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26.märtsil toimub üleminek suveajale
ELAGU EESTI!

VALLAVANEMA VEERG

2018. aastal saab Eesti Vabariik 100. aastaseks. Selle
tähtsa sündmuse ootuses toimusid ka mitmed 99. aastapäeva tähistavad sündmused Kanepi vallas.
Avasündmusena toimus 23. veebruaril Kanepi Seltsimajas
pidulik kontsert-aktus/peoõhtu. Sündmusel andis Kanepi Segakoor taas ühe kauni kontserdi, külalisesinejana musitseeris
rahvale Henry Laks. Õhtu tähtsaimaks osaks oli Kanepi Valla Volikogu ja Kanepi Vallavalitsuse tunnustuste üleandmine
tublidele vallakodanikele, Kanepi Valla Aasta Tegijale ja Kanepi Valla Aukodanikule. Kontsert-aktusele järgnevale pidulikule kohvilauale oli seekord suupisted valmistanud Aasta Tegija Liivi Kodas. Pidulikule osale järgnes tantsuõhtu ansambel
RE-IN saatel, mis juhatas sisse ka järgmise päeva, 24.veebruari.
Suur tänu käsitöömeistritele Kiiri Lattikule ja Sirje Lattikule,
kelle kootud vaibad seltsimaja saali kaunistasid!
24.veebruari päikesetõusul toimus Kanepi Vabadussõja Ausamba juures maakondlik riigilipu heiskamise tseremoonia,
juba 10. korda. Traditsiooniliselt laulis isamaalisi viise Kanepi Segakoor, esines puhkpilliorkester Kungla. Aastapäevale
pühendatud kõnedega esinesid Põlva maavanem Igor Taro,
Kaitseliidu Põlva Maleva pealik major Janel Säkk, Kanepi Valla
Volikogu esimees Arno Kakk, Kanepi vallavanem Mikk Järv,
Ukraina Kulikovka delegatsiooni juht, kõneles Kanepi Jaanikoguduse õpetaja Margit Lail. Laste ja noorte kultuuriaasta
tervituse edastasid Kanepi Gümnaasiumi õpilased Helena Rajatamm ja Gerli Saare. Esmakordselt toimus sündmusega seoses paraad Kanepi vallamaja juurest Kanepi Vabadussõja Ausamba juurde, milles osalesid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad,
kodutütred ja noorkotkad. Pakuti pirukaid ja puljongit, mille
oli valmistanud pubi Temp ja Taar. Suur tänu Tähte Tagelile
õpilaste juhendamise eest!
Pidupäev jätkus kell 11.00, mil Kanepi Vabadussõja Ausamba
juurest algas Vabariigi matk Mesipuu tallu. Matkaseltskonda
saatis suurepärane kevadine ja päikseline ilm. Teekond oli tähistatud infopunktidega Eesti Naiskodukaitse kohta. Mesipuu
talus ootas ees väga soe ja sõbralik vastuvõtt pererahva poolt.
Sai pisut puhata, keha kinnitada, täita Eesti Naiskodukaitse

Kanepi valla
Aukodanikud
2016
2015
2014
2013
2012
2011

- ASTA PURU
– LAINE LAAN
– JAAN TIIVOJA
– MILVI HIRVLAANE
- PÄRJA PILV
- VAHUR TOHVER

Eesti Vabariigi 99.aastapäeva tähistamine: marsi
vad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja
noorkotkad. Foto: Põlva Maavalitsus

24.veebruari Vabariigi matkal osalejad. Foto: K. Kõrge

teemalist ristsõna, mille täitjate vahel loositi välja tasuta pääsmed järgmise päeva etendusele Kanepi Seltsimajas. Vaatamata
pikale vahemaale, mis oli pisut üle 7 kilomeetri, otsustas enamus viiekümnest matkajast minna ka tagasi Kanepisse jalgsi.
Siinkohal täname veel kord Mesipuu talu külalislahket pererahvast ja matka ettevalmistajaid Tuulike Mölderit ja Kersti
Kõrget!
Aastapäeva sündmustele pani piduliku punkti 25.veebruaril
Kanepi Harrastusteatri ja Naiskodukaitse esietendus „Minu
kohus“. Tegu oli väga isamaalise, meeleoluka ja hariva etendusega, mille autoriks oli Eha Jakobson ja lavastajaks Tuulike
Mölder. Suur tänu kogu näitetrupile!
Kõik sündmused oli rahvarohke osavõtuga. Elagu Eesti!

Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsuse
tänukiri teenete eest valla arendamisel
Aili Pettai
Milvi Klaar

Aivar Luts
Margit Lail

Vambola Raudsepp - raamatu
„Kooraste“ Lühimeenutusi möödanikust koostamise eest;
Enn Lukats, Harri Harsija, Malle
Hirmo, Salev Soosaar, Aivar Kruusla,
Jüri Galitsin, Helve Pihooja – pika
aegse ja kohusetundliku töö eest KaneKanepi valla
pi vallas, Kaska-Luiga talus;
Heli Adamson - pühendunud ja kohuse
Aasta Tegija tiitlid
tundliku töö eest Kanepi raamatukogu
2016 – Liivi Kodas
2015 – Kanepi Segakoor, tunnus- juhtimisel;
Helina Sarnit - aktiivse osalemise
tus muusika-aasta tegevuste eest.
2014 – Alle-Saija Teatritalu MTÜ, eest kogukonnaüritustel ning Põlgaste

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.

noorte küpsetamisringi juhendamise
eest;
Elle Viss - aktiivse osalemise ja panustamise eest kogukonnaüritustesse;
Urve Paidra - pikaaegse ja kohusetundliku töö eest Kanepi aleviku postiljonina;
Põhjala Teetalu OÜ - ettevõtluse arendamise eest Kanepi vallas;
Martin Luts - Kanepi Streetball tänavakorvpalli ürituste korraldamise eest;
Lorely Kõrvel - tubli esinemise eest
Eesti meistrivõistlustel orienteerumises.

Veebruari volikogus kinnitati Kanepi valla
2017. aasta eelarve. Lisaks igapäevasele vallaelu tegevusele on eelarves ette nähtud vahendid mitmete oluliste investeeringute tegemiseks. Põhirõhk on suunatud valla hoonete
heakorra paradamisele. Oluline osa on hoonete küttelahendustel. Investeeringute elluviimisel
peaks meie hoonete küttelahendused olema keskkonnasõbralikud ja
säästlikud. Kõik need allpool loetletud investeeringud viiakse ellu valla
eelarveliste vahendite, erinevate toetuste ja laenu abil. Investeeringute
kogumaksumuseks on üle 1 miljoni euro.
 Põlgaste külakeskusele paigaldatakse maaküte. Sellega loobume õliküttest ja ebameeldiv õlilõhn kaob jäädavalt. Hanke hinnaks on 75 000
eurot. Töödega on plaanis alustada sellel kevadel.
 Jõusaali rajamine Põlgaste külakeskusesse. Eelarves on olemas vahendid jõusaali rajamiseks, lisaks taotleme toetust LEADER meetmest.
 Oluline investeering on ka pikalt planeeritud Põlgaste kergliiklustee
koos valgustusega, mis valmides teeb liiklemise alt bussipeatusest
kuni tanklani ohutumaks. Ehituse käigus saab turvalisema lahenduse
ka Roosi ja Saia tee rist. Tee valmib koostöös Maanteeametiga. Hange
viiakse läbi kevadel, kus selgub täpsem ehitusaja algus.
 Põlgaste pansionaadi elanikele ehitatakse väike varjualune koos sinna
viiva kivisillutisest teega.
 Vallavalitsus on esitanud taotluse EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi (PKT), kust taotleme rahastust Põlgaste
Tööstuse tee asfalteerimiseks ja kergliiklustee ehitust, millega laheneb
tolmuprobleem seal tegutsevatele ettevõtetele.
 Soodoma külla rajatakse laste mänguväljak. Samuti saab Erastvere külakeskus endale uue kuuri küttepuude hoidmiseks.
 Jätkatakse eelmisel aastal alustatud Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöid.
 2016. aastal sai rajatud Kanepi kiriku taga laguneva hoone asemele
uus hoone, kus on avalik tualett ja abiruumid kirikule ja heakorratöötajale. Sellel aastal soovime taastada kiriku müüri. Müüri taastades on
Kanepi vald panustanud kiriku ümbrusesse ligi 60 000 eurot. See on
märkimisväärne panus, mis on muutnud Kanepi keskalevi väljanägemist, kuna kõik need objektid on siit läbisõitjatele hästi näha.
 Kanepi Gümnaasiumis tehakse vajalikke investeeringuid 70 000 euro
ulatuses. Samuti rajatakse kooli ühte klassi Kanepi valla muuseum,
kuhu koondame Kanepi valla ajalooga seotud trükiseid ja muid olulisi
esemeid.
 2017. aastal saab lõpuks lahenduse Kanepi aleviku keskkütte katlamaja
ja trasside valmimine. Pikalt planeeritud ja pärast mitmeid kooskõlastusi ning seaduse täiendusi ministeeriumitega on kõik takistused
kõrvaldatud ja saame peagi alustada ehitustöödega.
 Kanepi lasteaia madalama osa katus sai vahetatud eelmine aasta. Sellel
aastal vahetatakse katus kõrgema hooneosa peal. Samuti parandatakse
ja värvitakse üle hoone fassaad.
 Kanepi Seltsimaja maakütte paigaldamiseks ja ümbruse korrastamiseks on taotlus esitatud EAS-i. Rahastusotsuse saame teada kevade
lõpuks.
 Perearstikeskuses uuendatakse ooteruumi ning kabinette.
 Taotlus on esitatud ka kogu valla tänavalgustuse asendamiseks ja väljavahetamiseks LED valgustite peale. Tänaseks on täpsustavad küsimused vastatud ja ootame samuti otsust rahastamise kohta.
 Oleme alustanud Jõksi järve ja laululava lähedusse parkla rajamiseks
ettevalmistustöid koos RMK-ga.
Viimaks üks oluline ja oodatud uudis. Veebruaris algatati detailplaneering, kus Põlva Tarbijate Ühistu plaanib ehitada Kanepi alevikku uue ja
kaasaegse toidupoe. Detailplaneeringu protsess on aeganõudev, kus tuleb läbi teha mitmeid kooskõlastusi ametkondadega, viia läbi avalik väljapanek ja muid toiminguid. Põlva Tarbijate Ühistu on avaldanud soovi
alustada ehitustegevusega esimesel võimalusel peale kõikde kooskõlastuste saamist.

Kanepi valla tänukirjaga tunnustatud tublid inimesed. Foto: B. Kaleva

Ilusat kevade ootust!
Mikk Järv
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Kanepi Vallavolikogu KANEPI VALLA AUKODANIK ASTA PURU
istungi kokkuvõte
Põlgaste kandis ja vallas tuntud kul- inimestega; kaasanud kultuuriüritustel vate saavutuste eest oma pikaajalise tegeKanepi Vallavolikogu veebruarikuu istung toimus teisipäeval, 21. veebruaril 2017 algusega kell 15.00 vallamaja saalis
ja sellel osales 13 volikogu liiget.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1)Võeti vastu Kanepi valla 2017. aasta eelarve kogumahuga
3 851 719 eurot.
2)Muudeti Kanepi Vallavalitsuse palgajuhendit, millega
suurendati kõigi teenistujate põhipalka/töötasu 5% alates
01. jaanuarist 2017.
3)Määrati vallavanema töötasuks 1523 eurot alates 01. jaanuarist 2017.
4)Kinnitati vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele
tasu ning hüvitiste maksmise kord, millega suurendati tasusid ning hüvitisi 5% alates 01. jaanuarist 2017.
5)Kinnitati Kanepi Gümnaasiumi arengukava aastateks
2017-2019. Arengukavas on kindlaks määratud kooli
arengusuunad kolmeks järgnevaks aastaks.
6)Otsustati võõrandada vallale kuuluv, Kanepi alevikus
Tehnika tn. 24 asuv kinnistu avaliku enampakkumise
korras alghinnaga 30000 eurot.
7)Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras
järgmised OÜ Kanepi Haldus omandis olevad põhivarad:
- miniekskavaator Neuson 3503 alghinnaga 20000 eurot;
- veoauto Man Abroller M292149 koos lisaseadmega Multilift-konteiner 6,0x2,55x0,8 alghinnaga 20000 eurot;
- traktor Branson 2900H koos lisaseadmetega Lumesahk
Samasz City 150, liivapuistur SP250, muruniiduk ja tänavapuhastus hari KM-M 1250, alghinnaga 20000 eurot.
8)Kinnitati Kanepi valla 2017. aasta hankeplaan, milles kajastuvad neli eelarveaastaks planeeritud hanget lepingu
eeldatava maksumusega alates 30 000 eurost ilma käibemaksuta.
Volikogu otsustas mitte vastu võtta nelja volikogu liikme
poolt esitatud otsuse eelnõud Kanepi Gümnaasiumi reorganiseerimiseks selliselt, et tegevust jätkab põhikool ja gümnaasiumi tegevus lõpetatakse järk-järgult selliselt, et kümnendat klassi ei avata 2018/2019. õppeaastal ning alustanud
klassid jätkavad gümnaasiumi lõpetamiseni.
Volikogu esimees tutvustas Vabariigi Valitsuse poolt esitatud määruse eelnõud, millega liidetaks Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste
vallad üheks omavalitsuseks ning mille kohta oodatakse volikogu arvamust 15. maiks 2017. Otsustati täpsustada edasise tegevuse kohta käivat informatsiooni.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti
valla veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 21. märtsil. Eelseisva istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega
avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.ee hiljemalt 4 päeva enne istungit.

tuuritöötaja ASTA PURU on sündinud
1950.a. Võrumaal Kärgulas, seal põhikoolis käinud, edasi lõpetanud Kanepi Keskkooli. 1979.a. asus tööle endise Kalevi kolhoosi a/ü esimehena.
1992-2013, s.o. 21 aastat on Asta Puru juhtinud Põlgaste kultuuritööd. Kõik Põlgaste Kultuurimaja ja Kanepi Seltsimaja ringijuhid ja taidlejad iseloomustavad Astat
kui väga head suhtlejat, ideaalset kultuuritöötajat, kellel on alati jätkunud kindlat sõna ja meelt nii oma kui teiste ideid
ja mõtteid ära kuulata ja teoks teha. Asta
korraldatud üritused on mõjunud rahvale
alati koduselt. Ta on osalenud Kanepi valla kultuurikomisjoni töös ja ülevallalistes
laulupidude, kodukandi- ja kihelkonnapäevade korralduskomisjonides. 1996.a.
asutati endise isetegevuslase ja sõnaseadja
Voldemar Issaku poolt eakate klubi ,,Elulõng” kultuurimaja juurde. Asta on igati
nende pikkade aastate jooksul toetanud
eakate üritusi, jätkuvalt veel pensionieas
2014-2016 vabatahtlikult aidanud klubi
suurüritusi läbi viia, nagu ülevallaline eakate laulupäev Põlgaste laululaval ja suurejoonelised jõulupeod Põlgastes, mis on
rahva poolt hästi vastu võetud.
Asta on korraldanud lastele, noortele,
eakatele erinevaid üritusi: traditsioonilisi sündmusi, näiteringi etendusi, stiilipidusid, koolitusi, kohtumisi huvitavate

koostööpartnereid MTÜ-sid Piiri Selts, vusega ja ta on panustanud Kanepi valla
A. Matteuse ja Põlgaste Maaelu Selts. rahvakultuuri valdkonna hoidmisele ja
Asta poolt välja pakutud mõtted on ol- edendamisele, positiivse maine kujundanud alati hinnatud ja huvitavad, kuigi ta misele ja toonud vallale tuntust.
on püüdnud ise jääda tagasihoidlikult
tahaplaanile, eelistades tunnustada teisi. Kõigi vallaelanike ja isetegevuslaste nimel
Asta on kultuuritööd teinud korrektselt ja MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsi juhatuse
kohusetundlikult ning südamesoojusega. esimees Milvi Klaar
Tema tööd on märgatud ja hinnatud: teda Klubi ,,Elulõng” esimees Helju Telling
on autasustatud Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga, mitmel korral Põlva
maavanema aukirjadega, Kanepi vallavalitsuse ja volikogu tänukirjadega. 2013.a.
pälvis Asta Puru Eesti Kultuurkapitali
Põlvamaa ekspertgrupi elutööpreemia.
Huvilised ja isetegevuslased iseloomustavad Astat: tal on eriline oskus rahvast
kokku kutsuda ja koos hoida, kultuurielus
toimuvaga kursis olla. Ta peab väga lugu
isetegevuslastest. Kuhu iganes mindi, oli
kultuurimaja juhataja alati teele saatmas
ja vastu võtmas – laulupeole, esinemistele, ta oli omadele kaasa elamas vaatajate
ridades. Isetegevuslased on tänulikud Astale huvitavate ekskursioonide eest, mida
ta igal suvel korraldas. Oleme tema eestvõtmisel käinud Emajõel lodjaga sõitmas,
Sangaste ja Cantervilla lossis, Värskas,
Räpinas ja mujal. Täname teda meeldiva
koostöö eest kultuuri edendamisel!
Kanepi Valla Aukodanik Asta Puru ja
ASTA PURU väärib Kanepi Valla Auko- Aasta Tegija Liivi Kodas.
daniku tiitlit ja tunnustamist silmapaist- Foto: B. Kaleva

KANEPI VALLA AASTA TEGIJA 2016 LIIVI KODAS
Liivi Kodas alustas 2014.aastal tegutsemist isikliku firmaga Liivi Kodukook.
Kanepi alevis oli viimastel aastatel pidevalt probleemiks toitlustamine, kusagilt
polnud võimalik süüa saada. Liivi võttis
asja tõsiselt, läbis koolituse, ajas korda
kõik vajalikud paberid ja hakkas pakkuma lõunaid 2014.aasta sügisest, samal
ajal küpsetas ja valmistas kõikvõimalikke toitusid. Praegu pole ilmselt Kanepis

inimest, kes tema maitsvaid toite söönud
pole. Liivi Koduköök täidab praegu tellimusi Virust Võruni ja kaugemalegi kui
vaja. Tänu Liivile said ka teised tublid
küpsetajad ja omavalmistatud toidupakkujad julgust juurde. Liivi tegi otsa lahti.
Jätkugu tal jõudu edasitoimetamiseks!
2016.aasta sügisest on Liivi ka eestvedaja
Perenaiste klubis jagades kokandusalaseid teadmisi asjaarmastajatele.
Peale kokkamise on Liivi tubli ema 2 lap-

sele ja veel tublim vanaema 2 lapselapsele.
Kõige muu kõrvalt jõuab veel usinalt tegeleda käsitööga.
Liivi on Kanepi elanik sünnist saati. Kokandusega alustas ta 1984.a. Kanepi
sööklas.
Liivi Kodas on oma tubli tegutsemisega
väärt Aasta Tegija tunnustust!
Paljude tema praeguste ja tulevaste tellijate nimel Piia Tagel

Peremehetu ehitise Enampakkumise teade
Kanepi Vallavalitsus võõrandab avaliku ga.
hõivamise teade
kirjaliku enampakkumise korras:
Tagatisraha arvestatakse

1. Hoonestatud kinnistu Tehnika 24
Kanepi Vallavalitsus avaldab teadaande Vaba(katastritunnus 28501:003:0079) asuriigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 “Pere- kohaga Kanepi alevik, Kanepi vald.
mehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” Kinnistu suurus on 8032 m2. Kinnistul
Eveli Misnik
punkti 9 alusel.
Kanepi valla jurist
asub ametihoone ehitusaluse pinnaga
Kanepi Vallavalitsus teatab, et on võtnud arve- 420 m2. Võõrandatava vara alghinnaks
le peremehetu ehitisena
on 30 000 eurot.
1. Kanepi vallas, Soodoma külas Soodoma 2. Miniekskavaator Neuson 3503. VõõKanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavalitsuse küla korterelamuid ja eramuid teenindavad randatava vara alghinnaks on 20 000
eurot.
22.02.2017 korraldusega nr 41 „A. Weizenbergi tänava 21b, vee- ja kanalisatsioonitrassid;
3. Veoauto Man Abroller M292149
23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine 2. Kanepi vallas, Magari külas Magari küla
koos lisaseadmega Multilift-konteiner
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jät- korterelamut ja eramuid teenindav veetrass;
6,0x2,55x0,8. Võõrandatava vara algmine“ on algatatud Põlva maakonnas Kanepi vallas Kanepi 3. Kanepi vallas, Kaagvere külas Kaagvere küla
hinnaks on 20 000 eurot.
alevikus A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja korterelamut ja eramuid teenindav veetrass.
4. Traktor Branson 2900H koos lisalähiala detailplaneering ning mitte algatatud keskkonnamõju Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle seadmetega Lumesahk Samasz City
strateegilist hindamist. Kokku hõlmab planeeringuala kin- kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta 150, liivapuistur SP250, muruniiduk ja
nistuid 1,05 ha ulatuses, koos mõjualaga ja piirnevate täna- palume esitada hiljemalt 16.05.2017.
tänavapuhastus hari KM-M 1250. Võõvaosadega (A.Weizenbergi, Õie, Apteegi) umbes 1,4 ha. Plarandatava vara alghinnaks on 20 000
neeringu eesmärgiks on määrata kinnistutele hoonestusala, Kanepi Vallavalitsus
eurot.
ehitusõigused, liikluskorraldus ning otsida lahendust kinnis- Kanepi, PÕLVAMAA, Turu põik 1
Enampakkumisest osavõtutasu 19
tute haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamise- Telefon: 7976310
eurot ja tagatisraha 10% alghinnast
le. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Kane- E-post: vald@kanepi.ee
tasuda hiljemalt 16. aprillil 2017. a.
pi valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu korraldajaks on
Kanepi Vallavalitsuse pangaarvele nr
Kanepi Vallavalitsus.
EE152200001120263205
selgitusega
„enampakkumine“ või kohapeal valla
kassasse. Avaldus enampakkumisel osaSeoses Kanepi koolimuuseumi kaasajastamise ja tarbeesemed, käsitöö jm). Leiud palume tuua kooli lemiseks koos lisadokumentidega tuleb
esitada kinnises ümbrikus, märkega
laiendamisega Kanepi Valla Muuseumiks alustame raamatukokku. Küsimuste korral palun helistada tevastavalt kas „Tehnika 24 pakkumus“,
seniste fondide täiendamist. Eesmärgiks on kujun- lefonil 526 8343.
„Neuson pakkumus“, „MAN Abroller
dada paik, mis on meie kodukoha kultuuriloo keskus Jääme lootma vallarahva panusele Kanepi kultuuriloo pakkumus“ või „Branson pakkumus“
ja hoidja. Muuseumi fondide laiendamisel on oluline talletamisel!
hiljemalt 17. aprillil 2017. a. kell 09.00
iga vallakodaniku panus. Oodatud on nii esemelised
Kanepi Vallavalitsusele aadressil Turu
kui ka kirjalikud materjalid, mis seotud Kanepi ki- Kadri Mõttus
põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald Põlhelkonnaga (dokumendid, fotod, kirjad, raamatud, Kanepi koolimuuseumi juhataja
vamaa 63101 kas tähitult või käsiposti-

Teade detailplaneeringu
algatamisest

Hea vallarahvas!

võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele
tagastatakse kontole, millelt ülekanne
tehti. Tagatisraha ei tagastata, kui pakkumine võetakse tagasi peale pakkumiste avamise protseduuri või isikule,
kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise. Osavõtutasu ei tagastata.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi
andmeid:
- pakkuja nimi, registri-või isikukood
(sünniaeg) ja kontaktandmed,
- panga arvelduskonto number,
- nõusolek enampakkumisel osalemiseks ja enampakkumise tingimustega,
- dokument tagatisraha tasumise kohta,
- pakkumise summa kirjutatud sõnade
ja numbritega,
- pakkumise tegemise kuupäev,
- pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt - volikiri ja juriidilise
isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.
Kirjaliku enampakkumise läbiviimise
korraga on võimalik tutvuda Kanepi
valla kodulehel www.kanepi.ee ja tööpäevadel kell 09.00-13.00 vallavalitsuse
kantseleis.
Avalik pakkumuste avamine toimub
Kanepi vallamajas 17. aprillil kell 09.15.
Kolme tööpäeva jooksul on võimalik
avamise protokolliga korraldaja juures
ka tutvuda.
Täpsem info müüdava vara kohta Mikk
Järv tel 5170306. Varaga tutvumiseks
tuleb aeg eelnevalt kokku leppida.
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Kanepi Gümnaasiumi visa vaim
Gümnaasiumiosa alles jäämine rippus kaua
aega juuksekarva otsas ning koolipere pidi
varmalt hoidma oma lootust parimasse –
usku oma kooli ja kodukohta. Kõigist raskustest hoolimata on Kanepi rahvas kangekaelse järjekindlusega optimistlikult edasi
rühkinud, see on meil veres. Hoidisime kokku ja saime tänu sellele võib-olla nii mõnegi
tähtsa õppetunni.
Kanepi Gümnaasiumi koolihoone ei konkureeri
kindlasti kaasaegsete koolimajadega, tegemist
on ju ikkagi ühe üpris tüüpilise maakooliga.
Võib-olla on õpilastelgi vahepeal natuke raske
oma kooli hinnata, kuna pole ju midagi, millega võrrelda. See aga ei muuda tõsiasja, et Kanepi Gümnaasium on kooslus erakordsetest ja
omanäolistest õpetajatest, südamelähedastest ja
humoorikatest töötajatest ning kangekaelsetest
õpilastest. Koolipere ongi just kõige õigem sõna
selle seltskonna kirjeldamiseks, kuna tegu on
tõesti keskmisest veidrama suguvõsaga, kus kõik
on kõigil teada ja tunda.
Selles väikeses ja hingelähedases koolis on nii
palju, mida väärtustada ja alles hoida. Meil on
palju noori ning särtsakaid õpetajaid, kes on
tulnud Kanepisse laia ilma pealt ning leidnud,
et just siia nad tahavadki oma hoolt, armastust
ning südi energiat jagada. Meil on palju väärikaid õpetajaid, kes on siin olnud aastaid ja on

nõus selle kooli eest seisma ka veel aastaid. Meil
korraldatakse erakordselt vingeid üritusi, nagu
õpilasvahetused Saksamaa ja Itaaliaga, meie kool
võtab osa üleeuroopalistest Erasmus projektidest. Ikka ja jälle toimub vahvaid, huvitavaid
ning silmaringi laiendavaid loenguid ja paeluvaid õpitube. Kasvõi teisel trimestril võis kuulata
loengut, kus räägiti miljonäriks saamise põhi
tõdedest! Hiljaaegu ehitati välja uus väga modernne kodunduse klass ja eelmine aasta renoveeriti
algklasse, nüüdsama käib aga koos õpilaste abiga
kooli puhkenurkade ehitus.
Kooli õpilasesinduski on viimase ajaga uue ja
värske vaimu sisse saanud. Nende ridadest võib
leida nii õnnelikke pessimiste, lootusrikkaid realiste kui ka kurnatud optimiste, kes kõik varmalt
seisavad Kanepi koolielu huvitavamaks muutmise eest. Õpilasesindusega ühes on ka kooliajaleht, mis viimase aasta jooksul rohkelt kiita saanud. Üha enam õhutab õpilasesindus õpilasi, et
nad ise ohjad enda kätte võtaksid, et oma kooli
kogemus erakordseks muuta, ja üha enam tunnevad õpilased, et nad tõesti saavadki seda teha.
Meil ei pruugi olla suurt moodsat koolimaja ega
väga palju õpilasi, aga meil on midagi enamat.
Meil on usk oma kooli ja kooliperre ning lõppude lõpuks, mida enamat siis üldse vaja on.
Kadri Kalve
9.klassi õpilane

Dokumentaalnäidend „Minu Kohus“
Eesti taasiseseisvumispäeva tähistamiseks ja
Naiskodukaitse 90. aastapäeva ootuses esietendus 25.veebruaril Kanepi Seltsimajas temaatiline muusikaga kaunistatud lugu Naiskodukaitse
loomisest ja ajaloost. Lugu põhineb E.Jakobsoni
kirjutatud dokumentaalnäidendil, mis valmis
viis aastat tagasi Naiskodukaitse 85.sünnipäevaks. Nüüd on taas aeg juubelit pidada ning
meenutada, kuidas see kõik oli. Teksti on kohandanud ja Kanepi malevkonna lugudega täiendanud Tuulike Mölder. Lugu algab 1920-date
Tartus, kus kohtuvad ühiskonnategelane Mari
Raamot ja Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi lesk Alice Kuperjanov, et panna alus
täiesti omanäolisele organisatsioonile, mis oma
tippajal liidab väga suurt osa aktiivsetest ning
julgetest Eesti naistest. Oma sõna ütleb sekka

ka Kanepi malevkonna pealik Joonas Loot. Läbi
lõbusamate ja tõsisemate seikade rullub vaataja
ette lugu imelistest naistest. 24.aprillil on etendus Saverna Külakeskuses.
Tuulike Mölder

Dokumentaalnäidend „Minu kohus“.
Foto: T. Mölder
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Rahvusvaheline Erasmus+ projekt
Kanepi Gümnaasiumis
Kanepi Gümnaasium osaleb
2016-2018 Euroopa Liidu
poolt toetatud Erasmus+
K2 koolide rahvusvahelise
koostöö projektis. Osaleme
partnerina 7 riigi - Itaalia,
Hispaania, Kreeka, Rumeenia, Poola, Türgi, Eesti hariduslikus suurprojektis Drop
Out-Coaching at School.
Projekti on kaasatud õpetajad koolides ning projektitegevused on suunatud
15-17aastastele noortele.
Esimene
projektikohtumine
toimus Hispaanias Manresas
oktoobris 2016, kus pandi paika täpsem projektitegevuste
plaan. Järgnes õpetajate koolitusprogramm Türgis Istanbulis
jaanuaris 2017, kus tegeleti
õpilaste karjääriõppe ja õpimotivatsiooni tõstmise ja kooli
stressi vähendamise teemadega.
Meie kooli õpetajatest osalesid
Merike Luts, Sandra Oksaar ja
Rita Ziugand.
Esimene suur õpilaste projektitegevus toimus 5.-11.märtsini Kreekas Volose linnas, mis

Kanepi Gümnaasiumi projektimeeskond (Laur Lilleoja,
Jaan Jalas, Hanna Rahel Slungin, Merike Luts) saab
tunnustuse. Foto: M.Luts

Ateenas Akropolisel.
Foto: M.Luts

keskendus
tööintervjuudele,
CV koostamisele ning ettevõtete külastusele. Igast riigist sai

võimaluse osaleda 3 õpilast ja 1
õpetaja. Mahukas kultuuriprogramm ja imelised väljasõidud
andsid osalevatele õpilastele
võimaluse näha ja tutvuda mitte
ainult Kreeka kultuuriga, vaid
seitsme riigi noorte omavaheline suhtlemine avas palju laiema
Euroopa kultuuriruumi.
Järgmine
projektikohtumine õpetajatele on juunis 2017
Rumeenias ning õpilastele novembris 2017 Itaalias.
Merike Luts
projektijuht

Tervitame teatrikuud uuslavastusega!
„Kui töö on tehtud, jääb vaid kreposteering
ning kaup - saab uue omaniku see.
Ja kuigi pole päris hinged need, vaid maskeering,
on tehing aus ning ostja õige mees.“
Traditsiooniliselt oleme Alle-Saija Teatristuudios
oma plaane niimoodi sättinud, et iga aasta märtsikuus saaksime publiku ette tuua midagi uut
teatri vallast. Märts on ju ometi teatrikuu. Ka sel
aastal tervitame teatrikuud uuslavastusega, mis
esietendub reedel 31. märtsil algusega kl 19:00
Kanepi Seltsimajas. Sellel aastal oleme materjali
otsingutel pöördunud kirjandusklassika poole
ning lavale tuleb N.Gogoli teose „Surnud hinged“ dramatiseering.
Kriitikat tagasi hoidmata viib „Surnud hinged“
vaataja retkele läbi tsaari-Venemaa tolleaegse
ühiskonna, näidates ehedalt selle pahesid. See
on humoorikas lugu valetamisest. Sellest, kuidas
inimesed ahnuse, upsakuse, rumaluse ja muude
pahede tõttu näitavad ennast kellegi teisena. Sellest, et kokkuleppeid ja tehinguid tehakse mingit
varjatud eesmärki silmas pidades, kuid kes tegelikult kasu saab, pole kunagi päris selge. Tegelaste viisaka fassaadi taga peitub enamasti hoopis
teistsugune loomus - nad kõik on suuremal või
väiksemal määral pahelised ja seega ka ise justkui
surnud hinged, samasugused, nagu need, kellega
loos kaubeldakse. Kuigi kirjutatud hoopis teistsugustes oludes ja ajas, on lugu täna vägagi aktuaalne, sest paralleele võib tõmmata nii tänase
poliitika kui majandusega. Olgu selleks kas häälteostmised ja fiktiivsed sissekirjutused valimiste
eel või nn. riiulifirmade ja tankistide kasutamine
ettevõtluses – „kaubeldakse“ siingi ju kaudselt
nn. surnud hingedega, tühjade tegelikkusele mittevastavate andmete ning lubadustega.
Kuigi tegemist on klassikalise sõnalavastusega,
ei puudu siit huvitavad kaasaegsed lahendused.
Näiteks katsetame lavastuse sidumist jutuvestmisteatri võtetega ning Anne-Mai Tevahi juhendamisel oleme teinud tutvust ka lavavõitlusega,
mida väikestviisi lavastusse põimime. Kõik ikka
selleks, et tegemise käigus ise midagi uut õppida,
lavastust rikkamaks muuta ja publikule põnevust
pakkuda. Dramatiseeringu autor on Ingrid Ulst,
lavastajad I.Ulst ja Janno Puusepp. Näitlejatöö ja
lavastuslike aspektide osas on meid ka selle lavastuse juures koolitanud ning heade mõtetega
abistanud Ain Saviauk. Kaasa teeb peaaegu kogu
teatristuudio trupp, peaosas Pavel Ivanovitsh
Tshitshikovina debüteerib Argo Peetmaa. Lavastuse dekoratsioonid on valminud heade teat-

Argo Peetmaa Tšitšikovina ja
Doris Pavlov tema toapoisi Petruškana.
Foto: Alle-Saija Teatristuudio

rikaaslaste Hennu Krukovi ja Meelis Vahtramäe
kaasabil.
Oleme lavastuse ettevalmistamisega jõudnud lõpusirgele ning katkeid lavastusest esitame esmakordselt väljaspool proovisaali juba 11. märtsil
Vastse-Kuustes toimuval Põlvamaa harrastusteatrite zanripäeval. Lavastuse valmimise juures
on meile hindamatuks abiks olnud Ilvi Suislepp,
Urmas Kivirand ja Kanepi Gümnaasium, Andrei
Harkov, Anne-Mai Tevahi, Mesipuu talu, Kanepi
Aiand, Marju Jalas ja Kanepi Seltsimaja. Oluliseks toeks on meile Eesti Kultuurkapital, kes jätkuvalt meie tegemistesse usub ja lavastuste väljatoomist kaasrahastab. Täname kõik toetajaid
ja sõpru. Kutsume kõiki meie seltsis teatrikuud
tähistama lavastuse „Surnud hinged“ esietendusega juba 31. märtsil. Kohtumiseni teatris!
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu/Alle-Saija Teatristuudio

Lavastuse „Surnud hinged“ näitlejas
kond. Foto: Alle-Saija Teatristuudio
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UUS SÜNDMUSTEKALENDER VALLA KODULEHEL
2017. aasta algusest on uuenenud Kanepi valla kodulehel sündmustekalender. Nüüd on võimalik kõigil huvilistel leida kiirelt ja mugavalt kogu info vallas toimuvate sündmuste kohta. Selleks on vaja Kanepi valla
kodulehe avalehel avada ülemisest menüüst Haridus, kultuur, sport või vasakust menüüst Kultuurikalender. Vajutades kalendris vastavat kuupäeva avanevad teile kõik sellel päeval toimuvad sündmused Kanepi
vallas. Võimalus on ka vaadata tervet kalendrit korraga. Kuna facebooki grupp Meie Kanepi ei ole otseselt
ametlik sündmuste info jagamise koht, siis võib juhtuda, et ainult sealt infot otsides võib mõni teile huvipakkuv üritus ilma märkamata mööda minna. Sellepärast tasubki regulaarselt külastada valla kodulehel asuvat
kultuurikalendrit. Info jagamine ja leidmine võiks olla meie kõigi ühine huvi ja kõik, kes soovivad enda korraldatud sündmusi kalendrisse lisada saavad seda teha pöördudes oma piirkonna kultuuritöötajate poole.
Kontaktid:
Kanepi piirkonnas Marju Jalas telefon: 58163636
email: marju.jalas@gmail.com
Põlgaste piirkonnas Irina Kruusla telefon: 53445640 email: irina.kruusla@gmail.com
Soodoma piirkonnas Tiiu Ziugmann telefon. 53884391 email: erastvere.raamatukogu@kanepi.ee

Tulemas on Kogukonnapäev Ritsikel
8. juulil 2017. a. toimub järjekordne Kogukonnapäev Kanepis Ritsikel. Eelmisel suvel osales
laadal väga palju omakandi rahvast. Üleskutse kõigile tegusatele kogukonna inimestele: kui
teil tuleb hea idee või mõte, mida laadal pakkuda silmailuks või maitsenaudinguks, olge julged
kaasa lööma. Eelmise aasta kogemus näitas seda, et kõik, kes laadale kauplema tulid, jäid
väga rahule. Ka selleaastane Kogukonnapäev tuleb meeleolukas ja tore nii täiskasvanutele
kui ka lastele! Täpsem info ilmub järgnevates valla lehtedes.
Kogukonnapäeva eestvedaja Aire Hallap

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla
sündmuste kalender märts - aprill 2017
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/ Korraldaja

KANEPI VALD
24.03 kell18.00 Ukraina tsirkus

Kanepi Seltsimaja

24.03 kell 21.00 Kevadine tantsuõhtu

Erastvere raamatukogu- külakeskus

25.03 kell 12.00 Lastehommik

Erastvere raamatukogu- külakeskus
Kanepi Seltsimaja/
Kanepi Pensionäride Ühendus
Kanepi Seltsimajas/
Alle-Saija Teatritalu
Kanepi Seltsimajas/
Kanepi Raamatukogu
Kanepi Seltsimaja

28.03 kell 9.00

Pensionäride Päevakeskus

31.03 kell 19.00 Esietendus „Surnud hinged“
4.04 kell 16.00

Kontsert Shakespeare ja muusika

7.04 kell 19.00

August Weizenberg 180 Peoõhtu

8.04 kell 12.00

Lastehommik
Kogupere animafilm „Jäneste kool- kuldse
16.04 kell 11.00
muna valvurid“
21.04 kell 19.00 Muusikaline etendus „Kivilombi kabaree“
Eelmisel aastal sündinud laste ja
23.04 kell 13.00
nende vanemate vastuvõtt
25.04 kell 9.00

Kanepi pensionäride päevakeskus

29.04 kell 11.00

Kanepi kihelkonna laste laulupäev
„Keväjä Tsirgukõnõ“

29.04 kell 10.00 Talgupäev Soodomal

AUGUST
WEIZENBERG
180
7. aprillil algusega kell 19.00 ootame
kõiki Kanepi Seltsimajja,
et ühiselt tähistada meie suurmehe
August Weizenbergi 180. sünniaastapäeva.
Õhtu on läbi põimitud ajastuhõngulisest
heast muusikast ja erinevatest
päevakohastest etteastetest.

ÕNNITLEME

Sünnipäevad
aprillis

104 Hilda Müürsepp
93 Magda-Eherranda Teder
80 Feliks Edesi
Genade Konapljov
Jelizaveta Tiisler
75 Tiiu Kreevan
70 Külli Pettai

Erastvere raamatukogu- külakeskus
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja/
Kanepi Vallavalitsus
Kanepi Seltsimaja/Kanepi
pensionäride päevakeskus
Kanepi Seltsimaja
Päri Selts/Erastvere
raamatukogu-külakeskus

KÕLLESTE VALD
22.04

III Kõlleste rattamaraton Allan Oras CUP 2017

28.04

Volbripidu ansambliga ANMATINO

30.04

Sütelkõnd Viia-Jaani labürinditalus

VALGJÄRVE VALD
7.04 kell 18.30 Kolme valla mälumäng – EV 100
Lavalise eneseväljenduse õpituba Valgjärve ja
8.04 kell 12.00
Kanepi valla noortele
22.04
Mototriali klubivõistlus Valgjärvel
Dokumentaalnäidend „Minu kohus” Kanepi
24.04 kell 18.00
Harrastusteater ja Naiskodukaitse Põlva ringkond

Kanepi
Teataja

Krootuse rahvamaja

Saverna Raamatukogus
Maaritsa kultuurimajas
Otepää Motoklubi
Saverna Külakeskus

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

 MÄLESTAME 

Helju Normet 12.07.1927-06.02.2017
Helgi Haugas 10.02.1929-08.02.2017
Heino Sikk 06.01.1931-12.02.2017
Lembit Adamson 13.09.1937-14.02.2017
Meeta Hõbe 02.01.1920-14.02.2017
Arvet Käär 21.10.1954-19.02.2017
Meelis Hallap 23.03.1979-25.02.2017

Järgmine ajaleht ilmub märtsis 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

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

