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Talvine Kanepi
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Kanepi vald 25

Tänukiri Kanepi Aiandile. Fotod: Riho Semm

Maavanema tänukiri Arvi Hiirele.

17.detsembril toimunud Kanepi valla 25.aastapäeva pidulikul tähistamisel anti üle Kanepi valla tänukirjad.

Aivar Luts - vallavanem
Urmas Hallap - vallavanem
Õie Põder - pikaaegne volikogu sekretär
Vaike Meesak - volikogu aseesimees ja perearst
Elsa Sikk - pikaaegne valla finantsjuht

Panuse eest Kanepi valla arengusse
Arno Kakk - volikogu esimees, osalenud kõikides koosseisudes
Vahur Tohver - olnud volikogu esimees, osalenud kõikides koosseisudes
Meinhard Aljes - olnud volinik kõikides koosseisudes
Vaidu Vidil - olnud volikogu esimees

Hea koostöö ja panuse eest Kanepi valla
arengusse
Arke Lihatööstus AS
Kaska-Luiga Talu
Mini Hiire Ärid OÜ

Vallavanema veerg

Maavanema tänukiri Aare Platole, kes on töötanud Kanepi valla ametis 25 aastat.

Kanepi Aiand OÜ
Moontec OÜ
Saaretu OÜ
Põlva Maavanema tänukirjad said
Arvi Hiir
Piia Tagel
Aare Plato
Maie Krukov
Urmas Kivirand

Kanepi valla 25.aastapäeva pidulik kontsertaktus. Fotod: Riho Semm

Mini Hiire Ärid OÜ tähistas detsembris oma 20.aastapäeva
Arvi Hiir, kuidas sai äritegevus alguse?
Algselt oli Mini Hiire Äri, alustasin FIEna. Maade tagastamise käigus sain tagasi
Weizenbergi 19 hoone. Maadokumendid
ja majade dokumendid saime arhiivist kätte, hoone kuulus vanaisa vennale. Pikk ja
aeganõudev oli Eesti Vabariigi aegne maade ja varade tagastamise protsess. 1995.a.
said rendilepingud põhimajale kokku lepitud, 1996 tegin ettepaneku Weizenbergi 19a mulle rendile anda, eelmine rentnik
lõpetas tegevuse ja hoone seisis tühjana.
Mõtlesin, et proovin, kui välja ei tule, võin
ka ära lõpetada.
12.detsembril 1996 avasin poe majas
Weizenbergi 19a. Hakkasin müüma autokaupu, millele lisandus ehitusmaterjal
ja san-tehnika. See maja oli tarbijate ühistu ladu, olin seal 20 aastat rentnik. 2002.a.
avasin II korrusel uue poe, müügiartiklid
samad, mida ühistu poodki varem ostjale
pakkus.
Äri hakkas laienema, tekkis vajadus
uute ruumide järele.

Weizenbergi 25 olid ruumid juba 6-7
aastat valmis, aga lõpp venis ja nii ta seisis.
Sortiment poodides suurenes pidevalt. Mida rahvas küsis, seda püüdsin ka poes pakkuda, seinast seina, kõike sooviti. 2015.a.
novembrist hakkas uus pood tööle. Siin on
müügil elektrikaubad, san-tehnika, kinnitusvahendid, poldid, mutrid, kruvid, tööriistad, kalastustarbed, pürotehnika.
Weizenbergi 19a on müügil ehitusmaterjalid, autokaubad (varuosasid enam ei
paku), autokeemia, värvid, tarbevahendid,
kodukeemia, kodukaubad, siseviimistlus.
Weizenbergi 19 II korrusel on riidekaup,
jalanõud, lastekaubad, koolikaubad, ehted,
kodukaubad, pudi-padi.
Varustan ise, käin ladudes Eestis, sõidan
ise kohale, vaatan, mis vaja. Vastavalt vajadusele, nii nagu nõudlus on. Hooajast
sõltuvalt ka kaubad, on ehitushooaeg ja
talvehooaeg. Üks pood toetab teist. Eks
see kaubandus ongi järjest toimiv protsess.
Äritegevus on ikka risk, pidev risk, kogu
aeg peab arvestama, mis ja kas tasub ära.

Mis olid kõige raskemad ajad, kas
majanduslangus avaldas mõju?
10 kuud sain tegutseda, kui toimus suur
vargus, mis oli alguses suur hoop. Põhimõtteliselt tehti kõik tühjaks, jäid vaid
võlad, millest tuli välja rabeleda. Aga allaandja tüüp ma ei ole. Tõin uue kauba sisse ja püüdsin jätkata.
Masu ei mõjutanud, kohalik inimene oli ikka klient. Kõige raskem aeg oli
Otepää-Kanepi trassi ehitamine, samaaegselt ehitasin uut poodi endisesse tuletõrjemajja. Pidi mõtlema, kuidas kaup kohale
tuua ja kuidas inimene ära saaks viia. 3-4
kuud Kanepi keskväljaku ehitamise ajal oli
kõige keerulisem. Asjad muutusid, kommunaaltrassidega oli kõige suurem probleem, pidin palju ümber ehitama. Müük
hakkas tasapisi taastuma, kui tee sai valmis.
Heldem ostja on läbisõitja, kes jõuab
nii II korrusele kui Weizenbergi 25 poodi, eks hinnad ole ka madalamad kui linnas. Weizenbergi 19a on konkreetsed asjad kohalikule inimesele. Pärast tööaega

tülitatakse ka, aga ise olen selle harjutanud,
kuidas jätad kellelgi vee jooksma või pimedasse, kui on kaitsmed puruks.
Mis on tulevikuplaanid?
Hoone Weizenbergi 19 on amortiseerunud. Mingi aeg saab veel jätkata, aga mitte väga kaua. Minu plaanid on peetud, aga
neist ei tahaks veel rääkida. Mõtlen laiendada Weizenbergi 25, oleks võimalik juurde ehitada.
See äritegevus tegi rohkem paikseks. Kui
kõike tuleb ise teha, eks see väsitab. Tööl
on 4 inimest. 20 aastat on äri tegutsenud,
on hea meel, et olen kohalikele saanud
abiks olla. Keegi ju mujal ei oota, kodukandis tegutsemine ja aitamine - see on ju
hea. Kodus aitavad seinad ka, nagu öeldakse. Kas Kanepis on hea elada? Kus parem
on? Järelikult oli siin ikka soodsam, võibolla mõnes teises kohas oleks pankrotti
läinud. Kui ei suuda enam konkurentsis
püsida, siis ongi kõik, eks töötan nii kaua
kui saan.
Vestles Merike Luts

Tänaseks on aastanumber taas vahetunud. Pühade meeleolud on selja taha
jäänud ja tavapärased
toimetused ja tegemised taas käimas. Aastale tagasi vaadates
võime tõdeda, et aasta oli korda läinud. Haldusreformiga,
kui poliitmaastiku kõige kuumema teemaga Eestis, jõudsime detsembri keskel ühisele otsusele uue, Kanepi valla
moodustamiseks.
Eelmise aasta viimasel kuul oli kaks väga olulist
sündmust. Esimene neist oli 13. detsember, kui
Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve volikogud otsustasid ühisel istungil Kanepi Seltsimajas, et haldusreformi käigus liitutakse ühiseks vallaks, mille nimi
hakkab olema Kanepi vald. Edukas oli ka kampaania rahvaarvu suurendamiseks. Kanepi valla
rahvaarv kasvas 45 inimese võrra. Kui 2016. aasta
alguses elas Kanepi vallas 2420 inimest, siis selle
aasta alguses 2465 inimest. Kolme valla rahvaarv
kokku on 4962. Kuigi maagilist seadusega nõutud 5000 elaniku piirist jäi 38 elanikku puudu, siis
usun, et see ei saa olema takistuseks ning meie kolme valla ühinemine kinnitatakse. Järjest rohkem
on räägitud, et 5000 elanikku ei ole kivisse raiutud
ning ainult rahvaarvu väike puudujääk ei tohiks
saada Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valdade ühinemisel takistuseks.
17. detsembril toimus Kanepi valla 25. aastapäev. Peoõhtu algas kontsertaktusega, millele järgnes tantsuõhtu. Tunnustati inimesi ja ettevõtteid,
kes on 25 aasta jooksul andnud oma panuse Kanepi valla arengusse. Valla aastapäev oli sündmus,
kus paljude tuttavatega taas kokku saadi ja erinevaid
muljeid vahetati.
Tänan kõiki esinejaid ja neid inimesi, kes aitasid
valla sünnipäeva korraldada.
Vallavalitsusel on hetkel koostamisel 2017. aasta eelarve, mille volikogu veebruaris saab vastu
võtta. Käesoleval aastal on plaanis mitmeid olulisi investeeringuid. Plaanitavatest investeeringutest
pikemalt kirjutasin detsembrikuu Kanepi Teatajas.
Kindlasti leiavad aset mitmed traditsioonilised üritused ja paljud teised sündmused.
Tuleb tõdeda, et see aasta tuleb teistsugune kui
eelnevad. Ühelt poolt toimib igapäevane vallaelu,
kuid samal ajal hakatakse tegema ettevalmistusi selleks, kui ametlikult hakkab toimima uus Kanepi
vald. Inimeste jaoks on muudatused peaaegu märkamatud. Pigem on need seotud praeguste kolme
valla töö ühtlustamisega. Kindlasti antakse järgnevates Kanepi Teatajates ülevaateid edasistest arengutest.
Kui teil on häid mõtted ja ettepanekuid, siis võtke julgesti ühendust kas valla töötajatega või volikogu liikmetega. Eelmisel aastal sai ellu viidud mitmeid häid kodanike algatatud mõtteid.
Soovin teile alanud aastal edu ja kordaminekuid
kõigis ettevõtmistes.
Mikk Järv

Seisuga 01.01.2017 elab Kanepi vallas
2465 inimest. Aastaga on valla elanike arv tõusnud 45 elaniku võrra. 2016
aastal sündi vallas 16 last, suri 29 inimest. Valla elanike registrist lahkus 67
ja saabus 125 inimest.
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Väljavõte Kanepi
Vallavolikogu 13.12.2016
istungi protokollist
Kanepi Seltsimajas toimus ühes ruumis samaaegselt Kanepi Vallavolikogu, Kõlleste Vallavolikogu ja Valgjärve Vallavolikogu istung. Kanepi Vallavolikogust osales 11 liiget,
Kõlleste Vallavolikogust 8 liiget ja Valgjärve Vallavolikogust 8 liiget.
Ühinemislepingule esitatud ettepanekute heakskiitmine
Kokku esitati 22 ettepanekut. Juhtkomisjonis arutati ettepanekud läbi ja arvesse võeti 9 ettepanekut. Otsustati kiita
heaks õiend ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud
ettepanekute ja vastuväidete ühinemis-läbirääkimiste juhtkomisjonis läbivaatamise tulemuste kohta.
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine
Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk, Kõlleste Vallavolikogu esimees Valev Krebes ja Valgjärve Vallavolikogu
esimees Hegri Narusk esitasid ülevaate kuidas jõuti ühinemisprotsessi tulemusteni, missugused küsitlused korraldati
ja mille põhjal otsused sündisid.
Otsustati vastu võtta Kanepi Vallavolikogu otsus “ Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine“.
Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Arno Kakk: Ühinemise teema on tuleviku jaoks oluline.
Ühineva valla territooriumi suuruseks saab 524,49 km2.
Elanike arv on suurenenud. 1. jaanuari 2016 seisuga oli
kokku kolmes vallas 4893 inimest, tänaseks, 13. detsembriks on elanike arv 4908 inimest. Palju on inimesi, kes tunnevad nostalgiat ja poolehoidu oma kodukoha arendamiseks. Kanepi kihelkond on ka juba 340 aastat vana. Meil
on ühtse pere tunne. Meil on ka valda tagasikutsumise loterii välja kuulutatud. Leping oma lisadega on alusdokument, mis meid liidab. Üritame järgida, et oleksime võrdsed, me ei hakka ääremaad tekitama ega mingit piirkonda
eelisarendama. Loodan, et samal seisukohal on ka uus valitav volikogu. Vabariigi Valitsus teeb kaalutletud otsuse,
võttes arvesse meie kultuuri, sporti, ühtekuuluvust, teede
võrku ja kõiki asjaolusid, mis meid liidavad. Usun, et vastus tuleb positiivne.
Leping on tehtud igatpidi võrdset kohtlemist arvestades ja
seetõttu peaks olema õige otsus, tulevikus meie inimestele
parem lahendus kui täna. Kõik kolm valda on võrdväärsed,
senini olnud säästlikud majandajad.
Otsustati vastu võtta Kanepi Vallavolikogu otsus „Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“.
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Seoses Põlgaste jäätmejaamas töö ümberkorraldamisega on
alates 01. jaanuarist 2017 jäätmejaam avatud järgmistel nädalapäevadel:
Teisipäeval 8.00 – 14.00, neljapäeval 12.00 - 18.00, laupäeval 8.00 - 14.00

Kanepi Vallavalitsus

Kanepi Laulu Selts taastas Seltsi
ajaloolise laulupeolipu
Kanepi Laulu Selts tähistas 29.detsembril 2016 seltsimajas koos segakoorirahvaga seltsi ajaloolise laulupeolipu taastamist aastast 1869.
Vastvalminud uus lipp valmis enne jõulupühi.
Pühalik sündmus algas ühiselt „Kanepi
hümn“ laulmisega, juhatas Kalev Lindal. Ajaloost kõneles ajaloolane Milvi Hirvlaane. Päevakohalisi seletusi jagasid juhatuse liikmed
Marju Jalas ja Vaike Kottisse. Taastatud originaallipu pühitses Kanepi kirikuõpetaja Margit Lail. Kohvilaual ilutses Milvi Hirvlaane
poolt kingitud uhke lipupildiga pidupäevatort.
Sündmuse jäädvustas fotograaf R.Semm.
Mõte Kanepi Laulu Seltsile originaallipp
taastada sündis 2015.a. Kanepi Kihelkonnapäevade aegu, kui Kanepi elanik Ülle Lill kinkis seltsile pronksist lüüra kujulise lipuotsiku
koos värvilise lipunööriga, mille oli leidnud
oma lammutatud koduaida alt. Üliõnnelik
Milvi Hirvlaane tundis lipuotsikus ära kunagise laulupeolipu otsiku ja koos lauluseltsi juhatusega leiti, et kui on lipuotsik, tuleb ka lipp
teha. Kunagise Kanepi Laulu Seltsi originaallipp asub Tallinnas Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumis. Varem, 2009. aastal, seoses ajaloolise lauluseltsi taastamisega on lipust juba pilte

tegemas käinud Ülle Sillamäe, kuid tervikpilti
lipust polnud. Juhatuse esimehel Kalmer Linal
oli Tallinnas sekeldamist palju, enne kui suurest lipust sobilikud pildid tehtud said. Edasi
tekitas peavalu ka digipildi puhastamine, lipukangas vana ja määrdunud, värvid kulunud, lipuäär kole, kõik see pildil inetult näha. Mitmekesi sai siis lipuvabrikus käidud, et värvid ikka
õiged Liivimaa värvid punane, roheline ja valge
saaksid. Aega kulus palju, aga oleme uhked, et
originaallipp on taastataud. Leitud lipuotsikust
3D printeriga plastmasskoopia tegemise oli varem enda kanda võtnud seltsi aseesimees Meelis
Vahtramäe, nii et taastatud lipp ja lipuotsik on
nüüd lõpuks üksteist leidnud. Pronksist lipuotsik on seltsil kavas viia originaallipu juurde
muuseumi.
Seltsil on olemas ka teine lipp, mis on kunagi
originaallipu järgi tehtud, pole küll päris sarnane, aga ka sellel ajahambast puretud lipul, millega on koorid paljudel laulupidudel käinud,
on kimpu seotud kanepikimp ja teisel pool kiri
„Kanepi Laulu Selts a.1869“. Lipp asub seltsimajas.
Milvi rääkis oma ajaloomeenutustes originaallipust, et 1869.a. oli villasest riidest laulupeolipp väga haruldane, kõik laulukoorid
ei saanud endale sellist lippu lubada. Laulu-

peokomisjonid ärgitasid siis ärksamaid mõisnikke kinkima oma kooridele lippe. Kanepi
meeskoorile kinkis lipu Kooraste mõisa Ungern-Stenbergid. Mõisniku tütar Marie oli
kunstnik, Marie maalis lipu peale seotud kanepikimbu ja arvud 1819 ja 1869 ning kirjutas
lauluseltsi nime „Kannepi Laulo Selts“. Aastaarv lipul 1819 tähistas pärisorjuse kaotamist
Liivimaal ja aastaarv 1869 aga 50 aastat priiust
ning esimest laulupidu. Kanepi Laulu Selts on
üks vanemaid Vana-Võrumaa seltse. Koorilaul
Kanepis on sündinud 1804.a., kui pastor J. P.
von Roth esimese poiste kihelkonnakooli asutas ning poistele 4-häälselt laulmist õpetama
hakati. Edaspidi alustas Kanepis tegevust juba
ka meeskoor ning 1884.a. asutati segakoor, mis
tegutseb praegugi.
Vastvalminud lipp on auväärne ja uhke
sümboliseerides Kanepi koorilaulu kestvust
ajast-aega. Kanepi laulurahvas kannab edaspidi austusega seda haruldast Kanepi Laulu Seltsi
lippu oma koorilipu kõrval kõikidel juubeli –
ja üldlaulupidudel.
Täname toetajaid: Kanepi vald, M.Hirvlaane, KLS liikmed ja sõbrad.
KLS juhatuse liige
ja koorivanem Vaike Kottisse

Väljavõte Kanepi
Vallavolikogu 20.12.2016
istungi protokollist
Kanepi Vallavolikogu 29.11.2016 otsuse nr 44 punkti
1 muutmine
Arno Kakk tegi ettepaneku muuta ja sõnastada Kanepi Vallavolikogu 29.11.2016 otsuse nr 44 „Jõulutoetuse
maksmine“ punkt 1 järgmiselt: Maksta jõulutoetust vanaduspensionäridele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne alaline elukoht on Kanepi vald. Otsust rakendada alates 29.
novembrist 2016.
Otsustati otsus vastu võtta.
Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna
kehtestamine
Määrata alates 01.01.2017 Kanepi vallas Kanepi alevikus,
Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades
vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse osutajaks AS Võru Vesi.
Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Kanepi alevik, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külad.
Kanepi valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega
seotud varade tagasivõtmine ja üleandmine
AS-le Võru Vesi tehakse mitterahaline sissemakse veemajanduse varade eest. OÜ Kanepi Haldus lõpetab käimasolevad projektid Kanepi trasside ja puhastiga ning Põlgaste
puhastiga. Need antakse AS-le Võru Vesi üle nende valmimisel. Orienteeruvalt 2017. aasta suve alguses. Muu vara,
mis ei ole seotud veemajandusega antakse üle kas uuele
loodavale ettevõttele, vallale või kolme valla liitumise puhul hakatakse liikuma ühise kommunaalmajandamise
poole. Täpsemad ettepanekud ja otsused saab teha siis, kui
Vabariigi Valitsuse poolt on kinnitatud kolme valla ühinemise määrus.
Otsustati otsus “Kanepi valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varade tagasivõtmine ja üleandmine” vastu võtta.
Otsustati teha vallavalitsusele ettepanek nimetada Kanepi
valla esindajaks AS Võru Vesi aktsionäride üldkoosolekul
Tiit Rammul.
Volikogu istungil vastuvõetud otsustega ja protokollidega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla kodulehel ww.kanepi.ee – dokumendiregistris.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär Õie Põder

Kanepi Laulu Seltsi sündmusel osalejad. Foto: R.Semm

Käsitööringi tegus aasta
2016.aasta möödus Kanepi naiste käsitööringil „Tõmblukkudega vihmavari” kiirelt ja tegusalt.
Osalesime kolmel korral Räpina Loomemajas keraamika õpitoas, kus
valmisid juhendaja Helemalle õpetuste järgi superilusad esemed – kausid, puuviljavaagnad, küünlajalad, tassid, kannud, vaasid. Suvel käisime
õppereisil Tallinnas KUMUS ja hilissügisel Tartus ERM-is. Iganädalastel
kooskäimistel õppisime juurde palju uut ja põnevat lapitehnikas, mille tulemusel valmisid padjad, kotid, vest ja seelik. Kangastelgedel tegid
tragid naised vaipu, patju ja kotte. Kevadel meisterdasime käsitööringi-

liikmetega 2015.aastal Kanepi vallas sündinud lastele kingituseks kootud
mängukassid.
Alates sügisest saame kokku teisipäeviti kell 16.30 Kanepi Gümnaasiumi käsitöö klassis, kuhu on alati teretulnud kõik huvilised! Meie tehtud töid saab vaadata aadressil http://www.vihmavari.kaneti.ee/.
Käsitööringi liikmete poolt tänusõnad Kanepi Vallavalitusele, kes on
meie ettevõtmisi alati toetanud. Aitäh ka Tuuliku Reisidele pikaajalise
koostöö eest!

Kiiri Lattik, ringivanem
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Kanepi vald 25
Kanepi vald – 25 aastat ajalugu
20.06.1991
Algas vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele.
20.08.1991
Taasiseseisvus tuli talongide ja tühjade lettidega.
21.08.1991
Tankid vurasid läbi Kanepi Tallinna suunas. Mõned
päevad hiljem taas Venemaale Kanepi kaudu tagasi.
01.11.1991 – maareform
Maareformi käigus tagastati või kompenseeriti endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa, anti tasu eest või tasuta
maa eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse
ning määrati kindlaks riigi omandisse jäetav maa.
12.03.1992 - põllumajandusreform
Põllumajandusreformi käigus toimus põllumajanduses üleminek põhiliselt talumajapidamisele ja
muule eraomandusel rajanevale ettevõtlusele. Likvideeriti kolhoosid Kanepi – märts 1993, Kalev –
aprill 1994, ning moodustati Hoiu-Laenuühistud.
20.06.1992 – rahareform,
mindi üle rublalt kroonile (1 rubla = 10 krooni).
Raha sai vahetada Kanepi vallamajas Jüri tn. 2.
01.01.2011 - teine rahareform,
mindi üle kroonilt eurole (1 euro = 15,6466 krooni).
Raha sai vahetada Kanepi ja Põlgaste postkontoris.
Vallamajad
Vald asus alates 1991. aastast kuni juunini 1997
aadressil Jüri tn. 2.
1993. aastal muretseti arvutid gümnaasiumi arvutiklassi ja valla asjaajamine tuli üle viia arvutite peale.
Alates 1995. aasta maist hakati ehitama Turu 2 asuvale ambulatooriumi hoonele teist korrust, kuhu tuli uus vallamaja. Vana vallamaja hoone tagastati endisele omanikule. Uue vallamaja avapidu toimus
19.06.1997. Detsembris 1997 pühitseti vallamajas
sisse valla vapp ja lipp.
1999
Alates detsembrist 1999 ilmub valla ajaleht Kanepi
Teataja (viimane ilmunud number on 109). Alates
augustist 2012 saavad kõik valla elanikud tasuta lehe postkasti.

2000
Internetipunkt Kanepi ja Põlgaste koolimajas, Kanepi lasteaias, Kanepi ja Põlgaste raamatukogus.
Suleti Lajavangu prügila.
Päevakorras oli haldusreform (samasugune nagu
ka 2016. aastal).

2002
15.06 toimus Põlgastes laululava avamine (Harald
Truija oli idee autor). Renoveeriti 2010. aastal A.
Matteuse nim Haridusseltsi eestvedamisel.
Kanepi lasteaia köögis tehti euroremont.
Kanepi kirikutorni remont, torni tippu paigaldatakse Aotäht. Kanepi kirikuaeda paigaldatakse valgustus.
Valla koduleht on internetis – www.kanepi.ee
2003– 2004
Kanepi-Otepää tee sai asfaltkatte alla. Tee avamine
toimus 06.10.2004. Koos sellega sai aleviku peatänav Weizenbergi vee- ja kanalisatsioonitrassid ning
kõnnitee. Valmis uus Ritsike sild. Projekti maksumus oli 4 469 840 krooni.
Uuendati Kanepi lasteaia mänguväljak, lasteaia
fassaad sai uue ilme ja uued aknad. Tööd lõpetati 2005.
Keskväljak kuni Hurmi teeni ja Turu tänav said
asfaltkatte alla.
Avatud on internetipunktid: vallamaja saalis, Kanepi ja Soodoma raamatukogus, kaupluses Aid ja
Kodo ning Põlgaste Põhikoolis.
2005
Kanepi lasteaia renoveerimine - maksumus
1 527 000 krooni, millest valla osalus 420 000
krooni. Kokku läks maksma 1,95 milj. krooni. Vahetati aknad, uksed ja soojustati seinad.
Veebruar 2005 - Lille tn. 11 ja sealt edasi said kanalisatsioonitrassi. Samal aastal valmis ka Õie tänava
ja Niidu tänava kanalisatsioonitrass. Tööd lõpetati
sügisel. Ehitatakse ka Põlgastesse biopuhastit.
Põlgaste saab tänavavalgustuse.
10.06.2005 oli president Arnold Rüütel vallas.
Külastas Kivi talu (Andres Kelneri talu).
Avati Hurmioru külaplats Kantsimäel (Eela ja Arvo Jää eestvedamisel).
Eesti Maanteemuuseumi avamine Varbusel.

2006
Sügis 2006 alfaldikatte alla sai Piigandi mnt, Kooli
ja Hurmi tänava ristmik kuni Tartu-Võru maanteeni.
Soojustatakse Kanepi Gümnaasiumi välisfassaad.
10.10 - tegevust alustab noortekeskus Turu 6 remonditud hoones.
26.05 valiti esimene külavanem Koigera külas
(Mare Oja)
2007
Kanepi Gümnaasium hakkab kasutama e-kooli.
Kanepi pargis avatakse mälestuskivi Kanepi esmamainimise 425. aastapäeva puhul. 21.09.2007 avati
mälestuskivi aleviku pargis Kanepi esmamainimise
425. aastapäeva puhul.
Eesti Postilt ilmub postmark, millel Kanepi kirik.
2008
Vabariigi 90.aastapäeva lipuheiskamisega Kanepi
Vabadussamba juures algatatakse uus maakondlik
traditsioon, kohal on maavanem Priit Sibul.
Alates 19. maist saab iga majapidamine vallalt kingituseks Eesti riigilipu.
Üle-eestilised koristustalgud „Teeme ära“.
12. juunil avati Urvaste ja Kanepi valla piiril asuv
Pokumaa külastuskeskus.
Alates 01. juulist sai Erastvere metskonnast RMK
Erastvere kontor;
Oktoober 2008 sai Kooli tänav kõnnitee ja kooli
staadion uue aia. Tööd lõpetati 2009.
Oktoobris sai valmis viie valla ühine jäätmekogumispunkt Põlgastes.
Avati Hansapanga sularahaautomaat Aid ja Kodo
poe juures.
2009- 2010
Aprillis sai Kanepi vald 70. aastaseks (01.aprillil
1939 jõustus seadus, millega Erastvere valla asemele
loodi Kanepi vald).
18.09.2009 avati renoveeritud Kanepi Seltsimaja,
2010 teostati haljastustööd.
01.09. lõpetati Põlgaste lasteaed-algkooli tegevus.
Loodi lasteaed-algkooli baasil lasteaed.
01. oktoobril avati Põlgaste Pansionaat (22 kohta).
2011
14.02.2011 – 01.09.2011 alevikus kirikupargi tee-

Mõtisklusi Kanepi valla 25. aastapäevaks
Kanepile on määrava tähtsusega olnud Eesti Vabariigi aeg ja praegused vallaõiguste
taastamise järgsed 25 aastat. Mida on Kanepi heaks tehtud Eesti Vabariigi ajal enne
ja pärast sõja-aastaid?
Sada aastat tagasi hakati välja kujundama Kanepit.
Sündis esimene kanepilaste põlvkond, ehitati peredele
kodud, tegeldi lisaks käsitööle ka kaubanduse ja ettevõtlusega. Läbi alevi ehitati aastatel 1927-29 munakivitee ja
1937. a. valmis uus Kanepi koolimaja.
Seltsitegevuse kaudu kerkisid esile aktiivsed kodanikud, hakati kokku hoidma, leiti ühised huvid, hariti ennast ja teisi mitmesuguste kursuste kaudu. Värvimiskursustelt saadud teadmiste alusel värviti peatänava majad,
korraldajafirma müüs soodsalt rootsi värvimulda. Kanepi nimigi valiti 1925. a. mitmete eelnevalt kasutusel
olnud nimekujude seast. Aktiivselt tegutses vanim selts
– Lauluselts. Uude Vabatahtlikku Tuletõrjeühingusse
astuti lausa perekonniti. Loodi mitmeid majanduslikke-, spordi-, karskuse-, õpetajate-, naiste- ja teisi seltse
ja ühinguid. Seltsitegevuse keskuseks olid seltsimaja ja
tuletõrjemaja. Oli oma kino, seltsimaja tiiva all tegutses
nii karskusliikumine kui ka paljud teised ettevõtmised.
Vabatahtlik Tuletõrjeühing võttis oma tiiva alla spordiseltsi, loodi oma puhkpilliorkester, mida juhtis kuni selle
tegevuse lõpetamiseni köster Oskar Kleemeier. Seltsidesse kuulusid paljud liikmed kogu kihelkonnast: Hurmist,
Põlgastest, Jõksist, Valgjärvelt, Erastverest, Krootusest,
Koorastest. Ka külades tegutsesid seltsid. Kihelkonna
traditsioonid, sh suured laulupäevad Kanepis jätkusid
ka siis, kui kihelkonnad haldusreformi käigus kadusid.
Tänaseni maetakse meie kalmistutele ammu siit mujale

elama asunute endiste Kanepi kihelkonnas elanud inimeste põrmud.
Kanepi kultuurilugu on samuti uuritud kihelkondlikuna, nii haridus-, kultuuri- või majandusruumis. Kuigi Kanepi muudeti nõukogude ajal kolhoosikülaks ja
enamus kohalikke koole suleti juba 1974. a. on Kanepi ka täna hariduse ja kultuurikeskus. Taasiseseisvunud
Eesti Vabariigis toimunud muutused on Kanepis silmaga nähtavad. Inimesed harjuvad ruttu kõigega ja võtavad muutused vastu sünnipäevakingina. Keegi ei mäleta
enam seda peatänava nõukogudeaegse asfaldi all olnud
kiviteed. Näeme vaid vanadelt piltidelt kivitee käsitsi
ehitamise vaevu (1927-29), mida tollal kajastati lööva
pealkirjaga: „Maantee üle inimluude. Mäe lammutamisel sattuti vanale kalmule. Raha 1500. aastast“. Uue tee
kapitaalne ümberehitus 2003. a. võttis vaatamata kaasaegsele tehnikale rohkem aega, kuigi selle tee ülesvõtmise suure ekskavaatorikopaga võinuks korraldada mõne
päevaga. Seda pidurdas mäletatavasti kirikuplatsi juures maa alt välja tulnud muistne kalmistu. Ajakirjandus
sai taas lennukaid pealkirju selle kirjeldamisel. Kanepi
vallavalitsus talitas õigesti ja tellis arheoloogilised „hädakaevamised“, vana kivitee alt leiti küllaltki väikesel lõigul
kirikuplatsi läheduses muistne kalmistu.
Kanepi-Otepää maantee rekonstrueerimine tähistas
kanepilaste jaoks olulisemaid muutusi. Esmakordselt
saadi linnalaadsed elamistingimused vee ja kanalisatsiooni näol. Elektri- ja telefonipostid kadusid, kaablid
läksid tänava alla, lakkasid elektrikatkestused. Asemele
tuli kaasaegne tänavavalgustus ja suvised lilleamplid oma
valla aiandist. Iidse Kanepi seltsimaja lootusetu seisund
muutus kapitaalremondiga 2009 muistse kultuurikolde

vääriliseks. Vabadussõjas langenute Ausamba taastamisega kuuendana vabariigis 1988.a. viisid Kanepi muinsuskaitsjad Kanepi nime taas tähelepanu orbiidile. Ausambaplatsile lisandus
Kanepi esmamainimise 425. aastapäeva
tähistamisel (2007) kivi plaadiga Kanepi kultuuriloo tähtsamate daatumitega: esmamainimine 1582, kihelkonna
asutamine 1675 ja Kanepi valla loomine
1.04.1939. Kultuuriloo keskmes olnud kauaaegse köstri Ludwig Treffneri kalmule püstitati
purunenud samba asemele Kanepi rahva nimel tema
110. surma aastapäeval 2002. a. uus hauasammas. Kohale kutsuti kõik Treffnerid ja Hugo Treffneri gümnaasiumi direktorid.
Muinsuskaitse abiga remonditi 2002. a. kirikutorn ja
tagasi sai tippu leitud vana sümboli järgi tehtud ajalooline aotäht. Mäe kalmistu kabelist tuli uue katuse
panekul lagedale Kanepi Lauluseltsile esimesel üldlaulupeole minekuks Kooraste mõisa Ungern-Sternbergide poolt kingitud lipule teksti kirjutanud kunstnik
Marie von Ungern-Sternbergi hauasammas, mis samuti paigutati nende perekonnakalmistule. Erastvere pargis perekonnakalmistul asunud ja nõukogude ajal lammutatud Marie kabelkiriku asemele ehitati Gerd von
Ungern-Sternbergi toetusel mälestuskabel, Erastvere
hooldekodu patsientide hingehoiuks restaureeriti vana
mõisahoone kabel. Kanepi kooli asutaja ja kiriku ehitaja praost Rothi järeltulijatega on sidemed 1992. aastast,
nad on korraldanud siin üleilmseid perepäevi, toetanud
perekonnakalmistu hooldamist ja annavad 2000. aastast
välja Rothi preemiat parimatele emakeele tundjatele Ka-

de renoveerimine;
Septembris avati Põlgastes lasteaia juurde lapsehoiurühm.
Antakse esimest korda välja Valla Aukodanik ja Valla Aasta Tegija aunimetused.
2012
Jüri tänav, Weizenbergi 15 ja sealt edasi Põlva poole
saavad vee- ja kanalisatsioonitrassi. Tööd teostati kevadest kuni novembrini.
26.05 suleti Päästeameti Kanepi päästekomando.
2013
Küladesse paigaldatakse infotahvlid (Põlgastesse ja
Kanepisse valgustatud infotahvel).
2014
Alle – Saija Teatritalu on avatud publikule.
I Kooraste Rahvatriatlon.
2015
Kergliiklustee kuni Kanepi – Erastvere - Põlva tee
ristmikuni (koos valgustusega). Avamine toimus
17.12.2015.
01.06. avatakse laste mänguväljakud Kanepi alevikus ja Põlgastes.
Põlgaste ja Erastvere raamatukogude tegevus korraldatakse ümber raamatukogu-külakeskuseks.
Uus paadisild ja korrastatud ujumiskoht Jõksi järve ääres.
Kanepi kihelkond 340 - nädal aega kestev üritustesari.
2016
Juunis alustati alevikus avaliku WC ehitamisega.
Töö lõpetati septembris.
On valminud Põlgaste biopuhasti projekt. Puhasti
valmimisel on Põlgaste puhasti nõuetele vastav ja
selle valmimisega on kogu Põlgaste küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid renoveeritud.
Mustkatte alla saavad Magari-Soodoma tee ja Kanepi-Antsla tee.
Kooli ja Hurmi tänav saavad kanalisatsioonitrassi.
Likvideeritud valla asutused:
Kanepi Apteek reorganiseeriti Kanepi valla munitsipaalasutuseks juunis 1997. Erastati novembris
1997 (132 tuh.krooni eest OÜ-le Saverna Apteek).
Kaagvere ja Kooraste kultuurimaja tegevus lõpetati
22.05.1997. Hiljem müüdi hooned ära.
Põlgaste Põhikool kujundati ümber lasteaed-algkooliks 01.09.2005. Põlgaste Kool likvideeriti
01.09.2009.
01.10.2013 Põlgaste kultuurimaja.

nepi koolis. Rõõmustav on noortekeskuse kõikehõlmav tegevus. Ka Kanepi kalmistute kultuurilooliste kalmude blogi valmis nende abiga aastal
2015. Kanepi koolil on ainsana vähestest
koolidest olemas rikkaliku materjaliga
oma muuseumituba, mille kaudu on
hea tundma õppida kodupaiga suumehi
ja kultuurilugu.
Kanepi kihelkonna kultuuriloo kohta on
ilmunud rohkem uurimusi-raamatuid kui kunagi varem: „Kanepi hariduselu lätetel“(1999), „Kanepi kihelkond 325“ (2000), „Johann Philipp von Roth“
(2000), „Kanepi kool läbi kahe sajandi“ (2004), „Kanepi
425“ (2007), „Minu Kanepi“ (2009). Sinna lisanduvad
Vaidu Vidili poolt „Kämmu Disainis“ valminud arvukad
CD erinevatel kultuuriloo teemadel. Valla kodulehel on
kättesaadavad kihelkonna kultuuriloolised kalendrid.
Mitte kuidagi ei saa mööda minna olulisemast infokandjast Kanepi valla rahvale – „Kanepi Teatajast“, mille esimene number ilmus detsembris 1999, mis esialgu
hakkas ilmuma neli korda aastas pooletuhandese tiraažiga. Selle lehe pikaaegne esimene toimetaja oli Kanepi
Gümnaasiumi ajalooõpetaja Tiiu Leppikus. Viimasel aastal on lehe ilmumissagedus tõusnud igale kuule ja Kanepi
valla pered leiavad selle tasuta oma postkastist. Selle aasta
jaanuarikuu ajaleht kannab numbrit 110.
Praegune haldusreform peaks elu üheskoos endiste kihelkonna valdadega edasi viima. Ikka vana deviisiga ühtsuses peitub jõud. Sirguval põlvkonnal on võimalus end
ise luua ja püstitada suuri sihte. Muistsete esivanemate
püüdlused on silmade ees.
Milvi Hirvlaane
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Kanepi naisrahvatantsurühm Kanapä
Keerutajad kutsub oma rühma uusi liikmeid!

nr. 1 (110) Jaanuar 2017

ÕNNITLEME!

Tule tantsima! Ees on ootamas tantsurohke aasta ja kaugel see Tallinna tantsupidugi on. Meil
on suurepärane juhendaja Reelika, kes saab meiega väga hästi hakkama ja tantsurõõm ühendab
meid kõiki. Oodatud on kõik aktiivsed lustakad naised, kes tahavad head liikumistrenni saada,
tantsu keerutada ja rahvatantsupidudel osaleda. Tule julgesti, tule sõbraga, tulge mitmekesi, tulge kaugelt või lähedalt, kõik on oodatud! Tantsime koos neljapäeviti kell 18.30 Kanepi Gümnaasiumi saalis. Info: Tiia Urm, tel. 58547751

Sünnipäevad veebruaris

93 Leili Tarkus
90 Virve Holvandus
80 Elgi Lokk

70 Heldur Lasting
Enn Mürk
Elmar Päkko

Kanepi valla 25. aastapäevale pühendatud fotokonkurss
Öeldakse, et maailm on kunst ja fotograaf on ainult selle tunnistajaks. Kui
mõelda sellele, et fotokaamera on
meil alati mobiiltelefonina taskus, siis
kas me kõik oleme ka fotograafid?
Kanepi valla 25. aastapäevale pühendatud fotokonkursil osalenud on
tabanud mitmeid imelisi hetki meie
kaunist kodukandist.
Seekordse konkursi raames olid oodatud pildid kolmelt vanuseklassilt neljas
erinevas kategoorias – nendeks olid Kanepi kant, Kanepi vald 125, Kanepi vaim ja
hing ning Kanepi südames. Kokku osales
14 inimest mitmete eriilmeliste piltidega,
keda tänati ning tunnustati 17. detsembril toimunud aastapäeva kontsertaktu-

sel. Kõigile osalejatele kingiti tänutäheks
Wiera küünlakoja küünlad ning auhinnalisi kohti tänati hinnaliste Lõunakeskuse
kinkekaartidega.
• Vanusegrupis kuni 12aastased tunnustati
julge osalemise ning vahva pildi eest Mirtel
Haljakut;
• vanusegrupis 12-18aastased saatis toredaid
pilte Keitlin Kõoleht, pildile “Talvine külaline” omistas žürii I koha.
• 19 ja vanemate vanusegrupis esitati kõige
rohkem võistlustöid.
• Kategoorias „Kanepi vaim ja hing“ saavutas
I koha Mairold Kiho pildiga “Kärutajad”,
mis on jäädvustatud Kanepi valla perepäeval.
Samas kategoorias omistati preemia vahva
korvpalli mängivate rahvatantsijate pildiga

“Rahvuslik sport” meie vallavanemale, Mikk
Järvele.
• Kategoorias „Kanepi kant“ esitati rohkesti
fotosid ning pika kaalutlemise järel jagunesid
kohad järgnevalt:
I koha saavutas Ege Kõrge fotoga “Päikesetõus”.
II koht Vaike Kärssin pildiga “Keramäe vikerkaar”.
III koht omistati Evelyn Lubjale pildi eest
“Ajahambast puretud”.
Suur-suur aitäh ka kõigile teistele osalistele - Siina Kevvai, Ülar Kõrge, Agnes Moritz,
Maarja Lattik, Chris Liebert, Helene Lumi ja
Tuuli Muistna.
Kadri Kiho
Kanepi ANK

Päikesetõus. Foto: Ege Kõrge

Ajahambast puretud. Foto: Evelyn Lubja

Talvine külaline. Foto: Keitlin Kõoleht

Kärutajad. Foto: Mairold Kiho

Keramäe vikerkaar. Foto: Vaike Kärssin

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender jaanuar - veebruar 2017
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/ Korraldaja

Teostame elektritöid,
info telefonil 520 50 16, info@anserviceou.ee

KANEPI VALD
27.01
27.01
28.01 kell 17.00
Kell 19.00
28.01 kell 12.00
4.02 kell 11.00
18.02 kell 12.00
23.02
24.02
24.02 kell 11.00

Paul Kristjan ja Indrek Kalda
Peoõhtu
Kanepi Avatud Noortekeskuse tunnustusüritus
Kontsert ansamblilt Traffic
Lastehommikud
Kanepi lauatennise turniir
Lastehommik
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine, Kanepi valla
Aukodaniku ja Aasta Tegija tunnustamine
Pidulik lipuheiskamine Kanepi Vabadussõja ausamba juures
päikesetõus ajal
Vabariigi matk (algus ausamba platsilt)

Varbuse Muusikamõis
Põlgaste Raamatukogu- külakeskus
Kanepi Gümnaasiumis
Erastvere Raamatukogu-külakeskus
Põlgaste Raamatukogu- külakeskuses
Erastvere Raamatukogu-külakekus
Kanepi Seltsimajas

Kanepi Seltsimaja

VALGJÄRVE VALD
20.01 kell 20.00
27.01 kell 18.30
3.02 kell 18.00
17.02 kell 20.00

Talvine tantsuõhtu. Tantsuks mängib ja õhtut juhib Kalmer Järv,
showtantsutrupp Õietolm tähistab 9.sünnipäeva.
Kolme valla (Valgjärve, Kõlleste, Kanepi) MÄLUMÄNG EV-100
Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse 10. sünnipäevapidu
Eesti Vabariigi aastapäevapidu ja tunnustusüritus

Kanepi
Teataja

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

Maaritsa kultuurimaja
Saverna Raamatukogu
Saverna külakeskuse saal
Maaritsa kultuurimaja
Järgmine ajaleht ilmub veebruaris 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

MÄLESTAME
Enn Piiskoppel 30.09.1939-03.12.2016
Kalju Jänes 07.07.1941-26.12.2016
Aini-Megate Asi 29.09.1923-31.12.2016

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

