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Põlgaste vana vallamaja sai uue elu
Mitu aastat seisis keset Põlgaste keskust maja, milles oli kunagi
vilgas elu. Aeg tegi vahepeal oma
töö ja vana hoone jäi üksildasena
konutama keset ümbritsevat aktiivset melu. Kui ühel majal pole
omanikku, hakkab ta kurvastama
ja longu vajuma.
Isegi aknaruudud olid silmad langetanud häbist oma armetuse pärast.
Peeti küll oksjoneid ja üritati väärikale
vanakesele omanik leida, kuid tulutult. Aga ühel ilusal päeval tuli juba teab-mis-värvi maja juurde noor mees ja
langetas otsuse. See mees oli Taavi Taavet.
Kas tulid ise selle peale, et Põlgastes
asuv vana puithoone, kus on ajalooliselt
asunud nii vallamaja, koolimaja kui ka
kultuurimaja korda teha?
Ei tulnud, eks ikka äia (Avo Kruusla)
suunamisel. Õppisin ise veel sel ajal Maaülikoolis kinnisvara planeerimist, sain siis
kuulda PRIA toetustest ja muudest variantidest. Kinnisvarast, majadest ja ehitamisest ma midagi juba teadsin. Nädalalõppudel, kui siiakanti sattusin, vaatasin
seda maja ning mõtlesin, et äkki tõesti on
võimalik see korda teha. Paar-kolm korda
oli see hoone olnud avalikul oksjonil, mitte ühtegi ostjat ei leidunud. Lõpuks ostsin
viimasel oksjonil pakutud alghinnaga maja ära, tegin projekti, õigemini tellisin selle,
võtsin konsulendi, kes aitas teha äriplaani.
Konsulent vormistas selle ja tegime 2009.
aastal PRIAsse taotluse. Esimene vastus
PRIAst oli eitav seetõttu, et maja rekonstrueerimise projekti ja taotluse projekti nimetused veidi erinesid. Üks oli Põlgaste
puhke- ja vabaajakeskus, teine oli Põlgaste
vana kultuurimaja rekonstrueerimisprojekt. Vaidlustasin selle otsuse, sest ametnik,
kes dokumendid vastu võttis, olnuks pidanud teatama, et taotluses on viga. Pria tunnistas oma viga jaJärgmine otsus oli jaatav
(minu jaoks positiivne). Nüüd selgus, et
hoone polegi nii hästi säilinud, kui algul
paistis. Kui maja lahti võtsime, saime ikka
päris mitme üllatuse osaliseks. Leidsin küll
ehitajad, kes olid nõus minu poolt pakutud hinna eest ehitustöid tegema, kuid ise
panustasin ka oma aega ja vaeva siia.

Mis on tehtud ja teoksil
Kanepi vallas?

L

Taavi Taavet hoiab puhke- ja vabaajakeskuse uksed valla kõigile huvilistele Foto: Ülle Sillamäe

Minu (tõsi küll võhiklik) silm ei leia
ühtki möödalaskmist ega inetust.
Ma pole kuskil eriti järeleandmisi teinud. Kõik, kes siin on käinud, on kiitnud
korralikku viimistlustööd. Aga see on kõike tänu meestele, kes ei tee ka oma tööle järeleandmisi. Sisetöödel on tegutsenud
sisuliselt restaureerijad. Peamurdmist on
küll olnud – kõveratest seintest alates.
Vanast majast jäid alles ainult palkseinad, osaliselt on alles jäetud vahelaed, sarikad.
Vahelagi oli paksult tuvisõnnikuga kaetud, kuid ometi leidus seal vanu dokumente, mille väärtuse kohta spetsialistid
oma hinnangu veel annavad. Seal leidus
pabereid daatumiga, mis algasid 1800-ga,
aga ka hilisema, kolhoosikorra algusaegade
dokumente võis tuvastada. Praegu on see
kastitäis Tartus kindlates kätes. Tegelikult
soovingi sellele hoonele panna nimeks, midagi, mis oleks
vana, väärikas ja sobilik. Üks
variantidest oleks Vana Wallamaja, aga ootan pakkumisi
ka kohalikult rahvalt. Peremehega saab ühendust meiliaadressil eestivara@yahoo.
com.
See Vana Wallamaja on
väga õdus.
Olen üritanud teha kõike
selle maja juures vanas võtToad on väga õdusad ja mugavad
mes, kuigi tänapäeva nõuded
Foto: Ülle Sillamäe

on hoopis teised. Uksed on sarnased vanaaegsetega, kuid tegelikult on need tule- ja
helikindlad, vastavalt nõuetele. See tähendab ka, et projektis kavandatud hinna eest
võis saada ainult lävepaku ja piidad.
Pealegi on toetussumma väärtus hinnatõusu tõttu kahanenud poole võrra. Kuid
jutt ei käi ju ainult majast, vaid ka maja
ümbrusest, lisandub veel ventilatsioon, mida esialgses projektitaotluses kirjas polnud.
Ühiskondlikult kasutatavas hoones on eriti
kõrged nõudmised nii ventilatsioonile kui
ka turvameetmetele, alustades kas või tuletõkkeustest.
Tulevikus saab siis kohapeal süüa teha ja tähistada seltskonnaga tähtpäevi?
Köögis on juba olemas profipliit ja profiahi, järelikult hakkavad seal tegutsema profid. Ka nõudepesumasinal on
täiendsõna proff.
Ilusast ja õdusast sektsioonkappidega
koduköögist on asi kaugel. Põrand peab
olema hõlpsasti puhastatav, köögivahendid
roostevabast. Ventilatsioon peab olema väga hea.
Küsisin ka Leader-programmist Põlvamaa Partnerluskogu toetust ventilatsiooni
väljaehitamiseks ja haljastuseks. Komisjon
käis kohal ja noogutas heakskiitvalt. Kuid
vastuskirjas seisis, et vaatamata sellele, et
minu taotlust ei rahuldata, loodavad nad,
et teen siiski investeeringu. Ometi oli ju ka
näha, et vaeva on palju nähtud ja kogu ettevõtmine pooleli jätta olnuks suisa võima-

tu. Sisuliselt ei ehitanud ma ju seda maja
endale, vaid kohalikule kogukonnale. Ka
töökohad tulevad siia juurde. Nüüdseks
on Põlvamaa Partnerluskogu komisjoni
lootus täitunud...
Kes siin majas tegutsema hakkavad?
Ikka need, kes tahavad oma tähtpäevi
tähistada, soliidseid sündmusi pidada, kuid
siin saab ka ju isegi võimlemist või aeroobikat teha.
Tegin kunagi jalgrattasporti. Sain toona seljale haiget ja see vigastus vaevas mind
vähemalt kord aastas. Aga sõbra ema on
väga hea võimlemistreener, kuid sõbrad
polnud nõus treenima koos naistega, sest
meie, mehed, ei ole nii osavad. Siis tegime
ise oma meesterühma ja treeningutel käis
meid kogu aeg ligi 20. See oleks ka siinsele kogukonnale üks uuendusliku liikumise
vorme.
Majas on mõnus ja soe.
Maja kütab maaküttepump ja sees on
kõikjal põrandaküte.
Kui palju inimesi saab siin ööbida?
Kuni kümme. Rohkem praegu ei mahu, kuid tubades on kõik mugavused. Alati jääb ka lisavoodite võimalus.
Vahepeal tegime majale tiiru peale,
vaatasime õue ja tänavale. Käisime katusel ja keldris. Võta või jäta, sellele vanurile on tõsine iluoperatsioon tehtud.
Päris kepsakas teine. Nutusest ilmest ja
väsinud palgest pole enam jälgegi.
Ülle Sillamäe

AS Arke Lihatööstus jätkab oktoobrist tööd märksa avaramal pinnal
Kanepi vallas Põlgaste külas
asuva Arke Lihatööstuse juurdeehituse esimese etapina valmis uus tootmishoone, mille
suurus on 3900 m².
Ehituse peatöövõtja on OÜ Vilcon Ehitus. AS Arke Lihatööstuse
juhataja Andres Trumm näitas uhkusega vastvalminud hoonet. Tõsi, külaskäigu ajal olid veel sisetööd
käimas ja seadmed alles ootasid paigaldust.
Arke Lihatööstus annab tööd 88
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inimesele, 22 neist elab Kanepi vallas. Andres Trummi sõnul on ettevõtlus ja selle
arendamine eluks maal kõige olulisem:
kui inimesel on tööd, ei lähe ta mujale
õnne otsima.
Projekti lõpp on järgmise aasta veebruaris. Plaanis on ka veel renoveerida
praegused tootmishooned. Kolmanda
etapi lõpuks on valmis uus kaasaegne
tapamaja.
Andres Trumm
ASi Arke Lihatööstus juhataja

Andres Trumm näitab uhkusega... Foto: Ülle Sillamäe

õpetamisel on projekt Kanepi vee- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks.
Enne, kui vald töö vastu võtab, tasub teada, et
töövõtjal on kohustus kõigi maaomanike käest,
kelle territooriumil töid teostati, võtma allkirja selle kohta, et heakorra üle pretensioone pole. Tööde teostaja peab taastama algse olukorra. Kellel on
oma krundil teostatud tööde kohta pretensioone,
andke sellest kohe vallavalitsusse teada.
Järgmisena on tulemas projekt Põlgaste vee- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks. Lähiajal hakkab ehitustegevus peale ja lõpptähtaeg on
järgmise aasta oktoobrikuus.
Ettevõtlus mis tahes vormis on ka vallavalitsuse poolt igati toetatav. Kasutame väga hea meelega
oma valla ettevõtjate teenuseid. Näiteks teostasid
Erastvere raamatukogu remonttöid ehitusega tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad. Kusjuures töö on
väga kvaliteetne ja oskuslikult tehtud. Suurfirmade
pakkumised on uhked ja kulukad, mõistlikum on
kasutada siseressurssi.
Erastvere raamatukogu on remonditud, jätkub
Soodoma külakeskuse taastamine, mis peaks valmis
saama järgmise aasta suveks.
Põlgaste endise koolimaja radiaatoritele on paigaldatud termostaatventiilid. Senini on köetud kogu koolimaja, ka neid ruume, mida enam ei kasutata. Kõige pessimistlikuma prognoosi kohaselt tasub
see investeering end ära juba aastaga.
Sügise algul toimus Põlgastes ettevõtluspäev, mille korraldasid volikogu ettevõtluse ja arengukomisjoni liikmed Avo Kruusla ja Enn Ruusmaa. Päev oli
igati tegus ja tõhus.
Lasteaia ruumidest kolib Eesti Posti Kanepi postkontor vallamaja hoones asuvatesse ruumidesse,
mille tulemusena saavad ruumi juurde nii lasteaed
kui ka raamatukogu. Remonttööd lasteaias on plaanitud järgmisesse eelarveaastasse.
Tegime muutuse ka valla ajalehe levitamises. Eelmisest väljaandest peale tuuakse Kanepi Teataja tasuta koju kätte.
Kõigile valla allasutustele kehtib kokkuhoiuprogramm, mis ei tähenda tühje taskuid. Olgem mõistlikud väljaminekutega juba täna, siis on ka homme
võimalik rahulikult ja ärevuseta eluga edasi minna.
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Kanepi vallavolikogust

N

eljapäeval, 25. oktoobril toimus Kanepi
vallavolikogu istung. Päevakorrapunkte oli
tosin ja ühena nende seast kuulati hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe
ettekannet sportimisvõimalustest ja spordiga seonduvatest probleemidest.
Spordiklubid tegutsevad, kuid vahel jääb vajaka
nii aktiivsusest kui ka tahtest. Kindlasti on tarvis
oma tegevusi planeerida.
Sügis-talviseid plaane tutvustasid Kanepi seltsimaja juhataja Marju Jalas ja Põlgaste kultuurimaja
juhataja Asta Puru.
Vastu võeti Kanepi valla arengukava aastateks
2013-2017. Arengukava projekt oli ka avalikul väljapanekul, kuid täiendavaid ettepanekuid ei tehtud.
Volikogu komisjonide esimehed andsid ülevaate
tehtud töödest ja tegemistest. Tehtuga võis rahule
jääda, kuid parendada on ka nii mõndagi.
Järgmisest aastast muutub Põlgaste pansionaadi
kohamaks nii oma valla kui ka mujaltpoolt klientidele.
Kokkuhoidlik olemine ei tähenda vaesust, kuid
ainult kokku hoides saame järgmistel aastatel elada
väärikamalt ja võlatunnet tundmata.
Vallavolikogu istungite protokollidega saab
tutvuda Kanepi, Põlgaste ja Erastvere raamatukogudes, vallamajas või lugeda valla kodulehelt
www.kanepi.ee.
Kanepi Teataja toimetus
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Kanepi vallavolikogu
hariduse-, kultuurija noorsookomisjoni
peamistest tegevustest
2012. aastal

K

omisjoni septembrikuu koosolekul
otsustati, et kõik MTÜ-d või eraisikud,
kes kulutavad valla eelarvest oma ürituse korraldamiseks 100 eurot või rohkem, peavad täitma projektitaotluse,
kaasa arvatud Kanepi seltsimaja ja Põlgaste kultuurimaja.
Projektitaotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu
enne ürituse toimumist Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjonile. Paberil projektitaotlused võib tuua Kanepi vallavalitsusse või
e-kirjana saata aadressile vald@kanepi.ee. Projektitaotluse vormi saab vallavalitsusest või komisjoni
esimehelt.
Projektitaotluse eesmärk on anda Kanepi vallas
toimuvate kultuuri- ja sporditegevuste korraldajatele ürituste vallapoolseks rahastamiseks selged piirid ja rahastamise läbipaistvuse ning võimaldada aktiivsetel valla kodanikel oma tegevusteks vahendeid
taotleda.
Kanepi Teataja toimetaja on augustikuust alates
Ülle Sillamäe. Ülle on valla tegevustega olnud kursis pikka aega, ajakirjanudsliku taustaga ja kindlasti
saab ta lehe toimetamisega hästi hakkama. Kultuurikomisjon peab oluliseks, et Kanepi Teataja viiakse nüüd iga kahe kuu tagant kõikide vallakodanike postkasti TASUTA. See on võimalik, kuna lehte
trükitakse teises firmas, seetõttu langes üksiklehe
hind nii palju odavamaks, et selle arvelt saab tasuta
kojukannet teha.
Uuendamisel on Kanepi valla koduleht, mis
saab tänapäevasema näo. Valla kohta käivat infot hakatakse jagama operatiivselt, eesmärgiga saada vallas
toimuvast ja tehtavatest otsustest võimalikult kiiresti
uut teavet.
Lisaks on plaanis kokku kutsuda valla allasutuste juhid, et arutada ühist huviringide korraldust.
Soovime välja selgitada, palju on vaja ringitunde ja
millised võiksid olla ühisüritused.
Omalt poolt soovitan senisest rohkem väärtustada kodanikualgatust ja kodanikujulgust, et saaks
üheskoos kaasa lüüa ja elavdada kohalikku seltsielu.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon

PÕLGASTE KULTUURIMAJA
SÜNDMUSED
SÜGISPERIOODIL 2012. a.
3. nov – Saal reserveeritud

16. nov kell 21.00 – Isadepäevale pühendatud tantsuõhtu ansambliga VIISER. Pääse 3 eurot

26. nov kell 12.30 –
Lasteetendus. Jälgi reklaami!
2. dets kell 17.00 – Põlgaste
küla jõulukuusel küünalde
süütamine
13. dets kell 16.00 – Paikkonna koduste mudilaste jõulupidu. Jõuluvana kontor avatakse tund enne

algust. Kõik mudilased on oodatud!

16. dets kell 12.00 – Paikkonna pensionäride jõulupidu. Esinevad Põlgaste, Ilmatsalu ja Sõmerpa-

lu isetegevuslased. Väike tänulaud, jalakeerutus.
Osavõtust ja transpordi vajadusest anna teada
hiljemalt 10. detsembriks Helju Tellingule telefonidel 7970856 või 53285118. Sissepääs on 1
euro. Tule kindlasti oma sõprade ja tuttavatega
kohtuma! Klubi „Elulõng“

28. dets kell 21.00 – Aastalõpupidu. Jalakeerutus
ERGO & Band. Pääse 3 eurot.
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Kanepi valla kaunid kodud 2012
MTÜ Kanepi Valla Seltsi eestvedamisel on Kanepi vallas ilusaid
kodusid külastatud ja tunnustatud alates 2003. aastast. Esimeste aastate osalemisjulgus
on tasapisi vähenenud.
Eesmärk pole koostada pingerida parimatest, nagu seda tänapäeval igas valdkonnas kiputakse tegema. Pigem on sooviks motiveerida inimesi oma kodusid
kujundama ja neid selle eest tunnustada.
Palju erinevaid, põnevaid, stiilseid, hubaseid ja omanäolisi lahendusi kohtab igal
aastal. Lisaks alati soe vastuvõtt ning meeleolukad ja südamlikud lood. Aastatega
on mõneski majapidamises juba korduvalt käidud ja ikka uut ja huvitavat kogetud.
Sel suvel sai kauni kodu ring tehtud augustikuul. Tunnustuse pälvisid kõik tublid
osalejad.
Inge ja Tarmo Tamm – Pedaja, Erastvere küla
Eve Seeme ja Toomas Haavapu – Põldmäe, Karste küla
Vaike ja Ülo Kärssin – Nurme tn 10,
Kanepi alevik
Jüri ja Eve Uusen – Männiku tee 3, Kanepi alevik
Tunnustuse pälvis ka Hino küla kui
ühtselt kaunis ja korrastatud elukeskkond:
Kiiri ja Aivar Lattik
Maret Kahar ja Kalev Kevade

Eve Seeme ja Toomas Haavapuu kodu Karstes. Foto: Killu Kaleva
Vesta ja Kalmar Laine
Aime ja Sergei Väronen
Kõiki osalejaid tunnustati 26. oktoobril

Kanepi vallamajas. Veel kord suur tänu kõigile osalejatele. Häid ideid ja jõudu uuteks
ettevõtmisteks kõigile kodukaunistajatele!

Julget osalemist järgmisel, juba kümnendal Kanepi Kauni kodu konkursil!
Kanepi Valla Selts

TERVISENÄDAL KANEPI GÜMNAASIUMIS
8.-12. oktoobril korraldas kooli
õpilasesindus ülekoolilise tervisenädala, mille eesmärgiks oli
propageerida tervislikke eluviise valminud amatöör-videoklippide ja tervisliku toitumise
kaudu ning anda lisateavet tervisekäitumisest.
Nädala raames toimusid 1.-6.klassile loeng-esitlused teemal „Tervislik toitumine“ ning joonistusvõistlus esitlustes
kuuldu-nähtu põhjal. Esitlusi viisid läbi õpilasesinduse liikmed Maarja Lattik,
Helena Kukk 11.klassist ja Helene Leht
12.klassist. 7.-12.klassid koostasid amatöör-videoklipid eelnevalt loositud teemadel. Teemad olid: „Suitsetamise kahjulikkusest“ (7.kl.), „Treenides olen terve
ja tugev“ (8.kl.), „Narkootikumide kahjulikkusest“ (9.kl.), „Taimetoit ja selle vajalikkus“ (10.kl.), „Alkoholi kahjulikkusest“ (11.kl.) ja „Milleks rämpstoit?“ (12.
kl.). Nädala lõpus pakuti kooli lõunatoidu
juurde tervislikku köögivilja-ampsu.
Tublimad tervisenädalal osalejad olid
joonistajatest: 1.klass ühistööga „Sügis ja

tervislik toit“, Henry Zoludev, Karl Kasesalu, Elisabet Maranik 2.klassist, Luule-Loviisa Kirillov, Rayen Käsik, Maarja Runtal 3.a klassist, Sulo Hõlst, Gerli
Oja, Valter-Verner Leis 3.b klassist, Kaie
Joala, Helena Rajatamm, Terje-Riin Tätte 4.klassist, Kadri Kalve, Lorely Kõrvel,
Monika Kattai 5.klassist, Demi Vaarask,
Risto Mäekink, Tarmo Veskemaa 6.klassist. Tunnustuse saanud videoklippide parimad: KÕIGE SELGEMA SÕNUMI
PREEMIA teemal „Taimetoit ja selle vajalikkus“ 10.klass (Meelis Hass, Keili Aigro,
Kreete Aljes, Kristina Hiir, Katrin Vestrik,
Deivi Koppel, Kristin Linder, Viivian Veski, Kristiina Rinne, Astrid Ziugmann,
Karl Kahar, Alo Pullmann, klassijuhataja
Ele Kõiv), KÕIGE AKTUAALSEMA
TEEMA PREEMIA teemal „Alkohol võtab elusid“ 11.klass (Katrin Nemvalts,
Doris Järv, Mari Neissaar, Toomas Runtal,
Ivor Turba), KÕIGE PÕNEVAMA SÜŽEE PREEMIA teemal „Lays päästab
elusid“ 12.klass (Tailo Hallap, Siim Otsus,
Mattias Lail, Tõnis Lilleoja), NÄITLEJATÖÖ ERIPREEMIA teemal „Milleks

Maarja Lattik räägib tervislikust toitumisest Foto: Aino Mõttus
rämpstoit?“ Helene Leht 12.klass.
Nädala tublimaid osalejaid autasustati veerandilõpu aktusel 19. oktoobril.
Üritust toetas Põlva Maavalitsuse Tervisenõukogu südame ja veresoonkonna-

haiguste ennetamise riikliku strateegia
2005-2020 maakondliku tegevuskava
raames.
AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht

Kanepi Seltsimajas algas sügishooaeg
Aasta lõpus 125-ndat aastapäeva tähistavas seltsimajas on tegevusi alustanud kõik traditsioonilised huviringid.
Esmaspäeviti saavad kokku eakate lauluansambli Kanarbik lauljad (kl 15.1516.15), et võtta üles lauluviis juhendaja Ülle Sakariasega. Nädala esimesel
päeval tantsivad ka Kanapää keerutajad
(kl 18.00-20.00), keda juhendab Kätlin
Hoop. Teisipäeviti on eakate naistantsurühma Vunkratas (kl 16.30-18.00) ja
segatantsurühma Valtser (kl 18.00-19.00)
kooskäimise aeg, mõlemaid juhendab Ere
Rekker-Mägi, Kanepi Harrastusteatri liikmeid juhendab (kl 19.00-21.00) Ülle Sillamäe. Kolmapäevad (kl 18.30-20.00) on
line-tantsijate päralt, juhendab Marika
Drenkhan.
Neljapäeval (kl 19.00-21.00) kõlab
seltsimajas Kanepi Segakoori laul Kalev
Lindali juhatusel.
Lisaks seltsimajas toimuvatele huviringidele on kolmapäeviti Kanepi Gümnaasiumi käsitööklassis Ele Kõivu juhendamisel eakate (kl 15.30) ja nooremate naiste
(kl 17.00) käsitööringid.

Palju jõudu, rõõmu ja loomingulisust
kõigile ringijuhendajatele, ringivanematele ja osalejatele alanud hooajaks!
Kui leidub huvilisi, kes soovivad mõne
ringi tegevuses osaleda, on hooaja algus
selleks kõige õigem aeg. Uusi liikmeid ootavad enda seltskonda harrastusteatri tegijad, teisipäeviti kl 19.00 seltsimajas.
Eriti oodatud on uued meeslauljad Kanepi segakoori ridadesse.
Rahvatantsuhuvilisi oodatakse eakate
segarühma Valtser ja loodavasse nooremate segarühma.
Ringide info ja kontaktid on olemas
Kanepi Seltsimaja kodulehel: www.kanepi.ee/seltsimaja/.
Novembrist alustab teisipäeviti kell
18.00 male, kabe ja lauamängude klubi
seltsimaja tegelastetoas. Seda uut huviklubi hakkab eest vedama Kersti Kõrge. Mõnus ajaviide pimedatel sügisõhtutel ootab
osalejaid!
Algamas on taas ka Kanepi mälumänguturniir (kord kuus reedeti), esimene
kohtumine 30. novembril kl 18.00.
Sel aastal on igal kohtumisel üks kindel
teema, mille kohta esitatakse kümme kü-

simust, lisaks viis päevakajalist uudisküsimust ja viis küsimust erinevatel teemadel,
mis võistkondade poolt kohtumisel loosiga tõmmatakse. Teema antakse eelmisel
korral teada, et osalejad saaksid paremini
ette valmistada. Vastavat teemakohast infot on võimalik kindlasti leida Kanepi raamatukogust. Oodatud on nii nooremad
kui vanemad mälumängurid. Võistkonnad peaksid olema kuni kolmeliikmelised,
aga osaleda võib ka üksinda. Parimad selguvad kevadeks.
Lisaks mälumängijatele on oodatud ka
kaasaelajad, publik. Eelmise hooaja põhjal
võib öelda, et lisaks uutele teadmistele on
võimalik igal kohtumisel saada ka paras
ports head tuju!
Pimedad sügisõhtud on sobivad selleks,
et suvereisidest meenutusi teha. Kui keegi on valmis oma muljeid kaugematest ja
põnevamatest paikadest teistega jagama,
andku sellest teada tel 5816 3636.
Novembris saab seltsimajas vaadata
meeleolukat pildinäitust pealkirjaga Lustakad vanamemmed.
Detsember on Kanepi Seltsimaja sünnipäevakuu ja siis on näitusesaalis välja

pandud meeleolukad pildid isetegevuskollektiividest ja sündmustest läbi aja.
Sündmuste kalender november–detsember 2012
02. november kell 18.00 Hingedepäeva
salongiõhtu teelauas
30. november kell 18.00 Mälumäng
02. detsember kell 12.00 Esimese advendi tähistamine Kanepi kirikus: Kanepi
Segakoori kontsert, küünalde süütamine
09. detsember kell 16.00 Advendikontsert Kanepi Seltsimajas isetegevuslastelt
14. detsember kell 17.00 Kanepi koduste laste jõulupidu
16. detsember kell 10. 00 Jõuluturg
Kanepi Seltsimajas
23. detsember kell 13.00 Eakate jõulupidu Kanepi Seltsimajas
29. detsember kell 20.00 Aastalõpu pidu ja Kanepi Seltsimaja 125. aastapäev
Ise tehtud - hästi tehtud!
Kanepi seltsimajas toimuvad tegevused
ja sündmused ootavad kõigi kogukonna
liikmete aktiivset osalemist, et muuta sügistalvised pimedad õhtud hubasemaks ja
lõbusamaks!
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Gümnaasiumiõpilased
uudistasid elu Peipsi ääres
28. septembril oli Kanepi Gümnaasiumi 10., 11. ja 12. klasside õpilastel võimalus tutvuda Peipsiveere
ajaloo ja kultuuriga.
Esimene peatus oli Alatskivil Juhan Liivi
muuseumis, kus õpilased said ettekujutuse Liivide perest ja luuletaja Juhan Liivi elust ning loomingust. Huvi pakkus rehielamu ja üllatunud
oldi tagasihoidlikest elamistingimustest, mis olid
jätnud jälje ka luuletaja loomingusse. Ka vanema
venna Jakob Liivi tegevusest ja loomingust said
õpilased teada. Tänapäeval on Juhan Liivi muuseum hästi välja ehitaud, uues konverentsimajas
oli vaadata mitu näitust ja õpilased nägid videosalvestist J. Liivi nimelisest luulekonkursist osalejate esinemistest. Renoveeritud Alatskivi lossis
võttis meid vastu kaunis mõisapreili kostüümis
giid. Jalutuskäik mööda lossi erinevaid ruume

võimaldas saada ettekujutuse eelmise sajandi
mõisaelust, sealhulgas mõisaomanike Nolckenite suguvõsast. Kunstiajaloo seisukohalt on
Alatskivi loss parim näide neogooti stiilist, olles
rajatud Šotimaal asuva Suurbritannia kuningliku residentsi eeskujul. Kindlasti jäi meelde lossi
kummituslugu ja helilooja Eduard Tubina muuseumitoas eksponeeritud balleti „Kratt” peategelase kostüüm. Möödunud suvel rikastus muuseum mõisateenijate vahakujudega, mis näisid
ehtsate ajastule omaste toimetavate inimestena
(kärner, talliposs, pesunaine, kubjas, kutsar jt).
Peipsi kaldal asuvas Kolkja kalurikülas asuvas muuseumis sai näha vanausuliste traditsioonilisi riideid, tarbeesemeid, käsitööd, tööriistu,
fotosid, raamatuid ja muud. Muuseumi giid
Anna on ise vanausuline ja rääkis külastajatele
toredaid seiku oma elust ja piirkonna kultuu-

Arenduskeskuse uksed
on ikka avatud!
Eestimaal peetakse oktoobrikuus
ettevõtlusnädalat, et tõsta tähelepanu keskmesse ettevõtlikke inimesi ja ideid ning sütitada ka teisi.
Põlvamaa Arenduskeskusse on aga
ettevõtlikkuse pisikuga inimesed
oodatud aasta läbi.
Pakume alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ning nende allasutustele, mittetulundusühingutele ja
sihtasutustele tuge ideede elluviimisel. Nii
näiteks saab konsultantide kaasabil selgust,
millist tegutsemisvormi valida ning kuidas
asutada ettevõtet või MTÜ-d. Samuti saame
abistada arenguidee väljatöötamisel ning selle elluviimiseks sobiva programmi valimisel,
projekti koostamisel ning lõpuks ka projekti
läbiviimise ja aruandluse nüansside mõistmisel.
Arenduskeskuse baasteenused ettevõtjatele:
• ettevõtlusega alustamise nõustamine, sh äri-

ühingute asutamine ja registreerimine ning
maksundus;
• äriplaani nõustamine, sh turundusplaani,
ekspordi- ja finantsplaani nõustamine;
• ettevõtte arendusplaanide hindamine ja nende elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine;
• projektitaotluste konsulteerimine;
• ühisprojektid, koolitused ja infopäevad.
Mittetulundusühingutele:
• organisatsiooni asutamine ja registreerimine;
• juhtimine, seadusandlus, raamatupidamine
ja aruandlus;
• arengukavade konsulteerimine;
• projektiideede hindamine ja nende elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine;
• projektitaotluste ja projektijuhtimise konsulteerimine;
• ühisprojektid, koolitused ja infopäevad.
Kuigi projektide nõustamine moodustab
arenduskeskuse tööst suure osa, pole alati küsimus toetusrahas. Seetõttu korraldame ka eri-

3
Kanepi valla Noortekeskuse AVATUD
HUVIRINGID ja KLUBID
Vabatahtlike eestvedamisel ja projektide toetusel loodud uued ning endised huviringid ootavad huvilisi!

riloost. See oli õpilaste jaoks täiesti uus teadmine ja pakkus arutlemisainet ka ligi kaheksa
kilomeetrisel jalutuskäigul omalaadsel Raja ridaküla kitsal peatänaval. Retkel saime kiigata
vanausuliste kalmistule, kolmele väikesele vanausuliste palvelale ja erilistele Peipsiveere arhitektuuripärlitele.
Peipsi järve ääretust sai tunda Kallastel ja ronida liivapaljanditel.
Õppekäik oli korraldatud vastavalt õppekavale ja see integreeris erinevaid õppeaineid:
ajalugu, kunstiajalugu, kunsti, kirjandust, vene
keelt, loodusõpetust, bioloogiat ja riigikaitset.
Riigikaitse ja ajaloo õppekavale toetudes vaatasime Vabadussõja mälestusmärke Alatskivil
ja Mustvees.
Ele Kõiv ja Tiiu Leppikus, õppekäigu
korraldanud õpetajad

Huviring
Draamastuudio
Trummiring
Rahvatants

Aeg
E 16.00-18.00
Kokkuleppel
K 16.00-18.00

UUS! Seiklusring

N 16.00-17.00
Kokkuleppel

UUS! Loodusring

R 17.00-19.00,
matkad
kokkuleppel

Noortekeskus

R 17.00-19.00

Noortekeskus

Kokkuleppel

Noortekeskus

N 17.00-19.00

Seltsimaja

Arif
Shingarov

Kokkuleppel

Noortekeskus

Erle Pärgmäe

DHMUVI (arvutimuusika,
DJ klubi)
Meediaklubi (koduleht)
UUS! Tantsimine (stiilid:
hip hop, breik, flexible
abstract ehk jooga)
Noorteaktiiv

ta Kanepi Vallavalitsuses (edaspidi
ametiasutus) ning isiku õiguste kohta
enda andmetega tutvumisel.
Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
Kanepi Vallavalitsus töötleb andmeid, mis on vajalikud talle pandud
avalike ülesannete ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemine andmesubjekti
nõusolekuta on lubatud andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks
või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsete isikuandmete
töötlemine.
Oma tegevuse käigus kogub ja
töötleb ametiasutus isikuandmeid ja
isikute eraelu puudutavat teavet.
Edastamise lubatavus tuleneb peamiselt kahest alusest, need on andmesubjekti nõusolek ning seadusest või
selle alusel antud õigusaktidest tulenev
kohustus.
Muudel juhtudel edastatakse andmeid isikutele, kellele andmete edastamise on lubanud andmesubjekt või
kes omavad selleks seadusest tulenevat õigust. Reeglina välisriiki andmete
edastamist ei toimu.
Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine
Isikuandmete aktiivseks avalikustamiseks peab eksisteerima seadusest tulenev selgesõnaline volitus. Aktiivselt
avalikustatakse üksikaktid ilma isikuandmeteta (seal sisalduvad isikuandmed asendatakse xxxx-dega).
Asutusesiseseks kasutamiseks on
tunnistatud teave, mis sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid.
Üksikaktide resolutiivosa passiivsel

Juhendaja
Marju Jalas
Marju Jalas
Mari Rüütli
Sirje LoodusTimmi
Hillar Irves
Tailo Hallap,
Tauri Oja
Mari Rüütli

Ajakavasse võib tulla muudatusi.
Kui tekkis küsimusi või soovid osaleda, siis võta julgesti ühendust ringijuhendaja
või Erlega.
NB! Lapsevanem või noor, tule jaga oma oskusi või teadmisi noortega! Sinu ideed
ja arvamused on oodatud järgmistel kontaktidel: Erle (5741 8850 või kanepi.noortekeskus@gmail.com)
Jälgi infot: www.kanepiank.ee ; www.facebook.com/KanepiANK
nevaid koolitusi, jagame infot ning arendame
koostöövõrgustikke. Samuti viib arenduskeskus ellu piirkondlikke arendusprojekte. Seeläbi saame saame koolitus- ja koostöövõimalusi
pakkuda turismiettevõtjatele, põllumajandusja toidusektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning
neile, kes soovivad teha esimesi samme eksporditurgude suunas.
Lähemat infot saab arenduskeskuse teenustest ja tegevustest saab http://pak.polvamaa.ee,
MTÜ valdkonna koolituste info asub ka www.
arenduskeskused.ee koolituskalendris.
Potentsiaalsete ja alustavate ettevõtete ja mittetulundusühingute nõustamine on kliendile
tasuta, sest seda finantseeritakse läbi Euroopa
Sotsiaalfondi. Arenduskeskuse uksed Põlva
maavalitsuse maja esimesel korrusel on ikka
valla!
Kaire Mets
SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja

Kanepi raamatukogus laenutuste TOP-10
1. Kersna, Vahur „7 X 7”
2. Ernits, Marje „ Leidmata“
3. Sepp, Adena „Peljatud tunded“
4. Kull, Avo „Kaubamaja“
5. Pets, Helju „Õnneõiteta sirelid“
6. Mallery, Susan „Taas kodus“
7. Pets, Helju „Ussikuninganna
Egle“
8. Sepp, Adena „Meresoolane maasikmari“
9. Mikweldt, Jaan „Kass, koer ja
kaks õde“
10. Lind, Tuule „Vale tõde“
Raamatukogus 02. okt- 02. nov
Soome Instituudi näitus „Ellujääjad. Lume ja jää linnud“.

Isikuandmetest ja nende töötlemisest

Kuidas töötleme Teie isikuandmeid ja eraelulist teavet
Isikuandmed on mis tahes andmed
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel
kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete hulka kuuluvad teie nimi, sünniaeg, isikukood,
aadressandmed, tervislik seisund, teave teie varandusliku seisukorra kohta,
delikaatsed isikuandmed, nagu näiteks andmed poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, etnilist päritolu ja
rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, andmed pärilikkuse informatsiooni kohta, biomeetrilised andmed
(Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 2).
Isikuandmete töötlemine on iga
isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine,
muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele,
päringute teostamine ja väljavõtete
tegemine, isikuandmete kasutamine,
edastamine, sulgemine, kustutamine
või hävitamine, sõltumata toimingute
teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks
ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Vallavalitsuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et eraelu
võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks teabeks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute
valdusse.
Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete koh-

Koht
Seltsimaja
Seltsimaja
Seltsimaja
Põlgaste
Noortetuba
Noortekeskus

avalikustamisel ei avalikustata isiku
elukohta ega isikukoodi.
Lepingute puhul on avalik osapooled, objekt, eelarvest raha eraldamist
puudutav lepingu osa. Avalik ei ole
tingimused.
Ärisaladuseks loetakse niisugune
teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille
avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada. Ärisaladust ei avalikustata (Konkurentsiseaduse § 63 lg 1).
Hangete pakkumused on konfidentsiaalsed, ei avalikustata (Riigihangete seaduse § 43 lg 4).
Avalikustatakse võitjaks tunnistatud pakkumuse summa.
Isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on
ülekaalukas huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega.
Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti
õigusi.
Valla ajalehes avaldame isiku nime
ja fakti, et tal on sünnipäev. Muude
isikuandmete avalikustamiseks, tuleb küsida eelnevalt isikult nõusolek.
Sündide avalikustamiseks on vajalik
kirjalik nõusolek lapsevanemalt. Surma puhul võib andmeid avalikustada.
Andmesubjektil on õigus igal ajal
nõuda isikuandmete avalikustajalt
isikuandmete avalikustamise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui avalikustamine toimub seaduse alusel.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiirangu-

ga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja
esitab teabenõude, siis sarjapiirang
tähendab, et teabenõude saamisel
vaatame üle, kas küsitud dokumenti
saab osaliselt või täielikult välja anda.
Kindlasti katame kinni Teie isiklikud
kontaktandmed (e-posti aadress või
telefoninumber). Võimalikud juurdepääsupiirnagute alused on toodud
avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule,
kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust
säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt,
ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.
Vallavalitsuses tähistatakse väärteomenetluste asjus eraisikutega peetava kirjavahetuse osas dokumendi
saaja või saatja üksnes initsiaalidega,
mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on sarjapiirang – teabenõude
esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada.
Kindlasti katame kinni Teie isiklikud
kontaktandmed, nagu e-posti aadress
või telefoninumber (v.a, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse
esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.
Väärteo otsuseid veebilehel ei avaldata. Väärteomenetlust reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik

koos kriminaalmenetluse seadustikuga. Väärteotoimikut säilitatakse vallavalitsuses 5 aastat. Selle tähtaja ületanud toimikud kuuluvad hävitamisele.
Meile tööle kandideerimisel:
- lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
- kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme
kogunud;
- kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi;
- teiste kandidaatide andmeid ei
avaldata;
- kandidaatide andmed on juurdepääsupiirnaguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult
seaduses sätestatud juhtudel;
- teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.
Kandideerija
dokumentidele
juuurdepääs võimaldatakse vallavalitsuses konkursi otsustusprotsessiga seotud ametnikele ja isikutele. Töökohale
kandideerijate avaldused koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse
üks aasta konkursi lõppemisest.
Õigus tutvuda enda andmetega
Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema
kohta kogutud isikuandmetega ning
teada saada, millises ulatuses ja mis
eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Andmesubjektil
on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates
21. leheküljest nõuda tasu 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Raamatukogu päevade raames 20.30. oktoobrini väljapanek „Meie lugejate lemmikraamat lapsepõlves ja
tänapäeval“ (küsitluse põhjal).
Esmaspäeval, 29. okt kell 18.00
„Minu Iisrael“, reisimuljed Iisraelist. Kohtumine Margit Lailiga.
Ootame raamatukokku kõiki huvilisi!!.
NB!
Kanepi Raamatukogu AVATUD:
E, T, R – 09.00-17.00 K, N –
10.00-18.00. Lõuna 12.30-13.00
Erastvere Raamatukogu avatud peale remonti: E,T, K – 10.00-17.00

Kui isik tahab rahvastikuregistris
andmed sulgeda, teeb ta avalduse Siseministeeriumile.
Riigiportaali www.eesti.ee (rubriik „Kodanikule“) kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid enamikes
riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine (vajalik
ID kaart).
Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele
võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed (Isikuandmete kaitse seaduse §
25).
Ametiasutus keeldub dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib:
1. kahjustada teiste isikute õigusi ja
vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;
2. takistada kuriteo või kurjategija
tabamist või raskendadada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaistmist.
Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema
õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Vallas on isikuandmete kaitse eest
vastutav isik vallasekretär Õie Põder.
Info tel 797 6311 või e-post oie@
kanepi.ee
Täpsemalt saate lugeda
www.aki.ee – Juhised:
Isikuandmete kaitse seadus
Avaliku teabe seadus
Õie Põder
Kanepi vallasekretär
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Esineb Kanepi segakoor. Dirigent Kalev Lindal Foto: Ingrid Ulst

Muusikat täis nädalavahetus Leedumaal
Leedu Ukmerge rajooni ja Põlva maakonna sidemed on juba
pikaajalise traditsiooniga.
Septembrikuu viimasel nädalavahetusel osales Kanepi segakoor koos
Kanepi harrastusteatriga Kanepi Laulu Seltsi poolt korraldatud õppe-ja
kultuurivahetusreisil
Leedumaale,
Ukmergesse. See oli nädalavahetus
täis kaunist sügispäikest, südamlikke
inimesi ja suures koguses laulu ning
pillimängu.
28. septembri kergelt vihmasel reedesel õhtupoolikul kogunes Kanepi
kiriku juurde seltskond muusika-ja
kultuurihuvilisi Kanepi Laulu Seltsi liikmeid ning sõpru, et asuda teele
Leedumaa poole. Eesmärgiks oli viia
Ukmerge piirkonda külakostiks kaasa killuke Eesti kultuuri ja muusikat,
tutvuda ise kohaliku kultuuriga ning
luua kontakte sealsete kultuuritegijatega. Ukmerge on umbes 25 000
elanikuga linn Vilniuse maakonnas
ja Ukmerge rajooni keskus. Kohapealseks kontaktisikuks ja organisaatoriks oli särav Auksė Pusvaškienė, kes

töötab Ukmerge linnavalitsuses ja on
tegev ka Lyduokiai külaseltsi juhatuses. Dirigent Kalev Lindali juhtimisel
andis Kanepi segakoor linna keskväljakul vägeva, rahvuslike laulude ja
tantsudega põimitud peaaegu tunnise
kontserdi. Henrik Hindrikus alustas
oma esinemist lõõtspillil Ukuaru valsi kontsertversiooniga ja sundis oma
esinemise hingestatusega möödakäijad peatuma. Väike üllatusetteaste tuli
Ukmerge rahvale ka Kanepi harrastusteatrilt: improviseeriti Kevade-lugudest inspireeritud väike tantsuline
etteaste teemal “Paunvere polka”. Peale kontserti kohtuti kohalike kultuurijuhtidega ja Kanepi segakoori dirigent vahetas muljeid Ukmerge linna
naiskoori juhatajaga. Linnavalitsuse
poolt oli organiseeritud linnamuuseumi külastus ja linnaekskursioon koos
giidiga. Eestlased said linna pidustuste
käigus vaadata ja soetada endale leedu
käsitööd. Meeldiv oli see, et linnas
toimuval sügislaadal rõhuti rahvuslikule toidule, käsitööle ning vanade
traditsioonide säilitamisele ja ekspo-

neerimisele. Mõned külaseltsid olid
üles seadnud oma kogukonna telgid,
kus pakuti ainult selle küla toodangut
ja esinesid etlejad.
Pühapäeval külastati klassitsistlikku Taujenai mõisat, mis peale nõukogude aja vintsutusi on kolme venna
poolt suures osas taastatud ja pakub
täna nii ekskursioone, peopaika, majutust, kui ka toitlustamist. Kuna üks
omanikest oli eestlastele mõisas giidiks, korraldas Kanepi segakoor tänutäheks vastuvõtu eest improviseeritud
kontserdi. Enne Eestisse tagasisõitu
peatuti veel kohaliku karusnahatööstuse ettevõttes, mille omanikud rääkisid, et võtavad külaelu tugevdamiseks
tööle ainult kohaliku kogukonna inimesi.
Kanepi Laulu Seltsi õppe-ja kultuurivahetusreis Leetu sai teoks tänu
Leader-meetme ja Kanepi valla toetusele.
Ülar Kõrge, Kanepi Laulu Seltsi
juhatuse esimees
Ingrid Ulst, Kanepi
Harrastusteater

NOVEMBRIKUU
ÕNNESOOVID
06.11 Pärja Kongo
17.11 Veera Põder
09.11 Johannes Põder
27.11 Linda Tagel
22.11 Dagi Mõttus
15.11 Keena Helekivi
22.11 Vilma Kurusk
22.11 Arnold Liivamägi
26.11 Valter Sults
27.11 Laine Lõo
18.11 Laine Laan
15.11 Kalju Lind
09.11 Eha Jõgi
24.11 Evi Kattai
19.11 Elvi Koppel
19.11 Ellen - Armilda
Põld
30.11 Helju – Armilde
Jalajas
29.11 Helga Ehte
04.11 Maie Koorm
14.11 Õie Sisask
04.11 Enno Plakso

03.11 Villu Koch
26.11 Helve
Gescheimer
DETSEMBRIKUU
ÕNNESOOVID
14.12 Heino Kongo
26.12 Leili Aavola
11.12 Elmar Errapart
04.12 Salme Vilumets
12.12 Anna Tammsalu
15.12 Erika Kongo
02.12 Aino Toom
30.12 Floreida Tiisler
12.12 Heino Kattai
27.12 Mart Saamen
30.12 Eldur Jõgi
31.12 Regnard
Feigenbaum
26.12 Heino Korts
07.12 Lehte Kikerman
09.12 Aita Sisask
23.12 Aksella Lattik
14.12 Hele – Mall
Türna

24.12 Volli Müürsepp
28.12 Erich Kährik
30.12 Viljart Pau
08.12 Pilvi Rammul
09.12 Milvi Nuuma
14.12 Andres Must
Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalistele! Soovivad Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.
TÄHELEPANU!
Sünnipäevalapsed alates
70. eluaastast, kes ei soovi, et tema sünnipäevaõnnitlus avaldatakse valla ajalehes Kanepi Teataja,
palume sellest teatada vallavalitsuse kantseleisse.
Samas palume ka sünnija surmateadete avaldamise keeldumisest lähedastel
teada anda vallavalitsuse
kantseleisse.

Vastsündinud vallakodanikud
Brita Müür Kanepi alevik
Kert Pärli Kanepi alevik

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

Õnnitleme vanemaid!
Sügispakkumine
Mootorsaed
supersoodsa hinnaga

Õhu
eeleraldus

Fliisõhufilter

Kiirkinnitusega
paagikorgid

Kauakestev Stihli
e-matic juhtplaat

MS 170 D MS 211 MS 231

199 €

339 €

399 €

Lisaks kõik saeketid –10%
Sügispakkumine kestab kuni 30.11.2012.
Stihli Picco
saekett

Meid leiad Kanepis kaupluses Aid ja Kodo
Kauplus Aid ja Kodo
August Weizenbergi 2b
tel 797 6235, 506 6711

Uus antivibratsioonisüsteem
2-MIX
mootor

Kauplus Aid ja Kodo on

Kraega
ketikaanemutrid

ainuesindaja Kanepis!

MÄLESTAME
Tammiku Pubi avatud alates
01. oktoobrist:
E - L 11.00 – 17.30
P - suletud

Nikolai Kovaljov
17.05.1952-04.10.2012
Ketter Mehik
23.02.2010 – 29.09.2012

Pakume ka catering-teenust,
tel 520 1139

Kanepi
Teataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Ülle Sillamäe, tel 5561 2427

Järgmine leht ilmub detsembris 2012.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
ajaleht@kanepi.ee või vallamajja.

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

