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Kaunist võidupüha ja jaanipäeva!
Kooliaasta jõudis lõpusirgele
erinevaid üritusi ning mitmekesised õppekava
toetavad tegevused. Traditsioonilised on kooli sügisolümpia, aktused erinevatel tähtpäevadel, spordipäevad, maastikumängud, õpilaste
kontsert kirikus. Uue traditsioonina tahame
jätkata ülekooliliste pidulike lõunasöökidega.
Suurejoonelisemad ettevõtmised olid Teadlaste
Öö festivali ning ülekoolilise õpilaskonverentsi korraldamine, projekti „Mina ja atmosfäär“
ning gümnaasiumi kunstiprojekti läbiviimine,
õpilasvahetus Saksamaale.
Elamusi pakkusid Eesti Kontserdi koolikontserdid, USA The Stash Wysloush Stringbandi esinemine, Helen Adamsoni ja Margus Vaheri etteaste. Silmarõõmu saime ERMi
rändnäituse ja udmurdi riiete moedemonstratsioonist. Eraldi lehekülge väärivad algklasside
tegemised.
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad õpilased loovtöö. Sellel aastal tegime ühisprojektina „Nukumaja lasteaiale“, mille raames poisid
meisterdasid kolm nukumaja koos mööbliga,
tüdrukud sisustasid need tekstiiliga ning õmblesid nukkudele riided. Nukumajad kinkisime
Kanepi ja Põlgaste lasteaedadele, et väikestel
oleks rohkem rõõmu. Rõõmu oli kinkijatel ja
rõõmustasid ka lasteaialapsed.
Põneva loovtöö valmistasid veel Hanna Rahel Slungin, kelle ülevaade 20. ja 21. sajandi

moest oli nii huvitav kui ka kaunis; Merit Rammul, kes valmistas ilusaid seepe; Keitlin Kõoleht tegi huvitava arvutijoonistuse; Maris Haavapu lõi laulu oma emast ning kandis selle ka
kontserdil ette. Suure töö tegi Kadri Kalve, kes
illustreeris originaalmuinasjutte ning selle tulemusel valmis eriline raamat. Tegemise käigus
õpime ka ise ning on mitu head mõtet, mida
uuel aastal jätkata või millega alustada.
Gümnaasiumiastme 11. klassi uurimistööd
olid tõsisemat laadi: Mari-Liis Lattik uuris küberkiusamist (juhendaja Kaarel Joala) ja Angela Korela kanepi tarvitamist Kanepi Gümnaasiumis (juhendaja Lilian Leib); Tauno Pettai
uurimistöö käsitles õpilaste telefone ja telefonide rakendusi (juhendaja Merike Luts) ning
Kristen-Kalev Lina uurimistöö külgkorvidega
mootorrataste maailmameistrivõistlusi 20102015 (juhendaja Karin Joala). Uurimistöö on
gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja selle õppe-aasta tööd olid kõik väga head.
Kiidan Kanepi gümnaasiumi tublisid õpetajaid ja töötajaid, kooli pidajat toetava suhtumise ning lapsevanemaid hea koostöö eest. Tänusõnad kõigile koostööpartneritele!
Soovin kosutavat, rõõmsat suvepuhkust, et
sügisel taas reipalt ning särasilmselt alustada.
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Kanepi vallas sündis
2015.aastal 18 last

Võidutule
tervitamine Kanepis
Võidupüha paraad toimub sel aastal 23.
juunil Võru linnas, sealt saadetakse võidutuli laiali ka kõikidesse maakondadesse.
Kanepisse peaks võidutuli saabuma kella
13 paiku. Traditsiooniliselt tervitame võidutuld ühislaulmisega Kanepi Vabadussõja ausamba juures. Kõigil on võimalik
viia tuli edasi ka oma küladesse ja kodudesse, et õhtul süüdata võidutulest oma
jaanilõkked. Kanepist saadame tule Põlgastesse. Tulge kõik võidutuld tervitama
ja saatma!

15. mail toimus Kanepi seltsimajas pidulik vastuvõtt Kanepi vallas
2015. aastal sündinud lastele ja nende vanematele. Kanepi vallas
sündis eelmisel aastal kokku 18 last, 10 tüdrukut ja 8 poissi.
Toreda kontserdiga esinesid Kanepi Gümnaasiumi laululapsed, keda juhendab Edith
Saks ja tantsulapsed Ere Rekker-Mägi juhendamisel, samuti esinesid Kanepi Lasteaia laululapsed, juhendajaks Lemme Kramp. Päevakangelasi ja nende vanemaid tervitas vallavanem Mikk Järv. Lastele kingiti Kanepi valla vapiga lusikad, kuhu olid graveeritud nende
nimed ja sünnikuupäevad, uutele vallakodanikele meisterdasid Kanepi käsitööringi naised
pehmed mängukassid, Kanepi raamatukogu juhataja Heli Adamson andis üle Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kingitud raamatu „Pisike puu“. Ühiselt söödi pidupäevatorti, mille
valmistajaks oli Helina Sarnit.
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Tegus maikuu Kanepi lasteaias
Väga kiire, päikeseline ja tegemisterohke maikuu on lasteaia
jaoks läbi saanud. Kuu algas meile
meeldiva üllatusega, kui lasteaed
sai kingitusena Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest kolm sülearvutit ja ühe lauaarvuti. Arvutite
saamisele aitas kaasa aktiivne lapsevanem Kristel Kõiv- aitäh!
Lastele oli mai algus täis meisterdamist
ja ootusärevust: oodati pikisilmi väljasõitu imelisse Taevaskotta, kus tähistasime sel
aastal emadepäeva. Lapsed said koos vanematega nautida Taevaskoja kauneid vaateid
liivapaljanditele ning imelist Ahja jõge.
Põlvamaa koolieelikute XV spordifestivali „Ei ta niisama põrise ühti“ korraldamine oli Kanepi lasteaia kanda. Spordifestival toimus ülemaailmsel kehalise
aktiivsuse päeval 10. mail, osales 12 Põlvamaa lasteaeda, kokku 295 last ja õpeta-

Hea vallarahvas!
Kätte on jõudnud see aeg, kus saame hakata ellu viima neid tegevusi, mida oleme
pikemalt planeerinud.
Valminud on Põlgaste külakeskuse saali valgustus koos
uue juhtmestikuga. Tööde käigus värviti ka saali lagi heledaks. Alustatud on Põlgaste külakeskuse trepi ehitusega, kuhu tuleb ka kaldtee. Ehituse käigus vahetatakse välja
külakeskuse peauks. Kanepi aleviku avaliku tualeti ehitus
on jõudnud etappi, kus valmis on hoone karkass. Avaliku
tualeti valmimisaeg on planeeritud juuni lõppu. Korrastatud bussiootepaviljonid Kanepis ja Põlgastes on saanud
uue ja värske ilme. Infot võib paigaldada ainult ootepaviljoni seintel olevatele vastavatele tahvlitele. Info jaoks on vallas paigaldatud infotahvlid. Valmis on saanud renoveeritud tualettruum Kanepi perearstikeskuse külastajatele.
Põlgaste biopuhasti hange on läbi viidud. Peale lepingu sõlmimist saab ehitusega alustada. Haldusreformi kõnelused liiguvad jõudsalt edasi. Lehe ilmumise ajaks on suure
tõenäosusega ka Riigikogus vastu võetud haldusreformi seadus. Hetkel on Kanepil
valida kolme suuna vahel. Põlva suund (Põlva, Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora), Kõlleste suund (Kõlleste,
Kanepi, Valgjärve ja Vastse-Kuuste) ja Otepää suund (Sangaste, Otepää, Palupera,
Kanepi, Urvaste). Mai lõpus korraldasime ka suuremates kohtades rahvakoosolekud,
kus arutlesime antud valikute üle. Et volikogul oleks valiku tegemisel suurem kindlus,
on plaanis juuli lõpus korraldada rahva arvamuse väljaselgitamiseks vastav küsitlus.
Täpsem ajakava ja info selle kohta juulikuu Kanepi Teatajas, valla kodulehel ja „Meie
Kanepi“ Facebooki lehel.
Ilusat suve!
Mikk Järv, Kanepi vallavanem

jat. Päev algas rongkäiguga Kanepi lasteaia
eest Jõksi laululavale, kus üheskoos esitati
õpitud tantse ja lustiti koos Pintselsaba ja
Pokudega. Spordifestivali toimumist toetasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kanepi vald, Kanepi ANK, Kanepi Gümnaasium, Pokumaa, Kanepi lasteaia tublid
töötajad ja lapsevanemad.
Tegutsemine ja ettevalmistused uuteks
ettevõtmisteks aga jätkusid. Vanemal rühmal oli kohe tulemas viimane ühine üritus
- laste ja vanemate piknik Erastvere järve
ääres. Sellele järgnes nädal hiljem lasteaia
lõpupidu. Meie 12 toredat ja aktiivset last
lõpetasid lasteaia ja suunduvad sügisest
koolitarkust omandama. Esimene haridusasutus on neil lastel läbitud, alusharidus omandatud ja sellekohane tunnistus
saadud. Palju õnne, toredat ning huvitavat
kooliteed alustavatele lastele, vanematele
aga mõistmist ja jõudu väikeste koolijüt-

side toetamisel ja õpetamisel!
Kogu maja jaoks lõpetasime õppeaasta
ühiselt Jõksi järve ääres lauldes, tantsides
ning liiva ja veega mängides. Selliseks kujunes meie käesoleva aasta Lastekaitsepäeva tähistamine. Mõnusat ja puhkust täis
suve kõigile lastele ja vanematele!
Lasteaed töötab juunis ja augustis vähendatud rühmadega. Juulis oleme kollektiivpuhkusel, sel ajal saavad lapsed vajadusel olla Põlgaste lasteaias.
Kanepi lasteaias aga peaks juulis algama
aktiivne remont, välja peaks saama vahetatud kogu kütte ja vee torustik ning radiaatorid. Loodame väga, et meie lapsi
ootab sügisest ees kaunis, soe ja turvaline
lasteaed.
Seniks aga päikest ja meeldivat taaskohtumist sügisel!
Riina Reest
Kanepi lasteaia direktor

KOGUKONNAPÄEV

Käes on sirelilõhnaline õppeaasta
lõpp, mille üle koolilapsed rõõmustavad ning õpetajad kergendatult
ohkavad. Meil on põhjust rõõmu ja
rahulolu tunda, sest aasta on olnud
ülitegus, huvitav ning edukas. Igakevadisele tublide õpilaste tunnustusüritusele oli tänavu kutsutud 34
last koos vanematega. Seekord said
kutse ka 14 õpetajat-juhendajat,
kelle õpilased saavutasid olümpiaadidel, võistlustel auhinnalisi kohti.
Meil on valikud ja meil on võimalused, kokku liites valikuvõimalused. Kas ja kuidas me
neid kasutame, sõltub igaühe enda panusest.
Kas seatud eesmärgid, pingutused, töö ja sihikindlus viivad tunnustuseni või piisab lihtsalt
õnnest, jääb meie endi teada ja otsustada. Ilmselt pole mõistlik midagi juhuse hooleks jätta
– mõistame ja tõdeme seda läbi kogemuste.
Jaguks vaid teadmisi ja oskusi õiget mõtet ära
tunda.
Õppeaasta lõpetas kiituskirjaga 21 ja neljade-viitega 36 õpilast, s.o 39% põhikooli õpilaste arvust. Võimeid on mitmelgi rohkem, kuid
reeglitele allumine vajab nii mõnelgi veel harjutamist ning käitumine parandamist. Eks kool
selleks olegi, et suunata ning õpetada.
Lõppenud õppeaastat jääb meenutama palju

Vallavanema veerg

KANEPIS, RITSIKEL
02. juuli
algus kell 10.00
Ritsike laat
kaup kohalik
ja kodumaine

Laadal teevad kaasa:
• Kanepi mutid (Laheda mutid)
• Põlva mandoliinideorkester
• Kanepi seltsimaja rahvatantsurühmad
• Ralliautode esitlus ja palju muid tegevusi

14.00
Elmari talu õuel

Algusega

Põlva Linna Harrastusteatri
etendus „Perändus“

Sepa talu õuel

avatud hoovikohvikud
Päeva lõpetab simman
Jõksi laululaval
Toetavad:
Kanepi vallavalitsus
ja Kanepi valla Avatud Noortekeskus

Info
ja kauplejate
registreerimine
tel. 505 6297
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 31.05.2016 istungi
protokollist
Informatsioon veehindade kujunemisest
Jüri Miks, AS Võru Vesi juhatuse liige: AS Võru Vesi on
Kagu-Eesti suurim ja efektiivseim regionaalne vee-ettevõte, kes opereerib Võru linnas ning Antsla, Mõniste,
Sõmerpalu ja Võru valdades. AS Võru Vesi on aktiivses
tegevuse laiendamise protsessis, kaasa arvatud omanikeringi laiendamine. Läbirääkimisi peetakse 4 KOVga. Hetkel on käsil 6 suuremat vee– ja kanalisatsiooniprojekti. 2016.a. netokäibeks plaanib AS Võru Vesi
1,3 milj. eurot. Avariivalvega mehitatud 24h ööpäevas.
Hinnapoliitika – aktsionäridele kõikides piirkondades
ühine vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind, mille määrab
Konkurentsiamet.
Kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti või
enam, koostab ta veeteenuse hinna ettepaneku ning esitab selle kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib, et taotletud hind sisaldaks ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust.
Alla 2000 inimekvivalendi reostuskoormusega piirkonnas esitatakse hinnataotlus kooskõlastamiseks
vallavalitsusele, kes kontrollib selle vastavust vee- ja
kanalisatsiooniseadusele ning valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale. Vajadusel pöördutakse
Konkurentsiameti poole.
Meie ettevõttes on 2700 inimekvivalenti (inimekvivalent- ühe inimese põhjustatud keskmine reostus ööpäevas), mille puhul kinnitab veehinna Konkurentsiamet.
Meie veehind on 2.70 koos käibemaksuga. Alla 2000
inimekvivalendi puhul kinnitab kohalik omavalitsus.
Mida suurem on tarbijate arv, seda odavam tuleb hind.
Karin Nagel, AS Võru Vesi finantsjuht: Veemajanduse
projektide elluviimisel on Keskkonnaministri määrusega reguleeritud toetuse maksmine vaid KOVi poolt
määratud vee-ettevõtjale. Projekti taotluse esitamisel
peab finants-majandusanalüüsist välja tulema projekti ja ettevõtte jätkusuutlikkus tegelik toetuse vajadus ja
määr. See seab üksikud KOVid ja väiksemad vee-ettevõtted keerulisse seisu, kuna jätkusuutlikkust on väikeste mahtude ning kahaneva elanikkonnaga raske tagada.
AS Võru Vesi võib teenust pakkuda, kas opereerimislepingu alusel või hakates AS Võru Vesi aktsionäriks.
Opereerimislepingu puuduseks on varade ja investeeringute kajastamise keerukus ning riigiabi temaatika.
Riigiabi andmine käib täpsete reeglite järgi ja toetuse
andmise õigsuse, vajalikkuse ja registreerimise eest vastutab toetuse andja ehk KOV. Omanike ringi kuulumine annab olulise kindluse investeeringute tegemiseks
mõlemale poolele. AS Võru Vesi peab iga piirkonna tulude ja kulude kohta eraldi arvestust ning saadud kasumi investeerime igasse piirkonda tagasi. Suuremad
investeeringud ja projektide omafinantseeringu katab
KOV, selles ulatuses, mida ei kata piirkonnas teenitud
kasum. Aktsionärina kaob KOVil vajadus doteerida
vee-ettevõtet.
Kanepi valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve
Kanepi valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve kogumaht
on eelnõu kohaselt 86,8 tuhat eurot. Põhitegevuse tulusid ei muudeta. Põhitegevuse kulude suurendamine on
planeeritud summas 18,5 tuhat eurot, sh investeerimistegevuse kulude vähendamise arvel 16,5 tuhat eurot.
Olulisemad muudatused hõlmavad investeerimistegevuse kulusid, kus suurendatakse kulusid kokku summas
158,3 tuhat eurot, sh Põlgaste biopuhasti ehitus 150 tuhat eurot, mille finantseerimiseks võetakse uus investeerimislaen summas 150 tuhat eurot. Vähendatakse jäätmejaama ehituse kulusid kui ka ehituseks eraldatava toetuse
tulusid 90 tuhat eurot. Likviidsed vahendid võetakse kasutusele summas 26,8 tuhat eurot.
Otsustati vastu võtta määrus “Kanepi valla 2016. aasta
kolmas lisaeelarve”.
Kanepi valla 2015. aasta majandusaasta aruande
kinnitamine
Kanepi valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni Kanepi Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja selle hallatavate asutuste ning
valla valitseva ja olulise mõju all oleva juriidilise isiku
majandustegevuse tulemuste kohta. Kanepi valla 2015.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris Audiitorbüroo Fides OÜ, kes andis valla 2015.
aasta raamatupidamise aastaaruandele märkusteta
vandeaudiitori aruande.
Kanepi valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi tekkepõhiste aruannete kohaselt kujunes bilansimahuks
3564,1 tuhat eurot ja aruandeaasta tulemiks 35,5 tuhat eurot. Tulud suurenesid 2015.aastal võrreldes eelmise aastaga +11% ning kulud vastavalt +10,4%. Konsolideerimisgruppi kuuluvad Kanepi Vallavalitsus koos
10 hallatava asutusega ning valla äriühing OÜ Kanepi
Haldus vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajana, mille
100% omanikuks on Kanepi vald. Rahalised vahendid
suurenesid aastaga 51,4 tuhande euro võrra. Tegevuskuludest panustati enim haridusse, mille kulud moodustasid 44% kõigist tegevus-kuludest (antud toetused,
personali-, majandamis- ja muud kulud ning põhivara
amortisatsioon).

Eelarve täitmise kassapõhise aruande kohaselt laekus Kanepi Vallavalitsusele põhitegevuse tulusid 2457 tuhat eurot, millest 54% moodustasid maksutulud. Põhitegevuse
kuludeks kasutati 2245,9 tuhat eurot, millest personalikulud moodustasid 52%. Põhivarasse investeeriti 2015.
aastal 125,2 tuhat eurot käibemaksuga summas ning saadi toetust põhivara soetuseks 27,8 tuhat eurot. Finantseerimistegevuses refinantseeriti olemasolev laen soodsamatel tingimustel ning sellest tulenevalt jäid intressikulud
oluliselt väiksemaks võrreldes 2014.aastaga. Otsustati
vastu võtta otsus “Kanepi valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine”.
Valdade ühinemisest
Volikogu esimees Arno Kakk: Kui käesoleva aasta algul
oli valdade liitumisteema arutelu veel teoreetiline, siis
tänaseks on arutelud   muutunud konkreetseks. Samas
ei ole siiski jõutud selgusele, mis suunas liituda ja kellega konkreetselt liituda. Miks liituda, sellest enam ei
räägita. Peetakse läbirääkimisi kahe, kolme, isegi nelja
osapoolega. On kartus, et suure valla tekkimisel võivad
Kanepi valla elanikud jääda praktiliselt tekkiva suurvalla ääremaaks. Tänaseks oleme läbi viinud koosolekud
valla viies suuremas keskuses, kus esitati õigustatud küsimusi. Mis läheb paremaks, mis halvemaks, kas Kanepisse jääb teenuseid osutav punkt? Et tänast  teenuste
võrku säilitada ja kogukondade toetust tulevikus mitte
vähendada on volikogu moodustanud erinevate valdkondade läbirääkimisteks ja omapoolsete ettepanekute esitamiseks töögrupid. Oleme töögruppide põhiseid läbirääkimisi alustanud Põlva, Otepää ja Kõlleste
valdade poolt tehtud liitumisettepanekutega. Kanepi
volikogu poolt tehtud ettepanek moodustada uus haldusterritoriaalne üksus Kanepi, Urvaste, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade baasil ei leidnud heakskiitu Laheda, Kõlleste ja Valgjärve volikogude poolt.
Kõige kaugemale on jõudnud läbirääkimistel Põlva valla liitumisettepanekuga, kus on liitumislepingu projekti kava üldjoontes kooskõlastatud. Töögrupid on koos
käinud ka Kõlleste liitumisalgatust arutamas. Algselt oli
selle liitumisalgatuse osapoolteks kutsutud Kanepi, Valgjärve, Kõlleste, Vastse-Kuuste, Ahja ja Mooste vallad. Tänaseks on mitmed vallad sellest liitumisalgatusest loobunud. Algstaadiumis on hetkel Otepää liitumisettepanek,
mida muudeti ja uuendati Sangaste liitumisalgatusega.
Sangaste liitumisläbirääkimiste algatamisele on kutsutud
Otepää, Palupera, Urvaste, Kanepi ja Sangaste vallad.
Kuna suundasid liitumiseks on kolm, siis vajab volikogu
selgust, milline on rahva eelistus.
Tehti ettepanek – viia vallas läbi rahvaküsitlus, et selgitada välja eelistatuim uus kohalik omavalitsus, kuhu tänane Kanepi vald peaks kuuluma. Küsitlusega
alustatakse siis, kui kõik kolm liitumislepingu projekti on komisjonide poolt läbi töötatud. Valminud liitumiseelprojektid esitatakse kaheks nädalaks tutvumiseks valla kodulehel, raamatu-kogudes, vallamajas.
Küsitluse   tulemus annab volikogule kindluse liitumislepingu otsuse langetamisel.
Ülesanne vallavalitsusele - koostada rahvaküsitluse ajakava, küsitluskohad, komisjonide koosseisud, küsitluslehed, komisjonide tasustamine ja esitada need juunikuu istungile.
Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Otsustati
nõustuda Sangaste Vallavolikogu ettepanekuga alustada
läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus kohaliku omavalitsuse üksus. Vastu võtta otsus „Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse
korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks
Sangaste Vallavolikogule“.
Revisjonikomisjoni informatsioon OÜ Kanepi Haldus majandustegevusest Vahur Tohver tutvustas revisjonikomisjoni poolt 23.05.2016 koostatud OÜ Kanepi
Halduse tegevuse analüüsi (revisjonikomisjoni koosoleku protokolliga saab tutvuda valla dokumendiregistris).
Otsustati teha ettepanek vallavalitsusele - võtta veehinna kujundamisel soovituslikult aluseks revisjonikomisjoni ettepanek: doteerida nii, et rahval ei tuleks rohkem
maksta kui 2.70 või 2.80eurot/m3. Hind viia tasakaalu
valla poolt antud dotatsiooniga alates 01.01.2017.
Vallavanema info
Vallavanem tegi ettepaneku muuta volikogu
19.04.2016 otsuse nr 13 punkti 1 sõnastuses: „Anda
nõusolek Kanepi Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks Põlgaste biopuhasti ehitamiseks” ja punkti 2
sõnastuses: “Lubada Kanepi Vallavalitsusel laenukohustuse võtmine investeeringute tegemiseks haldusülesannete täitmisel mitte üle 150 000 euro ja lepingu tähtajaga mitte üle 10 aasta.
Otsustati vastu võtta otsus „Loa andmine riigihanke
korraldamiseks ja pikaajaliste kohustuste võtmiseks“
muutmine.
Volikogu istungite materjalidega saab tutvuda valla kodulehel www.kanepi.ee, valla raamatukogudes ja valla
kantseleis.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär Õie Põder

Väljavõte Kanepi
Vallavolikogu
17.05.2016 istungi
protokollist
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
menetluse lõpetamine
Kanepi Vallavolikogu otsustas 26. jaanuaril
2016 otsusega nr 4 teha ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Valgjärve, Kõlleste, Laheda ja Urvaste Vallavolikogudele. Kuna
meie volikogu ettepanekuga hõlmatud viiest
vallast kolm (Laheda, Valgjärve, Kõlleste) on
teatanud haldusterritoriaalse korralduse muutmisest keeldumisest, asub Kanepi Vallavolikogu seisukohale, et algatatud läbirääkimisi ei ole
võimalik jätkata viisil, mis tagaks püstitatud eesmärgi täitmise. Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikele 5 - lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus
Kanepi, Valgjärve, Kõlleste ja Urvaste valdade
ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks. Otsustati vastu võtta otsus “Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise menetluse lõpetamine”.
Ajutiste komisjonide moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisega läbirääkimiste läbiviimiseks
Otsustati moodustada ajutised komisjonid haldusterritoriaalse korralduse muutmisega läbirääkimiste läbiviimiseks järgmiselt:
juhtkomisjon – Arno Kakk, Mikk Järv;
majanduskomisjon – Tiit Rammul, Arno
Kakk, Vahur Tohver, Kersti Kaaver;
sotsiaalkomisjon – Vaike Meesak, Imbi Rego,
Tiia Urm;
hariduskomisjon – Vahur Tohver, Urmas Hallap;
kultuurikomisjon – Sirje Kongo, Urmas Kivirand, Marju Jalas, Aivar Luts.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni
koosseisu kinnitamine
Komisjoni esimehe Imbi Rego ettepanekul otsustati kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt:
Irina Kruusla, Margit Lail, Merike Luts, Marju
Jalas, Kadri Sprenk.
Komisjoni koosseisu kuulub vallavolikogu
19.11.2013 otsusega nr 43 valitud hariduse-,
kultuuri-ja noorsookomisjoni aseesimees Sirje
Kongo.
Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimuste
ja korra muutmine
Muudatused tehakse Kanepi valla korraldatud
jäätmeveo tingimused ja korras ning viiakse
kooskõlla jäätmeseaduse ja Kanepi, Kõlleste,
Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühtses jäätmehoolduseeskirjas sätestatuga. Korraldatud jäätmeveo tingimustes ja korras tehakse
järgmised muudatused:
– Kanepi valla korraldatud jäätmeveo piirkond
moodustab koos Kõlleste vallas, Laheda vallas,
Valgjärve vallas ja Vastse-Kuuste vallas moodustatud korraldatud jäätmeveopiirkondadega ühtse veopiirkonna, millele viiakse läbi jäätmeveo
teenuste kontsessioon.
- Korraldatud jäätmeveo tühjendussagedus Kanepi alevikus ja Põlgaste külas on vähemalt üks
kord iga 4 nädala tagant. Hajaasustusega aladel
on tühjendussagedus vähemalt üks kord iga 12
nädala tagant.
- Kui jäätmemahutite tühjendamise sagedusele
vaatamata on jäätmemahuti üle täitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada sagedamini.
- Jäätmevedu võib toimuda tööpäevadel alates
kell 07.00 kuni 22.00.
- Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Kanepi valla poolt jäätmeseaduse § 67 järgi korraldatud teenuste kontsessiooni tulemuste
kinnitamist ning jäätmevedajale Keskkonnaameti poolt jäätmeloa väljastamist.
Avaldused ja kohal algatatud küsimused
Seoses veehinna muutmisega laekunud avalduste lahendamine
Otsustati: revisjonikomisjonil läbi viia põhjalik
analüüs OÜ Kanepi Haldus ettevõttes - tulud,
kulud, valla dotatsioon. Otsus teha järgmiseks
volikogu istungiks s.o. 31. maiks.
Kanepi Gümnaasiumi struktuuri muutmine – erivajadusega tugispetsialisti töökoha
moodustamine
Otsustati: arutada antud teemat ja võtta volikogu päevakorda. Majandus- ja eelarvekomisjonil
ning hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjonil
teha analüüs ja öelda oma arvamus - kuidas on
olukord teistes koolides? Komisjoni esimehed
räägivad koolis klassijuhatajatega. Vastused esitada volikogu augustikuu istungile.
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Lugupeetud Kanepi valla elanik
Tänavune auto24 Rally Estonia toimub 15.-17.juulil
ja kokku sõidetakse 16 kiiruskatset Tartus, Elvas
ja Lõuna-Eesti teedel. Ralli start ja finiš on Tartus
Raekoja platsil ja ralli hooldusala Otepääl Tehvandi spordikeskuses. Pealtvaatajaid kutsutakse rallile
kaasa elama spetsiaalsetele pealtvaatamisaladele,
kus lisaks mugavale rallivaatamisele pakutakse ka
meelelahutusprogrammi.
Meelelahutust jagub rallipäevade vältel kogu perele. Kõigil
3 päeval saab Tartu kesklinnas aega veeta Tartu Suvelaadal ja
ralli meelelahutusalal, kus esmakordselt on avatud ka Rallirestoran. auto24 Rally Estonia on FIA ERC autoralli Euroopa
meistrivõistluste ning FIA Historic-autode Euroopa meistrivõistluste etapp, esmakordselt sõidetakse ka vabaklassi autodele mõeldud Rally Estonia Open.
Auto24 Rally Estonia 2016 rallivõistlus toimub osaliselt ka
Kanepi valla territooriumil. Seoses sellega palume tähelepanu
pöörata katsete sulgemise kaartidele, et saaksite 16.-17. juulil
oma teekonda paremini planeerida.
Meeldivaid rallielamusi soovides
Rally Estonia MTÜ
www.rallyestonia.ee
Teede sulgemine:
16.juuli 2016 laupäev
SS6/8 RÜA
Katse sulgemisaeg: 10:15-19:30
17.juuli 2016 pühapäev
SS13/16 SAVERNA
Katse sulgemisaeg: 8:00-16:30

SS 13/16 Saverna

SS 6/8 Rüa

Kanepi Teataja
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Minu meeldejäävad hetked noortekeskuses

Postipunktis
saab samu
teenuseid, mida
postkontoriski
Juba aprillist saadik osutab Kanepis postiteenuseid Kanepi postipunkt, mis tegutseb kaupluses Aid
ja Kodo, aadressil August Weizenbergi 2b. Paljude üllatuseks pakub postipunkt tegelikult pea-aegu kõiki samu teenuseid, mida
postkontorgi.
Postipunkt osutab postiteenuseid
märksa pikemalt kui endine postkontor.
Kui postkontor oli avatud neljal päeval
nädalas, siis postipunkt teostab teenuseid
esmaspäevast reedeni 8.30-18.00, lisaks
veel laupäeviti 10.00-15.00 ning pühapäeviti 10.00-13.00.
Oma teenuste poolest on postipunkt
samasugune postiasutus nagu postkontorgi. Lisaks pakkide kättesaamisele saab
postipunktis tasuda ka oma arveid (maksed ettevõtetele) ning tellida ajakirjandust ja osta vajalikku postikaupa. Muude
kaupade osas on mõned erinevused, näiteks ei müü postipunkt kõnekaarte. Kui
tullakse järele kellegi teise saadetisele, siis
peab selleks kindlasti kaasas olema paki
saaja poolt antud volitus. Volituse näidise
ja blanketi leiab Omniva kodulehelt.
Lisaks sellele on võimalik postipunktidest pakke saata. Kui on soov pakk postipunktist pakiautomaati või kulleriga
koju saata, tuleb see eelnevalt Omniva
e-teeninduses ära vormistada.
Kõikide teenuste eest saab postipunktis tasuda sularahas või pangakaardiga.
Nagu postkontoris ei saa ka postipunktis
pangast sularaha välja võtta. Seda saab teha samas hoones asuvast Swedbank sularahaautomaadist.
Lisaks postkontorisse või postipunkti
kohale minemisele on postiteenuseid võimalik tarbida ka oma kodus kirjakandja
vahendusel. Kui inimene elab lähimast
postkontorist või postipunktist kaugemal
kui 5 kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja tellimine tasuta ning maksta tuleb
vaid tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale saab tasuda sularahas.
Kirjakandja saab koju tellida helistades
telefonil 661 6616, saates e-kirja aadressil info@omniva.ee või vormistades tellimuse Omniva kodulehel. Kirjakandja
vahendusel saab nii saata kui vastu võtta kirju ja pakke ning osta postimaksevahendeid, vormistada ajakirjandustellimusi, saata siseriiklikke rahakaarte, tellida
pensionit ning kasutada makseteenuseid.
www.omniva.ee
Kanepi Haldus OÜ pakub
järgnevaid teenuseid
· Torulukksepa tunnihind 21,60 eurot
(18 eurot +käibemaks)
· Veemõõturi paigaldus 45 eurot + käibemaks (ei sisalda materjale)
· Veemõõturi vahetus 20 eurot + käibemaks
Teenuse osutamisel väljaspool Kanepi
alevikku lisandub sõidutasu 0,35 €/km.
Masinate rent
· Kaevetööd 30€/h
· Niitmine murutraktoriga 20€/h
· Niitmine hooldustraktoriga 25€/h
Veoteenus (multilift) 32€/h või 1€/km
Hindadele lisandub käibemaks 20% ja
transpordi maksumus sõltuvalt objekti
asukohast.
Telefon: 5911 8060,
e-mail: kanepi.haldus@gmail.com

Eesoleva suve ootuses on õige aeg
vaadata tagasi ka selle õppeaasta
sündmustele noortekeskuses.
Kooliaasta alguses valdas mind noortekeskusesse minnes suur ärevus – kuuldavasti oli noortekeskuse juhataja vahetunud ning uudishimu teda tundma õppida
suur. Nüüdseks oleme koos veetnud juba
mitmed põnevad kuud ning kõik kartused tema ees on kadunud.
Noortekeskuses toimunud sündmustest on mõned eriliselt meelde jäänud.
Jõulukuu oli täis pühadeteemat – sai meisterdada jõulukaunistusi, kaunistada piparkooke ja osaleda päkapikkude teemalisel
pidžaamapeol. Kõige erilisem oli päev, mil
panime koos teiste noortega punased riided selga ning jooksime gümnaasiumi ja
lasteaia juures päkapikkudena ringi – laste emotsioonid meid nähes jäävad veel pikaks ajaks meelde. Aasta alguses toimus

improvisatsioonilise teatri õpituba, kus
õppisime mänge, mis andsid meile uusi kogemusi ning teadmisi improteatrist.
Jaanuaris tähistasime noortekeskuse sünnipäeva traditsioonilise tunnustusüritusega - ettevalmistused selleks päevaks kulgesid hea seltskonnaga väga toredalt, koos
tundus isegi saja õhupalli täispuhumine
käkitegu! Samuti oli tore, et üks meie aktiiviliige sai aasta noore tunnustuse – Demi on väga hea huumorisoonega aktiivne noor, kes on eeskujuks meile kõigile.
Maikuus ootas noortekeskuse tagatuba ees
väike värskenduskuur, kus saime uusi oskuseid seinte ja lagede värvimisel ning kogemuse töö teostamisest algusest lõpuni.
Lisaks kodukohas toimuvatele sündmustele oleme käinud ka mitmetel väljasõitudel. Neist minu jaoks on kõige
meeldejäävamad Ugala teatri lavastuse
„Moraal“ külastus ning kevadise kooli-

vaheaja väljasõit Viljandisse. „Moraalist“
jääb lisaks ülepaisutatud noorte elu situatsioonidele meelde ka omavaheline naljatlemine, et meil oleks võinud kaasas olla
noortekeskuse ropendamisvastane purk!
Viljandist jääb meelde Võhma küünlavabriku külastus, kus saime lisaks huvitavale ringkäigule ka ise küünlaid valmistada ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Oma Loo festival, kus oma noorusest
rääkisid insipreerivalt Klaudia Tiitsmaa
ja Üllar Saaremäe. Gümnaasiumiõpilased
käisid Kanal 2 „Suure komöödiaõhtu“ salvestusel.
Sel kevadel kuulutas Eesti Avatud
Noortekeskuse Ühendus välja taotlusvooru programmile „Huviring noortelt noortele“, mille eesmärgiks oli koostöös Coop
Eesti Keskühistuga avada noorte ideedel
põhinevaid ja nende juhendatavaid huviringe noortekeskustes kõikjal Eestis. Ühi-

ses arutelus leidsime, et võiksime proovida
selle programmi kaudu saada algkapitali
lauamänguklubi asutamiseks. Meie idee
leidis toetust ning viimased paar kuud
ongi meid noortekeskuses ootamas ühtekokku 47 lauamängu! Kõige populaarsemateks mängudeks on kujunenud kiirust
ja nutikust nõudvad kaardimängud Halli Galli ja Ligretto. Lauamänge jagub igas
vanuses huvilistele, seega ootame kõiki
noortekeskusesse nendega tutvuma!
Suvel kavatsen kindlasti osaleda õpilasmaleva teises vahetuses (loomulikult koos
Põlvamaa malevate kokkutuleku külastusega) ning 14. augustil gümnaasiumi
staadionil toimuval perepäeval, loodetavasti jõuan ka Põlvamaa noortekeskuste
suvekooli! Soovin kõigile omalt poolt mõnusat ja meeldejäävat suvevaheaega!
Helena Rajatamm

Ritsike laadast möödunud sajandil

Gustav Lind (1899-2000) on kirja pannud raamatus „Minu mälestused elatud sajandist“ väga
palju huvipakkuvat meie kihelkonna elu-olust, sealhulgas ka möödunud sajandi laatadest. G. Lind
sündis Hurmi külas Pikamäe talus, õppis Kanepi kihelkonnakoolis ja on töötanud Kanepi postkontoris postiljonina sajandi algul.
Tema pojapoeg Peter Lind andis
vanaisa 100. sünnipäevaks välja
selle mälestuste kogumiku, mis
võiks olla täiuslikuks „aabitsaks“
meie XIX-XX sajandi küla- ja taluelu, genealoogia ja Kanepi aleviku elu tundmaõppimisel.
Kanapää kihelkonnas ja selle ümbruses peeti laatu juba XIX sajandist alates
oktoobri kuus Ritsikel, Puskarus, Alamustil, Tillel, Kitsel ja Sulbis. Ritsike laat korraldati 1. oktoobril Ritsike
kõrtsi juures Kanepi alevikust 1 km Kanepi-Otepää maantee ääres, kus aastast
1964 seisab kujur August weizenbergi
sünnikohta tähistav mälestuskivi. Laadakaupmehed olla maksnud Zirklile vastavalt müügiputka alla võetud maa-ala
suurusele 1 rbl, Eesti ajal 1,1-2 krooni.
Putkade või telkide üleslöömiseks saadi
kohapealt eritasu eest ajutiseks kasutamiseks latid ja lauad. Mitmed rikkamad
kaupmehed lasid telgid üles lüüa tasu
eest Zirklil, ööbides ise talus. Kaup toodi kohale hobusega. Enamus kaupmehi
sõitis oma või palgatud hobusega laadalt
laadale. Kaupmeeste telgid olid kahel
pool maanteed, samuti laada keskel ühe
või kahe rajatud kõnnitee ääres. Telk või
putka oli lattidest kokkulöödud raamistikuga, üle tõmmatud valge riidega, eest
lahti. Kellel oli vähe kaupa, sellel oli telgi asemel valgest riidest suur sirm. Kaupmehi oli Ritsike laadal 30-40 piires, peale selle veel talupidajad oma kaubaga, kes
müüsid põrsaid, lambaid, sõira, piima,

mune ja muud talukaupa otse vankrilt. Suuremad laadakaupmehed
olid Võrust ja Tartust, peamiselt eestlased, oli ka juute ja
mõni venelane.
Ritsike laadal oli
peaaegu igal aastal karusell, teistel ümbruskonna
laatadel seda ei
olnud. Peale selle oli laadal veel lõbustuseks mootorratta
sõit tünnis, leierkastimees, mõned mustkunstnikud-hiromandid, ennustajad,
kaardimoorid. Ritsike laat toodi
1936/37. a. üle Kanepi alevikku, kiriku taga olevale maa-alale, seal peeti laatu 4 korda aastas kuni 1940. aastani, mil
laadad keelustati. Enamus laatu peeti vanasti kõrtside juures, nagu Kitse kõrts,
Puskaru kauplus, Alamusti riigiviina monopol, Tille kõrts.
Laadakaupmehed müüsid riiet, pitsi, paelu, põllesid, pearätte, niiti, nööpe,
taskurätte, suupille, taskunuge, saapaid,
kalosse, savikausse, taldrikuid, tasse ja
muud. Toidukaupadest saia - kaalusai,
safransai – (kollane), vesikringleid kopikas tükk, prantssaia, sarvesaiu, pisikesi rõngikuid roguskist nööri järgi aetuna,
kompvekke (paberis vähikaelad), piparmündi jt, samuti paberita purgikompvekke, pruunikaid jaanikõtru, vorsti,
pähkleid, präänikuid jne. Oli müügil ka
tubakas, paberossid, ja hülsid (paberist
suitsud, mille sisse topiti omatehtud tubakat). Jookidest oli müügil meemõdu
(ilma gaasita magus meejook). Alkoholi laadal ei müüdud. Õlut sai osta lähemast kauplusest, viina tohtis müüa ainult monopolipoes. Siiski õitses laadal
ka althõlma viinamüük, mida näitas purjus inimeste rohkus. Kirjandusest müüdi
laadal laste pildiraamatuid, õlivärvitrükis
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pilte, kirjutustarbeid, pildiraame, pilte
jne. Kaup oli asetatud välja riiulitele, letile ja nööridega ülevalt alla
riputatud. Mõned kaupmehed pakkusid oma kaupa
suure häälega karjudes:
„neiukesed, noorukesed, astuge ligemale, tulge ostma
sitsi, pitsi, pearätte – odavaid ja
häid!“ Peale tavaliste
laadakaupmeeste müüsid kohalikud ja kaugemalt
tulnud puutöömeistrid puunõusid nagu toobrid, kapsatünnid, lihatiinid, pesupalid ja puuvannid. Talupidajad müüsid vankrilt õunu
ja teisi talusaadusi. Naiste käsitöid laadal
müügil ei olnud, kes neid ostiski, kui igas
peres naised ise tegid käsitööd.
Igal laadal oli hobuste ost-müük.
Meie ümbruskonna taluperemehed käisid selleks enamasti Kodijärve laadal
Kambja vallas. Laatadel alalised olijad
olid mustlased, mehed parseldasid hobustega, naised ennustasid tulevikku
kaartite ja käe vaatamisega. Maanteel
prooviti hobuse jooksu, kas hobusel
on jalad terved. Vanadus määrati hobusel hammaste järele. Karva läige oli
terve hobuse tunnuseks. Hobuse müügi korral anti tavaliselt kaasa ka valjad
(päitsed). Tsaariajal puudusid hobustel
passid, siis esines sageli hobusevargusi.
Laadal juhtus nii mõnigi kord omanik
oma varastatud hobust nägema. Sellepärast käisid varastatud hobuse omanikud sageli kaugematel laatadel lootusega sealt oma hobust kätte saada.
Talumehed müüsid laatadel lehmi,
lambaid, põrsaid. Loomade ülesostjateks
olid lihunikud Võrust ja Tartust. Nad
kogusid ostetud loomad kokku ja ajasid
karjana jalgsi linna, milleks palkasid kohapeal kaks-kolm ajajat. Ka talupidajad

ostsid laadalt lehma või põrsaid. Lehma
vanuse andmed saadi sarvedel olevate
voltide järgi ja piimaanni headust näitas
udar. Laadalt ei puudunud kerjused, kes
istusid üksikult maantee kraavi kaldal ja
laulsid kirikulaule müts kõrval maas raha
kogumiseks. Mõni kerjus saatis oma laulu viiuliga, sellel oli suurem menu raha
kogumisel. Laat algas tavaliselt kell 9-10,
lõppes õhtupoolikul ja kestis ühe päeva.
Linnades oli mitmepäevaseid laatu, nagu
Võrus või Tartus veebruaris terve nädal,
mida nimetati jaarmargaks.
Laat oli võrdlemisi kärarikas. Mõni
lõõtspillimängija mängis vankril istudes
pilli, laulsid kerjused, vingusid põrsad.
Kaugemale laadale sõideti hobusega, lähemale mindi jalgsi, tavaliselt mitte üle
10 versta kauguselt. Laadale ei mindud
mitte üksnes ostma-müüma, vaid ka niisama vaatama ja tuttavatega kohtuma,
riietuti nagu kirikusse minnes. Teenijatüdrukud ja sulased said prii päeva ja
palga arvelt natuke laadaraha. Ritsike laadale minekuks said karjalapsed tingimata
loa, sest seal oli karussell ja laat oli karja
lauta jäämise ajal. Kodujäänutele toodi
laadakostiks saia, kompvekke, jaanikõtru. Vanades albumites on palju laada ajal
teha lastud pilte.
Korravalvuriks oli laadal kohalik valla
urjadnik (tsaariaegne politsei), kes kandis
sinisest kalevist vormirõivaid kullavärvi
nööpidega ja kullavärvi pagunitega ning
kahetärniga mütsi. Vööl kandis nahktaskus revolvrit ja puusal rippus mõõk ning
nuut. Meie ümbruskonna laatadel juhtus
kaklusi harva, korravalvuril suurt tööd ei
olnud, küll aga tuli vahel abiks olla hobusevarga tabamisel.
Nii elati meil möödunud sajandi algul.
Tänu Gustav Linnule, kes on ka laatasid
nii täpselt kirjeldanud.
Gustav Linnu päevikuid sirvis
Milvi Hirvlaane

16.07 kell 22.00

Alle- Saija teatritalus etendus “Proua Daam“
J.Puusepp

Alle- Saija Teatristuudio

23.07 kell 19.00

Soodoma külapäev Erastvere Külakeskuse
vabaõhulaval

Päri Selts/ Erastvere
Raamatukogu-Külakeskus

23.07 kell 11.00

Kanepi Streetball Kanepi gümnaasiumi staadionil

Martin Luts

30.07 kell 15.00

Kanepi linetantsupäev Jõksi laululaval

Kanepi Seltsimaja/
Kanepi linetantsurühm

30.07 kell 20.00

Tantsuõhtu ansambliga 2Teed

Jõksi laululava

30.07 kell 14.00

Põlgaste kodukandipäev Põlgaste laululava juures

Põlgaste RaamatukoguKülakeskus

19.06

II Krootuse rahvatriatlon

Aeg

Sündmus

17.06 kell 15.00

9.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

17.06 kell 17.00

12.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

22.06 kell 20.00

Jaanisimman Jõksi laululaval

Kanepi Seltsimaja

23.06 kell 13.00

Võidutule tervitamine Kanepi ausamba platsil

Kanepi Seltsimaja

23.06 kell 20.00

Jaanipidu Põlgaste laululaval, ansambel HAAG

Põlgaste RaamatukoguKülakeskus

24.06 kell 10.30

Kalmistupüha Kanepi Ala-kalmistul

Kanepi Jaani kogudus

30.06 kell 18.00

Kepikõnnisarja etapp Magari külas

Kanepi Terviseklubi

2.07

Liiklusteemaline perepäev

Eesti Maanteemuuseum

22.06

Jaanituli Krootuse mõisapargis, ansambel HEA
STORY

Krootuse

2.07 kell 10.00

Kogukonnapäev Ritsikel

Aire Hallap

02.07 kell 11.00

Küladevahelised võistlused „Kõlleste karikas”

Prangli külas

2.07 kell 20.00

Suvesimman Jõksis ansambliga „Lihtsad poisid“

Kanepi Seltsimaja

6.07 kell 19.00

Karijärve Keelpilliorkestri kontsert

Kanepi kirik

08.07 kell 18.00

Kolme valla spordimängud Kanepi, Valgjärve,
Kõlleste

Krootuse mõisapargis

9.07 kell 17.00

Kanepi valla eakate suvepidu Põlgastes

Klubi Elulõng

15.07 kell 19.00

Priit Petersoni kitarrikontsert

Kanepi kirik

KANEPI VALD

KÕLLESTE VALD

VALGJÄRVE VALD
17.06 kell 20.00

Valgjärve valla jaanipidu Maaritsa külaplatsil

Maaritsa
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22.07. Leida Jakobson

Mäevere

91

24.07. Loreida Hurt
75

07.07. Kalju Jänes
70

23.07 Eha Juus
26.07. Hele-Maia

Põlgaste sündmused
23. juunil kell 20.00 toimub Põlgaste küla jaanipidu eeskava ja mängudega,
koolimajas on avatud käsitöönäitus.
Võidutuli tuuakse Kanepist Põlgastesse, jaanitule süütamine toimub kell
21.00. Jätkub simman ansambliga HAAG kuni hommikuni. Pakutakse pannkooki ja avatud on puhvet.
09. juulil on V Kanepi Valla Eakate Laulu- ja Tantsupäev Põlgastes. Kontsert algab kell 17.00, koolimajas on avatud käsitöö näitus. Õhtul kell 20.00
algab simman Seelikuküttidega. Kohal puhvet. Tantsule on oodatud kõik, pidu on tasuta.

Karijärve Keelpilliorkester

Põlgaste Raamatukogu-külakeskus ootab
infot, fotomaterjali,
kavalehti, meenutusi,
mis on seotud Põlgaste
Raamatukoguga. Põlgaste Rahvaraamatukogu
Selts on asutatud 1921.
a. Olen tänulik iga killukese eest.
Irina Kruusla,
tel.53445640
ja 7973 488

Koostöös Kanepi Jaani kogudusega esineb 6. juulil kell 19 Kanepi Jaani kirikus Karijärve Keelpilliorkester, kes tähistab sel aastal kümnendat sünnipäeva
ning korraldab sel puhul kontsertturnee Lõuna-Eestis/ Põhja-Lätis. Tegemist
on noorte keelpilliorkestriga, mille tegevuses löövad kaasa 25 keelpillimängijat
vanuses 7-19. Orkestrit juhendab Tartu Heino Elleri nimelise muusikakooli
viiuliõpetaja Eveli Roosaar ning ka suurem osa orkestrantidest õpivad samas
koolis. Kontserdil esitatakse nii klassikalist viiulimuusikat solistide ja ansamblite esituses kui ka eesti pärimusmuusikat orkestri esituses.
Katrin Tamm
Karijärve Keelpilliorkester

Kanepi raamatukogu
suvepuhkusel 04. – 31.
juuli. NB! 01. juuli –
SISETÖÖDEPÄEV

Pakun muruniitmise, trimmerdamise ja võsalõikuse
teenustöid. Info telefonil 5684 3340.

OHTLIKE PUUDE
LANGETAMINE, HOOLDUSTÖÖD
SPETSIALISTIDELT. TÖÖ
KIIRE, KORRALIK JA SOODNE.
55593732 INFO@VIKATIMEES.EU
Renditavad tooted ja hinnad ööpäevaks:

Ostame metsakinnistuid
ja
raieõigust.
Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

MÄLESTAME
August Õigus 25.04.1923-17.05.2016
Heida Uibo 26.07.1924-10.05.2016
Aivar Akken 28.12.1957-19.05.2016

Kanepi
Teataja

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

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

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

