindala 90 m2, sihtotstarve transpordimaa;
registriossa nr 4924450 kantud kinnistu jagamisel tekkiv
kinnistu, katastritunnus 28501:001:0693, pindala 370 m2, sihtotstarve
transpordimaa;
registriossa nr 1681438 kantud kinnistu jagamisel tekkiva
kinnistu, katastritunnusega 28501:001:0705, pindalaga 1753 m2,
sihtotstarbega transpordimaa, kaasomandi osa suuruses 779/5244;
registriossa nr 2650538 kantud kinnistu jagamisel tekkiva
kinnistu, katastritunnusega 28501:001:0701, pindalaga 144 m2,
sihtotstarbega transpordimaa, kaasomandi osa suuruses 401/3577.
6) Seoses sellega, et alates 2018. aasta 1. jaanuarist lõpetavad
maavalitsused oma tegevuse ning nende poolt täidetud ülesanded on
edaspidi jagatud omavalitsuste ja riigi vahel, otsustati delegeerida alates
1.jaanuarist 2018. a MTÜ-le Põlvamaa Omavalitsuste Liit järgmised
omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded:
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 1
nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetav ülesanne maakonna arengu
kavandamise ja selle elluviimise suunamiseks;
rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded;
maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded.
7) Kõlleste vallale anti nõusolek riigihalduse ministri 5. juuni
2017. aasta määruse nr 31 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste
hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse
kasutamise tingimused ja kord“ alusel toetuse taotlemiseks projektile
“Krootuse Hooldekodu fassaadi renoveerimine koos soojustamisega.”
8) Volikogu liikmetele (v.a volikogu esimees) määrati ühekordne
tasu summas 150 eurot seoses haldusreformi läbiviimisel suurenenud
töökoormusega.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega saab
tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti valla veebilehel
elektroonilises dokumendiregistris.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

In memoriam VAIDU VIDIL (1949-2017)
Kiri Vaidule, teel lugemiseks
Sõnumit, et sa, Vaidu, sealt
Udmurdimaalt enam tagasi ei
tulegi, oli alguses raske uskuda.
Vägisi oli tahtmine arvata, et ehk
plaanid lihtsalt oma elu sealkandis
edasi sättida- koos Zojaga. Nii
see paraku siiski ei olnud, sa
lihtsalt lasid ennast nüüd teistel
koju sõidutada, et siin üks pikem
puhkus ette võtta. Betti Alveri
sõnu kasutades – „kõike võib
tahta, karta ja loota, seda, mis
tuleb, mitte keegi ei oota“.
Ma muidugi ei kujuta sind
väga ette puhkamas. Sul oli ju
kogu aeg vaja midagi filmida, üles
võtta, tuleviku tarvis salvestada. Sa
jõudsid oma kaameraga kõikjale
- Pokumaale ja Pühajärvele,
Setumaale ja Sangastesse, Kanepist
rääkimata. Ega neid kohti ja paiku
siin üles lugeda jõuakski. Ma arvan,
et sa vaatad praegu ka seda ilma ja
hiielat pilguga läbi kaamera - et näe,
siit saaks nüüd küll mitmed väärt
kaadrid.
Me olime siin Kanepi kandis ja
kaugemalgi ikka üsna ära hellitatud
sinu olemasoluga - kui aga keegi
kuskil midagi ette võttis või mõnd
sündmust tähistada plaanis, olid
sa kohe omast käest võtta, et asjust
ikka märk ja kroonika alles jääks.
Ega sa naljalt „ei“ ju ei öelnud,

kui ikka vähegi said, tulid kohale
ja püüdsid kõik lood ja laulud
kaamerasse. Sinuga oli see tore asi,
et sa oskasid alati nii oma, kui ka
teiste ettevõtmistest vaimustuda.
Ja sa oskasid inimesi kiita - kohe
ütlesidki neile otse, et vaat kui äge,
milline vinge inimene meie keskel
on! Praegu kripeldabki pisut see,
et kas meie ikka sind ka sulle otsa
vaadates piisavalt kiitsime. Kas me
sulle ikka ütlesime, et näe, kui hästi

Kõike võib tahta, karta ja loota, seda,
mis tuleb, mitte keegi ei oota.
(B. Alver)

meil on, et sinusugune lahke ja hää
inimene meie kõrval elab. Abist ei
keeldunud sa küll kunagi. Kui sa
varem rohkem trükiasjandusega
tegelesid, olid sa see kõige lähem,
kelle poole oma tehatahtmistega
pöörduda. Ja polnud probleemi,
millele siis ühiselt lahendust poleks
välja nuputatud. Ega sa niimoodi
tuimalt, mõtlemata töötada vist
osanudki - haakisid ikka ennast
kohe teemasse sisse ja mõtlesid
kaasa. Igasugu mõttetud reeglid ja
paberimajandus sulle ei sobinud. Ja
tänapäevane projektipõhine eluviis

Vaidu Vidil, suvi 2014 							

Vee- ja kanalisatsioonitööde
teostamine Kanepi alevikus
Kanepi alevikus lõpetati veemajandusprojektiga „Kanepi aleviku
vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ehitus“ (projekt nr 11043) seotud
tööd. Projekti kogumaksumus oli 289
420 eurot, millest 78% finantseeriti
Euroopa
Liidu
vahenditest
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toel. Projekti eestvedajaks oli
Kanepi Haldus OÜ, ehitajateks
Wesico Project OÜ ja Sinear
OÜ
ning
omanikujärelevalvet
teostas Inseneribüroo TELORA
OÜ. Projekti käigus ehitati või
rekonstrueeriti 3,4 kilomeetrit
joogiveetorustikku, 1,2 kilomeetrit
kanalisatsioonitorustikku, rajati 2,1
kilomeetrit tuletõrjevee torustikku
ja ehitati aleviku reoveepuhasti
juurde täisautomaatne võrehoone.
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ka mitte - sulle meeldis lihtsalt
oma tööd hingega ja hästi teha. Nii
polnudki vist harvad need juhused,
kui sa oma tööde eest korralikku
tasu ei küsinud või saanud.
Sinu õe sõnutsi olid lapsena
olnud rohkem omaettehoidev ja toas
raamatut lugev poiss. Oma hilisema
elu jooksul jõudsid muidugi ka
laiemat tähelepanu ja seltsielu
kaasa toovate ametikohtadeni. Siis
olid selline otseütleja ja ei sallinud
keerutamist. Teisalt nägid ikkagi
kõigi lahkarvamuste ja konfliktide
taga ka inimest, seda lihtsat.
Ega sa oma sisemisi mõtteid ja
tundeid ka vanemas eas liialt ilmale
laiali ei laotanud. Aga kui olid
õnnelik, siis seda su nägu ja silmad
endasse ei peitnud. See kiirgas siis
sealt ikka kogu taeva alla.
Oma õnne paistel sa nüüd teistele
teedele läksidki. Siin muidugi
oleks teha olnud veel küll ja küll.
Mõtteid ja plaane oli ju mitmeid.
Aga ma olen kindel, et kui sa seal
pisut puhanud oled, vaatad sa juba
avali pilgul ringi ja peagi on loota
meie unenägudesse teise rakursi alt
filmitud elukaadreid.
Ära siis komista ja olgu su silmad
selged ning hing kerge!
Epp Margna

Foto: Maia Sokk

Eesti Andmesidevõrk MTÜ
projekt Internet Koju
Sooviavaldusi liitumiseks kaasaegse fiiberoptilise sidevõrguga saab veel
esitada kuni 31.10.2017 veebiaadressil www.internetkoju.ee.
Eesmärgiks on luua Eestis
tingimused, et kõigil elanikel ja
ettevõtetel on taskukohase hinnaga
võimalus kasutada kaasaegseid
kiireid ja stabiilseid digiteenuseid
(internet, nutika kodu lahendused,
digitelevisioon,
valvelahendused
jm). Selle eesmärgi saavutamiseks
on kohalike omavalitsuste koostöös
algatatud projekt Internet Koju,
mille käigus toome valguskaabli
Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja
Võrumaa elanike ja ettevõteteni.
Kui soovid saada endale koju või
töökohta maksimaalselt 150 EUR
eest valguskaabli, siis esita kindlasti
enda liitumissoov sidevõrguga.

Hiljem, kui projekteerimine on
juba teostatud, ei pruugi projekti
raames olla enam võimalik uute
liitumissoovidega arvestada ning
sellisel juhul tuleb liitumine teostada
eritellimusena.
Selline
üksiku
liitumispunkti lisamine on kulukas
ja võib maksta liitujale üle 1200 EUR.
Sellest tulenevalt ära jäta võimalust
kasutamata ja registreeri kindlasti
enda soov, et saada internetikaabel
koju või töökohta maksimaalselt
150 EUR eest. Soovi registreerimine
pole siduv ja võimalikku liitumistasu
küsitakse alles pärast täiendava
kirjaliku kinnituse saamist ning
ühenduse valmisehitamist.
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„Sügiskultuurilaat – Väljanäitus“ Kanepis
Kanepi Laulu Seltsi
poolt korraldatud „Sügiskultuurilaat-Väljanäitus“
toimus
Kanepis
23.
septembril. Laada avas
seltsi esimees Kalmer Lina,
tutvustades rahvale päeva
ettevõtmise
tagamaid
ja eesmärki, laadapäeva
juhtis Marju Jalas. Kella
10-st kuni 14-ni oli kõigil
huvilistel võimalus osa
saada
meeleolukast
kultuuriprogrammist
ja
tutvuda
Kanepi
kihelkonna
aktiivsemate
MTÜ-de, seltsingute ja
külakogukondade tegemiste
ja toodetega.
Meeleolukas
kultuuriprogramm algas Kanepi
segakoori
esinemisega,
kõlasid „Kanepi hümn“ ja
mitmed armsaks saanud
laulud
koorirepertuaarist,
akordionil dirigent Kalev
Lindal. Järgnevalt astusid
üles oma lugude ja lauludega
Kanepi kitarristide ansambel
„Capo“,
juhendaja
Ülar
Kõrge. Edasi esitasid oma
särtsakaid
pilkupüüdvaid
tantse juba Kanepi Linetantsijad ja tantsurühma
„Päripidi“
võrratutes
mustlasriietes
tantsijad,
tantsurühmade juhendajateks
Marika Drenkhan ja Maria
Drenkhan. Osula seenioride
tantsurühm „Ummamuudu“
astus üles traditsiooniliste
rahvatantsudega,
juhendaja
Signe
Kiilu.
Kultuuriprogrammi lõpetas
„Alle-Saija
Teatritalu“
lühendatud
põneva
teatritükiga „Surnud hinged“,
näitetrupi juht Ingrid Ulst.
Muusikat kogu päeva jooksul
tegi ansambel „Heino Tartes
ja noored sõbrad“.
Rahvas nautis soojas
sügispäevas nii laulu kui
tantsu
ja
teatrietendust
ning külastas ülesseatud
müügi-paviljone. Võimalik
oli tutvuda Kooraste küla
tegemistega ja saada ka
Kooraste raamatu osaliseks,
samas silitada imearmsaid
jänkusid
ning
tutvuda
kauni käsitööga. Põlgaste
kogukonna
seltsid
olid
välja pannud oma käsitöö,
aiasaadused,
küpsetised
ja lihatooted. Ka Prangli
külaselts ja Ala-Juusa talu
Ihamarust
ning
Kanepi
rahva tuntud ja armastatud
toiduvalmistajad
olid
rahvale näitamiseks kaasa
toonud palju ilusat käsitööd,
aiasaadusi
ja
hoidiseid;

maitsta ja osta sai küpsetisi,
hoidiseid, suitsusinki, liha ja
kala.
Erilist silmailu pakkus
Kanepi keraamiku Agnese
imelised
tooted
ja
ei
puudunud ka Naha talu
armas kunst ja luulekogud.
Kanepi kogukonna vapper
Naiskodukaitse
esindus
ühes Saverna küla KesKus
seltsiga
tutvustas
nii
Kanepi Naiskodukaitset kui
Saverna võrratuid matkaja terviseradasid, samas
said laadalised osta ja oma
suu magusaks teha Saverna
taluperemehe Hans Tooveri
kasvatatud viinamarjadega.
Värske
Kanepi
„Kodukaunistajate
Selts“
pakkus kõiksugu istikuid
jagades samas väärt nõu ja abi
kõikidele aiandushuvilistele.
Oma
tegemisi
tutvustasid
Postiteelt
Eesti
Maanteemuuseum,
Varbuse Muusikamõis ja
Viia- Jaani labürinditalu.
Külalised väljapoolt olid
„Veriora Tsunft“ oma õpitoa
ja käsitöödega ning Osula
külaselts oma käsitöö ja
aiasaadustega. Väljanäitusel
uhkeldasid ilusad suured
kõrvitsad,
vigurporgandid
ja hiidsibulad, nunnunäituse
esikoha
pälvisid
Vaike
Kottisse kõrvitsad. Hapukurgi
võistlusele oli laekunud
5 perenaise valmistatud
kurgihoidised,
parimaks
tunnistati
Liivi
Kodase
kurgihoidis.
Loterii „Allegrii“ andis
võimaluse valida auhindu
raamatutest
lillesibulate
ja hoidisteni välja. Loterii
tulu läheb KLS järgmiste
sündmuste
korraldamise
fondi. Päeva jooksul valmis
ühiselt tehtav pidulik Kanepi
võileib „Külavöö“, mille
pikkuseks sai mõõdetud 9
meetrit ja 11 sentimeetrit.
Kogu see uhke, maitsev
rekordvõileib söödi lõpuks
ühiselt ka ära. Et rahvas
saaks sukelduda pisut meie
kuulsasse ajalukku oli Kanepi
Laulu Seltsi poolt Weizenbergi
peatänavale majade juurde
paigutanud infotahvlid, kus
varasemalt mõni äri või
ettevõte oli asunud ning
kõikidel huvilistel oli ilusal
ja päikselisel laadapäeval
võimalus teha üks kena
kultuurilooline jalutuskäik,
et sellega tutvuda. Infotahvlid
jäävad mõneks ajaks veel
huvilistele lugemiseks oma
kohtadele. Erilise sündmuse

puhul
lehvis
Seltsimaja
ees teiste tähtsate lippude
seas uhkelt ka 2016. aastal
Seltsi
poolt
taastatud
ajalooline Kanepi Laulu
Seltsi laulupeolipp, originaal
asub muuseumis, pärit 1869.
aastast.
Olgu öeldud, et Kanepi
Laulu Selts koondas oma
algusaegadel
kohaliku
Kihelkonna seltse ühistele
ettevõtmistele,
nüüd
toimunud kultuurilaat oligi
omamoodi soov kogu vana
traditsiooni uuesti käima
lükata, teiselt ka püüe uue
Kanepi suurvalla seltse ja
külakogukondi motiveerida
ühistegemistele
kokku
tulema. Tundub, et rahvale
selline ettevõtmine meeldis,
võiksime selliseid sündmusi
seltsidega
ka
edaspidi
korraldada ja miks mitte
järgmine kord mõnes Kanepi
kihelkonna teises kohas.
Täname kõiki eelpool
mainitud isetegevuskollektiive
kultuuriprogrammis
esinemise eest! Suur tänu
osalejatele:
Kristel
ja
Urmas Kivirand Kooraste
külaseltsist, Hennu Krukov
Mesipuu talust, Helin Vill
Naha talust, Urmas Roht
„Kanepi Kodukaunistamise“
seltsist,
Agnes
Moritz,
Tiia Hallop ja Liivi Kodas
Kanepi kogukonnast, Milvi
Klaar, Helina Sarnit ja Nipi
talu Põlgaste kogukonnast,
Tuulike
Mölder
Kanepi
Naiskodukaitsest ja Saverna
„KesKus“ külaseltsist, Reeli
Kork kaunilt Postiteelt ja
Eesti Maanteemuuseumist,
Kalev
Lindal
Varbuse

Kutsume koolivaheajal
huvilisi elamusõppe päevale

„Koeraga liiklemas“
Programmi algus kell 13,
grupi suurus 5–15 osalejat,
osavõtutasu 6 €
Mida teha, kui satud tänaval silmitsi võõra koeraga?
Mida peab sinu koer oskama ohutuks liiklemiseks
linnas? Kuidas minna koos koeraga autosõidule? Seda
kõike ja veel palju muudki huvitavat koertest ja koertega
suhtlemisest saad teada, kui tuled maanteemuuseumi
koolivaheaja elamuspäevale. Lisaks võid meisterdada
endale või kutsule laheda helkuri.
Põnevat ja kasulikku näitavad ja õpetavad Mona
Naheeta ja tema grööni kelgukoerad.

Eelregistreerimine: neidi.ulst@mnt.ee või
tel 797 0790; 511 7440.

Mihklipäeva
kohvik-laat
Kanepi lasteaias
Mihklipäeva eel 28. septembril
korraldasime
Kanepi
lasteaias
heategevusliku
kohvik-laada.
Eesmärgiks oli koguda raha uue
mänguatraktsiooni ostuks õuealale.
Kohvik-laadale
olid
oodatud
lapsevanemate ja maja töötajate
küpsetised, käsitöö ja aiasaadused.
Oma panuse andsid lapsevanemad
Johannes Vähi, Mirjam Nurmla,
Keidi Alev, Aivi Saag, Käty Saare,
Liis Helme, Egle Eit, Helin Vill, Kaisa
Kattai, Kärt Kartau, Karit Patrael,
Tiia Hallop, Aigi Salundi-Galitsin ja
meie oma maja töötajad Rutt Viires,
Kaie Käär, Ly Pähn, Lemme Kramp,
Lea Länik, Ülle Kirsipuu, Malle
Urman, Merike Ingver, Sirje Loodus,
Tiina Kukk, Kai Lilleoja. Aitäh
kõigile, kes aitasid kaasa kohviklaada toimumisele! Suured tänud
ka ostjatele ja toetajatele, kelleta
oleks tulu jäänud saamata. Raha
kogusime 455.32 €, see on piisavalt
palju, et saaksime juba kevadel uue
tasakaalupoomi soetatud ja ehk jääb
veidi üle ka mängumaja jaoks.
Ootame ka edaspidi aktiivset
osalemist lasteaia heategevuslikel
üritustel. Seniks aga kaunist
värviküllast sügist!
Riina Reest
Kanepi lasteaia direktor

Uma Pido matkasari
Määne om seo maa?
Kaemi’ perrä!
29.10.2017 kell 11 matk VõromaaSetomaa piiril.
Matkatakse Võromaa-Setomaa piiri
peal Miikse oja kaldal, algus ja lõpp
Vahtsõliina linnuse juures.

Fotod: V. Kottisse
Muusikamõisast, perekond
Seeme Ala-Juusa talust,
Aivar
Täpsi
Viia-Jaani
labürinditalust
ja
Hans
Toover viinamarjakasvataja
Savernast. Täname teid,
Prangli külaselts, „Veriora
Tsunft“ ja Osula külaselts!
Täname ka kõiki KLS
liikmeid ning meie häid abilisi
Taunot, Lindat, Liisit ja Jaani
ning
„Sügiskultuurilaada“
toetajaid: Kanepi Seltsimaja
ja Kanepi Vallavalitsust.

Edu ja kaunist sügise
jätku kõikidele !
Lugupidamisega,
KLS juhatuse
liikmed:
Kalmer Lina,
Meelis Vahtramäe,
Marju Jalas,
Heli Adamson,
Vaike Kottisse

Kohalikud notarid annavad
1. novembril tasuta nõu
Kolmapäeval, 1. novembril kell 14-17 ootavad kõik
Eesti notaribürood oma maakonna inimesi külla. Tänavu
keskendutakse avatud uste päeval kinnisvaratehingutele,
aga oodatud on ka huvilised, kel on küsimusi pärimise,
abieluvarasuhete, ettevõtluse või teiste notaritööd puudutavate
valdkondade kohta.
Notaribüroode
uksed
on
avatud
kõigis
Eesti
maakonnakeskustes, aga ka mitmes teises linnas, näiteks
Räpinas, Elvas, Keilas, Narvas ja Sillamäel.
Kõigi Eesti notaribüroode asukohad ja kontaktid leiab siit:
https://www.notar.ee/kontaktid
Lisainfo:
Eve Strang, Notarite Koja tegevdirektor, eve.strang@notar.ee,
5018609

11.11.2017 kell 11 matk Urvaste
kihelkonnas.
Alustatakse Urvaste kiriku juurest,
käiakse Pokumaal, Tamme-Lauri
tamme juures ja Urvaste külas.
2.12.2017 kell 11 matk Põlva
kihelkonnas.
Käiakse ringi Taevaskoja ümbruses.
17.03.2018 kell 11 matk Karula
kihelkonnas.
Otsitakse Lüllemäe kandis Jaan
Lattiku radu.
31.03.2018 kell 11 matk Kanepi
kihelkonnas.
Liigutakse Koorastes ümber kuue
Kooraste järve.
14.04.2018 kell 11 matk Hargla
kihelkonnas.
Käiakse Koiva jõe ääres, otsitakse
Koiva kondude peal “viiendat
aastaaega”.
28.04.2018 kell 11 matk
Vahtsõliina kihelkonnas.
Matkatakse Piusa ja Tudõrna
kandis.
12.05.2018 kell 11 matk Rõugõ
kihelkonnas.
Hulgutakse Paganamaal vanakuradi
teed pidi.
2.06.2018 kell 11 matk Põlva ja
Rõugõ kihelkonna piiril.
Käiakse Võru linnas, uuritakse Piiri
tänavat, kust läheb Põlva ja Rõugõ
kihelkonna piir.
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Sõrestes selgitati välja Eesti meistrid
mootorrataste mäkketõusus
Pühapäeval, 10. septembril
toimus
Põlvamaal
Sõreste
karjääris käesoleva hooaja viimane
mootorrataste mäkketõusu etapp,
kus selgitati välja ka Eesti meistrid.
Sõreste mägi oli taas oma tuntud
headuses, pehme liiv, järsk ja pikk tõus
ning üüratu tipusein. Võistlustulle
astus 44 motosportlast.
Võistluspäeva alustasid krossiklassi
sõitjad, kellele anti võimalus startida
spetsiaalsel krossi klassi rajal, kus
oli võimalik võtta pikemalt hoogu.
Antud klassis tuli võitjaks Tajo
„Peru“
Andressoo
(Sõmerpalu
motoklubi), kes nii eelsõitudes kui
finaalis ainukesena suutis sõita välja
aja ehk ületada finišijoone koos
mootorrattaga. Teisele kohale sõitis
end Riho“ Lärm“ Kollist (Sõmerpalu
motoklubi) ja kolmandale kohale
Martin „Koff “ Kohv (Tartu Enduro
klubi). Antud klassi Eesti meistriks
krooniti Tajo Andressoo, hooaja teine
koht kuulub Riho Kollistele ning
kolmas koht Tenni Tuvikesele.
Junior klassi esikoha sai esimest
korda
mäkketõusu
võistlustel
debüteerinud Sebastian Karuse (Valga
Motoklubi), teise koha saavutas
Egert Toots (Carma Motoklubi) ning
kolmanda koha võttis endale Travis
Siilak (Motohai).
Single klassis oli kohal hooaja
rekordarv võistlejaid, ühtekokku 17,
kelle seast väljus võitjana taaskord Tajo
Andressoo. Teisele kohale sõitis end

Martin Kohv ja kolmas Riho Kollist.
Single klassi Eesti meistrivõistluste
esikolmik koosneb samadest isikutest
nagu krossiklassis. Meistriks krooniti
Riho Kollist, teine koht kuulub Tajo
Andressoole ning kolmas taas Tenni
Tuvikene.
Unlimited ehk pommiklassis
ei andnud „Lärm“ kellelegi võidu
võimalust ja võttis esikoha päeva
kiireima ajaga. Teisele kohale sõitis
end Andrus „Kütta“ Küttä (Kärnataja
HC). Kolmanda koha heitlusest
tuli edukalt välja Lauri „Linnapea“
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Drubinš (Carma motoklubi).
Unlimited klassi meister on neljast
võistlusest kolm võitnud Riho Kollist,
teine koht kuulub Rando Lambingule
ning kolmas koht Kristjan Langile.
Sõreste võistluse päeva parima
kärna tiitel anti meeletuid õhulende ja
akrobaatikat näidanud Kaisa „Nääpsu“
Uigale (Tartu Enduro klubi).
Hooaja kõiki tulemusi on võimalik
näha Eesti mäkketõusu ametlikult
Facebooki lehelt
www.facebook.com/HillclimbEST.

Ohtlike puude langetus, okste ja
tüvede äravedu, kändude juurimine, viljapuude hoolduslõikus
jpm. www.2arboristi.ee , tel
58185222.
Korstnad, ahjud, truubid, pliidid
korda! Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt. Korrasoleku
akti väljastamine. Korstnapühkijal
vajadusel oma redel kaasas. Tel.
51916605.

Sündinud
lapsed
Karl Johannes Hindrimä,
Kanepi alevik

Sõreste mäkketõusul.

Õnnitleme!

Sünnipäevd novembris

95
93
91
85
80
75
70

Dagi Mõttus
Keena Helekivi
Laine Lõo
Helga Ehte
Maie Koorm
Villu Koch
Helve Gescheimer
Rein Müürsepp
Jaak Kõiv
Arno Raudla
Uuno Verrev

Foto: Hillclimb Estonia

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender
oktoober-november 2017
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/Korraldaja

KANEPI VALD
20.10 kell 20.00

Karaokeõhtu

Erastvere raamatukogu-külakeskus

27.10 kell 16.00

Kirjanik Heli Künnapas Kanepi Raamatukogus

Kanepi Raamatukogu

27.10 kell 19.00

Etendus „Kae kos pandse plõnni“ Sulbi Külateatrilt

Põlgaste raamatukogu-külakeskus

27.10 kell 21.00

Oktoobrifest ansambliga „Svips“

Põlgaste raamatukogu-külakeskus

28.10 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogu-külakeskus

01.11 kell 19.00

Hingedepäeva teeõhtu, etendus „Majakavahi
tüdrukud“

Kanepi Seltsimajas

12.11 kell 13.00

Isadepäeva matk metsavennaradadel. Algus Jõksi
bussipeatuses.

Kanepi Seltsimaja
Kanepi Naiskodukaitse

VALGJÄRVE VALD
03.11 kell 18.30

Mälumang EV 100

Saverna raamatukogu

18.11 kell 12.00

K. Kikka mälestuspäev, lõõtspillikontsert

Maaritsa kultuurimaja

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



MÄLESTAME
Taivo Pokk 08.01.1951-05.09.2017
Selma Oja 11.05.1932-05.09.2017
Elleonora Vaher 05.03.1924-15.09.2017
Eevi Lepistu 21.09.1937-15.09.2017
Vaidu Vidil 24.12.1949-30.09.2017
Marta Hark 04.03.1929-30.09.2017

Järgmine leht ilmub novembris 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

