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Rahulikke jõule ja õnnelikku uut aastat!
Põlvamaa 2015. aasta ettevõtlusauhinnad Hea vallarahvas!
5. novembril toimunud pidulikul tunnustusüritusel jagati
välja Põlvamaa 2015. aasta
ettevõtlusauhinnad.
Ettevõtteid tunnustati kolmes kategoorias:
• Põlvamaa Tõusev Täht
• Põlvamaa Roheline Säde
• Põlvamaa Mastimänd
Tõusva Tähe tiitli pälvis OÜ Põhjala Teetalu ning Mastimänni auhinna pälvis Saaretu OÜ Kanepi vallast.
Põlvamaa Tõusva Tähe auhinnaga
tunnustatakse uut ettevõtet või ettevõtjat, kes on tegutsenud vähem kui
kolm aastat, on keskkonnasõbraliku ja innovaatilise tegutsemisviisiga.
Põlvamaa Mastimänni auhinnaga
tunnustatakse ettevõtet, mis on turul
tegutsenud üle viie aasta, kus töötab
vähemalt 10 inimest, on oluline piirkonnale/vallale ning mis on edukas,
stabiilne ja jätkusuutlik.
Maavanema Ulla Preeden lausus
oma tervituskõnes, et tunnustusüritus on heaks kokkuvõtteks samal
päeval toimunud Põlvamaa ettevõtluspäevale ning rõhutas jätkuvalt kohalike ettevõtete olulist rolli maakonna elus.
Põlvamaa Tõusev Täht on OÜ
Põhjala Teetalu, mis on välja kasvanud füüsilisest isikust ettevõtja tegevusvormist edukaks väikeettevõtteks,
mis asutati 2013. aastal ja annab tööd
oma pere liikmetele ning ostab toor-

ainena sisse ka teiste Põlvamaa kasvatajate (nt Süvahavva Loodustalu)
toodangut. Ettevõte on seejuures igati rohelist mõtteviisi kandev. Teesid
tehakse selleks, et väärtustada kohalikke naturaalseid taimede ja marjade maitseid ning pakkuda alternatiivi
välismaisele rohelisele ja mustale teele, kuhu on lisatud kunstlikke aroomaineid. Teetaimed ja maitseürdid
kasvatatakse mahepõllumajanduslikult ja neid saab pidada täielikult
rohelisteks loodustoodeteks. Põhjala
Teetalu teede märksõnad on kvaliteet, naturaalsus, hea maitse, ilus värv
ja innovaatilisus. Rõhku on pandud
tootearendusele ja pakendi disainile.
Ettevõte väärib tunnustust ka hästi
väljaarendatud müügivõrgu poolest,
millega ollakse oma toodetega esindatud kõigis Eesti maakondades.
Mastimänni auhinna pälvinud
Saaretu OÜ alustas oma tegevust
1999. aastal. Ettevõte on mitmeid
aastaid järjest olnud Põlvamaa üks
edukamaid ettevõtteid, mille põhitegevusaladeks on side-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ning veekogude rajamine ja puhastamine.
Tegutsetud aja jooksul on puhastatud ja rajatud mitmeid veekogusid nii
Põlvamaal, kui mujal Eestis. Rajatud
kanalisatsioonitrasse ja sidekaablit.
Saaretu OÜ tehnika on kaasaegne ja
kohati ainulaadne terves Eestis. Seetõttu on Saaretu OÜ partner paljude-

Põlva maavanem annab auhinna Kalmer Linale - Saaretu OÜ.
Foto: Põlva Maavalitsus

Autasustatakse OÜ Põhjala Teetalu. Foto: Põlva Maavalitsus

le tellijatele ja teistele selles valdkonnas
tegutsevatele ettevõtetele. Kogemused
tehtud töö näol annavad tellijale kindluse, et leitakse alati õige lahendus. Ettevõtte on olnud edukas Kanepi valla
ettevõte, kes on panustanud koostööle
vallaga nii talihoolduse tegemisel, kui

muudel valda abistavatel tegevustel.
Põlvamaa Ettevõtlusauhinna konkursi korraldavad Põlva Maavalitsus,
Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa
Omavalitsuste Liit ning selle läbiviimist toetasid Euroopa Liit ja Rahandusministeerium.

Põlvamaa kodanikuühiskonna
parim koostööprojekt on
II Kooraste Rahvatriatlon
Kodanikupäeval andis Põlva maavanem Ulla Preeden tänukirjad Põlvamaa kodanikuühiskonna parimatele.
2015. aasta parimaks koostööprojektiks tunnistati Kooraste Külaseltsi “II Kooraste Rahvatriatlon” koostöös MTÜ ABC Arenduse ja Kanepi
Vallavalitsusega.
Nominentide hulgas oli veel teisigi Kanepi valla tublisid inimesi ja tegusid
• Järjepidevuse kandja - nominent Kanepi Maaelu Edendamise Selts.
• Aasta vabatahtlik - nominent Vaike Meesak.
• Aasta kodanikualgatus - nominent Loov Maa meeskond (Loovusait: Indrek
Maripuu, Varbuse Muusikamõis: Kalev Lindal, Hinni talu: Ott Rätsep).

Urmas Kivirand võtab vastu maavanema tänukirja.
Foto: Põlva Maavalitsus

Natuke enam, kui
aasta on möödas sellest, kui asusin Kanepi vallavanemana
ametisse.
On olnud eriline aasta,
mis on pakkunud palju
väljakutseid ja kohtumisi huvitavate inimestega.
2015 on olnud Kanepile
rikkalik aasta. Tähistasime
kihelkonna 340. aastapäeva. Meie inimesed on saanud tunnustatud nii maakonnas kui ka riiklikult.
Seda nii kultuuris-hariduses, ettevõtluses kui ka
kogukonnategevuses. Kanepi vald on olnud kindlalt ja tugevalt pildil. Suur
Aitäh Teile selle eest!
Aasta jooksul tehtust on nähtavamad kindlasti Kanepi ja Põlgaste
mänguväljakud, istepingid Kanepi alevikus, korrastatud Jõksi järve
ujumiskoht koos uue paadisillaga ning kindlasti vastvalminud kergtee koos kaasaegse valgustusega Kanepist Erastvere ristini.
Uue ilme on saanud ka üks kooli klassiruum, kus sellel sügisel 1.
klassi õpilased uut kooliteed alustasid ning Kanepi Lasteaia majandusruum. Tegemisel on ka lasteaia esimese korruse koridor. Uudse
lahendusena loodame peagi paigaldada kolm päikesepatareil töötavad led- valgustit bussipeatustesse. Kui see projekt ennast õigustab,
saab sellest jätkuprojekt, et muuta pimedamad kohad turvalisemaks.
Riigi poolse rahastusega on valminud Kaskaoru truup ja Vedela kalapääs. Sel aastal on poole peale jõutud Antsla-Kanepi tee mustkatte alla viimisega, mis plaanide kohaselt peaks järgmine aasta lõpuni
jõudma.
Koos Kanepi Halduse juhatuse ja töötajatega on valla kommunaalettevõtte käivitamine olnud kindlasti üks olulisemaid ülesandeid.
Erinevalt varasemast peab vee-ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja olema eraldi ettevõte. Kuna Kanepi Haldus soovib pakkuda võimalikult
riketevaba teenust, siis on ka hinnatõus olnud paratamatu, et vastata kriteeriumitele, mida nõutakse, kui me soovime uuendada oma
vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Kanepi aleviku kohta on esitatud ka
vastav rahastustaotlus, mille otsust ootame. Põlgaste biopuhasti projekteerimine on hetkel käsil.
Rahastuse saamisel on järgmise aasta olulisemateks ja suuremateks
projektideks Kanepisse puiduhakkel katlamaja ehitus koos trassidega
ja kindlasti ka Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsiooni ehitustööd. Samuti oleme planeerinud Kanepi alevikku avaliku tualeti ehituse. Põlgaste külakeskuse saali valgustus saab samuti uuendatud. Lisaks palju
muid ettevõtmisi valla elukeskkonna edasiarendamiseks.
Tänan kõiki Kanepi valla inimesi ja ettevõtteid selle aasta eest
ning soovin Teile rahulikku jõuluaega!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Tänuga Kanepi Seltsimaja Tegijatele
Lõpule hakkab jõudma järjekordne kultuuriaasta Kanepi Seltsimajas. Aastal 2015
olid märksõnadeks muusika
aasta ja Kanepi kihelkonna
340. juubeliaasta. Toimus
palju toredaid ja meeldejäävaid sündmusi koduvallas ja
kollektiivid osalesid edukalt
ka väljaspool toimunud pidudel ja festivalidel. Enamus
toimunust on leidnud kajastamist ka Kanepi Teatajas.
Kuna jõuluaega jääb ka Kanepi
Seltsimaja sünnipäev, oleme igal aastal isetegevuslastega tähistanud seda
meeleolukate stiilipidudena. Eelmisel aastal olid meil külas Konguta

Rahvamaja isetegevuslased, juba siis
leppisime kokku, et sel aastal teeme
neile vastukülaskäigu. Nimetasime
seda naljatades kultuuridessandiks.
20.novembri õhtul esitasime Konguta rahvale programmi „Me armastame Kanepit“, mis oli tuntud telesaate
sarnaselt üles ehitatud kahe võistkonna vaheline mäng, kus esitati naljaga
pooleks küsimusi-vastuseid, arvati
ära laulude pealkirju, kohal oli stuudiobänd „Mees nagu orkester Kalev
Lindal“. Osalesid pea kõik Kanepi
Seltsimaja kollektiivid: Kanepi Segakoor, segarahvatantsurühm Kanepi
Kanged, naisrahvatantsurühm Kanapää Keerutajad, eakate tantsurühm
Waltser, memmede tantsurühm

Vunkratas, Kanepi Line-tantsurühm,
Kanepi Harrastusteater. Kava oli lõbus ja hoogne nii tegijatele esitada
kui publikule vaadata. Hiljem esinesid meile nauditava kontsertiga ka
sõbrad Konguta Rahvamajast ja õhtu jätkus üksmeelses tantsutrallis. Oli
särav ja unustamatu kohtumine.
Ees on veel jõulupeod ja aastalõpu sündmused. Tulemas on uus aasta. Kanepi Seltsimajas on üks ring
täis saamas ja järgmisest aastast hakkab siinseid tegevusi ja toimetamisi
korraldama uus juht. Tahan tagasi
vaadates neljale aastale Kanepi Seltsimaja juhatajana tänada südamest
kõiki Teid, toredad isetegevuslased,
ringijuhid, osalejad, koostööpartne-

rid, abilised. Kanepi Seltsimaja oli
on ja jääb meie oluliseks kokkusaamiste kohaks, kus ühiselt kantakse muu hulgas hoolt ka selle eest, et
muutuvas, uute moetrendide rohkes
ja internetiseerinud ühiskonnas jääks
püsima see miski, mis on ajas alles
jäänud, arenenud, ikka oluline ja vajalik: meie oma kodukoha rahvakultuur. Ei hakka keegi meid imetlema,
kui püüame ennast ehtida võõraste
sulgedega. On olemas see miski mida
tehakse ainult siin ja meie endi poolt.
Palju loovat meelt, jõudu, koostöömeelsust ja meelekindlust Kanepi
Seltsimaja Tegijatele!
Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja juhataja

Maalehe korraldatud hääletusel sai Rahvapõllumees 2015
tiitli Kanepi valla Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla.
Foto: Maaleht
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 17.11.2015 istungi
protokollist nr 10
1.Majanduslik olukord Põlgaste Pansionaadis
Pansionaadi juhataja Marika Drenkhan andis ülevaate Põlgaste Pansionaadi majanduslikust olukorrast 2015. aasta 10 kuu kohta, 13.10.2015 seisuga:
keskmiselt hoolealuseid 21 inimest, kohamaks 550
eurot kuus. Hoolealused tõid sisse 9270 eurot kuus
(92 734.84 eurot 10-ne kuuga). Kulutatud 123
552 eurot 10-ne kuuga. Vallapoolne toetus 3082
eurot kuus, 30 817 eurot. Töötajaid 6,5 kohta, 7
hooldustöötajat, 1 majandustööline, 1 kokk, 1 juhataja. Personalikulu 8093 eurot kuus. Kulu ravimitele ja mähkmetele 1000 eurot kuus: üldvahendite kulu 205 eurot kuus (9.76 eurot kliendi kohta
kuus), mähkmed 375 eurot kuus, ravimid 420 eurot kuus. Elektrikulu 8698 eurot. Köögi, söögisaali
küte 778 eurot. Admin. kulu 980 eurot. Majandamiskulu 42 621 eurot ehk 72,47% eelarvest. Otsustati pansionaadi kohamaksu teemat arutada
edasi detsembrikuu istungil.
2. Ülevaade Kanepi Gümnaasiumi kodunduse
ja tööõpetuse klassi remondist
Ülevaate Kanepi Gümnaasiumi kodunduse klassi/
köögi rajamisest andis kooli direktor Ilvi Suislepp.
Ettepanek on 2015. aastal teha ära ventilatsiooni
ja elektriprojektid. 2016. aastal remontida köögiruum, sisustada mööbli ja tehnikaga. Lisaks teostada ventilatsiooni tööd.
3. Kanepi valla eelarvest hoolekandeteenuste
eest maksmise kord
Määrus kehtestab Kanepi valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise korra Kanepi valla eakatele ja/või puuetega isikutele, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel on Kanepi vald. Kes ei
ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või
muu abi osutamisega. Otsustati määruse eelnõu
esitada teisele lugemisele.
4. Kanepi valla 2015. aasta neljas lisaeelarve
Otsustati vastu võtta neljas lisaeelarve. Suurendada
põhitegevuse tulusid summas 21 140 eurot: füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendatakse 15 000
euro võrra vastavalt tegelikule laekumisele. Laekunud toetustest suunatakse eelarvesse tegevusalade
kuludeks sihtotstarbelised toetused kokku summas 6140 eurot. Suurendada põhitegevuse kulusid
summas 21 140 eurot.
5. Vallavara võõrandamine
Otsustati müüa eluruum A.Weizenbergi 16-4 Kalle Ehtele.
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Soodoma külas Kraaviääre maatükil asuva lauda alune
maa; Põlgaste keskus 2a garaaži alune maa; Põlgaste
keskus 3a lauda alune maa ja
Põlgaste keskus 13a garaažide alune maa.
7. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Määrus kehtestab Kanepi Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kinnitamise korra. Koolitöötajate
koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud
palgafondi. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise ettepaneku saadab kooli direktor
koos järgmise aasta eelarvetaotlusega hiljemalt 01.
oktoobriks vallavalitsusele.

8. Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016-2020
vastuvõtmine
Uue jäätmekava koostamise vajaduse tingis jäätmekava kehtivuse lõppemine, samuti vajadus kaasajastada olemasolevad jäätmekavad Riigi jäätmekava
2014-2020 nõuetega. Käesolev jäätmekava hõlmab
Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste haldusterritooriumit. Tulevik on selline, et kõik,
mis on võimalik, tuleb sorteerida ja taaskasutusse anda. Sorteerida tuleb juba kodudes, kuhu auto sõidab järgi, iga sorteeritud liik viiakse eraldi ära.
Kavas on rajada Kanepisse uus jäätmejaam. Jäätmejaam Põlgastesse jääb alles. Otsustati määruse eelnõu esitada teisele lugemisele.
9. Ettevõtluse- ja arengukomisjoni tegevuse lõpetamine
Otsustati vallavolikogu ettevõtluse- ja arengukomisjoni tegevus lõpetada.
10. Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine
Argo Zoludevi esitatud avalduse alusel lõppesid tema volitused hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehena alates 29.09.2015. Sellest tulenevalt
tuleb komisjonile valida uus esimees. Komisjoni
esimehe kandidaatideks esitati Urmas Kivirand ja
Marju Jalas.
Otsustati kinnitada Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimeheks Marju Jalas.
11. Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
Otsustati vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja
noorsookomisjoni koosseis kinnitada järgmisel volikogu istungil.
12. Kanepi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade muutmine ja kinnitamine
Otsustati koondada vallavalitsuse struktuuris kultuuri- ja spordinõuniku ametikoht. Määrust rakendatakse alates 18.12.2015.
13. Kanepi valla põhimääruse muutmine
Otsustati esitada määruse eelnõu teisele lugemisele.
14. Vallavanem Mikk Järve informatsioon
Kavas on teha Kanepi valla turismi- ja kultuuriobjekte tutvustav kaart, mis asuks Erastvere külas,
Temp ja Taar pubi juures. Maakonna kaart, mis
on päikese poolt põletatud. Kaart on 2500x1800.
Hinnapakkumine on 660 eurot . Tehti Kanepi lasteaia koridori remont summas 7600 eurot. Jõksi
järve ääres on paadisild valmis. Põlgaste mänguväljakule on aed ümber paigaldatud. Valmis Kaskaoru truup ja Vedela kalapääs. Kanepi seltsimaja küte
sai lahenduse – paigaldatakse 4 infrapuna paneeli.
Töö teostab Kanepi Haldus OÜ. Kanepi seltsimaja
juurde on paigaldatud infotahvel. Toimus Pokumaa
arutelu Põlva Maavanema juures koos asutajatega
teemal, mis Pokumaast edasi saab, kuidas toimub
edasine rahastamine. Ettevõtete tunnustamisest:
Tiitli Mastimänd sai meie valla ettevõte OÜ Saaretu (Kalmer Lina).
Tiitli Tõusev Täht sai meie valla ettevõte Põhjala
Teetalu OÜ (Ly Kaasik).
Rahvapõllumeheks tunnistati meie valla põllumees
Avo Kruusla.

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 06.10.2015 istungi
protokollist nr 9
1. Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine
Otsustati kinnitada Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2019.
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.
2. Kanepi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade muutmine ja kinnitamine
Otsustati: 6 poolthäält, 6 vastuhäält määruse eelnõu tagasi lükata, ei kuulu kinnitamiseks.
3. Kanepi Vallavolikogu 25.08.2011 määruse nr
11 „Kanepi Seltsimaja struktuuri kinnitamine“
muutmine
Otsustati Kanepi Seltsimaja juhataja ametikohta
mitte koondada.
4. Kanepi Vallavolikogu 25.08.2011 määruse nr
12 „Kanepi Seltsimaja põhimäärus“ muutmine
Otsustati Kanepi Seltsimaja põhimäärus jätta
muutmata.
5. Revisjonikomisjoni ülevaade Põlgaste raamatukogu-külakeskuse ja Erastvere raamatukogu-külakeskuse tegevustest
Komisjon esitas vallavalitsusele ettepanekuteks - teha korda Põlgaste laululava elekter; võimalusel paigaldada laululava juurde videovalve; leida võimalus
korda teha raamatukogu ja teisel korrusel asuva saali
valgustus.
Ettepanek vallavanemale: jälgida Põlgaste raamatu-

kogu-külakeskuses tööaegadest kinnipidamist.
Noortekeskusele esitati järgmised ettepanekud:
Põlgastes pikendada jõulusaali lahtioleku aega kaks korda nädalas; leida noortele rohkem tegevust.
Ettepanek volikogule – moodustada Põlgaste raamatukogu-külakeskuse juurde nõuandva organina
nõukogu, kuhu kuuluvad ringide ja seltside esindajad ning üks omavalitsuse esindaja.
Erastvere raamatukogu-külakeskuse maja muredest: uuendamist vajaks külakeskuse saalis mööbel,
maja ette välivalgustus ja parklasse valgustus, maja mõlemate korstnate parandamine, vajalik oleks
värviprinter.
6. Vallavanem Mikk Järve informatsioon
Toimub Kanepi-Erastvere kergtee ehitus. Ehitaja
kinnitusel tahetakse oktoobri lõpuks valmis saada.
Jõksi järve paadisilda, slippi ning infotahvlit hakatakse rajama järgmisel nädalal. Koos Kanepi Haldus OÜ-ga on tegeletud jätkuvalt veemajanduse
küsimustega. Tänaseks on KIK-le esitatud projekt
Kanepi aleviku Hurmi, Kooli, Turu, Turu Põik
ja Niidu tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike
ning Kanepi aleviku biopuhasti rekonstrueerimiseks.
Põlgaste mänguväljaku ümber paigaldatakse aed.
Valmimise tähtaeg on lepingu järgselt 20. oktoober.
Ehitab OÜ Suurmeister (1925,59 eurot).
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Kanepi vald – liituv või liidetav?
Elanikkonna vähenemine, eriti
just maapiirkondadest, avalike
teenuste parem kvaliteet ja kohalikku elu puudutavad otsused
on tõstatanud küsimuse riigireformi vajalikkusest, mille hulgas
ka valdade ühinemisest.
Siinkohal pean vajalikuks alustada
tõsisemat arutelu, milliseid avalikke teenuseid peame oluliseks, mida kohalik
omavalitsus peaks pakkuma ja mida
pole võimalik saada läbi interneti. Kas
nende teenuste tagamine on meie vallale jõukohane, kas peaksime kaasama
selleks naabreid ja keda neist täpsemalt?

Haldusreformi ajakava ja
kriteeriumid
Vabariigi Valitsuse eesmärgiks on leida lahendused kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks riigi ja omavalitsuste omavaheliseks toimimiseks. Selleks on kokku
lepitud haldusreformi peamistes kriteeriumites, ajakavas ja erandites. Lihtsustatult öeldes toimub omavalitsuste vabatahtlik liitumine 2016. aasta jooksul.
Kui vabatahtlikke kokkuleppeid pole
2017. aastaks saavutatud, toimub ühendamine valitsuse poolt. Kogu liitumiste
protsess peab kavade järgi olema ellu viidud 15. oktoobriks 2017, kui toimuvad
järgmised kohalike omavalitsuste volikogude valimised.
Suur osa reformi ettevalmistusse kaasatud ekspertidest on arvanud, et peamiseks mõõdetavaks kriteeriumiks on
rahvaarv. Küsimusi on tekitanud, kas reformi eesmärgi saavutamiseks on omavalitsuse miinimum inimeste arv 3500,
5000 või 11 000. Valitsuses on kokku

lepitud, et minimaalne elanike arv omavalitsuses on vähemalt 5000 elanikku,
kuid soovitavalt võiksid omavalitsused
olla 11 000 ja rohkema elanikuga.

Ühisosa naabervaldadega
Kanepi vallas elab ligikaudu 2500
inimest ja üksi me seda kriteeriumi ei
täida. Kellega sel juhul leida ühisosa?
Kõige rohkem on meil ühist minu arvates Valgjärve, Kõlleste, Laheda ja
Vastse-Kuuste vallaga. Näiteks, ühiselt
on korraldatud prügivedu, koostatud
on ühine projekt jäätmejaamade ehitamiseks ja toimiv jäätmekava. Valgjärve ja Kõlleste valla lehtedes kajastatakse kolme valla kultuurisündmusi,
ühine Kanepi kihelkonna lõikuspidu,
korraldatakse ühiseid spordivõistlusi ja
kultuuriüritusi (nt kolme valla mängud, kepikõnnisari, Postiteega seotud
üritused), koolide ja vallajuhtide aktiivne koostöö jne. Loogiline on ka nende
valdade geograafiline asend.
Kui Kanepi valla elanike arvule lisada juurde Valgjärve valla ligikaudu 1400
inimest ja Kõlleste valla 1000 inimest,
annaks kokku umbes 4900 inimest, mis
samuti ei täida vajalikku kriteeriumi.
Heanaaberlikud suhted on ka Laheda
vallaga, kus elab ligikaudu 1200 elanikku ja 9900 elanikuga Põlva vallaga. Kanepi, Valgjärve, Kõlleste ja Laheda valda
seob ajalooline taust kunagise Kanepi
kihelkonna näol.
Naabermaakondadest puutuvad Kanepi valla piirid kokku Sõmerpalu, Urvaste ja Otepää vallaga, kellega on tänane ühisosa minu hinnangul väga väike.
Põlva vallaga liitumine võib tekitada li-

saraskusi, sest hiljutise Põlva linna ja valla ühinemisega kaasnevad protsessid on
veel pooleli ja ümberkaudsed väiksemad
vallad võivad jääda vaid suure valla väikeseks osaks.
Arvan, et ühisosa oleks mõistlik leida
võrdsetel alustel eelpool nimetatud Valgjärve, Kõlleste, Laheda ja Vastse-Kuuste valdadega. Lisaks võiks ühisosa leidmisele kaasata Ahja ja Mooste vallad,
mis annaks 7 valla peale kokku ligikaudu 9800 elanikuga arvestatava suurvalla
mõõtme.

Teenuskeskused ja valikud
Igasse ühineva valla keskusesse peaks
jääma teenuskeskus, kuhu on vallaelanikul võimalik vajadusel pöörduda,
kus on kättesaadavad näiteks sotsiaalteenused, kindlatel päevadel spetsialistiga kohtumise võimalus ja korraldatud
kohalik kommunaalmajandus. Samuti
peab liidetavates piirkondades olema tagatud hariduse, arstiabi ja lasteaiakohtade kättesaadavus.
Omavahelistes aruteludes võiks kõigepealt pöörata tähelepanu, kas olla
ühinemisprotsessides aktiivselt kaasa
rääkiv omavalitsus, mida toetab valitsus ka ligikaudu 250 000-eurose ühinemistoetusega (100 eurot inimese kohta
igale ühinevale vallale) või olla liidetav
omavalitsus, teadmata kellega, mis tingimustel ja ilma ühinemistoetuseta. Valla nimi ja võimalik vallakeskuse asukoht
on ühinemise protsessis olulise tähtsusega, kuid see arutelu võiks jääda läbirääkimiste lõppu, et vältida võimalikke takistusi ühisosa leidmise algfaasis.
Janis Kukk

Uus Jõksi paadisild Kanepi vallas
Uued paadisillad ja veeskamiskohad ning infotahvlid harrastuskalapüügiks vajaliku infoga rajati Kanepi, Valgjärve,
Mooste, Mikitamäe ja Värska
valda.
Projekt kutsuti ellu, kuna paljudel Põlvamaa veekogudel on “isetekkelised” paatide vettelaskmiskohad,
mille kaldad on rikutud ning paatide
vettelaskmiseks otsitakse üha uusi asukohti. Samuti on olemasolevad nõukogudeaegsed purded amortiseerunud
ning ohtlikud neid kasutavatele inimestele. Lisaks on harrastuskalastajad

pidanud probleemiks kalastusreeglite
mitteteadliku eiramist ja looduskeskkonna kahjustamist. Siit ka vajadus jagada vastavat keskkonnainfot kohapeal.
„Harrastuskalapüüki toetava infrastruktuuri arendamist pole taasiseseisvunud
Eestis riiklikult toetatud, mistõttu on
see taristu puudulik. Intensiivselt kasutatavates kalastuspiirkondades on suur
vajadus avalike paadisildade ja paatide
vettelaskmise kohtade, sellekohase info,
juurdesõiduteede ja parklate, infotahvlite lõkke ja laagriplatside, prügikastide
jms infrastruktuuri järele,” põhjendas
projekti vajalikkust Põlvamaa Arendus-

keskuse juhataja Hegri Narusk. Kanepis Jõksi järve ääres likvideeriti vana ja
ohtlik purre ning rajati uus paadisild
ujukitel. Paatide veeskamiseks korrastati ligipääs ja rajati paadislipp ning paigaldati infotahvel harrastuskalameestele
vajaliku infoga. Projekti viis ellu SA Põlvamaa Arenduskeskus. Ehitustöid teostas Paadisildade OÜ. Projekti rahastasid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
ja kohalikud omavalitsused. Kogumaksumuseks kujunes ca 41 000 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kattis 90%.
SA Põlvamaa Arenduskeskus

Hooaeg on lõppenud, elagu hooaeg!
Möödunud hoojal teatritalu
hoovis pidevalt ehitati, paugutati püsse, vurasid autod ning
jalgrattad. “Paradiisum“, mille
tegemine kulges läbi raskuste,
pakkus lõpuks tegijatele nii suurt
rõõmu, energiat ja mängulusti,
et möödunud teatrisuve lihtsalt
peab lugema äärmiselt õnnestunuks.
Meil käis külas ka mitmeid harrastusteatreid üle Eesti, osalesime Kanepi kihelkonnapäevadel. Hooaeg lõppes 29.
augustil, mil teatritalu hoovis süttis hulk
väikeseid muinastulesid ja sai kuulata luule-ja muusikakava loominguliselt
kollektiivilt Vita Brevis Medicina Longa
koosseisus Ülle Sillamäe, Kent Joosep,
Imbi Pallo, Martin Kikerman, Jaanika
Ulst, Tiina Neeve ja Ingrid Ulst.
Möödunud hooajal külastas meie
etendusi kokku üle 750 inimese ja meid
rõõmustab teadmine, et meid leidsid
üles ka mitmed täiesti uued külalised
nii Tartust, Otepäält, Tallinnast kui ka
Saksamaalt. Samuti oleme äärmiselt
uhked oma kohaliku publiku üle – ka
möödunud hooajal tulid meile paljud
ümberkaudsete külade inimesed, kaasas
head soovid ning toetussõnad.
Kuigi Alle-Saija Paradiis pakkis asjad kokku ja kolis arhiiviriiulile juba pea
kolm kuud tagasi, jagub Viktor Puusaa-

gi ja teiste “Paradiisumi“ tegelaste tegusat energiat allesaijakatele veel tänaseni.
Sellest energiast kantuna ja kohaliku
omaalgatuse programmi toel valmisid
hooaja lõpuks teatritalu maakivist laudahoonesse meie tulevase sisesaali vesipõrandaküttega põrand ja lava, samuti
puhastasime saali lae ja korrastasime talgute käigus teatritalu. Nüüd näeb tulevane saal juba üsna teatrikõlbulik välja
ja on järgmiste projektide ootel, et ka
soe sisse saada. Oleme hoolega projekte kirjutanud ning oleme tänulikud kohaliku omaalgatuse programmile, mis
on ka sel aastal otsustanud meie tegemistele õla alla panna ja rahastada meie
taotlust esitlustehnika soetamiseks Alle-Saija Teatritallu. Jääb loota, et sellises
rütmis, ise kõvasti tööd tehes ja projektivahendite kaasabil, saame peagi oma
kodusele Alle-Saijale püsiva näitemängu
harjutamise ja lavale toomise koha.
Hooaeg on lõppenud, elagu hooaeg!
Sügistalvise hooaja alustuseks oleme
andnud mõned lavastuse “Leselised“
külalisetendused ning pühadeaja algust
tähistab sel aastal Alle-Saija Teatristuudio heategevuslik jõulukontsert Tartu
hooldekodus. Sel hooajal jätkab Alle-Saija Teatristuudios lavastamist Janno Puusepp MTÜst Must JaAm. Loo
tööpealkirjaga “Proua Daam“ on Janno kirjutanud spetsiaalselt meie teat-

ristuudiole, arvestades meie näitlejate
oskusi ning eripärasid. Selline lähenemine on meie jaoks täiesti uus ja seda
enam põnev, et oleme koos Jannoga
seadnud selle lavastuse juures eesmärgiks pöörata erilist tähelepanu just tööle rolliga.
“Proua Daam“, mille peaosades on
Ülle Sillamäe ja Meelis Vahtramäe, saab
loodetavasti lavaküpseks uue aasta veebruaris. Lavastuse ettevalmistamise juures on seni hindamatuks abiks olnud
Ilvi Suislepp ja Urmas Kivirand Kanepi Gümnaasiumist ning Kristel Kuslap
Kanepi vallavalitsusest. Lavastuse valmimisele oleme toetust taotlenud Eesti
Kultuurkapitalilt. Usume, et saame oma
uue lavastusega pakkuda teatrisõpradele
taas toreda elamuse.
Aitäh teile, head sõbrad ja toetajad,
kes te meie tegemisi hindate, meile
kaasa elate ning ei keeldu meile abikätt
osutamast, kui me seda vajame. Tänu
teile saame ikka ja jälle kinnitust, et
Alle-Saija Teatritalu ja Teatristuudiot
vajatakse ning meie panust kogukonnas väärtustatakse. Kaunist hingedeaja
jätku ja pühadeaja algust ikka suurema
teatrirõõmuga! “Proua Daam“ ootab
teid varsti …
Ingrid Ulst ja Aivo Kikerman
Alle-Saija Teatritalu
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Kanepi Gümnaasiumi õpilased töövarjupäeval
Kanepi Gümnaasiumi 6 õpilast
osales sel aastal töövarjupäeval.
Töövarjupäev on Junior Achievement Eesti karjäärialane programm,
mille käigus on gümnaasiumi õpilastel võimalus olla ühe päeva vältel
oma ala spetsialisti juures töövarjuks.
Igal aastal osaleb TVP-l umbes 3000
õpilast ja seega sama palju ettevõtjaid
ning oma ala spetsialiste.
26.novembril toimus koolis Töövar-

jupäeva konverents, kus 9.-12.klassi
õpilased said kuulata osalenute esitlusi
ja muljeid. Kõik hindasid saadud kogemust kõrgelt ja soovitasid tulevikus
seda traditsiooni jätkata. Lisaks tagasisidele esitluste näol kirjutasid 11.klassi õpilased ka esseed, millest Angela ja
Tauno oma valiti avaldamiseks JA Eesti kodulehel http://ja.ee/toovarjupaev
Tauno Pettai 11.kl. - Eesti Elektrilevi
OÜ

Mari-Liis Lattik 11.kl - Tartu
Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik
Angela Korela 11.kl. - Skype
Technologies OÜ
Merike Roht 11.kl. - AS A.Le.Coq
Kristen-Kalev Lina 11.kl - Eesti Post
AS ja Tallinna Transpordiamet
Mariscalle Kõrvel 12.kl. - Ravimiamet
Kool tänab asutusi ja inimesi, kes
meie õpilased vastu võtsid.
Merike Luts
korraldaja õpetaja

Kanepi Noortekeskuses on olnud
sündmusterohke aasta
Külmemate ilmade saabumisega
on tore tõdeda, et noored on leidnud taas tee noortekeskusesse.
Oleme üheskoos veetnud kolm töökat kuud, mil lisaks taasalanud ringitegevustele oleme tähistanud Halloweeni,
korraldanud heategevusliku jõulutralli,
veetnud kaks toredat ööd noortekeskuses, tutvunud toreda lauamänguga Superfut ning külastanud Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsiooni, Eesti Trükimuuseumit ja KGB Kongide muuseu-

mit. Ideed ei ole siiski tegusale ajale vaatamata otsa saanud ning juba valmistame
üheskoos noortega järgmise aasta tegevusi ette. Vaadates tagasi Kanepi valla Avatud Noortekeskuse aastale saame tõdeda,
et taaskord on aastaring olnud meie vastu
lahke, sest oleme saanud koos noortega
korraldada eriilmelisi sündmusi, omandada uusi oskusi, tutvuda erinevate Eestimaa paikadega ning leidnud uusi sõpru.
Lisaks uutele sündmustele ja projektidele
jätkasime 2015. aastal EMP Norra riski-
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Märgatud Kanepis
Kanepi Gümnaasiumi 6.klassi õpilased kirjutasid teemal „Hea eeskuju”.
Kes on nende arvates inimesed, kelle
soe süda ja tubli töö on muutnud meie
kodupaika paremaks?
„Minu arvates võiks meile heaks eeskujuks olla
Urmas Kukk. Igal hommikul kooli tulles näen,
et ta on jõudnud kokku koguda mahaloobitud
prahi, pühib hoolega puhtaks alevi keskväljaku
või puhastab teid lehtedest. Mõtlen alati, et oleks
vaid parem ilm ja töö kergem.”
„Mina leian, et heaks eeskujuks võiks olla Demi Vaarask. Ta osaleb aktiivselt noortekeskuse
töös, tegeleb rahvatantsuga ja koolis organiseerib üritusi.”
„Pean oma eeskujuks Marek Ladvat. Ta teeb
palju sporti, võtab osa maratonidest, ehitab maja

ja oma töös aitab inimesi”.„Kui peaksin valima
eeskuju, siis selleks on minu isa Janek Patrael.
Talle on kõige tähtsam töö. Alati hoolitseb ta selle eest, et pere oleks koos ja toit laual. Ta võiks
kindlasti ka enda jaoks aega leida.”
„Koolis töötab eeskujulik ja hea südamega
majahoidja Pille-Riin Veskemaa. Kui keegi midagi ära kaotab, siis aitab ta otsida. Kui keegi on
kurb, siis ta lohutab.”
„Mulle meeldib väga meie kirikuõpetaja Margit Lail. Ta hoolitseb nende inimeste meeleolu
eest, kes käivad kirikus laulatamas, ristimas või
leeris. Ka igavesele puhkusele saadab ta inimesi.
Pühade ajal õnnistab ta kõiki.”
Märgakem häid inimesi meie keskel!
Head mõtted kogus kokku õpetaja
Helgi Vassilko

laste projektiga, mille raames on noored
saanud keskenduda iseenda arendamisele ning paranenud on ka noortekeskuse
võimalused vaba aja sisustamiseks. Möödunud aasta on eriline ka selle poolest, et
noortekeskuse tööka perega liitusid noorsootöötaja Maarja ja noortekeskuse juhataja Kadri. Soovime kõigile noortekeskuse sõpradele kena pühadeaega!
Kadri Spenk
Kanepi ANK juhataja

Kanepi Kodutütarde rühmalaager 2015
6.-7. novembril veetsime Kodutütardega 12-nda rühmalaagri
Kanepis.
Sel korral oli laager natuke teistsugune – traditsiooniliste (järgukatse)õppelaagrite asemel keskendusime oma
rühma liikmete omavahelise suhtluse parendamisele ja meeskonnatunde
suurendamisele. Reedel mängisime
nii seltskonna- kui meeskonnamänge. Tangram oli hasarti tekitav. Kõige
magusam hetk oli soolase ja magusate

kringlite küpsetamine ja loomulikult
söömine. Kõige ilusa vahel õppisime
ka sõlmi – meremehesõlm, liuglev aas,
seasõrg, haarav sõlm ja surmasõlm.
Laupäeva tipphetk oli bingo-orienteerumine alevikus.
Laagri võtab säravalt kokku Gerli
Saare luuletus:
Meil toimus kaheteistkümnes laager,
sellest polnud kellelgi poogen.
Hästi lõbusad tegevused,
halb siis, kui üle lasid.

Kanepilt muusikale
Muusikaaasta lõpetuseks meenutagem Kanepi panust muusikale. 1804.a. asutatud Kanepi
kihelkonnakool pani oma regulaarse lauluõpetusega aluse
laulutraditsiooni algusele mitte
ainult Kanepis, vaid ka laiemas
ümbruskonnas. Muusikaõpetusega tegeles organist-köster
G. D. Janter, kes töötas siin 45
aastat (1780-1825).
Kanepi kirikul oli juba 1785.a. olemas orel. Lauluõpetus kandus kihelkonna rahvakoolidesse, mitmehäälsest laulmisest mõlemas J.P. Rothi
asutatud kihelkonnakoolis on palju
kirjutatud. Enam kui pool sajandit
(1836-92) hoidis kätt Kanepi muusikaõpetuse arengu pulsil köster L.
Treffener kogu oma perega. Tema teeneks jääb hea muusikalise ettevalmistusega kihelkonna koolmeistrite Kanepisse toomine ja siinse muusikaelu
arendamine.
Kanepist võrsunud meeste muusikaõpikutest ja laulikute nootidest
on vähem räägitud. Esimesena tunnustaks koolmeistrit A. Erlemanni,
kellelt ilmus muusikaõpik „Musika õppetus. Üks nodi, laulmisse ja
mängimisse selletusse ramat, iseärranis koolmeitridele ja keigile
laulo- ja mängo-sõbradele. Kirjotanud A. Erlemann, Tartus 1864.“
See väärtuslik 112-leheküljeline õpik
jäi paljude aastate jooksul ainukeseks
omalaadseks köstrite, koolmeistrite ja
teiste muusikasõprade käes.
Kanepi muusikaelu oluliselt mõjustanud koolmeister on ka J. eglon
(Kanepis 1859-65), kes pani lapsed
laulma „noodi perra“ nii vaimulikke
kui ka ilmalikke laule. Kanepis korjas ta Hurda jaoks rahvalaule (30) ja
koostas lauliku „Veikenne Võrumaa
laulu sõper“. Eglon ettevalmistami-

sel seminari astunud A.A. Arrasest
ja P. abelist said kanepi muusikaelu
arengus olulised isiksused. J. Egloni
üleskirjutanud rahvaviisidest on seatud Koidula sõnadele „Miks sa nutad
lillekene?“ ja „Kodu“ – „Meil aiaäärne tänavas“, avaldatud Jakobsoni
„Rõõmsas lauljas“ (1872). Ka on tema
noteeritud rahvaviisid „Mere peal“ –
„Kiigu, liigu, laevukene“ ja „Rahuline
meel“ ning „Arg kosilane“ Kreutzwaldi sõnadele.
Tema järel töötas Kanepis lühikest
aega 1865 helilooja A. thomson. Tema märkas noore tenori Hans Kanni
lauluannet ja soovitas tal tegelda oma
hääle arendamisega. Ka Thomson
kuulus C.R. Jakobsoni rahvusliku tegevuse toetajate hulka..
Kooraste koolmeistri poeg P. Abel
valiti Kanepi kihelkonnakooli juhatajaks 1868.a. vaid 19-aastaselt. Asudes Kanepi meeskoori etteotsa tundis
energiline koorijuht suurt puudust
laulurepertuaarist. Nii sündis samal
aastal laulik „Laulu Pärlid. Nelja
healega laulud meeste-koorile. Eesti meeste-lauluseltsidele soovinud ja
väljaannud P. Abel“. 20 laulust koosnevas laulikus on mõned laulud käibel
tänaseni: Beethoveni sonaadi „Appasionata“ tema loodud sõnadega „Vaikne öö, oh kalla sa“, F. Mendelssohni
meloodiale loodud „Oh Eesti vennad,
tõuskem üles“. Selle soome sõprusele
ja eeskujule pühendatud laulu esitas
Kanepi meeskoor I üldlaulupeol.
Ei saa märkimata jätta meie kuulsat kujurit A. Weizenbergi, kes pidas
üheks kaunimaks hetkeks oma elus
üleslaulmist 25. sünnipäeval (1862)
oma meistriaja lõpetamisel Erastveres.
See oli Kanepis laialt levinud komme,
osalesid selles J. Egloni eestvõttel Kanepi koolmeistrid. Lauldi „Ta elagu“,
aga ka „Vaikne öö“. jt. Sellise austus-

Küpsetasime suuri kringleid,
magusaid ja soolaseid mingeid.
Maitsvad toidud on alati,
ning kokk tegi täna hommikuks salati.
Igaühel oli nii tore,
nii, et halba selles pole.
Öörahust me ei räägi,
ega kahtlasi tegevusi täägi.
Täname oma rühmaga Kanepi Vallavalitsust, kes toetasid meid meeskonnamänguks vahendite soetamisel.
Mirell Lattik

avalduse osaliseks said tavaliselt tuntud ja teenekad inimesed, mõnikord
ka mõisnikud.
Arvatavasti viis weizenbergi heliloomingu juurde Peterburi eestlaste elav muusikaelu. Muusikalist haridust tal polnud, noote kasutada ei
mõistnud, kuidas sai üldse võimalikuks tema tegelemine heliloominguga? Weizenberg vilistas või laulis oma
viisid nooditundjale. Kõige enam aitas Weizenbergi laulude noodistamisel
Genfi Konservatooriumi kasvandik
Alide von Röhde. Röhde koostatud
on 1900. a. ilmunud Weizenbergi lauludekogu „Zehn Lieder“, seal osa laule ka eesti keeles. Kujuri enda andmetel on ta loonud kokku 175 laulu kas
enda või luuletajate tekstidele. Kõige
rohkem oli nende hulgas Anna Haava ja Elise Auna luuletusi, kuid ta on
viisistanud isegi suurvürst Konstantin
Romanovi luulet
Weizenbergi laule on esitanud
kontsertidel Aino Tamm, Ella Masing, aga ka soome laulukuulsus Alma
Fohström. Weizenbergi loodud ja Artur Lemba seadega „Gebet für Gesang mit Klavierbegleitung…“ ilmus
trükist 1907 vanameistri 70. sünnipäeva puhul. See sisaldas ka tema 8
luuletust ja lõppsõna.
Eesti esimene heliplaat oli Weizenbergiga seotud. Lindistused pärinesid
1901.a. Peterburist inglise plaadifirma
salvestusena, kus on peal Weizenbergi
komponeeritud laulud.
Kanepi viimase köstrina aastatel
1931-1967 töötanud akadeemilise
haridusega organist Oskar Kleemeier
on komponeerinud oma kooridele
mitmeid muusikapalu, nagu „Sipelgas“ jt.
Selline on Kanepi panus muusikasse.
Milvi Hirvlaane

Kadripäev Põlgaste Pansionaadis. Foto: Marika Drenkhan

Kadripäev Põlgaste Pansionaadis
Laske sisse kadrisandid,
katri, katri...
Nii laulsid Põlgaste lasteaia lapsed ja
õpetajad, kui koputasid pansionaadi
uksele. Eakad pansionaadielanikud
juba ootasid neid ja kutsusid kõik lahkelt puhketuppa sooja.
Kadripere kandis valgeid ja ilusaid naisterõivaid, peas olid uhked kübarad. Kellel endal kohevad punased juuksed, see kübarat ei vajanud.
Ilusad olid nad kõik. Kadriema palus kadrilaste
jaoks andisid ja nende saamiseks laulis ja tantsis

kogu kadripere. Kadriemal oli süles väike titt, kogu tralli peale ära väsis ja nutma hakkas, oligi aeg
saadud kommid korvi korjata, head karja- ja viljaõnne soovida ning enne lahkumist veel pererahvale head tervist vitsatada.
Kadride külaskäik tekitas eakate seas palju elevust. Aitäh kadridele!
Peale kadride lahkumist meenutati oma noorusaja kadrikombeid ja kadrisööke, laual olid tol
ajal lambaliha ja tangupuder, kadriõlu. Mõnel
pool istuti pidulauas terve õhtu.
Marika Drenkhan
Põlgaste Pansionaadi juhataja

Põlgaste lasteaia sünnipäev. Foto: Eha Sööt

Põlgaste lasteaia sünnipäev
Aeg lendab kiiresti ja juba on kümme
aastat Põlgaste elanikel olnud võimalus lapsi lasteaias hoida ja arendada.
Kui 2005. aastal Põlgastes põhikool
likvideeriti ja jäi alles ainult algkool,
avati koolimaja tühjaks jäänud ruumides lasteaed.
Tähistasime lasteaia 10. sünnipäeva ,,Kübarapeoga“, kus oli peaesinejaks Anne Velli.
Enne pidu valmistasime lastega kübarad, et
neid etendusel uhkelt kanda. Ka peol osalenud

lapsevanemad kandsid kübaraid, aitäh neile!
Etenduses asusid kõik metsaelanikud hankima endale toredaid ja silmatorkavaid kübaraid.
Kübarapidu rõhutas head käitumist, üksteisega
arvestamist, viiskust, sõprust ja tagasihoidlikkust. Oli ka mitmeid teemaga seotud laule ja
mänge.
Pärast etendust mõnulesime üheskoos sünnipäevatorti süües.
Eha Sööt
Põlgaste lasteaia juhataja

Täname kõiki, kes leidsid aega vastamiseks Kanepi valla terviseprofiili ja kultuuri küsimustikele. Ülevaatliku kokkuvõte küsitlustest leiate järgmisest valla lehest.
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender detsember 2015
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/ Korraldaja

16.10 kell 15.00
17.12 kell 16.00
17.12 kell 16.00

KANEPI VALD
Kanepi valla koduste laste jõulupidu
Kanepi lasteaia Jõmmu rühma jõulupidu
Põlgaste lasteaia jõulupidu

Kanepi Seltsimaja
Kanepi Lasteaed
Põlgaste Lasteaed

17.12 kell 19.00

Isetegevuslaste kontsert - kohvik

Kanepi Seltsimaja

18.12 kell 15.30

Kanepi lasteaia Sipsiku ja Naksitrallide rühma jõulupidu

20.12 kell 12.00

Põlgaste eakate jõulupidu

22.12 kell 17.00

Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu

29.12 kell 22.00

Aastalõpupidu ansambliga Tuulest Toodud

Kanepi Lasteaed
Põlgaste RaamatukoguKülakeskus
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste Raamatukogu-

31.12 kell 22.00

Aastavahetus Kanepi Seltsimajas ansambel Tuulest Viidud
KÕLLESTE VALD
Kõlleste ANK jõulupidu
Kõlleste valla jõulupidu ansambliga Patune Pool
Krootuse lasteaia jõulupidu
VALGJÄRVE VALD
Täiskasvanute jõulupidu
Valgjärve kodukandi laste jõulupidu
Aastalõpupidu

18.12 kell 18.00
19.12 kell 20.30
21.12 kell 18.00
18.12 kell 20.00
20.12 kell 17.00
26.12 kell 20.00

Külakeskus
Kanepi Seltsimaja

20. 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.

Kõlleste ANK
Krootuse Rahvamaja
Krootuse Rahvamaja

26. dets kell 10. 30 2. jõulupüha jumalateenistus.
27. dets kell 10.
30 - jumalateenistus.
Jõuluaja 1. pühapäev.

Maaritsa Kultuurimaja
Valgjärve külaplats
Valgjärve küla võimla

31. dets kell 16.00 - vana- aasta
jumalateenistus.

Põlgastesse tuleb post otse Põlva Kandekeskusest. Põlgaste piirkonda teenindab kuller Katrin Vinne, kes eelnevalt viib posti ka Põlva valda.
Kanepi Teataja kokkulepitud ilmumisaeg on üldiselt
15. kuupäev. Vallaleht on Eesti Postis käibiv nimetusega
„aadressita reklaam“ ja reklaamile kehtib 3-tööpäevane
kättetoimetamise reegel. See võib tekitada olukorra, kus
mõned külad saavad vallalehe postkasti näiteks reedel, teised alles teisipäeval.
Kanepi Postkontori pühade lahiolekuajad:
23.12.2015 avatud 9.00-12.00
31.12.2015 avatud 9.00-14.00.
Alates jaanuarist 2016 on postkontor avatud E,T,N,R
8.00-15.30; K,L,P on suletud. Tavaline kirjamark 250g
eestisisene hakkab uuest aastast maksma 0,65 senti.

OÜ KASEKÄBI
OSTAB
•Okas- ja lehtpuupalki, paberi- ja küttepuid
•Kasvava metsa raieõigust
•Metsakinnistuid, põllumaad
PAKUB
•Raie- ja väljaveoteenust
•Metsakavade koostamist ning kinnistute mõõtmist
•Kasvava metsa hindamist
•Sõlmime eellepinguid raietele kaasnevate kulutustega
Tel: 566 83202, e-mail: kasekabi@gmail.com

OÜ KASEKÄBI

20. dets kell 10.30 4. advendipühapäeva
jumalateenistus.

24. dets kell 23.00 - Jõuluöö
jumalateenistus.

Kuidas liigub post Kanepi vallas
Raili Müür Kanepi postkontorist rääkis kanderingidest ja muudatustest Kanepi postkontoris uuel aastal.
Kanepisse jõuab post Põlva Kandekeskusest umbes
8.30. Sorteerimiseks kulub vähemalt poolteist tundi ja
nii hakatakse posti laiali vedama kella 10-11 paiku. Postiljonidel on uus ametinimetus „kuller“. Kanepi alevikku
teenindab kuller Urve Paidra. Küladesse veab posti laiali
Eesti Posti koostööpartner Rebaste Kartul OÜ kuller Raili Müür sellises järjekorras: Hino, Jõksi, Piigandi, Heisri,
Erastvere, Soodoma, Närapää, Peetrimõisa, Koigera, Jõgehara, Rebaste, Kooraste, Kaagvere, Karste. Millal post
kohale jõuab, on päeviti väga erinev, neljapäev kui suurem postipäev ja pensionipäevad on pikemad. Postiseadus
ütleb, et hiljemalt kella 16.00 peab olema saadetis kastis.

Jõuluaeg
Kanepi
kirikus 2015

OSTAB
•Okas- ja lehtpuupalki, paberi- ja küttepuid
•Kasvava metsa raieõigust
•Metsakinnistuid, põllumaad
PAKUB
•Raie- ja väljaveoteenust
•Metsakavade koostamist ning kinnistute mõõtmist
•Kasvava metsa hindamist
•Sõlmime eellepinguid raietele kaasnevate kulutustega
Tel: 566 83202, e-mail: kasekabi@gmail.com
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31. dets kell 23.40 aastavahetuse palvus.
1. jaan 2016. kell 10. 30 uusaasta jumalateenistus.
6. jaan kell 18.00 kolmekuningapäeva
jumalateenistus.

Sündinud lapsed
Georg Galitsin Kooraste küla
AdrianaTruuts Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!

Kanepi kirik
avab pesutoa
Kanepi koguduses on ettevalmistamisel tegevused, mis ei ole seotud ainult kirikus toimuvate jumalateenistustega. On valmimas
ruum Kanepi alevikus Kooli tänaval,OÜ
kus onKASEKÄBI
pesumasin ja kuivati
kasutamiseks kõigile, kellel pesuOSTAB võimalust komasina kasutamise
 Okasdus pole. Uue
aasta ja
alguses
avame
lehtpuupalki,
pesutoa, kõik paberivajalik pesu
pesemija küttepuid
seks ja soovi Kasvava
korral ka metsa
kuivatamiseks on kohapeal
olemas, pesemise
raieõigust
aeg tuleb eelnevalt
kokku leppida.
 Metsakinnistuid
Huvi ja küsimuste
korral helista
 Põllumaad
5018593 või 7977643, õpetaja
Margit Lail.

PAKUB
 Raie- ja
väljaveoteenust
 Metsakavade
koostamist ning
kinnistute mõõtmist
 Kasvava metsa
hindamist
 Sõlmime eellepinguid
raietele kaasnevate
kulutustega

Tel: 566 83202,
e-mail: kasekabi@gmail.com

MÄLESTAME
HelviBraks
11.08.1931-11.10.2015
Heino Veski
28.01.1939-19.10.2015
Hilda Ruus
30.09.1913-02.11.2015
Ants Hani
08.02.1944-03.11.2015
Miia Parts
21.04.1936-09.11.2015

Kanepi
Teataja

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

Järgmine ajaleht ilmub jaanuaris 2016
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Aliise Valge
05.03.1923-21.11.2015
Artur-Johannes Valge
06.10.1944-24.11.2015
Regnard Feigenbaum
31.12.1930-28.11.2015
Jekaterina Sarik
12.03.1925-29.11.2015

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

