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Kauneid lihavõttepühi
Kanepi vald tänas oma tublisid inimesi

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva pidulikul tähistamisel Kanepi Seltsimajas anti üle Kanepi valla tähtsamad autasud – Kanepi Valla Aukodanik ja Kanepi Valla Aasta Tegija. Aukodaniku
tiitli pälvis Laine Laan ja Aasta Tegija 2015 on Kanepi Segakoor.
Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsuse tänukirja said Kai Lilleoja, Ülle Kirsipuu, Lilian Leib, Marina Tihhonova, Urmas Kukk, Piia Jõks, Aino Mõttus ja Tõnu Kana.

KANEPI VALLA
AUKODANIK LAINE LAAN
Laine Laan on sündinud
18.11.1928
Põlvamaal,
Ahjal. Elu tõi Laine Kanepisse 1955. aastal. Lisaks
väga pikaajalisele viljakale
õpetajatööle, mis sai Kanepi koolis alguse sama aasta
1. septembril ja kestis kuni
1993. aastani, tuntakse teda kui kunagise kooliaia ja
kooli metskonna eestvedajat. Alates 1995. aastast on
Laine Laan olnud eestvedajaks Kanepi pensionäride klubile „Ajaring“, mille
raames hakkasid just tema
algatusel tegutsema eakate
tantsuring, lauluring ja käsitööring. Laine on alates
2003. aastast MTÜ Põlvamaa Pensionäride Liit juhatuse liige. Tema tegevused
on leidnud rohkelt tunnustamist nii kohalikus kogukonnas, maakonnas kui ka
Laine Laan – Kanepi Valla Aukovabariigis. Huvilistel on alati
danik. Foto: Heiki Jalas
võimalik saada infot pensionäride huviringide ja kollektiivide tegemistest, kuna Laine on kroonikuna jõudnud järjepidevalt jäädvustada kõik olulise. Kõrgele eale vaatamata
on ta endiselt aktiivne isetegevuses, käsitöös, seltsielus. Oma positiivse ja
energilise olekuga on Laine asendamatu seltskonna hing sõprade ja tuttavate jaoks, väga hooliv oma perekonna vastu. Ta oskab näha inimestes
head ja leiab ka hallis päevas päikesekiired, mida lahkelt teistelegi jagab.

Kanepi valla Aukodanikud
2014 – JAAN TIIVOJA
2013 – MILVI HIRVLAANE
2012 - PÄRJA PILV
2011 - VAHUR TOHVER

Kanepi valla Aasta Tegija tiitlid

2014 - Alle-Saija Teatritalu MTÜ, kes astus avalikkuse ette teatrisuve lavastustega.
2013 - Maria Drenkhan, kes korraldas rahvusvahelise seeniortantsu festivali.
2012 - Taavi Taavet, kes renoveeris Põlgaste endise kultuurimaja hooned Puhke- ja Vabaaja Keskuseks.
2011 - Kristel ja Urmas Kivirand , kes MTÜ Kooraste külaseltsi eestvedajatena
organiseerisid Kooraste küla 500. aastapäeva tähistamise.

Kanepi Valla Aasta Tegija. Foto: Heiki Jalas

KANEPI VALLA AASTA TEGIJA
KANEPI SEGAKOOR
Kanepi Segakoor hoiab oma järjepideva ja aktiivse tegevusega kindlalt
Kanepi ajaloolist koorilaulukultuuri.
Koori juhatab muusikalise kõrgharidusega dirigent Kalev Lindal. Koori
president on Vaike Kottisse.
Kooris laulavad väga tublid, tuntud ja
tunnustatud inimesed Heli Adamson, Aire Hallap, Tiia Hallap, Marju Jalas, Eldur Jõgi,
Maie Kahk, Virge Kirillov, Vaike Kottisse, Karin Kund, Kaia Kõrge, Kersti Kõrge, Ülar Kõrge, Kalmer Lina, Natalja Lindal, Kaili Mertsina, Ere Rekker- Mägi, Tuulike Mölder, Mirjam
Nurmla, Ain Nurmla, Malle Urman, Diana
Patrael, Andres Põld, Koidu Põder, Meeli Rammul, Tiit Rammul, Arvi Raud, Monika Sulbi, Simona Sulbi, Erge Tamberg, Inge Tamm, Viibeke
Turba, Eha Vahtramäe, Meelis Vahtramäe, Lea
Viin, Enn Viin.
Viimased 22 aastat on segakoor osa võtnud
pea kõikides laulupidudest kogu vabariigis.
Lisaks on koor andnud nende aastate jooksul
väga palju kontserte, korraldanud etendusi,
sündmusi, žanripäevi, kohtumisõhtuid ja laululaagreid ning osalenud festivalidel. Välisriikist
on esinetud Lätis, Leedus ja Soomes.
Muusika-aasta 2015 tähtsamad
tegevused
06.02.2015 Osalemine Otepää Talveöölaulupeol
20.02.2015 Esinemine Kanepi valla tunnustusüritusel
24.02.2015 Esinemine EV Lipuheiskamise tseremoonial Ausamba juures.

06.03.2016 Kanepi segakoori ja Võru MK
Naistepäevakontsert Seltsimajas
24.04.2015 Esinemine Mooste Folkfestivalil.
15.-17.05.2015 Kanepi segakoori kontsertreis
Soome. Tähtsündmus.
Soome reis oli segakoorile jätkuks eelnenud aasta koori 130. juubeliaastale ja pühendatud sama aasta Kanepi Kihelkond 340. juubeliaastale.
Helsingis andis segakoor 2 täispikka kontserti.
Oma lauluga viis koor meie kuulsusrikkast
koorilauluhällist Kanepist üle lahe Helsingisse
killukese koduvalda ja Eestimaad.
22.05.2015 Osalemine Laheda XI Laulu-ja
Tantsupeol Tilsis
07.06.2015 Osalemine Põlva 160 juubelilaulupeol „Igatsus“
21.06.2015 Esinemine Jaanisimmanil Jõksi
laululaval
08.08.2015 Osalemine Kanepi valla Laulu-ja
Tantsupäev „Tagasi koju“
04.10.2015 Kontsert Kanepi valla eakatele
Seltsimajas
01.11.2015 Esinemine Hingedepäeva salongiõhtul „Mu meel unus mägede taha“
20.11.2015 Esinemine Konguta Rahvamajas
„Me armastame Kanepit“
29.11.2015 Esinemine, I Advent Kanepi alevi
jõulukuuse juures
03.12.2015 Heategevuskontsert Erastvere kodu rahvale
12.12.2015 Esinemine ESL Jõulukontserdil
Tartus Jaani kirikus
17.12.2015 Esinemine Jõulukontserdiga
Kanepi Seltsimajas

Hea vallarahvas!

Märkamatult on
2016. aastast
juba kätte jõudnud märtsikuu.
Seekordne talv
on pakkunud ka
lumist ilma, mis
omakorda
on
tuletanud meelde need ajad,
kui talvel olid
valged. Viimastel aastatel on
meie talv jäänud pigem tagasihoidlikuks ja meenutanud sombust
Euroopa ilma.
Lehe ilmumise ajaks on loodetavasti juba kevadest rohkem märke ja lumigi hakkab vaikselt
kaduma. Lisaks olemasolevatele plaanidele sellel aastal planeeritud investeeringud ellu viia on
lisandunud Kanepi lasteaia katuse ehitus, kuna
ilmnenud lekke parandamisel ei ole mõtet. Seetõttu oleme otsustanud projekteerida plekist viilkatuse.
Hea meel on tõdeda, et korteriühistute moodustamisel oleme jõudnud sammu võrra edasi, kui ka Põlgaste külas üks kortermaja otsustas
moodustada korteriühistu. On ju 2018. aastal
see kõikidel kortermajadel kohustuslik ja mõistlik oleks juba nüüd tegutsema hakata. Põlgaste
vahelise kergtee ehitus jõuab iga päevaga järjest
lähemale. Tegutseme selle nimel, et juba järgmisel aastal saaks ehitusega alustada. Kuna tegu on
kaasrahastamisega, siis sõltub edasine paljuski
nendest inimestest, kelle maa-alale uus kergtee
tuleb. Eelkõige puudutab see kortermaja elanikke. Just seetõttu on korteriühistu moodustamine
oluline samm kiirendamaks ja lihtsustamaks dokumentide vormistamist maadega, kuhu tulevane kergtee tuleb. Sellised on reeglid toetuse saamisel ja siinkohal erandeid ei tehta.
Maakondlik Eesti Vabariigi aastapäva traditsiooniline lipuheiskamine Kanepis ja Vabariigi
aastapäeva aktus on edukalt korda läinud. Tänan kõiki esinejaid ja osavõtjaid. Õnnitlen Kanepi Aukodanikku Laine Laant, Aasta Tegija 2015
Kanepi Segakoori ning kõiki tänukirja saajaid.
Haldusreformi teemal on olnud esimene kohtumine Otepääl, kus laua taga istusid Otepää,
Kanepi, Palupera, Urvaste ja Valgjärve esindajad.
Esimesel kohtumisel oli pigem üksteise mõtete arutamine ja üldiste arusaamade selgitamine.
Lehe ilmumise ajaks on esimene kohtumine toimunud ka Kanepi poolt tehtud ettepaneku osas.
Sellest lähemalt järgmises numbris.
Ilusat kevade algust!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine Põlgaste lasteaias
Meil kõigil aastas on üks tähtis päev
– see on sünnipäev. Kodumaa sünnipäeval mõtleme Eestimaast, meie
kodumaast. Põlgaste lasteaias tähistasime Eesti Vabariigi 98.sünnipäeva tavapärasest erinevalt.
Pidulik aktus algas kell 10.00 direktori
avakõnega, kõlas Eesti Vabariigi hümn. Kõik
lapsed esitasid luuletusi Eestimaast, kodupaigast, kodust, perest ja koduümbruse loodusest. Pidulik luulekonkurss oli eelvooruks

14.märtsil toimuvale luulepäevale Ahjal, mis
kannab pealkirja: „Mu koduke on tilluke,
kuid ta on armas minule“.
Kohale oli palutud zürii, kuhu kuulusid
vallavanem Mikk Järv, Põlgaste Pansionaadi
juhataja Marika Drenkhan, Põlgaste raamatukogu-külakeskuse juhataja Irina Kruusla,
Põlgaste lasteaia hoolekogu esindaja Mati Asi.
Suured tänud Teile!!
Zürii poolt said valitud tublimad etlejad:
4.a Temert Külm

5.a Kaisa Asi
6.a Brenda Vals
7.a Rannar Asi
Pidulik aktus lõppes parimate etlejate autasustamisega ja tordisöömisega. Suured tänud
lastevanematele, kes koos lastega usinalt luuletusi õppisid ja olid lastele toeks sellel imekaunil hommikupoolikul.

Oksana Ševtšuk
Põlgaste lasteaiaõpetaja

EV 98 Põlgaste lasteaias. Foto: Oksana Ševtšuk
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Inimesed meie kõrval

Koorastes elab emeriitprofessor Vambola Raudsepp
Lühitutvustus:
Sündinud 24. mail 1941. A. Sõmerpalu vallas. Majanduskandidaadi kraad ehitusettevõtte rahanduse alalt (1971), doktorikraad investeeringute ja ettevõtete rahanduse alalt
(1983, kaitstud Peterburis). Aastast 1968 Tartu ülikoolis rahanduse ja krediidi kateedri
õppejõud, (sh professor aastast 1984) oli teaduskonna teadusprodekaan, kateedrijuha-

taja. 1992. aastast ärirahanduse ja investeeringute korraline professor. Tema teadustööd
käsitlevad investeeringuid, ettevõtete rahandust ja finantsjuhtimist. Ta on juhendanud
ja oponeerinud doktoriväitekirju. Keeled: inglise, vene, soome, eesti, aga ka võro.
Abikaasa Agnessa, pojad Peeter ja Priit, kokku 3 lapselast.
Pikem intervjuu Vambola Raudsepaga ilmub järgmises Kanepi Teatajas.

Vambola Raudsepp. Foto: erakogu

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 16.02.2016 istungi protokollist

Kanepi valla valimiskomisjoni esimees vallasekretär Katrin Slungin tutvustas 11.02.2016
vastuvõetud valimiskomisjoni otsust nr 2
„Volikogu liikme volituste taastumine ja
asendusliikme volituste lõppemine“. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 201
lõike 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volituste taastumisel selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama
volikogu liiget. Kanepi valla valimiskomisjoni 04.01.2016 otsuse nr 1 kohaselt on viimasena määratud asendusliikmeks Marju Jalas.
Valimiskomisjoni otsus:
Taastada Kanepi Vallavolikogu liikme Avo
Kruusla volikogu liikme volitused alates
13.02.2016. Lõpetada Kanepi Vallavolikogu
liikme Marju Jalase volikogu liikme volitused
alates 13.02.2016. Volikogus jätkab volikogu
liikmena Imbi Rego.
1. Eesti Maanteemuuseumi laienemiskava
tutvustamine
Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner Eesti Maanteemuuseumis käib aastas üle
30 000 inimese ja anname tööd kaudselt
umbes 50-le inimesele. Oleme ilmselt üks
suuremaid magneteid vallale. Muuseum
plaanib järgmist laiendust, mis kasvataks nii
tööga hõivatute arvu kui ka külastajate arvu vallas. 29.02 esitame EASi PKT vooru
uue laienduse projekti Eesti Maanteemuuseumi liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu
näituse avamise projekti rekonstrueeritud
masinahallis. Projekti maksumus on umbes
2 miljonit eurot, tähtaeg 2018. aasta lõpp.
Senine masinahall suureneb 500 m2 võrra ja moodustub 1500 m2-ne kompleks.
Projekti tulemusel on välja arendatud uus
ekspositsioon ja liiklushariduskeskus, koos
uute teenustega. Pakutakse uusi liiklushariduse teemalisi külastusprogramme keskmisele ja vanemale koolieale (ka sisetingimustes) ning täiskasvanutele. Atraktiivne
autoajastu ekspositsioon, kus on võimalik
ekspositsioonipindu liigutada vastavalt väljapanekute vajadusele. Uue temaatilise keskuse ja uue ekspositsiooni avamisel eeldatav
külastajate arv tõuseb aastal 2019 43 000ni, külastajate arv suureneb 10 000 võrra.
Uue keskusega suureneb õpilaste liiklusalase
koolituse võimekus ja võimalus. Täna suudab muuseum aastas anda liiklusharidust
3000-le lapsele, uue keskuse puhul 4000-le.
Uus keskus on ehitatud nii, et näitusepinnale saab luua ka kuni 180-ne kohalise konverentsi- ja kultuurisündmuste saali. Miks?
1) Eestis on liikluses hukkunute ja vigasaanute arv aastas tuhande elaniku kohta kõrgem kui Euroopas keskmiselt ( 2015. hukkus Eestis liiklusõnnetustes 67 inimest, neist
oma süül 1/3). Eestis puudub täna koht,
kus anda liiklusharidust tema kõige laiemas
ja põhjalikumas võtmes.
2) Kanepi vald ning Põlva maakond tervikuna pole suutnud realiseerida kohalike eelduste rohkust arvestades täielikult oma võimalusi
olla Lõuna-Eesti turismi üks olulisemaid piirkondi.
3) Uue keskuse väljaarendamine loob väga
head eeldused Eesti tehnikaajaloo keskuse
kujunemiseks Varbusele, Eesti Maanteemuuseumisse. Nii tekib uue näitusekeskkonna
väljaarendamisega Eestisse koht, kus külastaja
saab tervikliku ülevaate Eesti teede- ja liikluse ajaloost.
4) Uue keskuse valmimisel luuakse 3 otsest
töökohta ning 5 hooajalist. Keskuse tegevuse
mõjul on eeldus lisatööhõivele piirkonnas
vähemalt 10-le inimesele.
2. OÜ Kanepi Haldus 2015. aasta töötulemused ja perspektiivid edaspidiseks
Vallavanem Mikk Järv - Kehtestati uus Kanepi ÜVK eeskiri. OÜ-le Kanepi Haldus on
väljastatud uued vee erikasutusload. Selgitati
välja Kanepi Haldus OÜ-le kuuluvate tras-

side tegelikud asukohad. Sõlmiti veevarustuse ja reovee ärajuhtimise lepingud. Seisuga
10.02.2016 sõlmitud 423 lepingut. Kanepi
Haldus OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena alates 01.06.2015. Kehtestati
uus vee hind alates 01.06.2015.
Korteriühistu Turu 8 koosolek toimus
22.04.2015. Alates 2003. aastast on Kanepis asuva Turu 8 korterelamu mõõturite ja
ilma mõõturiteta ning üldmajalugeja vahe li3
gikaudu 7000 m . Mitmekordsel uurimisel
selgus, et Turu 8 maja alt on toruühendused
teadmata klientidele ning torude sulgemise ja
veemõõturi vahetamise järgselt selgus, et veekaod kadusid. Korteriühistutele on tehtud
selgitustööd.
Korraldati üldkoosolekud Kanepis ja Põlgastes, et selgitada inimestele vee hinnatõusuga
seotud küsimusi. Kanepi üldkoosolek toimus
20. mail 2015.a. Kanepi Seltsimajas ja Põlgaste üldkoosolek toimus 21. mail 2015.a.
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuses.
Paigaldati uued sildid Põlgaste, Kanepi ja
Soodoma pumplatele ning reoveepuhastitele. Lahendati veesurve probleeme Hurmi ja
Põlgaste külas. Kuna Terviseameti kontrolli
käigus selgus, et Hurmi pumpla joogivesi ei
vasta nõuetele teostati Hurmi pumplas OÜ
Callefiks poolt filtrite hooldustööd ja massi
vahetus.
Soodomale on kavas rajada uus puurkaev.
Maa erastamise protsess on käivitunud. Soodoma, Magari ja Kaagvere külades tuleks rajada puhastid.
Kanepi Vallavalitsusele on teostatud mitmeid
remondi- ja hooldustöid. Kanepi Vallavalituse hoones asukohaga Kanepi alevik, Turu
põik 1 on paigaldatud I ja II korrusel kõik
veemõõtjad. Tehnika 24 on remonditud katus ja paigaldatud uus elektrikilp ning signalisatsioon. Kanepi Seltsimajja paigaldati infrapunaradiaatorid.
Seisuga 31.12.2015 on vahetatud Kanepi
aleviku Kooli tn ja Tehnika tn puurkaevude,
Hurmi, Tõlli, Soodoma, Magari ning Kaagvere puurkaevude veemõõturid. Soojustati
Kaagvere pumpla.
Hooldusteenuste osutamiseks soetati traktor
Branson 2900h. Talvehooajaks soetati liivapuistur SP250 ja lumesahk Samasz City. Suvehooajaks soetati muruniiduk ja tänavapuhastus hari KM-M 1250.
KIK-ile esitati kaks rahastamistaotlust. Rahastuse sai ”Kanepi aleviku Hurmi, Kooli, Turu, Turu põik ja Niidu tänavate vee- ja
kanalisatsioonitorustikud” projekt summas
643 521,40 eurot, projekti kogumaksumus
on 751 724 eurot. Kanepi aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimistööde projektile (summas 246 000 eurot, 295 200 km-ga) rahastust ei saanud.
Elektrilevi OÜ-lt on taotletud uus elektriliitumispunkt Magari pumplale.
Kanepis Paju tn tee sees oleva kaevukaane
vahetus. Paju tn kanalikaevu ümbruse taastamine.
Hurmi külas on remonditud kaks korda trasse. Soodoma külas on olnud neli suuremat
veeavariid. Kanepi avariid: A. Weizenbergi 26
, Siriuse juures, Kanepi lasteaed, Lille tn 10.
Kanepi Tehnika tn ja Kooli tn pumpla veehaarded olid ühendatud ning elektri- ja veenäitude võrdlemisel selgus, et Tehnika tn
pumpla elektritarbimine 1 m3 vee pumpamise kohta on liiga kõrge, millest võis järeldada, et Tehnika tn pumpla töötas ülekoormusega ning kulutas rohkem elektrienergiat,
kuna Kooli tn pumpla surve tekitas vastusurve. Seetõttu sai suletud kahe pumpla vaheline
ringtoide. Kanepi kõikide pumplate raua ja
mangaani puhastusseadmed on hooldamata.
Põlgastes. Keskus 10 juures oleva trassi remont, Valli talu (Mägi) juures veetrassi remont. Põlgastes selgus, et Arke Lihatööstus
AS-i veetarbimise kõrgperioodil tekivad kogu

süsteemis hüdrolöögid 11 bar. Uuriti põhjust. Kuna Põlgaste uue veetrassi projekt on
projekteeritud valesti Arke Lihatööstus AS-i
poolses otsas. Torude läbimõõt trassi alguses
on d93 ja trassi lõpus d63, mistöttu Arke Lihatööstus AS-ile ei jagu vajalikul hulgal vett.
Selle lahenduseks sai arutatud uue puurkaevu
ehitamist või reservuaari paigaldamist, samuti ka vana puurkaevu kasutuselevõttu. Põlgastes Tõlli puurkaevu omandiküsimused olid
lahendamata. Hetkel käivad läbirääkimised
Tõlli puurkaevu omanikuga.
Soodoma külas on lahendamata pumpla, vee- ja kanalisatsioonitrasside ja biotiigi
omandiküsimus. Soodoma külas on alustatud pumpla ja reoveepuhasti rajamiseks maa
erastamist.
ÜVK arengukava järgi peaks olema vee- ja
kanalisatsiooniteenuste hind 3,60 eurot.
3. Kanepi valla 2016. aasta hankeplaani
kinnitamine Kanepi valla hankekorra kohaselt toimub riigihangete teostamine eelarve aasta kohta koostatud hankeplaani alusel.
Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid esitavad igal aastal majandusnõunikule järgmise
aasta hangete taotlused. Hanketaotluse koostamisel ja hangete algatamisel lähtub asutuse
juht eelarvelistest või eelarvevälistest vahenditest. Esitatud taotluste alusel koostab majandusnõunik hankeplaani järgmiseks aastaks,
mille vaatab läbi vallavalitsus ja esitab selle volikogule kinnitamiseks. Hankeplaanis peavad
kajastuma kõik ostud ja tellitavad teenused,
mille hankelepingu eeldatav maksumus on
asjade ja teenuste korral alates 10 000 eurot
ilma käibemaksuta ja ehitustööde puhul 30
000 eurot ilma käibemaksuta või suurem.
Hankeplaan peab olema kooskõlas riigihangete seadusega ja selles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) riigihanke nimetus; 2) hankelepingu eeldatav maksumus kooskõlas riigihangete seadusest tulenevate maksumuste arvestamise
põhimõtetega; 3) riigihanke menetluse liik;
4) riigihanke väljakuulutamise ja hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg; 5) riigihanke
ja tehnilise kirjelduse eest vastutav isik; 6) rahastamise allikas. Otsustati vastu võtta Kanepi valla 2016. aasta hankeplaan. Hankeplaan
avaldatakse valla kodulehel www.kanepi.ee
4. Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kehtestamine
Toimus määruse eelnõu teine lugemine.
Arengukava esimene lugemine toimus volikogus 19. jaanuaril, kus otsustati arengukava suunata avalikule väljapanekule. Avaliku
väljapaneku ajal 20.01.2016-03.02.2016 ei
tehtud ühtegi täiendus- ega muudatusettepanekut.
Otsustati vastu võtta Kanepi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026.
Määrus avaldatakse valla kodulehel www.kanepi.ee ja Riigi Teatajas. Jõustub kolmandal
päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
5. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsuses vee-ettevõtja määramise kohta sätestatakse:
1) eraõiguslikule juriidilisele isikule antav
haldusülesanne;
2) haldusülesande täitmise rahastamise alused ja rahastamise ulatus, kui haldusülesande
täitmist rahastatakse riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest;
3) haldusülesande täitmise üle järelevalvet
teostav kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või organ;
4) eraõigusliku juriidilise isiku kohustus esitada majandusaasta aruanne;
5) haldusakti kehtivusaeg, kui haldusakt on
tähtajaline;
6) järelevalveasutuse või -organi õigused ning
eraõigusliku juriidilise isiku kohustused haldusakti lõpetamise korral haldusülesande

täitmise järjepidevuse tagamiseks, arvestades
käesolevas seaduses sätestatut.
Otsustati määrata Kanepi vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste
ja Soodoma külas vee-ettevõtjaks OÜ Kanepi Haldus. Kehtestada vee-ettevõtja tegevus-piirkonnaks Kanepi alevik, Hurmi,
Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külad.
6. Kanepi Vallavolikogu määruste muutmine
01.01.2016 jõustus uus sotsiaalhoolekande
seadus, millest tingituna muutuvad kehtetuks senised omavalitsuse määruste aluseks
olevad volitusnormid. Vajadusel muudetakse
või täiendatakse määruste sisu sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud miinimumnõuetest lähtuvalt.
Muudetakse „Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“
Sotsiaalhoolekandeseadus muudab seni kehtinud terminit „eluruumi alalised kulud“
ning asendab selle terminiga „eluasemekulud“. Muudatus viiakse sisse nii kehtiva määruse pealkirja kui läbivalt määruse sisusse.
Muudetakse määruse volitusnormi, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks käesoleva kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja
tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.
Määrust täiendatakse § 2 lõikega 3 alljärgnevalt: kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Kanepi Vallavalitsus vähemalt
üks kord aastas üle esitades vajadusel Kanepi
Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade
kehtestamiseks.
Muudetakse sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise korda.
Määruse preambulat muudetakse ja asendatakse seni kehtinud volitusnormid. Muudetakse määruse § 1 lõiget 2 ning viiakse see
kooskõlla kehtiva seadusega. Täiendatakse
määruse § 12 lõikega 6, mis täpsustab küttetoetuse maksmise korda järgmiselt: toetus
võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Mitterahalise toetuse määramise korral korraldab
vallavalitsus küttematerjali toimetamise toetuse saajale. Määrust täiendatakse paragrahviga 181 , mis sätestab sotsiaalkaitse kulutuste
tagasinõudmise tingimused ja korra.
Muudetakse Kanepi valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise korda.
Määruse preambulas asendatakse seni kehtinud volitusnormid uue volitusnormiga.
Muudetakse ja viiakse kehtiva seadusega
kooskõlla määruse § 2 punkti 3. Seni kehtinud sõnastus „hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mis
vastab hooldatava isiku vajadustele“ asendatakse sõnastusega „hoolekandeteenus- on väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja
toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes
terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt
toime tulla.“
Muudetakse hooldajatoetuse määramise ja
maksmise korda.
Määruse preambulas asendatakse seni kehtinud volitusnormid uue volitusnormiga. Tunnistatakse kehtetuks paragrahv 13, milles on
sätestatud toetuse taotleja õigus toetuse määramise või mittemääramise vaidlustamiseks
vaide esitamine. Vaide esitamisel lähtutakse
sotsiaalhoolekande üldosa seaduses sätestatud
erisustest.
Tunnistatakse kehtetuks „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra
kehtestamine“.
Uue sotsiaalhoolekande seadusega ei ole võimalik toimetulekutoetuse vahendeid täienda-

vate toetuse maksmiseks kasutada.
7. Kanepi valla põhimääruse Lisa 2 muutmine
Kanepi valla põhimääruse Lisas 2 „ Kanepi
valla Aasta Tegija statuut“ tehakse järgmine
muudatus: Alajaotuse „Tseremoonia“ punkti 10 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
Aasta Tegija auhinnaks on Kanepi valla motiividega mälestusese, millega kaasneb 500
(viiesaja) euro suurune rahaline preemia.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda Kanepi alevikus asuva
vallale kuuluvate biotiikide alune lähiaadressiga Biotiigi ja neid teenindav maa munitsipaalomandisse. Maa munitsipaalomandisse
andmise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu taotluse alusel maavanem. Munitsipaalomandisse antakse maa tasuta.
9. Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja
Vastse-Kuuste ühine jäätmehoolduseeskiri
Uus jäätmehoolduseeskiri on koostatud
ühiselt viie vallaga- Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste. Ühise eeskirja koostamise tingis vajadus ühildada jäätme-hoolduse nõudeid piirkonnas. Eeskiri on
kooskõlastusringil käinud.
Otsustati vastu võtta Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine
jäätmehoolduseeskiri. Määrus jõustub 01.
märtsil 2016, avaldatakse Riigi Teatajas ja valla kodulehel www.kanepi.ee
10. Revisjonikomisjoni akti arutelu Revisjoni käigus analüüsiti kui otstarbekas on säilitada Kanepi kooli gümnaasiumi osa. Analüüsiti Kanepi kooli tööd – kindlustatust
kaadriga ja gümnaasiumi eelarve praegusel
kujul koostamise põhjendatust. Samuti analüüsiti Põlgaste lapsehoiurühma vajalikkust.
Otsustati suunata revisjonikomisjoni aktis
tehtud viis ettepanekut vallavalitsusele täitmiseks. Revisjonikomisjoni ettepanekud: 1.
Säilitada Põlgaste Lapsehoiurühm. 2. Säilitada gümnaasium vähemalt seni, kuni on näha, kuidas rakendub tööle Põlva riigigümnaasium ja mida see toob kaasa Kanepi jaoks. 3.
Koolil töötada nii, et riigieksamite tulemuste
põhjal kool õigustab gümnaasiumi olemasolu. 4. Kanepi Gümnaasiumil enam näha
vaeva projektidest suuremateks kulutusteks
raha hankimisel koostöös vallaga. 5. Järgmise eelarve koostamisel vaadata üle kokkuhoiu
kohad kooli eelarves.
11. Kanepi valla tunnustusavalduste andmine
Volikogu esimees Arno Kakk tutvustas 08.
veebruaril 2016 toimunud koosoleku tulemusi. Koosolekust võtsid osa: volikogu esimees Arno Kakk, aseesimees Vaike Meesak,
revisjonikomisjoni esimees Vahur Tohver,
hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees Marju Jalas ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Aavo Maat. Arutati valla
tunnustusavalduste andmist (Valla Aukodanik, Aasta Tegija, volikogu- ja valitsuse tänukirjade andmine).
Volikogu komisjonide esimehed esitasid volikogule otsustamiseks kõik esitatud kandidaadid.
Valla Aukodaniku kandidaadid: Piia Jõks;
Aino Mõttus; Laine Laan.
Komisjoni esimeeste eelistus oli Laine Laan.
Otsustati nimetada Valla Aukodanikuks Laine Laan.
Aasta Tegija kandidaadid: Tõnu Kana ja
KANEPI SEGAKOOR;
Komisjoni esimeeste eelistus oli KANEPI
SEGAKOOR.
Otsustati nimetada valla Aasta Tegijaks KANEPI SEGAKOOR.
Vallavolikogu ja -valitsuse tänukirja saavad:
Kai Lilleoja,Ülle Kirsipuu, Lilian Leib, Marina Tihhonova, Urmas Kukk, Piia Jõks, Aino
Mõttus ja Tõnu Kana.
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Töötamise võimaluste
laiendamine erivajadustega
inimestele Erastvere Kodus
Aasta 2016 on alanud Erastvere Kodu jaoks väga positiivselt. Meie AS Hoolekandeteenused tütarettevõte SA
Hea Hoog osales riigihankes pikaajalise kaitstud töö teenusekohtade loomiseks ja see ka õnnestus. Põlvamaale
Erastvere Kodusse sai loodudtöökeskusesse 13 kliendikohta nimetatud teenust.
Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse (edaspidi pikaajaline kaitstud
töötamine PKT) eesmärk on pakkuda kliendile töö tegemise võimalust
kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas ning tuge suundumisel tööturuteenustele ja inimeste toetamine avatud tööturule tööle saamisel. PKT teenus
on töötegemise võimaluse, juhendamise ja psühhosotsiaalse toe pakkumine klientidele, kes oma erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes
töötingimustes avatud tööturul.
SA Hea Hoog värbas endale 3 tegevusjuhendajat, kellest 2 töötavad täiskohaga ja üks poole kohaga klientide juhendamise nimel alates veebruari
algusest. Pikaajalisele kaitstud töö teenusele on võimalik saada inimestel läbi
Sotsiaalkindlustusameti suunamise ja selleks tuleb täita vastav taotlus, mille
leiab nende kodulehelthttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/. Kuna hetkel
ka meie enda kliendid olid kaitstud töö teenusele järjekorras, siis hakkame
teenust pakkuma meie juures juba teenustel olevatele klientidele. Tulevikus
ei ole välistatud, et inimene tuleb teenusele väljastpoolt meie Kodu.Täna
Erastveres asuv pikaajalise kaitstud töö keskus võib tulevikus olla võimaluseks mõnele inimesele, kes elab lähedal kogukonnas ja vajab abi, et saada julgust jälle asuda töötama ja tegutsema inimeste keskel, kui elukeerdkäigud on
vahepeal selle võimaluse välistanud. Lisaks pakub Töötukassa oma teenustepaketis lühiajalist kaitstud töö teenust ja seda tasub kindlasti lähemalt uurida
Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee .
Meie jaoks tähendab uue teenuse käivitamine lisaressurssi, et õpetada ja
ettevalmistada kliente liikuma tööturuvõimalustele lähemale ja kergematele
teenustele. Alustame kliendi hindamisega ja võimete kaardistamisega, sobivate töötamise võimaluste leidmisega ja tööharjumuse kujundamisega. See
kõik toimub meie Kodu ja SA Hea Hoog koostöös, et aidata erihoolekande
valdkonna reorganiseerimise käigus inimestel integreeruda ühiskonda.
Tööd, mida oma töökeskuses pakume on seotud nii käsitöötoodete valmistamisega kui puhastusteenuse pakkumisega meie Kodule, viimase soovime üle anda kaitstud töö klientidele, et kliendid saavad õppida kuidas puhastusteenust pakkuda. Selleks korraldasime ka juba 9. veebruaril koolituse
tegevusjuhendajatele ja klientidele, et saada teadmisi õigetest vahendite kasutamise võimalustest. Tänaseks on meil mõned töölõigud ka puhastusteenindusest jagatud klientidele. Kõik juhendajad ja kliendid on väga tublid.
30. märtsil tuleb Töötukassa Põlva esindajate grupp meie klientidele tutvustama Töövõimereformi ja teenuseid, mida on võimalik saada Töötukassa
kaudu. Juba täna on mitmed kliendid ka Töötukassas arvel tööotsijana ja
eelmisel aastal toimus meil augustist novembrini tööpraktika, mida viis läbi
Valga Kutsehariduskeskus. Eesmärk on ikka meie inimestele pakkuda võimalust kasutada kõiki avalikke teenuseid ja selle nimel me töötame, et neid
kättesaadavaks klientidele teha.
Imbi Rego, AS Hoolekandeteenused
Erastvere-, Kodijärve-, Tartu Kodu juht
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Eesti Vabariigi 98.aastapäeva aktuse
külalisena esines aastapäevakõnega
Kanepi Gümnaasiumi vilistlane Mariliis
Hämalainen, kes lõpetas kooli 1999.a.
Klassijuhatajaks oli Aili Tohver ja kogu
lend oli 25 noort inimest.
Kodukooli on alati tore tagasi tulla. Eriti tore on
seda teha siis, kui sind on kutsutud rääkima Eesti
Vabariigi sünnipäeval oma riigist ja kodust. Minuga juhtus just täpselt nii. Ja kui kutsujaks on veel
sinu endine õpetaja… Kes see siis ikka julgeb oma
õpetajale öelda, et ma ei oska või ma ei taha. Ikkagi
oma kool.
Eelmisel aastal oli mul tore võimalus elada koos
perega peaaegu 8 kuud Ameerika Ühendriikides
Arizona osariigis Phoenixi linnas. Koos satelliitlinnadega elab seal kokku umbes 3 miljonit inimest.
Ja just seal, päikeselises Arizonas tähistasime eelmisel aastal ka meie riigi sünnipäeva. 22. veebruariks
oli Phoenixi linnas kokku tulnud üle 50 inimese,

kes rääkisid peamiselt inglise keelt ja kellest suurema osa olid oma elu mööda saatnud võõrsil. Siiski
tundsid nad ja tunnevad siiani vajadust just sellel
päeval kokku tulla. Ja seda kõike selleks, et tähistada Eesti sünnipäeva. Nagu ikka sünnipäevad, algas
ka see lauluga. Meie riigi hümniga. Olen kuulnud
ja laulnud meie riigi hümni kümneid ja kümneid
kordi. Ükski nendest kordadest ei ole mulle jätnud nii sügavat muljet kui see kord Phoenixis. Ja
seda tunnet ei tekitanud mitte 25 kraadine kuumus apelsini- ja greibipuude varjus, vaid see, mida
hümni laulmine tähendas väliseestlaste jaoks. Ühe
laulu laulmisse olid samaaegselt ühendatud uhkus,
rõõm, nukrus, kaotusvalu ja igatsus.
Olen tähele pannud, et mida suuremas riigis
elada, seda tugevamaks muutub vajadus omada
sidet kodumaaga ja tunda ennast osana oma rahvast. Olen elanud maailmas üsna mitmes erinevas
paigas: Kanepis ja Tartus, Tallinnas ja Turu linnas,
Uppsalas ja Lausanne linnas, Põlvas, Phoenixis ja

praegu Põlvamaal Kiuma külas. Läheb umbes paar
nädalat, kui hakkad seda kohta, kus sa parajasti
elad, nimetama oma koduks. Kodu võib olla ükskõik kus. Eestis või Soomes, Austraalias või USAs.
Olen tähele pannud ka seda, et mida suuremas linnas või kohas elada, seda väiksem on su kodu. Ja
ma ei mõtle selle all ainult maja või korteri ruutmeetreid. Minul oli kõige suurem kodu Kanepis.
See kodu oli palju-palju suurem, kui korrusmaja,
kus ma elasin. Korter, kus ma veetsin oma lapsepõlve on nüüd juba üle 16 aasta olnud kellegi teise kodu. Aga kodutunne ei ole kuhugi kadunud.
Mujal maailmas elades on sama tunne Eestiga seoses. Sa ei pruugi enam väga hästi osata eesti keelt,
tunda siinseid inimesi, ent see ei vähenda su kodutunnet. On hea, et meil on kodu ja kodumaa. Ja
väikse rahvana oma riik. Et on koht kuhu tagasi
tulla. Hoidkem siis seda!
Mariliis Hämalainen

Kanepi Gümnaasiumi 10. -11. klassi kunstiprojekt
25. veebruaril leidis aset Kanepi Gümnaasiumi
gümnasistide
loovtööde
esitlus. Alates 1998.a. on olnud traditsiooniks, et õpetaja Ele Kõivu kunstiõpetuse kursuste lõppedes valivad
õpilased endale meelepärase loomingulise töö ning teostavad selle.
10. klassi noormehed Marten Hani ja Joosep
Lukatsi kätetööna oli valminud väga huvitav ja
omapärane metallskulptuur. Kuju oli kokku pandud erinevatest kasutusest eemaldatud vahenditest,
mis tõestas, et vanu asju taaskasutades on võimalik
väga põnevaid asju luua.
10. kl. õpilased Kristiine Pokk, Kaisa Oja ja Herely Juurik esitlesid klaasvitraaži stiilis maale. Iga
õpilane oli teinud kolm maali, mis koos moodustasid kauni komplekti. Cassandra-Meredith Vaher
ja Kerlin Linder samast klassist olid tegelenud tassimaaliga. Mõtte algatajaks oli Cassandra, tasside
kaunistamiseks saadi inspiratsiooni internetist. Minu arvates oli tulemus väga ilus, mistõttu sooviksin
isegi tassimaali ära proovida.
10. klassi õpilane Anabel Saare esitles omavalmistatud maske. Juba varem tekkinud mõtet oli
nüüd võimalik siduda kunstiõpetuse loovtööga.

Marten Hani ja Joosep Lukatsi metallitöö. Foto: Ele Kõiv

Need maskid olid minu lemmikuks, sest mõte
oli väga ainulaadne ja maskid olid tõeliselt silmapaistvad. Võimalik oli näha ka kolme põnevat filmiprojekti. 10. klassi õpilane Darija Gartovanets
oli jäädvustanud suurema osa koolimaja ruumidest
ning lisanud neile sobivad laulud. Kogu komplekt
oli huvitav ja andis hea ülevaate koolimajast aastal
2016. Usun, et see film on väga mõnus vaatepilt
meie kooli vilistlastele, eriti muidugi meile endile

aastate pärast. Filmi saab näha Rene Brekmanni
Youtube’i kontolt nimega „Kooli film“.
10. klassi noormeeste Karl-Rico Hüdsi, Tarmo
Helbre, Kaarel Kaleva, Henri Kruusla ja Lehari
Leiva õppematerjalina mõeldud film rääkis sellest,
kuidas mõned noored oma nädalavahetusi veedavad ning teose lõpus oli ka õpetlik moraal. Filmi
nimeks on „Straight outta Kanepi“ ning seda on
võimalik näha Karl-Rico H Youtube’i kontolt.
11. klassi ühistööna valmis 25-minutiline mängufilm «Altkäemaksukabinet: Rõõmsa ja Pahura
tööpäev», mis rääkis lumememme mõrvast ja selle lahendamisest konstaablite Vahur Pahura ja Riho Rõõmsa aktiivse tegevuse tulemusena. Filmis
lõid näitlejatena kaasa kõik 11. klassi õpilased ning
nende toredad abilised. Film oli humoorikas ja väga hästi monteeritud.
Esitlust oli vaatama kogunenud väga palju inimesi nii koolist kui ka väljastpoolt. Ma arvan, et
selline omaloominguline projekt on ülimalt oluline vaheldus tavapärastele koolitundidele. Nii on
võimalik teha midagi sellist, mis õpilasele endale
tõsiselt huvi pakub.
Angela Korela
11.klassi õpilane
Kanepi Gümnaasiumi 20
õpilast ja 2
õpetajat olid
10.-15.veebruar
õpilasvahetuses Saksamaal
Wertheri Gümnaasiumis, fotol
projektis
osalevad
eesti ja saksa
õpilased koos
kooli direktori
Barbara
Erdmeieriga
(vasakul). Foto:
Ulrike Schilling

Ehitusseadustikust tulenevate
toimingute muudatused
Kuni 1. aprillini 2016. aastal esitatakse ehitus- ja kasutusteatis, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa
taotlus ning seonduvad dokumendid kohalikule omavalitsusele. Alates 1. aprillist 2016.a hakkab eelnimetatud
dokumentide esitamine ja menetlemine käima elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.
Lisaks on 1. aprillist 2016 ehitisregistrisse kantud taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel õiguslik
tähendus. 2015 aastal jõustunud planeerimisseadus ja ehitusseadustik ning
nende tõid planeerimis- ja ehitusvaldkonnas kaasa olulised muudatused.
Üldiselt on seadusandja võimaldanud seadustikus suurema ehitusvabaduse.
Üldjuhul ei pea kohalikku omavalitsust kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisest üldse teavitama. Erandiks on ehitamine
veekaitse-, teekaitse-, muinsuskaitse-, mõnel muul kaitsealal või tehnovõrgu kaitsevööndis, aga ka Kanepi aleviku miljööväärtuslikul alal. Kuni 60 m²
ehitusaluse pinnaga kuni 5 m kõrguse hoone püstitamiseks või olemasoleva
hoone kuni 33% laiendamiseks piisab ehitusteatise esitamisest. Ülevaatliku
pildi saamiseks on ehitusseadustiku lisades toodud kaks tabelit, millest selgub võrdlemisi lihtsalt, millist loamenetlust tuleb konkreetse ehitise püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks või ka lammutamiseks taotleda.
Tuletan meelde, et ehitusseadustiku jõustumisel muutusid riigilõivud:
projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest on riigilõiv 25€, elamute
ja seda teenindavate abihoonete/rajatiste ehituslubade riigilõiv on 150€, samade ehitiste kasutusload 30€, mitteelamutel vastavalt 250€ ja 60€. Ehitusteatis ja kasutusteatis on riigilõivuvabad.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. a 1. juuniks. Hoonete omanikul
on kohustus kontrollida ehitise olemasolu ehitisregistris (www.ehr.ee) ja registrikande puudumisel hoolitseda ehitise kandmise eest ehitisregistrisse.
Kõige lihtsam on selleks pöörduda või helistada (tel 7976317) vallavalitsusse,
kust saab majandusnõuniku käest asjakohast abi. Paljud hoonete omanikud
tegid seda juba 2015 aastal.
Ehitiste andmete korrastamine ehitisregistris annab võimaluse kiiremini ja
täpsemalt kohale jõuda kiirabil, Päästeametil hinnata tuleohu suurust (näiteks tule leviku võimalust kõrvalasuvatele hoonetele) juba enne sündmuskohale jõudmist. Samuti on ehitiste õigete andmete kajastamine ehitisregistris
oluline hoonete müügi-, laenu- või kindlustustehingute korral.
Ülar Kõrge
majandusnõunik
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Teatrikuul teatrist nii ja teisiti
Teatrikuu on kätte jõudnud, mis tähendab seda, et taas on lavalaudadele
tulemas uus lavastus Alle-Saija Teatristuudiolt. Alates möödunud sügisest
oleme muude tegemiste kõrvalt tublisti tööd teinud lavastuse “Proua Daam“
valmimise nimel, mis esietendub laupäeval 2. aprillil kell 17.00 Kanepi
Seltsimajas.
Näidendi on spetsiaalselt meie trupile kirjutanud Tartumaa noor dramaturg, näitleja ja lavastaja
Janno Puusepp, kes seekord oma teksti ka ise lavastab. “Proua Daam“ on absurdisugemetega tragikomöödia salapärasest prouast, keda hüütakse
Daamiks. Kuigi sugulased ootavad pikisilmi proua
surma, et pärida tema suur varandus, ei kuulu suremine kohe kindlasti proua Daami plaanidesse.
Proua korraldab hoopis järjekordse iga-aastase peo
oma sünnipäeva tähistamiseks, mis sugulasi ärritab
ja nende pärandilootusi tuhmistab. Seega tuleb pärandi kättesaamiseks midagi ette võtta, isegi kui see
tähendab drastilisi meetmeid ...
Lavastuse “Proua Daam“ nimiosas on Ülle Sillamäe ja teises peaosas Meelis Vahtramäe (härra
Teener). Veel teevad kaasa Kent Joosep (Tentsik),
Ingrid Ulst (preili Nõbu), Imbi Pallo (proua Sugulane), Hennu Krukov (härra Sugulane) ning

Tiina Neeve, Doris Pavlov, Jaanika Ulst ja Maria
Samorukova teenijannade rollides. Lavastuse muusika on kirjutanud pärimusmuusik Annika Oselin.
Lavastuse ettevalmistamise juures teeme koostööd
Kanepi Gümnaasiumiga. Grimeerimise osas on
meid abistanud Tuulike Mölder Kanepi harrastusteatrist. Lavastuse valmimist toetab Eesti Kultuurkapital. Oleme meile osutatud abi eest kõigile siiralt tänulikud.
“Proua Daam“ on lavastusmetoodikalt meie
trupi jaoks eriline eeskätt seetõttu, et lavastusprotsessi suureks eesmärgiks on pöörata tähelepanu
tööle rolliga ja rolli mineku õppimise meetoditele.
Janno Puusepp on selle sõnastanud nii: “Üks olulisemaid aspekte näitlemise juures on laval olemine. Ma tahaksin, et selle lavastuse valmimisel suudaks kogu trupp terve aja laval “olla“ selle asemel,
et “näidata““. Seega, peamine küsimus on “kuidas
olla?“ ja vastus sellele kujuneb esietenduseni jäänud
proovide ja näitlejakoolituse kaudu, mille viis 5. ja
6. märtsil läbi vabakutseline lavastaja ja näitleja Ain
Saviauk. Teatrikuu tähendab meie jaoks ühe eduka
projekti peatset lõppu ja teise algust. Kultuur on
valdkond, kus ilma projektide toeta on kahjuks
raske midagi ära teha ja oma unistusi realiseerida.
Tänu kohaliku omaalgatuse programmile ja Kanepi vallale on teoks saamas meie unistus soetada

Alle-Saija Teatritalule esitlustehnika, mida hakkame kasutama nii uues sisesaalis, külalisetenduste
andmisel kui ka suvelavastustes. Kohaliku omaalgatuse programmi abiga oleme juba soetanud helitehnika ja projektori. Meie kodune Kanepi vald
kaasrahastab valgustehnika soetamist. Nii et oleme jällegi sammukese lähemal omaenese teatrimajale Alle-Saijal! Teine projekt, millele planeerime toetust taotleda nii Eesti Kultuurkapitalilt kui
kohaliku omaalgatuse programmilt, on järjekordse teatrisuve korraldamine. Sel aastal toimub teatrisuvi perioodil 9. juuli – 21. august kogu perele
mõeldud päevateatrina ja täiskasvanutele mõeldud
nn. ööteatrina. Lisaks meie oma stuudio muusikalisele koguperelavastusele “Kardemoni linna rahvas
ja röövlid“ mängitakse ööteatri raames teatritalu
sisesaalis hilisõhtuseid etendusi meilt ja külalistelt.
Teatrisuve raames astuvad lisaks meie stuudiole
üles Pajusi Teater, Teater NORA, LEND Teater,
Alburahva Teater, Vana-Koiola Näitering ja Kanepi harrastusteater.
Tegemisi on palju ja aeg muudkui lendab. Soovime kõigile sõpradele ja toetajatele head teatrikuud ning teatrielamusi! Esietendusel näeme!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender
märts-aprill 2016
Toimumiskoht/
Korraldaja

Aeg

Sündmus

18.03 kell 12.20
18.03 kell 18.00

KANEPI VALD
Õpilaskonverents
„Peedilehe Liisu“ Sulbi külateatri
etendus

19.03 kell 12.00
26.03 kell 11.00

Kanepi Gümnaasium
Põlgaste RaamatukoguKülakeskus

Perehommik

Erastvere RaamatukoguKülakeskus
Põlvamaa harrastusteatrite festival Kanepi Seltsimaja

01.04 kell 14.00

Anekdoodi rääkimise võistlus.
Kanepi Noortekeskus /Kanepi
raamatukogu/Kanepi Seltsimaja

Kanepi Seltsimaja

02.04 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere RaamatukoguKülakeskus

02.04 kell 17.00

Alle- Saija Teatristuudio
esietendus
J.Puusepp „Proua Daam“

Kanepi Seltsimaja

05.04 kell 11.00
08.04 kell 19.00
10.04 kell 11.00
15.04 kell 21.00

15.04 kell 20.00
17.04 kell 11.00
22.04 kell 19.00
kell 21.00
22.04 kell 18.00
25.04 kell 15.00
30.04
30.04 kell 16.00

11.03
22.03-07.04
17.04
29.04

15.03 kell 14.00

Põlgaste RaamatukoguKülakeskus
Kinoõhtu „Ema“ pilet 3/2 eurot
Kanepi Seltsimaja
Perehommik
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste RaamatukoguPeoõhtu ansambliga „Ergo bänd“
Külakeskus
Erastvere RaamatukoguKohviõhtu
Külakeskus
Kanepi kihelkonna laste laulupäev Kanepi Seltsimaja
“Keväjä tsirgukõnõ 2016“
Kanepi kihelkonna mälumängu
Kanepi Seltsimaja/
hooaja lõpetamine Kanepi
Kõlleste Kultuur/
Seltsimajas
Valgjärve kultuur
peoõhtu ansambliga „MaMa“
Jüriöö jooks ümber Erastvere järve Kanepi Gümnaasium/
Pubi “Temp ja Taar“ juurest start
Kanepi Seltsimaja
Lasteetendus „Ai ai arst“
Põlgaste RaamatukoguKülakeskus
Talgupäev
Erastvere RaamatukoguKülakeskus
Põlgaste RaamatukoguVolbritrall
Külakeskus
KÕLLESTE VALD
11.03 Naistepäeva tantsuõhtu
Krootuse rahvamaja
22.03 – 07.04 Lahtine
Krootuse Põhikooli
sulgpalliturniir paarismängus
võimla
II Kõlleste rattamaraton Allan Oras
Cup 2016
Volbripidu, tantsuks mängib Jüri
Krootuse rahvamaja
Homenja
VALGJÄRVE VALD
Droonide, elektriautode
jt elektroonsete “liikurite“
esitluspäev
Isetegevuslaste munatrall

Hea kogukonna liige!

02. juulil 2016 toimub Kanepis Ritsikel kogukonnapäev.
Üheks selle päeva osaks on Ritsikel peetav laat. Aastakümneid tagasi oli Ritsike
laat üks selle piirkonna suurimaid ja meeleolukamaid üritusi. Laata peeti just Ritsikel, Võhandu jõe kaldal. Meie soov on tasapisi taastada see traditsioon. Sellega seoses
kutsun kaasa mõtlema kõiki, kellel oleks head ideed välja pakkuda kauplemise osas.
Laada idee oleks “kohalik ja kodumaine”. Eriti oodatud on käsitöö - ja kohaliku toodangu pakkujad. Kõik head mõtted on teretulnud!
Üritusest täpsemalt saab teada järgnevates Kanepi Teatajates.
Andke endast aegsasti teada telefonil: 5056297
Aire Hallap

Kanepi
Teataja
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Tarto maa rahwa NäddaliLeht 210
Kanepil on taas põhjust olla uhke
ja hõisata oma kultuurivara üle. 1.
märtsil möödub 210 aastat esimese
meie emakeelse – võru-tartukeelse
ajalehe „Tarto maa Rahwa Näddali-Leht“ ilmumisest.
Esimene number oli kindlasti siin Kanepi kiriklas Rothi poolt
kirja pandud. Selle ilmumine oli eriline sündmus kogu maailma
ajakirjanduse ajaloos. Kus veel andis keegi pastor õiguseta talupoegadele välja neile ainumõistetavas emakeeles oma ajalehte? Ajaloouurija Malle Salupere on oma raamatus „Tõed ja tõdemused. Sakste ja
matside jalajäljed nelja sajandi arhiivitolmus“ seda ajalehte nimetanu
esimeseks matsileheks. Miks lehe nimi ei olnud Võrumaa rahva nädalaleht ja ei ilmunud ainult võru keeles? Lehe väljaandmise loa saamiseks tsaarilt pidi olema lahendatud mitte ainult majanduslik pool,
vaid teada ka kellele leht on määratud. Loa saamine polnud lihtne ja
suurt rolli mängis mitte ainult Rothi isiksus ja mõjuvõim, vaid tema
eest kostsid ka ta mõjukad sõbrad Riias ja Peterburis.
Kui palju oli selles Tartu-Võru praostkonnas „hingi“? Vastuse
leiame J. P. von Rothi poolt 1805.a. Kanepist Liivimaa superintendendile K. G. Sonntagile Riiga saadetud kirjast. Ta märgib, et Võru
praostkonnas on 92 495 eramõisa ja 11 649 kroonumõisa (võrukeelset) talupoega, Tartumaa kihelkondades umbes 7000 (tartukeelset) talupoega, kokku 111 144 „hinge“. See aruanne oli tehtud talupoegadele jagatavate emakeele käsiraamatute puhul. Eramõisate
talupojad said tasuta 70-ne ja kroonumõisate talupojad 23 peale ühe
käsiraamatu. Kõik need 1900 raamatut köideti Kanepi kihelkonnakoolis, osa neist olid siis veel köitmisel. Raamatu pealkiri oli „Wastne
Tarto-Ma-Kele Kässi-Ramat“ (1803) 5 osaga. Eraldi vihikuna oli
„Wastne Tarto-Ma-Kele Laulu-Ramat“ (1802) 400 lauluga. Raamatute talurahvale tasuta jagamiseks sai praost rahalist toetust otse
Peterburist Vene tsaarilt Aleksander I-lt.
Paasto kuul 1.03.1806 ilmunud ajalehe esimeses numbris oli Rothi enda luuletus pealkirjaga „Ütte wanna moistlikko maa mihhe laul
Keisrille“. Esimeses lehenumbris kirjutab ta ajalehe eesmärkidest, et
senini ei ole maarahvale ja rahvast kirjutatud sellist lehte. Siis ei olnud
veel käibel termin „eestlane“, talurahvas kutsus end maainimesteks.
Roth ise kasutas küll terminit „ehsten – eestlased“. Esimesest numbrist peale on ta toimetaja veerus pööranud suurt tähelepanu hariduse ülistamisele. Haridust peab ta vanemate kõige kallimaks varaks,
mida oma lastele kinkida ja pärandada. Ei unustatud ka õpetussõnu
maa harimiseks ja eluga toimetulekuks. Lehe päises olevalt vinjetilt
vaatab vastu kõige ees maarahvast sümboliseeriv harkader, taamal
koolitare ja püstkoda ning mäe otsas päikesetõusul kerkiv kirik. Kanepi kirik ei olnud siis veel päris valmis. Harkatra õppisid poisid kihelkonnakoolis meisterdama, ikka enne mudel ja siis valmistoodang.
Küüditatud eestlased ei osanud veel ka 150 aastat hiljem Siberimaal
kohaneda kohalike kombega kartulid labidaga mulda istutada. Nad
tegid ise valmis harkadra ja õpetasid ka kohalikele selle kasutamist!
Ajaleht sai küll ilmuda vaid 1806. aasta lõpuni, kui ta tsaarivalitsuse poolt suleti ja kõik numbrid (43) konfiskeeriti. Ometi oli tal tohutu suur tähtsus mitte ainult meie kodukandi haritusele, vaid kogu
võru-tartukeelt emakeelena kasutavale rahvale. Peaaegu kaks aastasada otsiti ajalehest jälgi arhiivides, kuid ei leitud. Küll tuvastas lehe sisu tsensuuri aruannete järgi Leningradis Ajalooarhiivis Tartu ülikooli
kirjandusteadlane professor Sergei Issakov ja kirjutas sellest raamatus
„Arhiivide peidikuis“. Ajalehe originaalnumbrid leidis samast arhiivist maamiilitsa fondist 1994. a. ajalooteadlane Tõnu Tannberg. Ta
tõi need teaduslikule käibele lisamapis koguteosele „Tarto maa rahwa
Näddali-Leht“. Koguteos ja ajalehenumbrid on Kanepis kooli ja valla raamatukogus olemas. Ajalehest võib leid ka „kroonuteateid“ näiteks sillakohtu istungite kohta ja tsaari seadustest. Palju oli õpetlikke
tekste tõlgetena saksa või venekeelsetest ajalehtedest. Neid valis ja tõlkis praosti poeg, võrukeelse aabitsa autor Georg Philipp von Roth.
Tema toimetas lehe maketi tsensori kätte ja suhtles trükikojaga. Rahakotirauad pidi lisaks praostile avama ka ta vend Carl August von
Roth, koolideinspektor, Võru linna sekretär ja hilisem Võru linnapea.
Põlva pastori G. A. Oldekopi kohta on kindlalt teada, et ta müüs
neid ajalehti kirikuväravas, rahalist toetust temalt ei loodetud, ta oli
üsna suures majanduslikus kitsikuses.
Kahtlemata on „Tarto maa rahwa Näddali-Lehe“ mantlipärijaks
tänane võrukeelne „Uma Leht“. Selle toimetaja on meie Kanepi
juurtega. Tema vaarisa August Küün õpetas lapsi siinsamas Ritsikel
magasiaida kõrval asunud Vana-Piigandi vallakoolis ja tema vanaema
Õie Harju oli meie kauaaegne Kanepi koolmeister. Võibolla kunagi
hakatakse ka Kanepi lastele võru keelt õpetama. Meie kuulus Kanepi segakoor on küll Umal Pidol olnud alati kindel esineja. Meie
emakeelt oskas hoida ja arendada Liivimaa juurtega praost Roth.
Küllap see oli ka nende pere koduseks keeleks, kuidas muidu said ta
järeltulijad meie võru keele arengule nii palju kaasa aidata. Eriliseks
nähtuseks on alates 2000. aastast Kanepi kooli parimatele emakeele
tundjatele antav Rothi preemia. Selle algatas praost Rothi järeltulija
filoloogiamagister Karin von Roth, hiljem liitus ka ta õde Britt-Marie, nüüd annab preemiat välja Rothide perekonnanõukogu. Kõigist
neist Rothi preemiaga pärjatutest 15 aasta jooksul on sirgunud tublid
harituse poole püüdlejad.
25. veebruaril 2016
Milvi Hirvlaane

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

ÕNNITLEME!
Sünnipäevad aprillis
103
05.04Hilda Müürsepp
93
25.04 August Õigus
92
25.04 Magda-Eherranda Teder
85
19.04 Olga Mäeuibo
29.04 Alraune Raig
80
30.04 Aino Vahe
75
04.04 Eha Palukivi

07.04 Heli Zirkel
21.04 Hans Roon
70
05.04 Hans-Ülo Hark
27.04 Viktor Mäekink
29.04 Enn Pärna

Põlgaste uudised
Muutunud on Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse töökorraldus.
RAAMATUKOGU on avatud E 8.30 – 13.30;T 10.00 - 13.00; K 11.00 18.30; N 8.30 – 16.00, reedel suletud.
Reedeti töötan külakeskuses, kokkusaamise võib ka telefoni teel kokku leppida: 79 73 324; 53445640.
Põlgaste sportlikele inimestele on uus väljund, külakeskuses (koolimaja 2 korrusel) on võimalik esmaspäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.00 käia mängimas
lauatennist.
Märtsikuu on teatrikuu ja Põlgastesse on 18.märtsil tulemas Sulbi külateater
uue komöödiaga „Peedilehe Liisa“. Ootame kõiki kuulama ja osa saama toredatest hetkedest Põlgaste Külakeskuses.
Irina Kruusla
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse juhataja

Teade

Kanepi valla kevadlaat toimub 14.mail 2016 kell 9.00.
Müüjate registreerimine ja info: Marju Jalas tel.58163636

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

Pokumaa kevadprogramm on 19.-27.
märtsil kell 12-16.
Vaata lisa
www.pokumaa.ee

MÄLESTAME
Tiiu-Malle Viss 26.12.1939-22.02.2016

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

