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Kauneid jõule ja head uut aastat!
Vallavanema veerg

Mis tehtud ja mis teoksil Kanepi vallas

Perekond Kahar, Kanepi

Perekond Suija, Piigandi

Perekond Kevvai, Jõksi

Kanepi valla ilusad kodud 2016
Kanepi valla ilusa kodu konkursil osales 6 kodu. Enamus neist oli konkursile esitatud kellegi teise poolt.
Kui MTÜ Kanepi Valla Selts kuulutas kevade lõpus välja Kanepi valla ilusa kodu konkursi 2016, oli kindel plaan, et külastatakse kodusid juulis- augustis. Paraku kadus suvi nii kiiresti,
et tegelikult jõuti kohale alles septembri algusel.
Ometi jagus ka juba sügisestesse koduaedadesse küllaga õite ilu ja lisaks juba valmivaid vilju.
Ühisteks joonteks kujunesid sel korral väga suur
hooldatav õueala, erinevate taimeliikide rohkus
ja suur pühendumine.
Nähtu avaldas komisjonile muljet. Lahkesti tutvustasid oma kodusid meile perekonnad
Kahar, Suija, Kevvai, Pärna, Kärsin, Kukk.
Kokkuvõtted konkursist tehti 24. novembril

pubis Temp ja Taar. Ühiselt vaadati fotomeenutusi selleaastastest ilusatest kodudest, samuti võisid osalejad näha albumit aastate jooksul
osalenutest. Kõik osalejad said tunnustuse ja
tänumeened. Omavahel tutvuti, vahetati muljeid ja kogemusi. Konkursi eesmärgiks ei ole
ühe, kõige tublima välja selgitamine, vaid kõigi nende tunnustamine, kes meie vallas oma
kodude eest hoolitsemisega silma paistavad.
Täname veelkord kõiki konkursil osalejaid ja
nende esitajaid. Soovime palju jõudu ja huvitavaid mõtteid kõigile oma kodude kaunistamisel ja ootame uusi osalejaid juba järgmisel
aastal!
Ilusa kodu konkurssi korraldab MTÜ Kanepi
Valla Selts alates 2003. aastast.
MTÜ Kanepi Valla Selts

Perekond Kukk, varbuse

Perekond Pärna, Kaagna

Perekond Kärsin, Kanepi

BUSSIRINGID KANEPISSE 17. DETSEMBRIL VALLA 25. AASTAPÄEVALE
KOORASTE RING
15.50 PAALI
16.05 KURVITSA SILD
16.10 KOORASTE
16.15 KAAGVERE
16.20 KARSTE

PÕLGASTE RING
15.40 SÕRESTE
15.45 LIISMITI
15.50 VARBUSE
15.55 HURMI
16.05 NIPI

16.10 PÕLGASTE
16.15 MAGARI
16.20 SOODOMA KAUPLUS
Mõlemal suunal viivad bussid
küladesse inimesed tagasi vasta-

valt soovile ja kokkuleppele kas
peale kontsertaktust (umbes kella 19 ajal) või peale ansambliga
peoõhtut.
Info: 58163636

Aastaring on kohe lõppemas ja algamas uus
tegus aasta. On aeg teha kokkuvõtteid sellest,
mis on olnud ja mida
toob aasta 2017.
Kindlasti oli selle aasta kõige
olulisemaks küsimuseks kõikides Eesti omavalitsustes haldusreform. Alguse sai see juba 2015. aasta
lõpul ja 2016. aasta möödus suuresti haldusreformi teema valguses. Tegutseda tuli
kiiresti, sest tähtajad olid ette antud. Pärast mitmete variantide arutamist otsustas
Kanepi volikogu, et haldusreformi käigus
ühinetakse Kõlleste ja Valgjärve vallaga.
Sama otsuse tegid ka Kõlleste ja Valgjärve volikogud. Tänaseks on leping koostatud, muudatusettepanekud sisse viidud
ja elanike arvamused välja selgitatud, kes
samuti pooldasid antud kolme valla liidu
tekkimist, kus uue valla nimeks saab Kanepi vald administratiivkeskusega Kanepi
alevikus. Järgmised, 2017. aasta kohalike
omavalitsuste valimised toimuvad juba
uute piiridega Kanepi vallas.
Lisaks haldusreformile on aasta toonud
mitmeid erinevaid küsimusi, millega vald
on tegelenud. Kanepi Gümnaasiumis
kaasajastati kodunduse klass koos sisustusega, valmis sai pikalt kavandatud Kanepi avalik tualettruum. Osa Kanepi lasteaia
hoonest sai uue katuse (teine osa on plaanis uuendada 2017. aastal), Põlgaste külakeskuse saal sai uue ilme ja valgustuse.
Samuti vahetati Kanepi lasteaias, Kanepi
raamatukogus ja noortekeskuses välja kogu küttetorustik ja radiaatorid. Nüüd ei
pea enam kartma torustike lõhkemisi, mis
varem muret tekitasid. Hea meel on selle
üle, et Maanteeameti poolt said mitmed
teelõigud mustkatte alla. Loodame, et ka
tulevikus tuleb rohkem tolmuvabasid teelõike juurde.
Suuremad investeeringud 2016. aastal on kindlasti seotud veemajandusega. Kanepi alevikus on renoveerimisel
viimane lõik vanu torustikke. Nende
töödega jätkatakse kevadel. Siis jäävad
veel mõned lõigud, kus uuendamist vajavad kanalisatsioonitorustikud. Samuti
on uuendamisel Kanepi reoveepuhasti
süsteemid ning Põlgaste külla on paigaldatud uus reoveepuhasti. Need kõik on
rahaliselt kallid investeeringud, mida on
rahastanud Keskkonnainvesteeringute
Keskus, kuid samuti on suure osa panustanud Kanepi vald.
2016. aastal tehti palju ettevalmistavaid
tegevusi eesolevaks aastaks. Kaks aastat
kestnud Kanepi aleviku biokütusel katlamaja planeerimine koos SW Energiaga
on jõudmas lõpule. Euroopa Liidu poolne rahastus on meil olemas. Ministeeriumis on kooskõlastamisel viimased dokumendid ja 2017. aastal alguses saab lõpuks
alustada ehitustegevusega. Jaanuaris esitame taotluse Kanepi valla tänavavalgustuse uuendamiseks. Positiivse otsuse korral
asendatakse olemasolev valgustus led-valgustitega. See annab parema töökindluse,
on säästlikum ja ühtlasema valgusega on
ka turvalisus suurem. Põlgaste inimeste

jaoks on kindlasti oluline investeering kergliiklustee ehitamine
Põlgaste küla vahele. Suurematest investeeringutest on plaanis
toetuse abil maakütte paigaldamine Kanepi Seltsimajale ning
Põlgaste külakeskusele, kus õhk
muutuks palju puhtamaks tänu
õlikütte asendamisele maaküttega. Soodomale on plaanis rajada kaasaegne mänguväljak. Jätkuvalt kaasajastatakse
valla asutuste hooneid, eelkõige haridusasutuste omi ning tehakse igapäevaseid
tegevusi, et kõik toimetused ja üldine elu
laabuksid sujuvalt.
Huvitava projektina on käsil ka Kanepi
Seltsimaja taguse ala planeering, kus Tartu
Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Maaülikooli tudengid koos õppejõududega kavandavad oma nägemust sellest alast. Kui see
on sobiv, siis saame asuda seda ellu viima.
Ootame huviga tulemust!
Kindlasti on tegevusi rohkemgi, kui siia
kirja sai. Nendest saab lugeda tulevastest
vallalehtedest. Siin on välja toodud suuremad investeeringud ja planeeritavad tegevused.
Uuest aastast plaanime oma veemajanduse üle anda AS-le Võru Vesi. Veetarbija
jaoks ei muutu eriti midagi peal lepingu
muutmise, nii nagu jäätmelepingu puhulgi. Väikese vee-ettevõttena ei ole Kanepi
Haldus pikas plaanis jätkusuutlik, kuna
väiksusest tingituna ei suuda me olemasoleva vee hinnaga majandada. Kulud, mis
vee pumpamisel ja reovee ärajuhtimisel
tekivad (elekter, saastetasud, korrashoid,
tööjõukulud jne.) on suuremad, kui saadav tulu. Samuti veeprojektidele toetuste saamine on keerulisem. AS Võru Vesi,
mis on piisavalt suur vee-ettevõte, suudab
pakkuda tarbijatele kvaliteetset teenust
ning hoida veehinna stabiilsemana, kuna
AS-l Võru Vesi tuleb hinnatõus kooskõlastada Konkurentsiametiga. Kanepi Haldus
on oma tegutsemisaja jooksul suutnud ära
teha väga palju ning Kanepi valla veemajandusest on saadud palju selgem pilt. Seni käimasolevad ja lõpetatud projektid on
olnud täpsemad ja lahendused loogilisemad tänu Kanepi Haldusele. Seda on kinnitanud ka AS Võru Vesi esindajad.
Jätkuvalt tuletan kõikidele kortermaja elanikele meelde, et aasta pärast,
alates 1. jaanuarist 2018.a. peab kortermajal olema korteriühistu. Valla poolt
tasume riigilõivu ja aitame dokumentide vormistamisega.
Aastat tervikuna vaadates võib rahule jääda ja usun, et Kanepi vald on 2016.
aastal edukalt hakkama saanud. Kõik üritused on toimunud, tähtpäevad tähistatud, suuremad tegevused ellu viidud.
Siinkohal tahaksin tänada valla inimesi,
kes on andnud oma panuse, et kõik harjumuspärased tegevused toimiksid ja ka
uued mõtted pääseksid esile.
Suured tänud Kanepi valla tööandjatele, kes lisaks oma pakutavatele töökohtadele on alati valmis ka vallas toimuvaid
üritusi toetama.
Kauneid pühi!
Mikk Järv
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 29.11.2016 istungi
protokollist
Kanepi valla 2016. aasta kuues lisaeelarve
Kanepi valla 2016. aasta kuuenda lisaeelarvega
suurendatakse põhitegevuse kulusid summas
11000 euro võrra ning vähendatakse investeerimistegevuse kulusid samas mahus. Finantseerimistegevuse kulusid ei muudeta ning samuti ei
muutu vabade vahendite kasutus.
Lisaeelarve nr 6 kogumaht: 11 000 eurot (põhitegevuse kulude suurendamine +11 000 eurot
ja investeerimistegevuse kulude vähendamine
-11 000 eurot).
Otsustati Kanepi valla 2016. aasta kuues lisaeelarve vastu võtta.
2017. aasta maamaksumäära ja maamaksusoodustuste kinnitamine
Maamaksumäärad jäävad samale tasemele
2016. aastal kehtinud maksumääradega.
2017. aasta prognoositava maamaksu tulu suuruseks on 105 000 eurot.
Otsustati:
Kehtestada 2017. aasta maamaksumääraks haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 1,4 % ja
muu maa osas 2,5 %. Vabastada maamaksust
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt
Kanepi aleviku kompaktse ala piires kuni 0,1
ha ja valla piires 0,1 ha ulatuses.
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.
Põlgaste Pansionaadi töökohtade kinnitamine
Määruse eelnõu näeb ette pansionaadi töökohtade koosseisu muutmist ja uuesti kinnitamist.
Muudatusega koondatakse majahoidja töökoht, vabanenud vahendite arvelt suurendatakse hooldustöötajate töökohtade arvu 0,5 koha
võrra. Majahoidja tööülesandeid hakkab teostama Kanepi Haldus OÜ teenuse osutamise teel
ja seda kogu Põlgaste kompleksile. Sellisel viisil
on kaetud kogu kompleksi heakord.
Otsustati kinnitada Põlgaste Pansionaadi töökohad järgmiselt:
juhataja 1,0 kohta; hooldustöötaja 7,0 kohta;
kokk 1,0 kohta. Määrus jõustub 01.02.2017.
Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja
riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Kuni 1. jaanuarini 2016 kehtinud sotsiaalhoolekande seadus jagas ülesanded valla- või
linnavolikogu ning valla- või linnavalitsuse vahel, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses pädevuse jagamisest. 1. jaanuaril 2016
jõustunud sotsiaalhoolekande seadus paneb
kogu sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kohustuse kohaliku omavalitsuse üksusele – volikogule. Seaduse sellisest sõnastusest tulenevalt
tuleb volikogule pandud ülesanded delegeerida
haldusesiseselt nii, et nende täitmine oleks võimalik ja optimaalne. Määrusega delegeeritakse
ülesanded vallavalitsusele. Ülesannete delegeerimisel järgitakse olemasolevat ning toimivat
praktikat.
Alates 1. jaanuarist 2016 kehtivas lastekaitseseaduses sätestatakse kohaliku omavalitsuse
üksuse ülesannetena tegevused. Vallavolikogu
ei saa reaalselt täita kõiki lastekaitseseadusega
kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid, vajalik ja vältimatu on ülesanded delegeerida.
Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-dega 31
ja 32 on kohalikule omavalitsusele kui hüvitise
andjale pandud ülesanded teha alusetult tehtud
kulutuste tagasinõudmise ettekirjutusi ning anda ettekirjutusi täitemenetluse seadustikus sätestatud korras sundtäitmiseks. Haldusmenetluse põhimõtete kohaselt tuleb haldusmenetlus
korraldada eesmärgipäraselt ja tõhusalt ning
võimalikult lihtsalt ja kiirelt, põhjustamata isikule üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi. Seega
ei peaks ka hüvitiste tagasinõudmiseks ettekirjutuste tegemine toimuma mitte vallavolikogu
vaid vallavalitsuse tasandil.
Riigilõivuseadus paneb kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele ülesanded esitada Politsei- ja
Piirivalveametile või konsulaarametnikule taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks
või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks.
Isikuid saab vabastada riigilõivu tasumisest või
tasutava riigilõivu määra saab vähendada nende majanduslikust olukorrast lähtuvalt. Seni on

taotluse isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks esitanud vallavalitsus, otstarbekas ja proportsionaalne on senise praktika jätkamine. Otsustati määrus vastu võtta.
Volikogu komisjonide aruanded 2016. aastal
tehtud tööst
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees Urmas Kivirand, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Aavo Maat, revisjonikomisjoni
esimees Vahur Tohver ning eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Rammul andsid
ülevaate komisjonide 2016. aasta tööst. Ettekanded on lisatud protokolli juurde ja on kättesaadavad valla kodulehel www.kanepi.ee - dokumendiregistris.
Ülevaade kolme kvartali eelarve täitmisest
Vallavanem Mikk Järv andis ülevaate 10 kuu
eelarve täitmisest. Tegutsetud on eelarve piires,
ülekulutusi tehtud ei ole.
Protsentuaalselt oleksid arvud järgmised: 83-85
% oleks määr, kus oleme kulutusi teinud.
Valitsussektori teenused - alaliigina on 75%,
millest volikogu 81%, valitsus 75%. Majandusvaldkond – maanteetransport, vallateed 73%,
jäätmekäitlus 68%, heakord 60%, tänavavalgustus 50%, elamu-ja kommunaalmajandus
81%, kalmistud 70%, tervishoid 83%, vaba
aeg, kultuur (huviringid) 73%, Kanepi Noortekeskus 78%, Kanepi raamatukogu 78%,
Põlgaste raamatukogu-külakeskus 70%, Erastvere raamatukogu-külakeskus 73%, Kanepi
seltsimaja 65%, seltsitegevus (MTÜ-de tegevus) 93%, Kanepi lasteaed 86%, Põlgaste lasteaed 81%, Kanepi Gümnaasium – valla poolt
82%, põhikool 77%, juhtimine 80%, Põlgaste
Pansionaat 82%. Sünni- ja surmatoetused on
plaanipärased, summat ei ole ületatud. Tulumaksu laekumine on plaanipärane nagu eelarves on ette nähtud.
Vallavanema info
- Seltsimaja planeeringu käigus kohtuti teist
korda Tartu Kõrgema Kunstikooliga. Seekordselt oli kaasatud ka Eesti Maaülikool. Eesmärgiks on, et nende kahe kooli koostöös valmiks
nägemus Kanepi Seltsimaja taguse ala kujundamiseks.
- On kohtutud RMK esindajaga ja teostatud
paikvaatlus selgitamaks, kuidas saaks Jõksi laululava läheduses korraldada parem parkimislahendus.
- Põlgaste kergtee jaoks on kõik vajalikud korteriühistud moodustatud. Vallavalitsuse poolt
jätkatakse teiste kortermajade abistamist korteriühistute moodustamisel.
- Turu tänaval on pikendatud tänavavalgustit.
Paigaldatud 3 uut posti koos valgustusega. Selle
aasta lõpus on kavas paigaldada Nurme tänavale
ja Nurme põik tänavale tänavavalgustus.
- Põlgaste külakeskusesse paigaldatakse uued
valgustid
- Kanepi Haldus koos ehitajatega on paigaldanud Põlgastesse uue biopuhasti. Hetkel käib
puhasti häälestus. Kanepi biopuhasti osaline
uuendus saab valmis aasta lõpuks.
- Korraldada üleskutse valla elanikuks registreerimiseks. See aasta on üle pika aja olnud selline,
kus rahvaarv ei ole vähenenud. Seoses sellega
teha üleskutse- registreerida ennast valla elanikuks. 2016. aastal registreerunud uute valla elanike vahel loositakse välja 1500-eurone Lõunakeskuse kinkekaart. Olemasolevate elanike
vahel loositakse samuti välja 1500-eurone Lõunakeskuse kinkekaart
Volikogu protokolliline otsus: anda nõusolek
vallavalitsusele korraldada kampaania- registreeri Kanepi valla elanikuks. Isikud, kes on registreeritud Kanepi valla elanikuks 2016. aasta
jooksul ja enne 01. jaanuari 2016 ning on jätkuvalt Kanepi valla elanikud - loositakse välja
kaks 1500 eurost Lõunakeskuse kinkekaarti.
Volikogu otsused
Otsustati pikendada Valla Aukodaniku ja Aasta Tegija kandidaatide esitamiseks tähtaega kuni
15. jaanuar 2017. Vastav info avaldatakse valla
kodulehel, raamatukogudes ja valla ajalehes.
Istungi materjalidega saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla kodulehel www.
kanepi.ee - dokumendiregistris.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär
Õie Põder
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Jõulutoetuse maksmine
pensionäridele
Kanepi Vallavolikogu 29.11.2016 otsus nr 44

1. Maksta jõulutoetust 63-aastastele ja vanematele vanaduspensionäridele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne alaline
elukoht on Kanepi vald.
2. Määrata toetuse suuruseks 20 eurot. Toetus makstakse välja sularahas pensionitunnistuse esitamisel. Avalduse alusel
kantakse toetus toetuse saaja või avalduses näidatud kolmanda isiku pangakontole.
3. Toetuse maksmise viimaseks kuupäevaks on 31.01.2017.

Talihooldusest Kanepi valla teedel
Talv paneb liiklejaid tavapärasest rohkem muretsema
oma igapäevaste liikumisvajaduste võimaluste üle. Alljärgnev artikkel annab ülevaate meie vallas tehtavatest
lumetõrjetöödest käesoleval
talvel.
Talihoolde tellijaks on Kanepi
Vallavalitsus. Lumetõrjetöödeks on
vald jaotatud kaheksaks piirkonnaks:
I piirkond - Karste, Kaagvere
küla Kanepi- Otepää teest paremat
kätt ja Jõksi, Heisri küla tervikuna.
Töid teostab Eino Hani Tammiku
talu. Kontaktisik Margus Hani,
telefon 5615 0256.
II piirkond - Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest
vasakut kätt ja Kooraste, Rebaste
küla tervikuna ning Jõgehara küla
osaliselt. Töid teostab TREV-2
Grupp AS. Kontaktisik Rein
Tamm, telefon 521 0391.
III piirkond - Hino, Jõgehara,
Koigera, Erastvere küla tervikuna.
Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514
0335.
IV piirkond - Kanepi alevik.
Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514
0335.
V piirkond - Piigandi küla tervikuna, Kaagna küla osaliselt. Töid
teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik
Kalmer Lina, telefon 514 0335.
VI piirkond - Soodoma, Magari küla, Närapää tervikuna. Töid
teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik
Kalmer Lina, telefon 514 0335.

VII piirkond - Põlgaste, Sõreste küla tervikuna. Töid teostab
Hurmi Agro OÜ. Kontaktisik Marek Kruusla, telefon 53429099.
VIII piirkond - Lauri, Hurmi,
Varbuse küla tervikuna ja Kaagna
küla osaliselt. Töid teostab Hurmi
Agro OÜ. Kontaktisik Marek
Kruusla, telefon 53429099.
Kanepi aleviku kõnniteid ja platse hooldab täiendavalt TREV-2
Grupp AS. Kontaktisik Rein
Tamm, telefon 521 0391.
Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel tellijalt või kui
langenud lumekihi paksus teedel
ületab 10 cm. Sahkamise järgselt
ei tohi koheva lumekihi paksus teel
ületada 5 cm.
Teede hooldajate eesmärk on anda endast parim. Lumetõrjetöödega soovitakse alati kiiresti toime
tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist häiriksid.
Valla territooriumil teostab vastavalt vajadusele talihooldust 9-14
erinevat lumetõrjemasinat. Selleks,
et 24 tunni jooksul lumetõrje ära
teha, piisab täna sellest masinpargist. Teehooldemasinad ei jõua palju sadanud lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida
teid pidevalt puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel
palume arvestada ja varuda aega
ühest punktist teise jõudmiseks.
Üldjuhul toimub lumetõrje peale
lumesaju ja tuisu lõppu.
Inimesed, kes soovivad eriaegadel ja erijuhtudel välja- või juurdepääsu oma elamule, peavad ise

kokku leppima piirkonnas töid
teostava ettevõtjaga. Eritellimised
maksab inimene ise. Töövõtulepingu kohaselt Kanepi vallavalitsus ei
vahenda firmade tellimusi töövõtjale.
Enamasti tehakse hooldustöid
pimedal ajal, kui tuul ja sadu vaibuvad. Tahtmatult võib siis lume
lükkajal mõni teeots märkamata
jääda. Samuti esineb juhtusid, kus
enamike teede sõidetavus on normaalne, aga üksik koht teel on täis
tuisanud. Sellistel juhtudel helistage palun oma piirkonna lumetõrje tegijale. Kanepi valla lumetõrjet
tegevad ettevõtjad paluvad tähistada kinnistutel olevad teed, truubid,
ülesõidukohad ja erilist tähelepanu
vajavad postid, kivid, lillepeenrad
jms., mis kattuvad lumega. Vajalik
on vaadata üle ja ära lõigata teedele
langev võsa, mis takistab teehooldusmasinate liikumist (tee laius
mitte vähem kui 4m).
Tähelepanu! Vabaks liiklemiseks suletud erateedel lumetõrjet ei
teostata.
Talv ja sellega kaasnev lumi ning
libedus ei ole meie piirkonnas mingi loodusõnnetus. On soovitav, et
iga liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandaks oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne
teeleminekut tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadio uudiseid ja ilmateateid.
Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile !

Aare Plato
maa-ja keskkonnanõunik

Kanepi valla Aukodaniku ja Aasta
Tegija kandidaatide nimetamine
Kuni 15. jaanuar 2017 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, sotsiaalvõi 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 Kane-

pi 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 vallavolikogu esimehe nimele
märgusõna all “Valla Aukodanik”
või “Aasta Tegija” hiljemalt 15. jaanuariks 2017.

Ülikiire internet Kanepis
Skylive Telecom paigaldas
detsembri alguses Kanepis
asuva mobiilimasti tippu uue
tehnoloogiaga võimsa saatja, mis võimaldab nüüdsest
Kanepi ja selle lähiümbruse
elanikel osa saada ülikiirest
internetiühendusest.
Ideaalsetes tingimustes võib kiire interneti leviala ulatuda isegi kuni 15 kilomeetri kaugusele saatjast,

aga tavaoludes sõltub palju ka looduslikest oludest, näiteks takistustest saatja ja vastuvõtja vahel.
Interneti kiirus on kuni 400/400
Mbit/s, mahupiiranguid ei ole ja allalaadimist ei piirata üheltki veebilehelt. Iga klient saab garanteeritud
kiirusega internetiühenduse. Tavaoludes on rohkem kui piisav ka
ühendus kiirusega 100/100Mbit/s
või isegi 50/50 Mbit/s. Selliste

ühendustega on võimalik nautida
näiteks 4K kvaliteedis filme ja muusikavideosid. Ühenduse saamiseks
tuleks minna veebiaadressile www.
skylive.ee ja täita taotlus, peale mida tuleb kohale Skylive Telecomi
tehnik, kes testib signaali tugevust
ning paigaldab ühenduseks vajalikud seadmed.
Teet Kalmus
Skylive Telecom
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Kanepi vald 25
Vallavanemad
ÜLO LEIB – Kanepi Küla Rahvasaadikute Nõukogu (volikogu) esimees 04. jaanuar 1990 – 17. oktoober 1993. (Vahepeal sai külanõukogust vald 19.12.1991). Volikogu esimees ja vallavanem olid ühes isikus.
Esimesed kohalike omavalitsuste volikogu valimised toimusid 17. oktoober 1993. Vallavanem ja volikogu esimees valiti eraldi.
AIVAR LUTS – esimene ametlik vallavanem 17.10.1993 –
17.05.2012 (18 aastat ja 7 kuud)
URMAS HALLAP – 28.11.2013 – 14.10.2014
MIKK JÄRV – alates 17.11.2014

Volikogu esimehed
Jaan Lauk – oktoober 1993 – oktoober 1996
Vahur Tohver – oktoober 1996 – aprill 2013
Vaidu Vidil – aprill 2013 – oktoober 2013
Arno Kakk – alates oktoober 2013

Volikogu koosseis
3 volikogu liiget Meinhard Aljes, Arno Kakk ja Vahur Tohver on volikogus olnud algusest peale s.o. alates oktoobrist 1993.

25 aastat maareformi
Kanepi vallas

25 aastat tagasi algas Eestis maareform eesmärgiga anda
maa peremeestele ja luua eeldused selle tõhusaks kasutamiseks. Maareformi seadus hakkas kehtima 1. novembrist 1991. Maareform on üks noore riigi esimesi ja tähtsamaid reforme. Eelmisel Eesti Vabariigil see jäigi pooleli.
Maareformi käigus tagastatakse või kompenseeritakse endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa, antakse tasu eest või tasuta maa eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise
isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse ja määratakse kindlaks
riigi omandisse jäetav maa ning seatakse ehitise omaniku kasuks hoonestusõigus või maareformi seaduses sätestatud alustel kasutusvaldus.
Tänaseks on maareform sellises seisus, et võiks juba ka kriipsu
alla tõmmata ja reformi lõpetatuks lugeda. Millalgi peab selle otsuse ju ikka tegema. Kui täna kellelgi on maareformi osas veel midagi
tegemata, peab ta väga tõsiselt peeglisse vaatama.
Valla territooriumist on maakatastrisse kantud üle 99 protsendi
maast ehk 22 984,1 hektarit,
millest valdav osa (64 protsenti) kuulub eraomanikele, veidi üle kolmandiku (35 protsenti) riigile ja 0,3 protsent vallale ning 0,7 protsenti
on reformimata. Moodustatud on ligi 3038 katastriüksust.
Toimingud maaga ei lõpe aga kindlasti maareformi lõppemisega. Inimeste vajadused muutuvad ajaga. Keegi tahab maad müüa, teine jälle
osta. Inimesed soovivad rajada kodu, osta suvilat, harida põldu. Maa on
tänaseks samasugune kaup nagu iga teine.
Meie maareformi põhisuund oli maade tagastamine võimalikult
endistes piirides, mis tingis suures osas ka tänase olukorra, kus talu koosneb mitmest lahustükist. Erastatud maaüksused on kiilutud
tagastatud maade vahele ja sageli väga kummalise kujuga. Maa harimise seisukohalt ei pruugi selline olukord sugugi otstarbekas olla.
Nii ongi tekkinud olukord, kus üks ilus suur ja hästi haritav põld on
maareformi käigus korralikult ära tükeldatud.
Ja kui naabrimehega veel saab kokkuleppele maa kasutamise osas,
siis tagastamise teel omanikuks saanud vanaprouaga Austraaliast on
kindlasti raskem asju ajada. Kui veel juhtub, et mõnel tükikesel omanikku ei olegi ja maa ootab riigi omandisse jätmist ning riigivarana
müüki, siis ei olegi kellegagi läbirääkimisi pidada olgu või juurdepääsu tagamiseks. Nii et reform võib küll läbi saada, aga muutuste aeg
seisab veel ees.
Maareformi erinevatest valdkondadest on kõige vähem tegeletud hoonestusõiguse seadmisega. Probleemiks on see, et ei ole välja selgitatud ehitise omanikke või pole neile selgitatud võimalusi
ehitise aluse maa omandamiseks või hoonestusõiguse seadmiseks.
Teatavasti on riik loonud ehitise omanikele täiendava võimaluse
saada ehitise juurde kuuluva krundi omanikuks. Kui seda võimalust ei kasutata, jääb maa riigile ja ehitise omanikule jääb üksnes
ehitise ja selle juurde kuuluva maa kasutusõigus. Seega peaks iga
ehitise omanik välja selgitama, kas tema hoonete juurde kuuluv
maa on kantud kinnistusraamatusse ja kui ei ole, siis pöörduma
vallavalitsuse poole, et teada saada, millised toimingud on maa
vormistamiseks vajalik teha.
Maareformi on läbinud see maa, mis on saanud peremehe ja kantud maakatastrisse. Kui maa on vormistatud riigi omandisse, korraldab
maa-amet sellele võimalikult kiiresti kasutaja või uue omaniku leidmise.
Kuna tegu on riigivaraga, toimub maa müük või rentimine enampakkumise korras. Müüki suunatakse enamasti väiksema pindalaga põllutükid. Väärtuslikku põllumaad riik ei müü, vaid jätab reservmaaks ja
annab viieks aastaks rendile. Nii rendi kui ka müügi korral on senisel
maakasutajal eelis, kui eelnevalt oli üle poole pakutatavast maast tema
kasutuses. Sellisest eesõigusest teavitatakse maakasutajat enne enampakkumise läbiviimist. Maa rendi- ja müügihind kujuneb enampakkumise
teel.
Reformiga on pandud alus maa tsiviilkäibe tekkimisele, mis omakorda on mõjutanud kogu meie majandust. Nüüd tuleb teha tugev lõpuspurt, maareform lõpetada, et kogu maa saaks omaniku.
Aare Plato,
Kanepi valla maa- ja keskkonnanõunik

Kanepi valla 25.aastapäevaks
25 aastat on ühele omavalitsusele piisavalt pikk aeg, et
aru saada kui kiiresti meie
ühiskondlik mõtlemine, poliitiline kultuur, omavalitsuse
õiguslik baas ja rahalised võimalused on ajas muutunud.
Oma ajaloo vältel on Kanepi kandnud erinevaid nimesid, alustades esmamainimisest Kanapieza külana
1582. aastal, Kanepi kihelkonnana
1675. aastast ja Kanepi vallana 1939.
aastast.
19. detsembri 1991.aasta otsusega
on välja antud Kanepi valla loomise
dokument. Sisuliselt tähendas omavalitsuse staatuse saamine iseotsustamise
õigust, mis ütleb üheselt, et ei kuuluta enam täitevkomitee võimu alla, vaid
hakatakse omi asju ja tegemisi ise otsustama
Kui Ülo Leib 1991. aastal vallavanema ameti vastu võttis, puudus valla
põhimäärus, vajalikud seadused, korda reguleerivad õigusaktid ja eeskirjad,
vajalike toetuste maksmise korrad.
Esimesed aastad kulusidki valla
ülesehitamisele. Eeskuju polnud eriti kusagilt võtta, sest kõik loodavad
omavalitsused alustasid ju praktiliselt
samalt tasemelt.
Algas elu ümberkorraldamine nii
finantsmajanduse kui ka elukorralduslike reformide näol. Alustati maareformi, põllumajandusreformi ja
omandireformi ellu rakendamisega.
Kiire aeg nõudis kiireid otsuseid, aga
samas oli otsustamisel näha palju üksmeelt, kodanikujulgust, suurt optimismi ja oma riigi loomise tahet, kuid
samas ka palju nõutust ja peataolekut.
Olla omanik ja ise otsustada oli veel
võõras ja läbikäimata tee. Lõpujärgus
olev maareform kestab tänaseni. Kas
reformid olid ootuspärased ja ennast
õigustasid või mitte, seda teame ainult
meie, asjasse puutuvad inimesed.
Vallale üle tulnud kultuuri-, haridus
–ja muudele asutustele lisandus katlamaju, pumplaid, vee- ja kanalisatsioonitrasse, hooneid. Enamus nendest
olid vananenud ja uuendust vajavad.
Otsuseid tuli teha kohe, sest seda vajas
kogu valla rahvas. Nende otsuste õigsust ja vilju hindavad tulevasd põlved.
Taasiseseisvus tuli koos talongide
ja tühjade lettidega. Suhkur, alkohol

Volikogu viimane istung Kevvai Turismitalus 2005.aastal. Foto Õie Põderi kogust

ja isegi tuletikud kuulusid jagamisele.
Loomulikult on seda täna raske mõista, aga inimesed mõistsid, et see on
mööduv ja paremad ajad ei ole enam
kaugel.
Ka esimene valla 1992. aasta eelarve oli nii vallavanemale kui raamatupidajale raske ülesanne. Polnud teadmisi ei vajaminevate kulutuste ega vallale
laekuvate tulude osas. Siiski õnnestus
esimene iseseisev eelarve luua veel vana süsteemi baasil. Puuduoleva osa eelarvest doteeris riik ja nii tulid tasapisi
teadmised ja arusaam uuest omavalitsuse fiskaalpoliitikast.
Reformide realiseerumisega koos
lõpetasid tegevuse mitmed ettevõtted
või reorganiseerusid uuteks. Selle tulemusena kerkis samas ka töötute arv.
Uue valla ülesanne oli abistada toimetuleku ja muude eluliste probleemide
lahendamisel. Probleeme oli aga palju.
1992. aastal, vahetult enne jaanipäeva toimus rahareform ja saime kõik
kätte oma raha – oma Eesti krooni.
See andis meeleoluka teadmise, et kõik
saab olema hästi.
Kui täna vaadata tagasi valla algusaastatele, siis võib öelda, et meie ootused riigi ja omavalitsuse suhtes on täitunud. Omavalitsuse üheks alustalaks
on olnud ettevõtlus. Kanepi on läbi
ajaloo olnud tugev põllumajanduspiirkond, kuhu on lisandunud töötleva tööstusena Arke Lihatööstus. On
arendatud metallitööstust, puidu töötlemist, mööbli tootmist ja palju muud.
Rasketest aegadest hoolimata on meie
ettevõtlus suutnud areneda ja toonud

vallale isegi riigi ulatuses tunnustust
juurde. Hea asukoht on loonud meie
inimestele võimaluse õppida ja töötada ka väljaspool meie valda. Mustkattega teed lubavad mugavalt Kanepisse sõita nii Tartust, Põlvast, Otepäält,
Antslast kui ka Võrust.
Omavalitsuse roll on ajas muutunud ja valla suurim ülesanne on pakkuda meile kõigile kvaliteetset ja turvalist elukeskkonda, kus on võimalused
tegeleda ettevõtlusega, puhata, mõtteid koguda, kultuuriüritusi nautida
ja seltsitegevustes kaasa lüüa. Seltsitegevus ja selle igakülgne materiaalne ja
moraalne toetamine on märgilise tähendusega ja muutub aastast aastasse
olulisemaks osalusdemokraatia väljendusvormiks valla kodanikkonna ühtsuse loomisel.
Nende aastate jooksul on Kanepi
vald kujunenud võimekaks, turvaliseks
ja perspektiivselt arenevaks omavalitsuseks. Meil on nägus ja mugav seltsimaja, kaasaegsed lasteaiad, eeskujulik
pansionaat, kena vallamaja. Oleme valla võimete kohaselt kaasajastanud meie
kooli, mis sai sellel aastal võibolla kaasaegseima kodundusklassi maakonnas.
Olen tänulik valla volikogule, kes on
võimaldanud meie lastele tasuta toitlustamise nii koolis kui ka lasteaedades.
Südamelähedane on olnud volikogu tahe Kanepi kiriku tegevuse toetamisel, sest kirik koos selle juurde kuuluva aiaga on märk meie esivanemate
vaimusuurusest, aegumatust kultuuriloost ja toonasest kogukonna kindlast
üksmeelest. Volikogu tahe on 2017.

aastal remontida ka kirikut ümbritsev
aed.
Märgilise tähtsusega oli Kanepi kihelkonna 340 sünniaasta tähistamine.
See sündmus tõi meie kultuuriloost tänapäeva ühe auväärse kihelkonna pika
ajaloo. Täna räägime uuesti valdade
liitumisest ja kolmest vallast koosneva kihelkonna suuruse Kanepi valla
tekkest. Kui täna innustatakse ja meelitatakse omavalitsusi liituma lisaraha
andes, siis 1991. aastal premeeriti kiiremaid liitujaid “Žiguli” autodega.
Eks iga hoone ole selle arhitektide
ja ehitajate nägu. Nii on ka iga vald
oma aktiivsete inimeste nägu. Kauaaegne vallavanem Aivar Luts ja volikogu esimees Vahur Tohver on omi mõtteid ja nägemusi salvestanud Kanepi
valla tegemistesse. Milvi Hirvlaane on
teinud uskumatuna tunduvat tööd
meie kultuuriloo jäädvustamisel; Jaan
Tiivoja, Laine Laan, Helju Leib, Asta
Puru ja lugematu arv teisi meie kogukonnale pühendunud eestvedajaid on
need, tänu kelledele saame oma valla
üle uhkust tunda. Tänu nendele on
edenenud siinmail haridus, kultuur,
seltsielu ja jätkunud meie esivanemate
pärandi väärikas säilitamine tulevastele
põlvedele.
Inimesed ongi need, kes määravad
kogukonna ja valla edukuse. Hea meel
on selle üle, et meil olid ja on edumeelsed inimesed ja läbi selle tugev omavalitsus. Palju õnne sünnipäevaks kogu
vallarahvale!
Arno Kakk,
Kanepi Vallavolikogu esimees

Põlgaste Pansionaadi seitse aastat
Seitse tööaastat Põlgaste
Pansionaadis on seljataga.
Need on olnud väga töised
aastad, mis on pakkunud raskeid väljakutseid ja ka palju
rõõmu.
Põlgaste pansionaat alustas tööd
2009.a. oktoobri alguses Põlgaste koolimaja vastvalminud juurdeehituses.
Vanas hoones lõpetas töö kool. Alles
jäid lasteaed, külakeskus-raamatukogu,
nüüdseks on lisandunud ka lastehoid.
Põlgaste pansionaat pakub hooldusteenust 22 -le hooldust vajavale eelistatult Kanepi valla inimesele.
Abivajajate eest hoolitsevad 6 hooldustöötajat, 1 tegevusjuhendaja ja 2 kokka. Viimased hoolitsevad nii laste, vanade kui ka personali eest, et kõikidel
oleks kõhud täis. Kogu hoonekompleksi korrashoiu eest kannavad hoolt 2
majahoidjat.
Pansionaadi personal on olnud väga
tubli ja hooliv oma tööülesannete täitmisel. Eraldi väärib tunnustust meie
hea kokk Eve Paloson, kes töötab Põl-

Põlgaste Pansionaadi personal avamisel 2009.aastal. Foto: Marika Drenkhan

gastes aastast 1982, toitlustades koolilapsi, hiljem lisaks lasteaialapsi ja pansionaadi elanikke.
Tore, et asume ühes hoones lasteaiaga: kadripäeva laule ja tantse käivad
nemad meile esitamas, samuti jõululaule laulmas ja emadepäeva kontserte

andmas. Tänan lapsi ja nende õpetajaid. Meil on olnud palju häid sõpru,
kes on aidanud pansionaadi elanike
argipäevi rõõmsamaks muuta: lasteaialapsed, kultuurimaja naisansambel,
lõõtsamuusikud.
Soovin, et uus aasta tuleks tegu-

derohke, rõõmus. Rohkem üksteise
mõistmist, heasoovlikkust ja et heateod ei lõpeks!
Head vana aasta lõppu! Teguderohket ja õnnelikku uut aastat kõikidele!
Marika Drenkhan, Põlgaste
Pansionaadi juhataja
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MTÜ Põlgaste
Maaelu Selts on
tegutsenud 17
aastat

21.oktoobril 1999 eesotsas endise Kalevi
kolhoosi esimehe Harald Truija ja 10 teotahtelise inimese toel loodi MTÜ Põlgaste
Maaelu Selts. Valiti juhatus, võeti vastu põhikiri.
Peale kolhoosi likvideerimist ja Laurioru vabaõhulava erakätesse müümist polnud Põlgaste rahval
enam suveürituste pidamise kohta. Harald Truija
ettevõtliku inimesena hakkas mõtlema, et ilma laululavata on väga raske ja kutsus kokku ärksamad inimesed kellega koos asutati lõpuks Põlgaste Maaelu
Selts 1999 aastal. Mõte oli ehitada laululava Põlgaste kooli taha pargi servale. EAS-i, Põlgaste HLÜ ja
Kanepi valla toel sai laululava projekt rahastatud.
16.juunil 2002 oli Põlgaste laululava avamine
1999 – 2007 oli seltsi eestvedajaks Harald Truija, alates 2008.aastast Milvi Klaar. Märgiline oli ringide töö, seltsis tegutseb siiani perenaiste- ja käsitööring. Seltsile eraldati endises Põlgaste koolimajas
ruum kooskäimiseks. Sponsorite abiga muretseti
lauanõud, minipliit, õmblusmasin, kudumisaparaat, koolist saadi mööbel.
Seltsi ettevõtmised on enamikus teoks saanud tänu viiele suuremahulisele projektile, mis rahastati
KOP-ist ja kus kaasfinantseerijaks ja partneriks sai
Kanepi Vallavalitsus. Igal aastal on käsitööring välja
pannud oma seltsi liikmete tööde näituse. On läbi
viidud koolitusi käsitöö, tervishoiu, kangakudumise ja arvutikasutamise kohta. Käidud inspiratsiooni
otsimas õppereisidel Eestis, Lätis ja Soomeski. Seltsi
eesmärgiks on ühendada kogukonna inimesi läbi tegevuste ja koosolemise, et kõik tunneksid end väärtuslikuna ja vajalikuna. Seltsi soov on aidata kaasa
Põlgaste piirkonna arengule läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.
Oleme tähistanud pidulikult seltsi 10. ja 15. aastapäeva, kus autasustasime tänukirjaga seltsi asutajaliikmeid ja tublisid käsitöötegijaid. Eriti tahaks
esile tõsta käsitööringi juhendajat Õie Lokki ja
Härtsi Müürseppa, kellel alati ideed varnast võtta
ning midagi omapärast teha. Aastal 2016 on seltsis
22 liiget.
Suured tänud kõigile seltsi liikmetele, nende peredele, Põlgaste ja lähikülade rahvale, kes on meie
tegemistest aktiivselt osa võtnud. Aitäh koostööpartneritele Põlgaste lasteaiast, pansionaadist, kultuurimajast, Päri Seltsist soodomalt, Põlva Arenduskeskuse spetsialiste, kes nõustasid projektide
kirjutamisel, Kanepi valda, meson meie taotlusi
toetanud.
Ilusat jõuluaega!
Õnne, tervist ja jõudu algavaks aastaks!
Milvi Klaar
MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsi juhatuse esimees
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Asta Puru, kauaaegne Kanepi valla kultuuritöötaja
Kuidas Sinust sai kultuuritöötaja?

Kuidas hakkasid toimuma külapäevad?

Töötasin Kalevi kolhoosis ametiühingu esimehena. 1991. aastal kolhooside lagunemise ajal pöördus
minu poole Ülo Leib ja kutsus kultuurimajja tööle:
„Asta, hakka kultuuritööd tegema, sa tunned inimesi, tule hoia seda, mis meil on, pärimuskultuuri.“ Nii
sai minust kultuuritöötaja. Põlgaste kultuurimajas
oli ette nähtud ka kunstilise juhi koht, kellena töötas
Milvi Lokk. Jätkasime juba olemasolevate ringidega.
Leidsime sõprusmajad Nõunist, Ahjalt, Lahedalt,
Antsla linnast. Osalesime maakondlikel üritustel ja
maakonna isetegevuslased tulid meile. Koostöö Kanepi kultuurimaja juhataja Ly Laugaga oli samuti
hea ja teisiti poleks saanudki.

Külapäevad said alguse üheksakümnendatel.
Erastveres ei saanud enam üritusi teha ja hakkasime seal korraldama külapäevi. Põlgaste kultuurimajal oli kohustus korraldada üritusi Erastvere ja Soodoma rahvale.
Liikumine Kodukant läks käima. Meenub see
kord, kus esines Erich Müürsepp Kanadast. Heini
Kongo, Luule Valli rääkisid esimesel kodukülapäeval.
Saal oli rahvast täis, esines Kanepist segaansambel,
Kaarel Tuvike. Tegevused olid väljas, sportlikud
mängud. Nii hakkaski see toimuma, peaaegu iga aastal ja kujunes traditsiooniks nii Soodomal, kus külapäevadega alustati, kui ka Põlgastes.
Põlgastes külapäevade alguse juures olid Ainar Põder, Inge ja Siret Rammul, Piret Kurusk, Pille Visla –
noored aitasid, otsisime sponsoreid, kõike tegid noored ise. Noorte abi oli väga vajalik, ilma ei saanud,
kultuuritööd üksi ei tee mitte keegi.

Sa oled väga hea suhtleja, võitsid juba alguses
inimeste poolehoiu ja lükkasid käima üle valla
kuulsad Erastvere peod.

Peod toimusid Erastvere vanas majas, aga see oli
hea koht, saal oli puupüsti rahvast täis, taheti olla,
pidutseda.
Üks helge mälestus on sellest ajast. Talvine aeg,
raske lumi oli elektrijuhtmetele vajunud ja järsku kadus peo ajal vool. Peokingad jalas, läksime otsima,
kus viga on, Ivari Saare ja Reeli Kork, kes olid ansamblis, aga ei saanud voolu tagasi. Saal oli rahvast
täis ja Reeli võttis tavalise kitarri ja mängi selle saatel,
väga ilus oli. Ansambel oli nii lahke ja tulid järgmine
nädal uuesti, et teha korduspidu.
Erastvere majas korraldati pidusid nii kaua, kui
kannatas veel sisse minna. Aga maja peagi tehniliselt
enam ei kandnud, ahjude juurest hakkas lagunema
ja siis tulidki välipeod, külapäevad.
Iga kuu pidi olema kaks pidu. Üks oli ansambliga
pidu ja teine oli disko. Leidsime Antsla kandist
diskori: Väino Tamm oma noorte väljaõpetatud
diskoritega hakkas meil käima.
Lauriorg oli ka suur tõmbenumber, on meeles
kuidas korraldasime Milviga Kuldse Trio kontserdi,
müüsime 3000 piletit, üritus oli super.

Päri Selts loodi Põlgaste kultuurimaja juurde

Tulid kokku aktiivsed inimesed Külli Oja koolidirektor, Rinne Ruth, Sirje Kongo, Tiiu Ziugman,
Malle Kongo – tegime Päri Seltsi. Põlgaste kultuurimaja ja kool tegid sõbralikku ja head koostööd.
Õppisime projektide kirjutamist ja saime toetust.
Olid igasugused ettevõtmised, näiteks püüdsime
saada kutseõppe koolitusi nii õpilastele kui täiskasvanutele. Siiani on meeles naeruteraapia koolitus.
Tundsime, et nii suudame laiendada hariduskultuuri. Esimest korda koos kooliga valisime Põlgaste Kevadmemme, vastlapäevad olid kooliga koos. Eakad
näitasid lastele kraasimist, vanu rahvatraditsioone,
vastlakombeid.
Põlgastes on aktiivsed pensionärid

1995-1996 loodi pensionäride klubi, Kanepis juba tegutses. Põlgaste omad tulid kokku ja Voldemari
Issaku eestvedamisel tehti klubi Elulõng, seal toimusid igasugused õpiringid, neid vedas Eha Parras. Kutsuti esinema külalisi tervishoiu ja toidu teemadel,

igasugustest eluvaldkondadest. Elulõng oli mul nagu
üks suur ring, kus oli 70 liiget. Voldemar kirjutas 5
kohalikku näidendit, ise lavastas. On meeles Kaie ja
Jüri Pallo esinemine, väga ilus oli, jõuluootuse aeg.

Sa oled alati noorte peale mõelnud, et neil oleks
huvitav Põlgastes elada.

Tolleaegsed noored olid väga aktiivsed. Liikumine Teeme ära ei olnud veel olemas, aga Airi Truija
tuli minu juurde ja ütles, et tahame noortega koristamispäeva teha. Tüdruk ajas kõik noored kokku,
kultuurimaja aitas, Eve Paloson aitas, kõik noored
talgulised tulid prügi koristama. Noored olid väga
vahvad. Kooliga koos korraldasime Jüriöö jooksud
ja kõik võtsid osa, nii noored kui vanad. Päri seltsi
naised küpsetasid kooke, Soodomalt toodi bussiga
noori. See, et Põlgastest kool kadus, mõjutas kogukonna elu väga.
Meie paikkonnas tegutsesid noored ja vanad väga kompaktselt koos. See andis kogukonnale palju
juurde, et koos toimetati. Püüdsime noortepäraseid
üritusi teha, otsisime sobilikke diskoreid. Noortele
oli tantsuring Andre Laine juhatamisel, hiljem Helina Krantsiveer.
Sa oled osalenud Kanepi valla kultuurikomisjoni
töös ja ülevallalistes laulupidude, kodukandi-ja
kihelkonnapäevade korralduskomisjonides.

Töötasime nii, et sai hoitud laulu, tantsu, sõnakunsti, nii nagu Ülo Leib alguses ütles.
Väga tänaks ja kiidaks vallavanem Aivar Lutsu koostöö organiseerimise eest. Aivar tuli alati meie juurde,
õnnitles ja pidas eakate tegemisi väga tähtsaks. Pensionärid hindasid vallavanemat, kes oli vastutulelik ja
abivalmis. Aivar oli juht, kes kui vaja ka ütles, mis on
vaja teisiti teha. Valda minnes ikka küsis, kuidas üritus
läks. Võib öelda, et vallavanema käsi oli alati valla elu
tuiksoonel. Ta oli ja tahtis kõigega kursis olla. See andis väga palju juurde, inimestel oli hea meel, et neid
meeles peeti. Nüüd on teised ajad.
Vestles Merike Luts

Tiiu Leppikus, Kanepi valla volikogu liige ja kultuurikomisjoni
esimees 1999-2002
Missugune oli kultuurikomisjoni esimehe töö tol
ajal?

Kultuurikomisjoni esimehena oli väga palju
tööd. Sellesse aega jäi valla ajalehe loomine, kihelkonnapäeva läbiviimine, laatadega ja ilusa kodu
konkursiga alustamine. Oli traditsioonide loomise
aeg. Külaseltsid hakkasid tööle, kultuuriaktiivis käisid paljud toredad inimesed küladest. Külaseltside
eestvedaja oli Eela Jää Hurmis, teistel oli temalt palju õppida, eeskuju nakatas. Hele-Mall Türna ja Laine Laan võtsid aktiivselt kultuurikomisjonist osa,
Vaike Kottise koorivanemana oli tihti abiks.
Tore volikogu liige oli Truija Harald, võitles Põlgaste laululava eest, alustas Maaelu seltsiga. Põlgaste küla liitmiseks oli see väga oluline. Truija haaras kaasa pensionärid ja endised kolhoosi inimesed.
Truija oli väga tugev organiseerija.
Räägi lähemalt kihelkonnapäevast 2000.aastal.

Vallasekretär Õie Põder vanas vallamajas 1992.a.

Valla 10.aastapäeva tähistamine vallamajas 2001.a.

Kultuurikomisjon algatas kihelkonnapäevad. Kanepi kihelkonna moodustamisest täitus siis 325
aastat. Alustasime korraldusmeeskonna loomisega, kuhu kuulusid kõik kollektiivide juhid, et oleks
kergem kava kokku panna. Taidlejate tegevust
koordineerisid kultuurimajade juhatajad Meeli Järv
ja Asta Puru. Mäletan, et tantsurühmast Liivi Miil
ja Kalle Kalamees olid väga toetavad.
Korraldamisel mõtlesime esimeste laulupidude
peale, Erastveres olid olnud suured rahvapeod, soovisime sarnaseid pidusid uuesti ellu kutsuda. Ajaloo
osas valgustas Milvi Hirvlaane, kes toetas samuti
varasemate kultuuripidude traditsiooni jätkamist.
Nii saigi eesmärgiks taaselustada Kanepi kultuurilugu ja seda võimalikult paljudele teada anda.
Päev algas pidulikult ausamba juures, edasi oli kirikus jumalateenistus ja kontsert. Koolimajas toimus temaatiline ajalookonverents, mida vedas Ni-

kolai Paisnik. Kultuurimajas oli terve saal näitusi
täis, tutvustati ka Kanepi kihelkonna rahvariideid.
Seal toimetas Ele Kõiv. Lasteaia siseõuele pandi välja mitmete kunstnike ja fotograafide näitus, teiste
hulgas Edgar Valteri tööd. On meeles, kuidas lasteaia juhataja Erkiine Meitsar muretses ja hoolega
valvas seal neid väärtuslikke maale. Raamatukogus
olid välja pandud kõik väljaanded, kus oli kirjutatud Kanepi kohta, ka fotoalbumid ja kroonikad.
Lastele oli ka palju tegevusi nii staadionil kui lasteaia juures.
Kihelkonnapäeva suur rongkäik Jõksi laululava
juurde ja kontsert oli väga meeliülendav ja südantsoojendav oli näha oma rõõmsaid inimesi. Esinejaid oli peale oma valla veel Otepäält, Kõllestest,
Osulast, Urvastest, Vastse-Kuustest, Vana-Koiolast.
Ka 2000.aasta kihelkonnapäev sai ajalooks, sellest päevast sai osa väga palju inimesi.

Vallamajas töötajad vallamaja avapeol 1997.a.

Kanepi – Otepää maantee avamine 2004.a.

Vabariigi aastapäeval 2008.aastal heiskavad
lipu vallavanem Aivar Luts, Pärja Pilv ja Mairo
Lattik. Fotod Õie Põderi kogust
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Kanepi Gümnaasiumi õpilased osalesid
üle-eestilisel töövarjupäeval
10. novembril olid meie 10. ja 11. klasside õpilased üle Eesti laiali. Nad olid
leidnud endile ettevõtted, millega mindi
tutvuma ja inimesed, keda mindi varjutama.
Meie õpilasi võtsid vastu Põlva Politseijaoskond,
Maksu- ja Tolliameti Võru büroo, Tartu Ülikool,
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Lõuna-Eesti Haigla,
Põlva Väikeloomakliinik, AS Kodumaja, AS Arke,
KaguServ OÜ, Estover OÜ, büroo Advocatus. Kõige kaugemad asutused, kuhu meie õpilased sõitsid,
paiknesid Tallinnas: Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Diagnostikakliinik, Lennuliiklusteeninduse AS ja
Delfi TV.

Elukutsed, millega tutvust tehti, olid väga erinevad. Oldi töövarjuks politseinikule, advokaadile,
lennuliikluse juhile, eestöölisele, autojuhile, loomaarstile, ämmaemandale, maksuametnikule, üliõpilasele, bioanalüütikule, produtsendile, neuroteaduste IT-spetsialistile. Mõned õpilased said tutvuda
ka mitme elukutse esindaja tööga.
Kuuldust, nähtust ja tehtust tuli õpilastel teha
umbes kümneminutiline esitlus, et ka koolikaaslased ja õpetajad saaksid ülevaate töövarjupäevast.
24. novembril toimuski nn konverentsipäev, kus
9.-12. klasside õpilased olid kuulajateks. Esitlejatele esitati ka rohkesti küsimusi, et saada võimalikult palju informatsiooni erialade ja töö kohta.

Töövarjudeks olnud noored ise jäid selle päevaga
väga rahule. Nad said tutvuda tegeliku tööeluga,
uusi teadmisi, kogemusi, julgust suhelda, kontakte ja tutvusi. Esitluste ettekandmiseks lihvisid
õpilased esinemis- ja suhtlemisoskust. Kindlasti
saadi mõtteid tulevikuks: elukutsevalikuks ja karjääriplaneerimiseks. Kaasõpilastel ja õpetajatel oli
väga huvitav kuulata õpilaste hästi ettevalmistatud esitlusi. Kuulajaskonna ühine arvamus on, et
ka tulevikus peaksid meie õpilased kasutama võimalust minna töövarjudeks.
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja
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Miks tasub olla
Kanepi valla
kodanik?
1. Sotsiaaltoetused

- Sünnitoetuse esimese osa suuruseks on 250 eurot. Sünnitoetuse
teise osa suuruseks on 150 eurot; - Matusetoetuse suuruseks on
160 eurot; - Esimesse klassi astuja toetuse suuruseks on rahalises
väärtuses 50 eurot; - Koolilõputoetuse suuruseks on 50 eurot; Prillitoetuse piirmääraks on 32 eurot (lastele kuni 19.aastaks saamiseni); - Tšernobõli veteranide toetuse piirmääraks on 128 eurot; - Küttetoetust määratakse rahalises väärtuses kuni 150 eurot;
- Jõulupakid eelkooliealistele lastele.
1.2 Sissetulekust sõltuvad toetused 1) Küttetoetus; 2) Transporditeenuse toetus; 3) Toetus laste- ja noorte laagris osalemiseks; 4)
Ühekordne toetus.
2. Huvihariduse kulude katmine

Ühe õpilase kohta kantakse ühe huvikooli õppekoha või ühe huvitegevuse kulud ühes õppeaastas. Huvihariduse toetuse maksimaalne suurus on:
- huvikooli puhul kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest;
- huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust)
kuni 50 eurot õppekuul.
3. MTÜ-de toetamine

Toetust võib taotleda seltsing/kodanike ühendus, mittetulundusühing või sihtasutus, mille asukoht on registreeritud Kanepi vallas, või eraisik, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Kanepi vallas. Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Kanepi
vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning
vastavad valla arengukavale. Toetuse piirmäär ühes eelarveaastas on
kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta.
4. Koolilõuna

Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Kanepi Gümnaasiumis põhi- ja keskharidust omandavate
õpilaste eest kaetakse Kanepi valla eelarvest. Kui koolilõuna tegelik
maksumus teiste omavalitsuste gümnaasiumites või kutsekoolides,
kus õpib Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku maksumuse, siis kantakse Kanepi valla eelarvest nende õpilaste koolilõuna kulude vahe kuni vallavalitsuse poolt kehtestatud
koolilõuna tegeliku maksumuseni.
2014.aastal Erastvere külakeskuses, ajaloolistes kleitides poseerivad Anne Hüdsi, Merike Klemmer, Tuulike Mölder, Mirell Lattik,
Kaili Mertsina.

10 aastat Naiskodukaitset Kanepis
Naiskodukaitse Kanepi jaoskond tähistas kümnendat tegutsemisaastat laupäeval, 26.novembril Erastvere külakeskuses. Õigupoolest täitus 10 aastat
23.aprillil, aga need aastad on nii kiiresti lennanud, et ei uskunud ise ka kohe, et juba 10 täis.
Tegelikult on siinkandis naised kodu kaitsnud
juba 1926. aastast alates, kui loodi Kanepi malevkonda Naiskodukaitse Kärgula jaoskond. Riburada pidi järgnesid Erastvere(1927), Kooraste(1930),
Kõlleste(1930), Põlgaste(1931) ja Valgjärve(1932)
jaoskonnad.
2006. aastal (taas)lõid jaoskonna Kanepisse Tuulike Mölder, Merike Klemmer, Liis Rajaste ja Marika Lazarev. Hetkel kuulub Kanepi jaoskonda 12

tegusat naist. Kümne aasta jooksul oleme toonud
vabariigist koju välikokavõistluste esikoha, meie tegevliikmed on saanud Põlva ringkonna võistkonnas vabariiklikelt võistlustelt medalikohti esmaabi-,
side- ja staabi ning avalike suhete erialavõistlustelt.
Kersti Kõrge saavutas Kaitseliidu meistrivõistlustel
2015.aastal II ja 2016.aastal III koha.
Kaunis vormis on meie naisi nähtud nii Kanepis
võidusamba juures kui ka Võidupüha paraadidel.
Alati on meid soojalt vastu võetud alati Erastvere külakeskuses, kus oleme korraldanud kogemuste
jagamise õhtuid küpsiste taigna valmistamises, seebi
keetmses, lapitöös jne. Loodame, et meie koostöö
jätkub.
Laupäeval istusimegi koos perekondlikus ringis,
vaatasime Kanepi harastusteatri etendust “Majaka-

vahi tüdrukud” ja katsime pidulaua. Tähtsa sündmuse jaoks valmis ka väike trükis.
Eelolev aasta on Naiskodukaitsele juubeliaasta.
Koostöös Kanepi harrastusteatriga plaanime lavale
tuua Naiskodukaitse ajalugu käsitleva näidendi. Kanepi rahvast tahame kutsuda ka mõnele perespordiüritusele.
Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi
koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse osaledes Kaitseliidu ülesannete täitmisel, kodanike harimisel ning
isamaaliste traditsioonide hoidmisel.
Kohtumisteni!
Tuulike Mölder
Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna esinaine

Selgusid noored meistrid kolmes lauamängus
Kevadel alustanud lauamänguklubi Vürfel on süstinud meie
valla noortesse tõelise lauamängupisiku ning peagi tekkis plaan
korraldada meistrivõistlused kiirust ja osavust nõudvates mängudes Halli Galli, Dobble ja
Ligretto. Kolmel järjestikkusel
reedel täitus noortekeskus ärevust täis noortega, kes ihkasid
sõpradele tuule alla teha. Kokku
osales meistrivõistlustel 16 erinevas vanuses noort ning kõik osalised olid eranditult väga tublid!
Seekord viisid meistritiitlid koju
Joosep Timmi Halli Gallis, Henry Zoludev Dobbles ja Helena
Rajatamm Ligrettos. Suur aitäh
kõigile osalistele ning lauamängupoele Brain Games, kes toetas
sündmustesarja auhindadega!
Kadri Kiho
Kanepi ANK

5. Lasteaia õppevahendite ja majandamiskulude
kompenseerimine

Kompenseerida väljaspool Kanepi valla territooriumi lasteaias käivate laste, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kanepi vald, lasteaia õppevahendite kulud summas kuni 3.80 eurot
kuus lapse kohta vallaeelarvest. Kompenseerida väljaspool Kanepi
valla territooriumi lasteaias käivate laste, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kanepi vald, lasteaia majandamiskulud summas kuni 6.40 eurot kuus lapse kohta vallaeelarvest.
6. Koolieelse lasteasutuste toidukulu kompenseerimine

Kompenseerida koolieelsetes lasteasutustes käivate laste, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kanepi vald, toidukulu
maksumus summas kuni 1.20 eurot päevas lapse kohta vallaeelarvest. Toidukulu maksumus kompenseeritakse üksnes nende päevade eest, mil laps lasteaias viibib.
7. Õpilastransport

Sõidukaardi eest tasumine
Sõidukaardi alusel tehtud õpilaste koolisõitude eest tasumine toimub vastavalt transporti korraldanud ettevõtte poolt esitatud arvetele valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.
8. Alustava ettevõtluse stardiabi andmine

Stardiabi andmise eesmärgiks on stimuleerida ettevõtlusega alustamist ning toetada ja arendada väikeettevõtlust Kanepi vallas. Stardiabi saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes
taotluse esitamise ajaks on registreeritud vastavalt äriseadustikule
ja vastavad järgmistele tingimustele:
1) ettevõtja tegutsemiskoht asub Kanepi vallas;
2) ettevõtja peab olema tööandjaks Kanepi valla elanikele või osutama teenuseid kohalikele elanikele;
3) ettevõtja, kes ei ole antud valdkonnas tegutsenud mitte rohkem
kui üks aasta;
4) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi
seaduste tähenduses;
5) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;
6) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.
Stardiabi määraks on maksimaalselt 50% projekti maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.
Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.
9. Maamaks

Vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt Kanepi aleviku
kompaktse ala piires kuni 0,1 ha ja valla piires 0,1 ha ulatuses.
10. Haigla voodipäevatasu maksmine

Hüvitame valla eelarvest haigla voodipäevade tasu esitatud arvete
alusel:
- lastele kuni 19 aastani;
- pensionäridele;
- invaliidsuspensionäridele.
Lauamänguvõistlus Noortekeskuses. Foto: Kadri Kiho

Väljavõtte koostas Õie Põder
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ALGKLASSIDE ADVENDIHOMMIKUD
Meie kooli algklassidel on tavaks jõulude ootuse aega tähistada advendihommikutega. Esimese advendi puhul käis külas õpetaja Merike Ingver.
Ta süütas esimese advendiküünla, millest iga klass sai oma küünlale tuld. Õpetaja Merike
luges lastele südamlikke jõulujutte headusest ja jõuluimest. Teise advendiküünla läitis Heli
Adamson raamatukogust. Heli esitas lastele naljakaid jõululuuletusi. Tänuks joonistasid meie
noorimad õpilased jõulupilte, millest tuleb näitus valla raamatukogus. Ühiselt laulsime jõulukaraoket. Veel külastame jõulude eel Kanepi kirikut ja vaatame jõulunäidendit.
Headust ja hingesoojust meile kõigile!
Karin Buhvestov
Kanepi Gümnaasiumi klassiõpetaja
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Jõulujuttu loeb Merike Ingver. Foto: Rita Ziugand
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Sündinud lapsed
Emily Aarna, Kanepi alevik
Maribel Allas, Põlgaste küla
Artitamberg, Soodoma küla

Õnnitleme vanemaid!
Kanepi Kirikus detsembris 2016 ja jaanuaris 2017
18. dets kell 16.00 - Jõululugu laste ja lauljate esituses.
24. dets kell 17.00 - Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
25. dets kell 10.30 - Kristuse sündimise püha jumalateenistus.
26. dets kell 10.30 - 2. jõulupüha jumalateenistus.
31. dets kell 16.00 - Vana- aasta jumalateenistus.
31. dets kell 23.40 - aastavahetuse palvus.
1. jaanuaril 2017 kell 10.30 - Uusaasta jumalateenistus.
6. jaanuaril kell 18.00 - Kolmekuningapäeva palvus.
25. detsembrist - 1. jaanuarini toimuvad koguduse juhtorganite valimised.
Oma valiku saavad teha ja koguduse nõukogusse kandideerida kõik, kes
eelmisel või käesoleval aastal on teinud kogudusele nimelise liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra armulaual. Hääletada on võimalik ka kodus,
oma soovist anna julgesti teada.
Info: õpetaja Margit Lail, tel. 5018593

Eesti Rahva Muuseumis toimus 02.12.2016 laste võistujoonistamine, kus Kanepi Gümnaasiumi 9.klassi õpilane Kadri
Kalve saavutas eripreemia (7.-9.klass). Foto: ERM

Kanepi Harrastusteater ootab uude lavastusse näitlejaid - eelkõige oodatud on naised. Võta ühendust telefonil 5298430 Tuulike.

Kõik tantsuhuvilised!

Kanepi seltsimaja juures alustab linetantsijate ring
algajatele. Tule, vaata, naudi muusikat ja tantsi!
Esimene kokkusaamine on 18.jaanuaril kell 18.1519.00 Kanepi seltsimajas.
Info: Marika Drenkhan, tel. 5134702
Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender detsember 2016 - jaanuar 2017
Aeg
17.12 kell 17.00
18.12 kell 12.00
21.12 kell 18.00
30.12 kell 21.00
31.12 kell 22.00
27.01
28.01
17.12 kell 20.00
30.12 kell 20.00

Sündmus
KANEPI VALD
Kanepi vald 25 kontsertaktus ja pidu kõigile
Põlgaste paikkonna pensionäride jõulupidu
Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu
Aastalõpu peoõhtu
Aastavahetuse pidu
Paul Kristjan ja Indrek Kalda
Noortekeskuse tunnustusüritus
KÕLLESTE VALD
Kõlleste valla jõulupidu, ansambel Lihtsad Poisid
VALGJÄRVE VALD
Aastalõpupidu täiskasvanutele

Kanepi
Teataja

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

Toimumiskoht/ Korraldaja
Kanepi Gümnaasiumi saalis
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste Raamatukogu -Külakeskus
Kanepi seltsimaja
Varbuse Muusikamõis
Kanepi Seltsimaja
Krootuse Rahvamajas
Valgjärve
Järgmine ajaleht ilmub jaanuaris 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

MÄLESTAME
Kalmer Hallap 14.08.1960-05.11.2016
Marta Hindrikson 13.03.1946-07.11.2016
Asta Všivtseva 05.06.1932-17.11.2016

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

