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Kaunist lehekuud!
Haldusreform kui võimalus!?
Haldusreformist räägitakse palju ja elavalt,
kuid enamasti viidatakse sellele kui teemale, mida vältida, millega hirmutada ja mida
kiruda. Mis siis kui vaataks seekord hoopis
teisiti?
Hetkeseis riiklikus plaanis on nii, et haldusreformi
eelnõu saadeti 10.märtsil valitsusestRiigikogu menetlusse jasee jõudis esimesele lugemisele 6. aprillil.Selleks, et
ajagraafikus püsida peab Riigikogu jaanipäevaks otsuse tegema. Mitmed rahvaküsitlused näitavad, et valdavalt on
meie inimesed selleks valmis ja ootel. Tegelikult pole ühelgi varasemal korral jõutud haldusreformiga nii kaugele
kui nüüd. See võib tunduda liiga kiire või hoopiski lühike
aeg, kuid päriselt on haldusreformi ette valmistatudjuba
rohkem kui 20 aastat.
Olen viimastel kuudel ette võtnud ja otsustanud läbi
käia kõik Põlvamaa kohalike omavalitsuste volikogud. Lisaks olen avatud kõikidele kutsetele kogukondades. Seda
selleks, et rääkida haldusreformist avatult ja ausalt ning nii
palju kui võimalik.
Minu käest on korduvalt küsitud, et miks seda tehakse
ja miks mina toetan haldusreformi?
Toon siia lühidalt kolm peamist põhjust, kuid tegelikult võiksin neid nimetada enamgi.
1) Rahvastiku vähenemine – see on esimene ja peamine põhjus, miks haldusreformi protsessi lihtsalt pole võimalik enam edasi lükata. Siinkohal tihti hirmutatakse inimesi, et ühinemiste käigus hakatakse koole sulgema. See
pole tõsi. Tegelik põhjus, miks koole või lasteaedu kinni
pannakse, on ikkagi see, et lapsi ei ole. Kui on toimiv kool,
siis ei hakata seda ühinemise pärast sulgema.
2) Kvaliteetsemad avalikud teenused. See kõlab justkui
loosung, aga oma igapäevases maavanema ja maavalitsuse
töös olen paraku kokku puutunud nii pädevate spetsialistide puudusega või siis üleüldse valdkonna spetsialisti
puudumisega (näiteks lastekaitsespetsialistid), vallavalitsuses olemasolevate ametnike töökohustuste ülekoormatusega. Eriti tuleks hinnata võimalust uute teenuste või
spetsialistide kaasamiseks - ehitusspetsialist, ettevõtluse
koordinaator, riigihangete spetsialist, keskkonnaspetsialist, jne. Ühinemise tagajärjel on võimalik viia mitu asutust ühe katuse alla ennekõike juhtimise mõttes, mis on
väga mõistlik samm, aga sellepärast ei pea mitte vähenema teenuste reaalne kättesaadavus kohapeal. Need ametnikud kelledel on igapäevane vahetu suhtlus inimestega

(näiteks sotsiaaltöötajad) peavad igal juhul olema inimeste
lähedal ka pärast ühinemist.
3) Investeerimisvõimekus. Räägitakse küll, et mitme
vaese liitmisel rikkust ei sünni, kuid tegelikult on investeeringuteks mõeldud rahad koondatud ja targalt planeerides võimalused oluliselt parenevad. Väga oleks vaja, et
konkurentsipõhisest omavalitsussüsteemist saaks koostööpõhine ja seda saab paraku ainult ühtse juhtimisega.
Millegi pärast ollakse veendunud, et palju väikeseid on
parem kui tugeva keskuse(te)ga suur omavalitsus. Mina
arvan, et päriselus on väga keeruline saada tööle kombinatsioon - kõik väikesed võrdselt. Seda on väga ehedalt
tõestanud ka naaberriikides läbi viidud reformid, kus täna
võib selgelt kahetsusega viidata, et tehti liiga vähe. 28.04
Põlvamaa haldusreformi konverentsil Räpinas viibinud
väliseksperdid Soomest ja Lätist rääkisid sellest, et Läti on
juba uue reformi ette valmistamiselävel, mis pigem jälgiks
kunagisi rajoonide piire koos keskustega ja Soomes valmistatakse hoopis ette reformi, kus plaanitakseomavalitsustesotsiaal- ning tervishoiu valdkondi riigi ülesandeks
võtta, sest ebavõrdsus ja väiksus ei luba seda teenust enam
KOV-i jätta. 10 000 oli lätlaste arvates piisav hulk elanikke, et vald oleks elujõuline ja jätkusuutlik. Meil on selleks
piiriks arvutatud 11 000. See peaks olema tänases haldusreformis vähim, mida püütakse.
Tuleb ka ausalt tunnistada, et haldusreform pole päästerõngas, mille abil saavad lahendatud kõik tänased mured. Samas olen veendunud, et mitte midagi tehes läheb
pisikeste omavalitsuste põli järjest keerulisemaks ja vahed
edukamate vahel üha suuremaks.
Läbirääkimisteõnnestumine pole mitte selles, kus kõik
on kohe pealtnäha üksmeelel, vaid oluline on, et eriarvamused on kohe alguses laual ja siis hakatakse ühisosa
otsima. Just seetõttu on nüüd õige aeg lisaks ametlikele
delegatsioonidele, kes ühes või teises kohas läbirääkimiste
laua taga aru peavad kaasata ka kogukonnad - kohtuda
inimestega vallakeskustes, külades, raamatukogudes. Haldusreformi otsused ei tohiks sündida parimate poliitiliste
ega isiklike diilidega tagatubades, vaid ennekõike koostöös kohalike kogukondadega jaoma inimestele mõeldes.
Kõige olulisem on, millised teenused, milline võrgustik, millised arenguvõimalused on parimad meie elanikele.
Ulla Preeden
Põlva maavanem

Vallavanema veerg
Aprilli alguseks said viimaks ülesse 5 päikesepaneelidel töötavat valgustit bussipeatustesse, et suurendada bussiootajate
turvalisust kohtades, kus on kõige enam sõitjaid.
Lehe ilmumise ajaks on alustatud Põlgaste külakeskuse saali elektrisüsteemi ja
valgustuse väljavahetamist, Kanepi Perearstikeskuse külastajate tualeti uuendamist ja Kanepi alevikus avaliku tualeti ehitust. 9. mail on hanke avamine Kanepis
Kooli, Hurmi, Niidu, Turu ja Paju tn vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitaja leidmiseks, misjärel saame alustada ehitustegevusega. Alustatud on Põlgastesse uue
reoveepuhasti ehitamiseks hanke korraldamisega.
Omavalitsuste haldusreformist on hetkel Kanepil läbirääkimised kolmes suunas: Kõlleste ettepanek nn. võrdsete valdade liitumine, Põlva valla ettepanek ja
Otepää piirkonna valdadega ühinemine. Kanepi ettepanekule liituda Urvaste, Laheda, Valgjärve ja Kõllestega on
Laheda ja Valgjärve vallad vastanud eitavalt. Seega sellel suunal läbirääkimisi enam ei peeta. On kaardistatud valdade finantsilised ülevaated ja on hakatud kaardistama järgmisi samme ühisosa leidmisele. Kõikides läbirääkimisprotsessides on antud mõista, et lähiajal soovitakse valida välja oma suund, kellega tõsisemalt edasi rääkida. Selleks
on plaanis korraldada rahvakoosolekuid, arutamaks võimalikke variantide üle.
Ilusat kevade jätku!
Mikk Järv

Septiku paigaldus Kaagvere külas. Foto: Epp Margna

Hajaasustuse programmi 2016
taotlusvoor Kanepi vallas
Taotlusvoor on Kanepi vallas avatud perioodil 13. aprillist kuni 14. juunini 2016. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole
elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot
ühe majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering
peab olema vähemalt 33,33%. Kui majapidamine
on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, ka-

nalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib
programmist toetust saada üks kord.
Hajaasustuse programmdokument ning taotleja jaoks vajalikud vormid ja blanketid on alla laetavad EAS kodulehelt: www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/.
Vallavalitsus moodustas hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni
koosseisus Katrin Slungin, Ülar Kõrge, Meelis Tiirik, Anu Anepaio ja Aivar Luts. Kanepi vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi prioriteetsemateks toetatavateks valdkondadeks määrati vee- ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonnad.
Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Kanepi
Vallavalitsuses on majandusnõunik Ülar Kõrge tel.
7976317, e-post majandus@kanepi.ee.
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
19.04.2016 istungi protokollist
Loa andmine riigihanke korraldamiseks
Otsustati: Anda nõusolek Kanepi Vallavalitsusele
riigihanke korraldamiseks Põlgaste biopuhasti ehitamiseks ja sellega seonduvate pikaajaliste kohustuste võtmiseks. Lubada Kanepi Vallavalitsusel laenukohustuse võtmine summas mitte üle 150 000 euro
ja lepingu tähtajaga mitte üle 10 aasta.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine
Otsustati: Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikele 5 lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Kanepi ja Laheda
valla ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest keeldumine
Otsustati: Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikele 2 keelduda Võru Linnavolikogu ettepanekust algatada haldusterritoriaalse
korralduse muutmise eesmärgiga moodustada uus
omavalitsus.
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Isikliku abistaja teenus seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemis/kuulmispuudega inimese abistamises neis toiminguis, mida ta ei ole võimeline
sooritama ilma kõrvalise abita. Enamus sügava liikumis- või nägemispuudega inimesi vajab aktiivseks ühiskonnas osalemiseks ja iseseisvaks toimetulekuks väljaspool kodu füüsilist abi. Isiklik abistaja
on konkreetsete tegevuste sooritada aitaja. Isiklik
abistaja ei ole hooldaja, kes tegutseb puudega inimese heaks ja võib teha vajalikke toiminguid ka
üksi, et parandada puudega inimese olukorda. Isiklik abistaja abistab puudega inimest ise toimetama
oma toiminguid. Erinevalt hooldaja teenusest jääb
isikliku abistaja kasutamise puhul puudega inimesele rohkem otsustusõigust, iseseisvust ja vabadust.
Isiklik abistaja on tunnipalgaga töötav isik, kelle
täiskasvanud puudega inimene endale reeglina ise
valib ning kes täidab konkreetseid tööülesandeid,
mis sätestatakse puudega inimese, isikliku abistaja ja valla vahel sõlmitud lepingus. Isikliku abistaja teenuse osutamist korraldab vallavalitsus. Teenus
määratakse vallavalituse korraldusega. Teenuse osutamise tingimused lepitakse kokku kolmepoolse
halduslepinguga. Oluline on määrata teenuse osutamise sagedus, kestus ja teenuse täpne sisu. Teenuse osutamist rahastatakse valla eelarvevahendite arvelt. Teenustunni tasu suuruseks on Vabariigi
Valitsuse määrusega „Töötasu alammäära kehtestamine“ kehtestatud tunnitasu alammäär. Määrusega nähakse ette teenuse saaja omaosaluse võimalus.
Omaosalus sõltub teenuse mahust ja maksumusest
ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast, kuid ei ole suurem kui 15 %
teenuse maksumusest. Käesoleval hetkel isikliku
abistaja teenust Kanepi vallas ei osutata. Otsustati vastu võtta „Isikliku abistaja teenuse osutamise
kord“.
Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve
Teise lisaeelarve maht on 25 135 eurot, millega lülitatakse eelarve tuludesse laekunud toetused, annetus ning eelpool nimetatud tulude arvel tehtavad
kulutused. Korrigeeritakse tasandus- ja toetusfondi
summasid vastavaks tegelikule eraldisele riigieelarvest ning teostatakse osaliselt kululiikide muudatused vastavalt tegelikule vajadusele.
Füüsilise isiku tulumaksu- ja maamaksu laekumisi
ei muudeta. 2016. aasta 3 kuuga on eraldatud vallale füüsilise isiku tulumaksu 24,4% planeeritud
eelarvest.
Lisaeelarve vastuvõtmise tulemusena kujuneb Kanepi valla 2016. aasta eelarve täpsustatud
mahuks 3 267 775 eurot. Otsustati vastu võtta Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve.
Ühissõidukipeatuste nimede määramine
Kanepi Vallavallavalitsus algatas valla haldusterritooriumil asuvate ühissõidukipeatuste nimede korrastamise siseministeeriumi 11.08.2015 kirja alusel.
Nimekirja alusel kantakse nimed kohanimeregistrisse ja parandatakse ühistranspordi infosüsteemis.
Ministeeriumi kirjale on lisatud kohanime nõukogu poolt tellitud ühissõidukipeatuste nimede eksperttöö, mille raames analüüsiti peatuste nimede
sobivust kohanimeseaduse, eesti keele reeglite ja
konkreetse kohaga. Kanepi vallas soovitati muuta
nimed järgmistel peatustel: peatusele Koigera soovitatakse nime Saia; peatusele Teeristi soovitatakse nime Piiri; peatusele Mõntsi soovitatakse nime
Mõndsi; peatusele Rebaste soovitatakse nime Uiakatsi. Käesolevas eelnõus on arvestatud kõikide
kohanime nõukogu poolt tehtud ettepanekutega.
Kohanimede muutmisest teavitatakse Kanepi valla
kodulehel ja valla ajalehes „Kanepi Teataja“. Otsustati vastu võtta määrus “Ühissõidukipeatuste nimede määramine”.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Vastavalt maa munitsipaalomandisse andmise korrale toimub maa munitsipaalomandisse taotlemine
volikogu vastava otsuse alusel. Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab kohaliku omavalitsuse
volikogu taotluse alusel maavanem. Munitsipaalomandisse antakse maa tasuta. Käesoleva eelnõuga
tehakse ettepanek taotleda Kanepi valla haldusterritooriumil asuvate teede alune maa munitsipaalomandisse. Nimetatud maaüksuste kohta ei ole
esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi. Otsustati vastu võtta
otsus „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“.
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu ning palgajuhendi muutmine Kanepi
Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu täiendatakse sotsiaaltöö spetsialisti töökohaga. Hetkel on
vallas üks sotsiaalnõunik ja üks koduteenuse osutaja. Täiendava töökoha loomise vajadus on tekkinud
seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse rakendamisega alates 01.01.2016, millega on suurenenud
osutatavate sotsiaalteenuste ulatus ning on täienenud sotsiaalnõuniku ametiülesanded. Perspektiivis
on näha koduteenuse vajaduse tõusu ning lisaks on
lahkunud seni eestkostja ülesandeid täitnud lepinguline töötaja. Sotsiaaltöö spetsialist on töölepingu
seaduse alusel töötav töötaja. Sotsiaaltöö spetsialisti
töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Kanepi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas
toimetulekut ja osalemisvõimet, sotsiaalhoolekande
võrgustiku säilitamine, suunamine ja edasiarendamine, töö eakate ja puuetega inimestega. Määrata
töötasuks 600 eurot kalendrikuus. Tööle asub sotsiaaltöö spetsialist 01. juunil 2016.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni põhimääruste muutmine Komisjonide põhimäärustes tehakse järgmised muudatused: - komisjoni tegevus
lõpeb kas koos volikogu koosseisu volituste lõppemisega või volikogu otsusega enne tähtaega; - komisjoni esimehe ja aseesimehe valib vallavolikogu
oma liikmete hulgast. Tunnistatakse kehtetuks:
- komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega; - komisjoni likvideerimine, koosseisu ja
põhimääruse muutmine, mis on reguleeritud valla
põhimääruses ja volikogu töökorras;
- komisjoni esimehe tagasiastumine on reguleeritud
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses; - komisjoni töökorraldus ja asjaajamine on reguleeritud
volikogu töökorras, - komisjoni töö protokollimise
kord ja komisjoni asjaajamine, mis on reguleeritud
volikogu töökorras.
Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine
Komisjoni esimees Tiit Rammul tegi ettepaneku lisada komisjoni koosseisu Argo Zoludev ja kinnitada komisjon koosseisus: Tarmo Traagel, Avo Kruusla, Arno Kakk, Aivar Luts, Urmas Hallap ja Argo
Zoludev. Komisjoni koosseisu kuulub vallavolikogu 19.11.2013 otsustega valitud majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Tiit Rammul ja aseesimees
Vahur Tohver.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine
Komisjoni esimehe kandidaatideks esitati Imbi Rego, Urmas Kivirand ja Meinhard Aljes. Meinhard
Aljes taandas enda kandidatuuri. Moodustati häältelugemiskomisjon koosseisus Katrin Slungin, Ülar
Kõrge ja Tiia Urm. Viidi läbi salajane hääletamine.
Ülar Kõrge luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2. Hääletamistulemus: Urmas Kivirand
- 6 häält, Imbi Rego - 7 häält. Valituks osutus Imbi Rego.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine Komisjoni esimees Imbi Rego
tegi ettepaneku kinnitada komisjoni koosseis järgmisel istungil.
Vallavara võõrandamine – Tehnika 24
Otsustati võõrandada tasuta OÜ-le Kanepi Haldus
Kanepi valla omandis olev kinnistu Tehnika 24.
Vallavara omandamine
Seoses sotsiaaltöö spetsialisti töökoha loomisega ja
lähtudes loodava töökoha iseloomust on sotsiaaltöö
ja koduteenuste osutamise paremaks korraldamiseks Kanepi vallal vajadus sõiduauto hankimiseks.
Otsustati nõustuda sotsiaal- ja koduhooldustöö
jaoks sobiliku sõiduauto soetamisega maksumusega
kuni 17 000 eurot.
Istungi lõpus tegi ülevaate valdade ühinemisest Põlvamaal Põlva maavanem Ulla Preeden.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla
kodulehel www.kanepi.ee, valla raamatukogudes ja
valla kantseleis.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär Õie Põder
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Möödunud sajandi Kanepi
suurperede emad
Emadepäeval tõid väikesed
tüdrukud emadele pääsusilmi,
kannikesi,
ülaseid. Neid korjati niidult, Lille
tänava tiigipervelt
lepistikku
kulgeva jalgraja äärest.
Pisikesed käed ümber ema kaela ja soojas
pihus kiiresti närtsima kippuv lillekimp - mis oli emale
veel kallim. Sinna juurde oma
lapsekäega joonistatud kaart
ja õnnesoov, mis algas ikka
sõnadega - „Kallis ema!“.
Kui suur oli siis see „lastekari“, mida tuli möödunud sajandi Kanepi emadel toita, katta ja kooli saata? Emad ise
olid Kanepisse oma kodu rajama tulnud suurtest 6-12-lapselistest peredest,
kandnud koos abikaasadega kodurajamise raskused, tampinud savi ja ulatanud meestele kätte laudu ja tassinud
kive, koristanud lõpmatuseni. Kui katus
peakohal, siis tulid perre ka lapsed. Eelmisel sajandil olid meie Kanepi pered
suured ja koolis käis palju lapsi.
Kõige lasterikkam pere elas Ritsikel
Palo talus. Kauaaegse õpetaja Paul Edesi emal Elisel oli 9 last: Selma, Siegfrid,
Evald, Valve, Paul, Valdur, Magda, Felix, Paula. Emilie Edesi peres alevikus
kasvasid Meeta, Kornelius, Konrad.
Otsuse Annal 3 tütart: Leida, Elfriede
ja Endla. 6-last oli Venemaalt opteerunud Anna Leisil: Aleksander, Lembit,
Koidula, Evelin, Vambola, Velda. Samasuur oli Ritsikel Õiguse Miili pere:
Aleksander, Elmar, Harald, Elmina
(Elvi), August, Ellen, kaunist tütrest
Elvist sai Miss Võrumaa 1931 ja Ellen võeti Liisa ja Karla Õiguse perre kasulapseks. Jõgi Ella peres kasvasid Eha ja Heldur, Jõgi Meeta peres
Kalju ja Helju. Emma Aabeli peres:
Roland, Kalju, Erich, Rolandil oli
2 poega: Ants ja Rein. Koolu Bettil olid tütred Dagi ja Hilda; Jürgensoni Hannil Aino ja Alfred; Vesi Elsel
olid Richard ja Paula; Undi Miili peres Selma, Richard ja Õie; Reitkami
Marie peres Leo, Evald, Raimund ja
Vello. Hangu Teele peres Endel ja Tullio. Sika Liisal tütred Alma, Manda ja

Alviine. Kiidroni Annal Aksel ja
Renate. Avvuse Annal Ritsikel
Hilda, Õie, Marta. Hüssil oli
Häelme Taali kolme poja
Kalju, Reinu ja Felixiga
ja päevapiltniku August
ja Emilie Häelme peres
Ernst ja Hilda, Karbal Urva Liidel ja Kontsil 3 pojaga:
Helmut, Villem ja Vello. Siberisse
küüditatud Urva Hildal ja Sassal olid
pojad Enno ja Udo. Akkeni Jaani ja
Hilda peres Eha ja Helju, venna Pauli ja Luise peres Eino ja Leo. Meitern
Linda peres Raimu. Renate Mühlbergi peres Maimu ja Ants. Lehteri
Salme peres Evi ja Felista. Lainassuus
Berta Uibol Kuno ja Evi. Osa jäi nimetamata.
Eesti Vabariigi ajal ja sõja järel sündis Kanepis teine rohkearvuline laste
põlvkond. Alma Jalasel – Sulev, Milvi, Hans, Ülo. Mooritsa Ellal Heldur,
Milvi, Helju, Taimi; Margareta Vaheril Kalju, Milvi, Hans, Malle; Hildegard Tammel: Evi, Heli-Tiiu ja Andres; tohter Anton ja Miralda Aarmal:
Ülo, Aime, Helju, Taivo; koolmeistritel Arnold ja Aino Tirul Tõnu, Maie,
Märt ja Anu; koolmeistril August ja
Camilla Tinal Agu, Viivi ja Ain. Kolm
tütart oli August ja Anna Hõimu peres: Silvia, Laine ja Elvi, kes küüditati. Sada Elvi ja Eduardi peres kasvas
samuti 4 last: Maie, Karli (uppus koolilapsena), Uno ja Edur; Parve Miilil tütred Tiina ja Kaie; Viina Silla ja
Hugo peres: Maie, Enn ja Mati;. Vingi Alfredi ja Linda peres: Aavo, Rein
ja Mart. Akken Leo ja Armilda peres:
Heino, Aivar ja Aili. Mürgi Selmal:
Raivo ja Kaino. Mannaste peres: Siina, Volli, Veera ja Rosa. Leiva Domil
Ülo ja Helju, Leiva Millal Elvi ja Tiiu.
Albert Oja peres Vello, Madis ja Varje.
Kirikuõpetaja Raimund Peikeri peres
Raimu ja Maarja. Õie ja Julius Harju
peres Taivo ja Rein. Kella Ardi ja Viine Abeli peres Enno, Raivo ja Malle.
Kasukatel oli samuti suur pere, samuti Otsuse Pärjal, teadsin Kaljut, Õiet,
Taimit; Visnapuude peres Enno, Ell
ja Raivo, tema elab Kanepis. Ühelapselised pered olid: Kleemeieridel Leili,
Salme Tinnil Sulev, Kõrva Valteril En-

no, Savisaare Lindal Einar, Kirve Erikal Eeri, Ploomi Lindal Maie, Mürgi
Lindal Ilme, Kääri Annal Loore, Allan Felix, Tiisleri Riinel Veneidi, Lilledel Sirje ja Aare; Zirklil Roomet ja
Elle; Linda Ruusal Luule ja Valdur.
Laine Kiilol : Heli, Ülle ja Arvo. Ka lähikülad olid lasterohked. Heisrist tulid
Zopid: Evi, Liisi, Juhan, Kruusaleed,
Kliimakud, Hiired, Pürlid, Mandlid,
Mõntsikülast Paalid, Kuked, Põdrad,
Viinad, Hiired jt. Obualast Kogre Ella lapsed Kalev, Sulev, Maiga. Tartust
sõjapakku tulnud Lydia Akkelil Tõnu
ja Enno. Erastvere mõisast käisid koolis
Hilde Tamme pojad Uuno, Ülo, Arno
ja Tarmo, Kattai Vilma, Männimetsa
Aita ja Heitti, Asi sepa pere lapsed, Ehted, Hangud, samuti Naha- ja Hinoküla lapsed – Lilleojad, Rääbised, Lattikud, Kudud. Kaneplased olid Heldur
ja Eha Jõgi pojad Üllar ja Aivar, Leiva
Helju ja Ülo lapsed Lilian ja Toomas,
teemeistri Meiteri pojad Kaido ja Veik.
Salme Koduvere suure pere 16 lapsest
olid ja on Kanepis: Eha, Kaljo, Hans,
Helju, Kaja, Erika. Tänase Kanepi suuremaks pereks on 2007 Aasta Emaks
valitud kirikuõpetaja Margit ja Peeter
Laili 8-lapseline pere.
Meie emade tööpäev algas hommikul enne päikesetõusul ja lõppes pärast
päikeseloojangut: köögis tuli pliidi alla,
vesi tuppa soojenema, solk välja, loomadele toit ette, lehm lüpsta ja siga sööta,
kanadele terad ette visata. Kasvasime kodudes ju naturaalmajanduse najal, kõige eest tuli endal hoolitseda. Igas peres
oli lehm (kokku 36). Kogu elu raskus
langes ainult emade õlule, sest paljud
mehed olid Siberis sunnitööl või hukkunud. Kummarduda tahaks iga ema
ees, kes suutis oma lastest üles kasvatada tublid inimesed. Lastel tuli emadele alati rõõmu valmistada, hoida nende
meeleolu rasketel aegadel üleval ja aidata. Koos käidi metsas marjul-seenil, tehti lehmaheina, suusatati-kelgutati kogu
perega, lauldi, tantsiti ja püüti ikka nalja
teha.
Ilusat emadepäeva kõigile tänastele
noortele ja vanadele emadele, vanaemadele ja „puruvanadele“!
Milvi Hirvlaane

Kanepi valla veemajandus
Kanepi Haldus OÜ on Kanepi
vallale kuuluv ettevõte, mis tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumisega.
Esmapilgul on raske mõista, miks
on maal vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind kallim kui Tallinnas ja Tartus,
aga paraku hajaasustuses on torustikke kallim pidada, sest need on inimese kohta märksa pikemad ja kulutused
veeühiku kohta palju suuremad. Mida
tihedam on asustus vee-ettevõtte tegevusalal, seda madalamaks kujuneb
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind.
Seepärast on ka Tallinnas ja Tartus
teenus odavam.
Kanepi vallas on Kanepi Haldus
OÜ halduses 8 puurkaevu (3 Kanepis, Põlgastes, Soodomal, Magaris,
Hurmis ja Kaagveres), vee- ja kanalisatsioonitrassid ning reoveepuhastid,
millest 2/3 vee ja kanalisatsioonitrassidest on renoveeritud.
Vee- ja kanalisatsioonimüügist laekuv tulu katab seadmete elektritarbimise ja töötajate palgakulu. Juhatus
on 2-liikmeline, kellele palka ei maksta ning puuduvad ka muud hüved.
Ressursitasud, avariiremondid, seadmete amortisatsioon on kõik lisakulud, mis tuleb leida muudest vahenditest. Lisaks tuleb teatud aja möödudes
teha täiendavaid hooldustöid seadme-

tele või neid välja vahetada. Tõusnud
on erinevad keskkonna-ja saastetasud. Kanepi vallas vajab renoveerimist
Kanepi reoveepuhasti ning hetkel on
selgeks tehtud, et Põlgastes ja Soodomaal puuduvad reoveepuhastid, mis
oleks Keskkonnaameti poolt aktsepteeritud.
Hetkel on töös Põlgaste reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitushanke
algatamine riigihangete keskkonda, et
leida selle ehitaja. Eeldatav maksumus
on 100 000, mida finantseerib Kanepi vald. Ilma neid töid tegemata maksame hetkel iga kvartal 10 500 eurot
täiendavat saastetasu.
9. mail peaks selguma, kes hakkab
ehitama Hurmi, Kooli, Paju, Turu,
Turu põik ja Niidu tänavate vee- ja
kanalisatsiooni uusi torustikke, ehituseks on Kanepi Haldus OÜ saanud
projektiraha Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 643 521,40 eurot, kogu ehituse maksumuseks on arvestatud 758 924.- eurot. Omaosaluse 115
tuhat eurot maksab Kanepi vald.
Samuti on Soodoma, Magari,
Kaagvere ning Hurmi trassid tugevalt
amortiseerunud ja vajavad hädasti investeeringuid. Hinnatõus ei kata ära
loomulikult investeeringute koguvajadust, kuid annab võimaluse taotleda
erinevatelt Euroopa Liidu toetusmeet-

metest toetusraha. Toetusrahasid jagatakse kuni aastani 2020. Selleks ajaks
peab veemajandus olema toimiv ja isemajandav. Toetusraha taotlemisel tuleb tasuda omaosalus. Eelnevalt (MA
Karjäär ajal) ja ka praegu Kanepi Haldus OÜ seda ise teha ei suuda, vaid
õla on alla pannud Kanepi vald. Viimasele Kanepi Haldus OÜ poolt esitatud rahataotlusele, mis esitati KIKi
keskkonnaprogrammi 2016-I vooru
projekt nr. 11742 „Põlgaste küla reoveepuhasti rekonstrueerimine“ vastati eitavalt ning ühe puudusena toodi
välja, et jooksva aasta tariifid ei vasta
tegelikkusele, st et kehtivad tariifid ei
võimalda ettevõttel ilma dotatsioonideta ise ära majandada. Hetkel tuleb vallal igal aasta 40 - 50 tuhat eurot peale maksta, et veepumplad ning
reoveepuhastid saaksid toimida. See
on u. 50% kuludest. Samas suurusjärgus peale maksmine toimus ka siis,
kui tegutses MA Karjäär. Selle olukorra parandamiseks on Kanepi Haldus
OÜ valla abil sellel talvel soetanud
ekskavaatori ja veoauto, et kallist trasside parandamise tasu kokku hoida
ning ise probleemide ja parendustega
hakkama saada.
Lugupidamisega
Kanepi Haldus OÜ
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Suvine teatrimelu
Alle-Saijal tuleb taas!
Et suvi Kanepi kandis täiuslik
oleks, jätkame juba kolmandat
aastat Alle-Saija Teatritalus Kanepi teatrisuve traditsiooni. Selleaastane teatrisuvi tuleb omanäoline, sest tahame publikule
esmakordselt pakkuda nii päeva- kui ööteatrit.
Teatritalu välilavadel toimuvad traditsioonilised suveetendused, mis sel aastal
on planeeritud enamasti nädalavahetuste
päevastele aegadele. Teatrisuve põhilavastuseks on Alle-Saija Teatristuudio muusikaline koguperelavastus “Kardemoni linna
rahvas ja röövlid“ (lavastajad Ingrid Ulst ja
Ülle Sillamäe, muusikaline kujundus Annika Oselin, koreograafia Andre Laine).
See rõõmus ja heatahtlik lugu toredast
linnast nimega Kardemon ning kolmest
lõbusast röövlist, kes linnale ja korralikele kodanikele peavalu põhjustavad, pakub
kindlasti teatrilusti ja (taas)avastamisrõõmu nii vanadele kui noortele. Nagu traditsiooniks on saanud, avatakse teatrisuvi
just selle etendusega laupäeval 9. juulil kl
14:00. Sama lavastust mängitakse lisaks
veel 7 korral – 10., 16., 17., 23. ja 24. juulil, 20. ning 21. augustil.
Sel aastal on taas kutsutud külla ka mitmeid teatreid mujalt Eestist, mõned tuntud juba varasematest aastatest, mõned

aga täiesti uued ja avastamata tegijad. Välilavadel saab laupäeval 6. augustil näha
Alburahva Teatri erinevaid etendusi, reedel 12. augustil on taas külas Pajusi Teater
Tarmo Kruusi lavastusega „Operatsioon
„Linnapea““. Pühapäeval 14. augustil võõrustab Alle-Saija Teatritalu esmakordselt
külalisi oma maakonna teisest servast –
Vana-Koiola näitering Andres Määri juhendamisel esitab komöödia „Farmis ainult tüdrukud“.
Ööteatri raames on sel suvel esmakordselt planeeritud hulk etendusi ka teatritalu
sisesaali, mis on soojal ajal teatritegemiseks
piisavas valmiduses. Ööteatri etendused
algavad hilisõhtul kl 22:00 ning on mõeldud eeskätt täiskasvanud publikule ja põhižanriks on tragikomöödia. Ööteatri
programmi avab Alle-Saija Teatristuudio
laupäeval 16. juulil Janno Puusepa lavastusega „Proua Daam“, mis esietendus aprilli
alguses Kanepis ja mis pärjati Kagu-Eesti
maateatripäevadel nii parima lavastajatöö
kui parima naisosatäitja preemiaga. Usume, et see must-valgesse surematu ja sureliku piiril kõikuvasse maailma kantud omapärane Koidu-Hämariku lugu muutub
Alle-Saija Teatritalu madala laega hämaras
sisesaalis iseäranis elavaks. Seetõttu võiksid
lugu uuesti vaatama tulla ka need, kes seda
kord juba suurel laval näinud – saate koge-

da, kuidas õige mängukoht ise lavastuses
kaasa mängima hakkab. Ka Kanepi harrastusteatri lavastus „Tule jutt“, mille on seadnud Tuulike Mölder, sulandub kindlasti
teatritalu sisesaali ülihästi, sest mis võiks
veel paremini sobida hilisõhtusesse taluõhkkonda, kui muinasjutud, mida vanasti pirru valgel talutares räägiti. Kaugemalt
tulnud külalisteatritest astuvad ööteatri
programmis sel suvel üles veel LEND Teater (J.Tätte „Ristumine peateega“, lavastaja
Tess Pauskar) ja Teater NORA ning Pajusi
Teater ühislavastusega (J.Tätte „Palju õnne argipäevaks!“, lavastaja Anni Õnneleid).
Oleme rõõmsad, et ka sel aastal saab
Alle-Saijal olema teatrimelu piisavalt, et
jaguks igale eale ning maitsele ja et meie
kanti tahavad jätkuvalt tulla ning uuesti
tulla nii erinevad rahvateatrid. Teatrisuve
programmi ja lavastuste kohta saab lähemalt lugeda Teatritalu kodulehelt http://
alle-saija.wix.com/alle-saija. Teatrisuve toimumisele on õla alla pannud Eesti Kultuurkapital ja kohaliku omaalgatuse programm. Ei muud, kui et kutsume kõiki
oma kalendritesse teatrisuve etendusi üles
märkima ning ootame taas põnevaid suviseid kohtumisi Alle-Saijal, et suvepäevadesse ja –õhtutesse pisut teatrilusti lisada.
Ingrid Ulst
Alle-Saija Teatritalu

Projekti „Atmosfäär ja mina“ perepäev

Laupäeval, 30. aprillil toimunud perepäev “Atmosfäär ja mina” lõpetas jaanuaris alustatud projekti.Kevadiselt mõnus ilm oli kohale meelitanud nii pisikesi kui suuremaid ja ka päris suuri “lapsi”.
Oli tuldud koos emade ja isadega, sõpradega ja mis kõige toredam - vanaemade ja vanaisadega. Huvitavat tegevust jätkus kõigile. Sai
näha videosid juba varem toimunud töötubadest. Põnev oli vaadata filmi, mis oli pärit 27.aprillil kooli staadionilt lendu lastud heeliumipalli küljes olnud kaamerast.Meie õpilasedon projekti käigus kolmel korral saanud palju uusi teadmisi atmosfääri kohta: õppinud
tundma erinevate atmosfäärikihtide ehitust, õhus olevate gaaside omadusi ja tähtsust, teinud katseid tahke CO2-ga, saanud teadmisi
erinevatest kiirgustest ja nende mõjust. Ettevõtmine meeldis osalenutele ja võiks kujuneda traditsiooniks. Tänukirjad said õpetaja Kristel
Uiboupin ja programmis osalenud Tartu Ülikooli inimesed! Täname neid, kes tulid kohale ja said osa meie toredast perepäevast!
Eda Tarend

Fotod: Aino Mõttus
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7-9aastaste vanusegrupi võitja Rasmus Kahar. Foto: Karin Maranik

Duett Linda Rekker ja Sven Hallap. Foto: Karin Maranik

Kanepi kihelkonna
lastele meeldib laulda

Teist korda Kanepi Seltsimajas toimunud Kanepi kihelkonna laste laulupäev
„Keväjä Tsirgukõnõ“ tõi lavale kuuskümmend viis lauljat. Meie laulupäeva
eesmärk on anda kohalikele tublidele lastele võimalus ja kogemus esineda
suurel laval publikule ja innustada neid ka edaspidi laulmise ja muusikaga
tegelema.
Osalejaid oli Kanepi Gümnaasiumist (juhendaja Edith Saks), Kanepi Lasteaiast (juhendaja Lemme Kramp), Põlgaste Lasteaiast (juhendaja Kairit Kolpakov), Saverna Lasteaiast ja Krootuse lasteaiast (juhendaja Meeli Rammul). Esineti kuues vanusegrupis. Terve pika päeva kõlasid rõõmsad
viisid ja majatäis publikut nautis noorte solistide esinemist. Žürii koosseisus Anu Luiga ( muusikaõpetaja, kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Valgjärve vallast), Ülar Kõrge (muusik ja seltsitegelane
Kanepi vallast) ja Mariscalle Kõrvel (Kanepi valla aktiivne noor) valis välja iga vanuseastme parima
ja see oli üks tõsine ja raske töö, kuna häid lauljaid oli palju. Kõige tublim 3-4aastane laululaps oli
Liisa Uutmann Krootuse Lasteaiast, 5-6aastastest Rosali Eelnurm Saverna Lasteaiast, 7-9aastastest
parimaks tunnistati Rasmus Kahar Kanepi Lasteaiast, 10-12aastastest Kersti Roht Kanepi Gümnaasiumist, 13-15aastastest Linda Rekker Kanepi Gümnaasiumist ja 16-18aastastest noortest oli
seekord parim Kaisa Kerner Kanepi Gümnaasiumist.
Välja anti ka mitu eripreemiat. 3-4aastastest pälvis tulevikulootuse eripreemia Kryštof Tamme
Niinemägi Krootuse lasteaiast, 5-6aastastest sai artistlikkuse eripreemia Andre Hiir Kanepi Lasteaiast. 7-9aastaste vanusegrupis sai artistlikkuse eripreemia Karmen Kokk ja vokaalse võimekuse eripreemia Grete Miil, emotsionaalse esituse eripreemia Katarina Saare, kõik kolm on Kanepi
Gümnaasiumist. 10-12aastastest sai julge esituse eripreemia Siim Roht Kanepi Gümnaasiumist.
Publik valis oma lemmikuks tütarlaste ansambli: Merili Tamm, Anette Emilie Lail, Anette Järv,
Angela Aigro Kanepi Gümnaasiumist.
Auhinnad laululastele olid Kanepi Vallavalitsuselt, sponsoritena toetasid kohalikud ettevõtjad:
Magusadkilod OÜ Helina Sarnit ja Liivi Toidukoda Liivi Kodas. Lapsed said maiustada vahvlitega,
mille küpsetasid Angela ja Eneli Korela. Kakaod ja võileibu valmistas ja pakkus Linda Jalas.
Päeva juhtis Maria muusikalist „Helisev muusika“ ehk Kaia Kõrge, kes esitas ka meeleolukad
laulud kitarri saatel. Heli ja valgustehnikuks oli Tauno Pettai. Laululaste esinemise jäädvustas fotodele Karin Maranik. Kogu laulupäeva korraldamisel oli seltsimaja juhatajal tubliks abiliseks Angela
Korela.
Suur tänu kõigile lauljatele ja nende peredele, juhendajatele, žüriile, publikule, sponsoritele ja
toetajatele!
Kuuldavasti hakkasid mõned lapsed juba valima uusi laule järgmiseks kevadeks, et taas osaleda
laulupäeval. Soovime kõigile head harjutamist, juhendajatele palju jõudu ja kohtume järgmisel kevadel!
Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja

Publiku lemmik tütarlaste ansambel. Foto: Karin Maranik

Kanepi Teataja

4

Perehommikud

ÕNNITLEME!

Urbanipäeva laat 21. mail

Perehommikud Kanepi Seltsimajas
on toimunud juba viiendat hooaega.
Selle aja jooksul on pühapäeva hommikutel
olnud lastega peredel tore võimalus ühiselt väga erinevatest tegemistest osa saada. Vahel on
perehommik olnud seotud mõne tähtpäevaga.
Nii oleme traditsiooniliselt värvinud koos mune, teinud isadepäevaks torti ja paaril korral ka
ühiselt näitemängu sisse sattunud. 10. aprillil oli
Kanepi Seltsimajas järjekordne perehommik.
Seekord rääkisime lastega sellest, millised muudatused on toimunud kevade tulekuga looduses
ja kodu ümbruses. Kõige tähtsamaks tegevuseks
oli seemnete külvamine. Valikus olid: päevalille,
kurgi, suvikõrvitsa ja muskaatkõrvitsa seemned.
Iga osaleja pidi ise täitma istutuspotid mullaga,
niisutama ja seemne sobiva sügavuse sisse kasvama panema. Väikesed aednikud olid ülimalt
entusiasmi ja tahet täis. Emmed aitasid vajadusel kirjutada sildikesi kus kirjas külvatud kultuuri
ja külvaja nimi. Ka kõige pisemad osalejad said
tööga hakkama. Leppisime kokku, et hakkame
oma taimede eest korralikult hoolitsema, kastame neid piisavalt ja kui kõik läheb plaanipäraselt,
võrdleme sügisesel perehommikul ka kasvanud
saaki, ehk nunnusid. Selleks hooajaks on perehommikud läbi, kohtume uuesti sügisel!
Marju Jalas

Sünnipäevad juuni
94

Juba 10. korda Urvaste kirikupargis!

10.06 HildaMiraldaTalomees

• Kell 8 lipu heiskamine ja avapalvus

93

• HOBURETKED * KODUVEINIKONKURSS *
LAADALOTERII

22.06 Gabriele Tagel
75

25.06 Luule Oja

• ISTIKUD * KÄSITÖÖ * TALUKAUP

Sündinud lapsed

• PAJUPILLI JA LOODUSKUNSTI ÕPITOAD Lauri Õunapuu (Metsatöll) ja MTÜ Hinokad
• URVASTE KÜLAKAPELL ja RAHVATANTSIJAD

Helin Laasma Erastvere küla

Õnnitleme vanemaid!

• kell 11 CURLY STRINGS
Laadal kogume annetusi esinejate toetuseks. Kauplema
ootame ainult kohaliku ja loodussõbraliku kraamiga. Platsimaksuks on
ühe oma toote andmine laadaloteriisse. Vajalik eelnev registreerimine
tel 5206001 või uks@urvasteseltsimaja.ee Korraldaja on Urvaste
Külade Selts. Kultuuriprogrammi toetavad Urvaste vallavalitsus ja
Kultuurkapital.

Üks omapärane
mänd
Käin iga nädal paar korda tegemas
väikest kepikõndi ca 4 km.
Iga kord ma jälgin loodust, kuulan lindude
laulu. Ja olen täheldanud, et loodus on imeline, iga päev eriline ja muutuv. Ükski päev pole
korduv. Seega tahan jagada teiega ühte oma leidu. Selleks on see imeline mänd Kanepi alevis.
Mänd on kahe haruline, kõrge, koduks ning
peatuspaigaks paljudele lindudele.
Küsingi, kas oskate ära arvata, kus asub selline imeline mänd?
Lugupidamisega Vaike Kärssin
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Pesutuba
Kanepis, Kooli tänaval avatud pesutuba, pesumasina ja
kuivati kasutamise
võimalus.
Avatud kolmapäeviti
kella 10-st. Kokkuleppel ka muul ajal, huvi
või vajaduse korral
helista:
Merike 53475009
Margit 5018593

Foto: Vaike Kärssin

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender mai - juuni 2016
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/ Korraldaja

20. mail kell 13.00
Kanepi Gümnaasiumi õpilaste

KANEPI VALD
20.05 kell 13.00

Kanepi Gümnaasiumi õpilaste kontsert Kanepi kirikus

Kanepi Gümnaasium

27.05 kell 15.00

Lõpupidu Kanepi Lasteaias

Kanepi Lasteaed

27.05 kell 16.00

Lõpupidu Põlgaste Lasteaias

Põlgaste Lasteaed

30.05 kell 18.00

Direktsiooni vastuvõtt tublimatele õpilastele ja vanematele
Kanepi Seltsimajas

Kanepi Gümnaasium

1.06 kell 9.30

Lastekaitsepäev Põlgastes

Põlgaste Lasteaed

1.06 kell 9.30

Lastekaitsepäev koos kevadpeoga Jõksi laululaval

Kanepi Lasteaed

1.06

Hooajanäituse „Loomad teel“ esitlus

Eesti Maanteemuuseum

10.06 kell 19.00

Ott Indermitte ja Piret Aidelo kontsert
Kanepi kirikus

Kanepi kirik

11.06 kell 8.00

Eesti Hobikrossi II etapp Põlgaste krossirajal

Põlgaste

17.06 kell 15.00

9.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

Kogukonnapäev Kanepis Ritsikel

17.06 kell 17.00

12.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

22.06 kell 20.00

Jaanisimman Jõksi laululaval

Kanepi Seltsimaja

23.06

Võidutule tervitamine Kanepi ausamba platsil

Kanepi Seltsimaja

2.juulil 2016 kell 10.00
Ritsike laat, teatrietendus ja palju erinevaid tegevusi
Kauplejatel palun registreerida tel 5056297 Aire

23.06 kell 21.00

Jaanipidu Põlgaste laululaval

Põlgaste RaamatukoguKülakeskus

30.06 kell 18.00

Kepikõnnisarja etapp Magari külas

Kanepi Terviseklubi

KÕLLESTE VALD
20.05 kell 18.00

Kolme valla spordimängud

Krootuse

26.05 kell 18.00

Krootuse Lasteaia kevadpidu

Krootuse rahvamaja

28.05 kell 10

Jalgrattamatk, algus Krootuse mõisapargist

Krootuse

11.06 kell 9.00

Kõivualutse laat

Ihamaru

19.06

II Krootuse rahvatriatlon

22.06

Jaanituli Krootuse mõisapargis, ansambel HEA STORY

KIRIKUKONTSERT
EELK Kanepi Jaani kirikus

Kavas on kevade-ja Uma Pido laulud
solistide, mudilaskoori ja lastekoori ning
viiuli-ja klaveriõpilaste esituses
Kõik on oodatud traditsioonilisele kevadkontserdile
head muusikat nautima!
Kontsert on tasuta

OHTLIKE PUUDE
LANGETAMINE, HOOLDUSTÖÖD
SPETSIALISTIDELT. TÖÖ
KIIRE, KORRALIK JA SOODNE.
55593732 INFO@VIKATIMEES.EU

Krootuse

VALGJÄRVE VALD
17.06 kell 20.00

Valgjärve valla jaanipidu Maaritsa külaplatsil

Maaritsa

MÄLESTAME
Rein Praks 17.12.1941- 02.04.2016
Riho Saal 03.01.1935- 08.04.2016
Hilda Paloson 01.01.1926- 08.04.2016
Heino Tiisler 27.08.1955 - 14.04.2016

		

Kanepi
Teataja

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

Järgmine ajaleht ilmub juunis 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

