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Kaunist advendiaega!
Vallavanema veerg

Mis tehtud ja mis teoksil
Kanepi vallas

Ettevõtlusnädal Kanepi
Gümnaasiumis

Kanepi valla elanike arvamuse väljaselgitamine Kanepi valla,
Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise kohta ühiseks
omavalitsusüksuseks
02. detsembril ja 04. detsembril 2016 toimub küsitlus Kanepi valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise kohta
ühiseks omavalitsusüksuseks.
Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel Kanepi valla elanikul.
Avatud on kaks küsitluspunkti:
-küsitluspunkt nr 1, asukohaga Turu põik 1, Kanepi alevik (Kanepi vallamaja);
-küsitluspunkt nr 2, asukohaga Saia tee 2, Põlgaste küla (Põlgaste raamatukogu-külakeskus).
Küsitluspunktid on avatud mõlemal küsitluspäeval kell 11.00 kuni 19.00. Põhjendatud juhul on võimalik küsitluskasti koju tellimine. Täpsem informatsioon telefonil
7976311 või e-post katrin@kanepi.ee

Üleriigiline ettevõtlusnädal „Ettevõtlikkus kooli“ toimus 3.- 10. oktoober. Kutsusime 9.- 12. klasside õpilastele oma tegemistest rääkima kohalikke ettevõtjaid.
Esimene külaline oli puidutööga tegelev ettevõtja Kaupo Kahar. Ta rääkis oma õpingutest, töömehetee algusaastatest Kanepis ning praegustest ettevõtmistest. Arvukatelt fotodelt nägi uhket täispuidust valmistatud mööblit, uksi, aknaid, keerdtreppe ja veel teisigi esemeid, mida Kaupo Kahar on valmistanud. Tal oli kuulajaskonnale varuks ka üks
praktiline „ülesanne“, õpipoisi „eksam“. Meie 12. klassi noormehed said sellega päris hästi
hakkama. Õpilased olid väga rahul selle elulise teemaga ja toreda esinemisega!
4. oktoobril esines 8.-11. klasside õpilastele kohalik juuksur, meie kooli vilistlane Tiiu
Oja. Ta rääkis iseendale tööandjaks hakkamise ja olemise plussidest ning miinustest, juuksuritööks vajalikest isikuomadustest, õppimisvõimalustest ja oma karjääri kujundamisest.
Kuulajaskond sai harjutada, kuidas juuksurikääre õigesti käes hoida. Esitati hulgaliselt
ameti- ja ärialaseid küsimusi. Juuksur Tiiu Oja esinemine tekitas emotsioone ja uuenduslikke mõtteid ka oma soengute kujundamise osas.
7. oktoobril rääkis oma ettevõttest ja ettevõtlikkusest Kanepi Aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe, kes on samuti meie kooli vilistlane. Noored kuulsid algaja ettevõtja 24/7
kulgenud tööpäevadest Kanepi Aiandis, mis mõne aasta pärast küll enam nii tihedad ei
olnud. Margus Vahtramäel oli kaasas agronoomi põhiline töövahend ning ta näitas õpilastele, kuidas kontrollitakse väetise hulka ja pH-d kastmisvees. Ta rääkis noortele, kuidas
luua taimede kasvuks õiged tingimused.
14. oktoobril seisis 9.-12. klasside õpilaste ees 2005. aastal Kanepi Gümnaasiumi
lõpetanud Mikk Tagel. Tema esitlus kandis intrigeerivat pealkirja “100 aastat elu”, kus
ta rääkis oma õpingutest nii meie koolis kui Eesti Maaülikoolis ja tööalasest karjäärist.
Mikk töötab tootejuhina rahvusvahelises ettevõttes Scandagra Eesti AS, kus tegeleb
seemnete ja väetiste vahendamisega. Selle kõrvalt on “hobiks” kohaliku põllumajanduse arendamine. Esitlus avardas meie õpilaste maailmapilti Euroopa ja kogu maailma
põllumajanduslike arengute osas. Üllatav oli kuulata põllumajandusest kui tööst ja hobist ühteaegu.
Kõigi esinenud ettevõtjate jutust jäid kõlama mõned soovitused noortele. Õpi kõike,
mida saad ja suudad! Vali endale selline elukutse või töö, mida Sa teed rõõmuga ja särasilmselt! Ära pelga raskusi ja läbikukkumisi! Alusta otsast, kui vaja!
Õpilased olid väga rahul, et said uusi teadmisi ja mõtteid, kuulsid õpingutest, tegelikust tööelust ning kohalike ettevõtjate võimalustest elu edendamisel. Loomulikult sai
esinemiste käigus ka nalja, sest ettevõtjad pole mitte „suu peale kukkunud“ inimesed.
Suur tänu Kaupo Kahar, Tiiu Oja, Margus Vahtramäe ja Mikk Tagel toredate esitluste
ja vahetu jutu eest meie koolis!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja

Oleme püüdnud Kanepi
valla inimeste elukeskkonda parandada ja saanud rahastusi läbi erinevate projektide.
Lehe ilmumise ajaks on
Põlgaste biopuhasti ehitus
lõppjärgus. Kui uus puhasti on täielikult kasutusel, siis
on Põlgaste külas nii pumpla, trassid kui ka uus ja
kaasaegne puhasti. Sellega on selles piirkonnas tagatud kindlam veeühendus ja reovee ärajuhtimine
ja puhastamine. Kõik need investeeringud on aastate jooksul tehtud valla ja Keskkonnainvesteeringute
Keskuse rahastusega.
On tellitud Põlgaste Külakeskuse maa-ja päikesekütte projekt, et vahetada välja kulukas ja ebameeldivat õlilõhna levitav katel. Projekti valmimisel
esitame rahastustaotluse, et positiivse otsuse puhul
koheselt töid alustada. Selleks aastaks on Kanepi
alevikus tehtavad vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd lõppenud. Töid jätkatakse kevadel.
Avalikul väljapanekul on Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla ühinemisprojekt. Kõik inimesed saavad teha oma ettepanekuid kuni 22. novembrini.
Saabunud ettepanekud arutatakse läbi ning 2. ja 4.
detsembril viiakse kõigis kolmes vallas läbi rahvaküsitlus. Ühinemislepingute kinnitamine volikogude
poolt on plaanis detsembri keskpaigas. Novembri
alguse seisuga on kolmel vallal Haldusreformi seadusega nõutud 5000 elaniku piirist puudu natukene rohkem kui 100 inimest. Seadusega nõutud
5000 elanikku peab olema ühineva valla registris 1.
jaanuari seisuga.
Nagu paljudes valdades on ka Kanepi valla elanike arv aastaid vähenenud mitmekümne inimese
võrra, kuid sellel aastal on Kanepi puhul hakanud
elanike vähenemine pidurduma. Ütleks, et lausa
seisma jäänud. Novembri alguse seisuga on valla
elanike arv jäänud samale tasemele, kui see oli aasta
alguses. Kanepi valda on sisseränne olnud suurem
kui väljaränne. On palju neid inimesi, kes tulevad
ja ehitavad siia uue elamise või renoveeritakse vanemaid maakodusid, et siia elama asuda. Näiteid on
mitmeid.
Hea Kanepi valla inimene. Kui sa tead oma naabrit või tuttavat, kes elab Kanepi vallas aga ei ole siia
sisse kirjutanud, siis kutsu teda registreerima ennast
Kanepi valla elanikuks. Täpne ülevaade valla elanikkonna suurusest aitab vallal paremini elukorraldust
planeerida. Samuti kergendab stabiilne elanike arv
valla eelarve olukorda ja aitab vallal tagada erinevate
kohustuste täitmist.
Valla suurimast tuluallikast, üksikisiku tulumaksust, pakutakse teenuseid kõigile vallaelanikele. Samuti kasutatakse üksikisiku tulumaksu tänavate
korrashoiuks, valgustuseks ning lasteaedade ja koolide ülalpidamiseks. Suurem maksulaekumine aitab
vallal teha ka rohkem investeeringuid elukeskkonna
parendamiseks.
Lihtsad sammud, kuidas registreerida ennast
Kanepi valla elanikuks on leitav
www.kanepi.ee
Ilusat
advendiootust!
Mikk Järv
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 11.10.2016 istungi
protokollist
Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine
Otsustati vastu võtta määrus „Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 20172020 kinnitamine“.
Kanepi valla üldplaneeringu vastuvõtmine ning
üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine
Kanepi valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 11.-22. aprillil 2016. Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 22.
aprillil Kanepi Vallavalitsuses. Üldplaneering on
kooskõlastatud planeeritava maa-ala naabrusesse
jäävate kohalike omavalitsustega, Keskkonnaametiga, Päästeametiga, Muinsuskaitseametiga ja

Maa-ametiga ning Maanteeametiga.
Otsustati võtta vastu Kanepi valla üldplaneering.
Kanepi Vallavalitsusel korraldada
üldplaneeringu ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Ettepaneku esitamine ühinemisläbirääkimiste
jätkamiseks
Otsustati otsuse eelnõud „Ettepaneku esitamine
ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks Põlva vallaga“
mitte vastu võtta.
Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020, üldplaneeringu seletuskiri, maakasutuskaardid ja KSH aruande eelnõu on kättesaadavad Kanepi valla kodulehel: www.kanepi.ee

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 25.10.2016 istungi
protokollist
Ühinemisprojekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse
§ 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad
avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse
ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat
väljapaneku algusest arvates.
Otsuse eelnõuga määratakse ühinemislepingu avaliku väljapaneku aeg, mille kestuseks on kolm nädalat. Ühinemislepinguga on eelnõu kohaselt võimalik tutvuda vallamajas, valla raamatukogudes ja valla
veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada
avaliku väljapaneku ajal. Ettepanekud ja vastuväited
esitatakse kirjalikult ja need registreeritakse valla dokumendiregistris. Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse § 91 lõike 5 kohaselt lisatakse ühinemislepingule volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise
kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus.
Otsustati avalikustada Kõlleste valla, Valgjärve valla
ja Kanepi valla ühinemislepingu projekt ajavahemikul 31.10.2016-22.11.2016.
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt
22.11.2016 Kanepi Vallavolikogule aadressil Turu
põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadressil vald@kanepi.ee
Elanike arvamuse väljaselgitamine
Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määruse nr 87
„Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse
piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“ § 8 lõike 1 kohaselt selgitatakse küsitluse käigus välja elanike arvamus valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse ning
haldusüksuse piiride muutmise kohta.
Sama paragrahvi lõike kolm kohaselt kantakse küsitluslehele küsimuse või küsimuste täpne sõnastus
eesti keeles vastusevariantidega „jah” ja „ei” ning komisjoni pitsati jäljend.
Käesoleva eelnõuga sõnastatakse volikogu poolt küsitluslehele kantava küsimuse täpne sõnastus.
Otsustati sõnastada elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldataval küsitlusel haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride muutmise
kohta küsitluslehele küsimus järgmiselt:
„Kas toetate Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve
valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks“.
Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve
Kanepi valla 2016. aasta viienda lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid +20 760 euro võrra, põhitegevuse kulusid + 25 760 euro võrra ning
vähendatakse investeerimis-tegevuse kulusid -5000
euro võrra. Finantseerimistegevuse kulud ja vabade
vahendite kasutus ei muutu.
Viienda lisaeelarve kogumaht on +20 760 eurot.
Otsustati vastu võtta määrus “Kanepi valla 2016.
aasta viies lisaeelarve”.
Vallavara valitsemise korra muutmine
Vallavara valitsemise korras tehakse järgmised muudatused:
Muudetakse paragrahvi 37 lõige 2 punkti 5, paragrahvi 47 lõiget 1, paragrahvi 74 lõige 1 punkti 1,
paragrahvi 74 lõige 1 punkti 2, paragrahvi 80 lõiget
1, paragrahvi 109 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5.
Paragrahvi 109 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.
Õpilasmaleva tööst 2017. aastal
Kanepi valla Avatud Noortekeskuse poolt korraldatavas õpilasmalevas osales 2016. aastal 26 noort
vanuses 13-17. Töötati erinevatel heakorratöödel
Kanepi kalmistutel ning abistati erinevaid valla allasutusi, lisaks valmistuti Põlvamaa õpilasmalevate
kokkutulekuks, mängiti gümnaasiumi staadionil
jalgpalli, korraldati fotojaht jne. Malevlaste tööandjad on enamalt jaolt rahul, planeeritud tööd said

tehtud. Kahjuks on aastate lõikes osalevate noorte
arv langenud ning toredast ajaveetmisest ja kogukonnale kasulik olemisest tähtsamaks tõusnud taskuraha teenimine. Seoses sellega soovime leida uusi
tuuli ja uut motivatsiooni! Teeme ettepaneku korraldada 2017. aastal kahe kahenädalase vahetuse
asemel ühe ühenädalase ööbimisega maleva mõne
kohaliku ettevõtja juures ja ühe ühenädalase ööbimiseta maleva Kanepis heakorratööde tegemiseks.
Volikogu ettepanek: jätame noorte endi otsustada,
kuidas nad suudavad seda korraldada. Eelarves ettenähtud summasid mitte ületada.
Avaldused ja kohal algatatud küsimused
Taotlus kaasfinantseerimiseks
Otsustati eraldada valla eelarve tulude realt 1000
eurot MTÜ-le Kooraste Küla Selts raamatu
„Kooraste. Lühimeenutusi möödanikust“ väljaandmiseks.
Veemajandusest vallas
Arno Kakk - Lähtuvalt seadusest on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust ja palju
muud, kui need ülesanded ei ole seadusega antud
kellegi teise täita. Vee hind peab seejuures tarbijale
olema mõistlik ja lähtuma elanikkonna tarbimisvõimest.
Veehinnaga seonduvat oleme arutanud tänaseks juba mitmel volikogu istungil ja volikogu on jõudnud
järeldusele, et ühe valla piirides nii kulukat teenust
pakkuda pole kuidagi mõistlik. Hind tõuseb tarbijale lähtuvalt investeeringutest ja otsestest püsikuludest liiga kõrgeks. Samas on väikese tarbijaskonna
puhul raskendatud ka riigipoolse toetuse saamine
ja vallapoolsest täiendavast doteerimisest poleks ka
tulevikus pääsu. Arukas ja elanikkonnale soodsaim
oleks leida lähikonnast suur vee-ettevõte, kellega liituda. Saabunud on AS Võru Vesi pakkumine liitumiseks.
Mikk Järv – AS Võru Vesi omanikuks astumine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige
1 alusel kuulub omavalitsuse ülesannete hulka veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse korraldamine
omavalitsuse territooriumil.
Kanepi Vallavolikogu 14.10.2014 otsusega nr 31
on asutatud Kanepi valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni haldamiseks ning vallavara majandamiseks
valla 100%-lise osalusega äriühing nimetusega OÜ
Kanepi Haldus.
Volikogu 17.02.2015 otsusega nr 8 on Kanepi Haldus OÜ-le tasuta võõrandatud Kanepi valla omandis olevad ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni varad ja
volikogu 24.03.2015 otsusega nr 9 on määratud
Kanepi Haldus OÜ alates 01.04.2015 Kanepi vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades vee-ettevõtjaks.
12.04.2016 esitas Kanepi Haldus OÜ taotluse veeja kanalisatsiooniteenuse hinna tõstmiseks, põhjendades seda vajadusega tagada vee-ettevõtte jätkusuutlikkus ning investeerimise võimekus.
Kanepi Vallavolikogu 17.05.2016 istungil (protokoll nr 6 punkt 6.1) otsustati viia läbi põhjalik analüüs Kanepi Haldus OÜ tegevuse osas. 31.05.2016
volikogu istungil (protokoll nr 7 punkt 1) kuulati
AS Võru Vesi juhatuse liikme Jüri Miksi ülevaadet
AS Võru Vesi aktsionäriks astumise kohta. Volikogu 27.09.2016 istungil (protokoll nr 10 punkt 2)
otsustati anda vallavalitsusele ülesanne alustada liitumisläbirääkimisi AS-ga Võru Vesi.
Otsustati anda vallavalitsusele nõusolek liitumislepingu koostamiseks AS-ga Võru Vesi.
Astuda AS Võru Vesi aktsionäriks mitterahalise sissemakse teel.
Väljavõtte koostas Õie Põder.
Volikogu materjalidega saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla kodulehel www.kanepi.ee dokumendiregistris.
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Hajaasustuse programmist
Alates 2013. aastast on hajaasustatud maapiirkondades elavatele peredele pakutud toetust
majapidamiste elutingimuste parandamiseks
läbi hajaasustuse programmi.
Toetatakse veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamist
või renoveerimist. Nelja aasta jooksul on Kanepi vallas toetust
saanud kokku 18 majapidamist, mis teeb otsesteks kasusaajateks 77 Kanepi valla elanikku. Kokku on valla toetust jagatud
52 000 eurot, mis teeb keskmiseks toetuse suuruseks majapidamise kohta ligi 2900 eurot. Hajaasustuse programm jätkub
ka 2017 aastal. Selleks, et toetust oleks võimalik saada, peab
toetuse taotleja olema sisse kirjutatud Kanepi valla elanikuks
vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga. Igal aastal
on kahjuks mõnele taotlejale üllatuseks, et sissekirjutus Kanepi valda puudub ja toetust taotleda ei saa.
Palume Kanepi vallas elavatel inimeste kontrollida, kas nad

ikka omavad Kanepi valla sissekirjutust, sest isegi siis, kui täna ei ole plaanis oma kodu elutingimusi parandada, võivad
plaanid aasta jooksul muutuda ning sissekirjutuse olemasolul
1. jaanuari seisuga tekib siiski võimalus taotleda hajaasustuse
programmist toetust. Sealjuures tasub tähele panna, et toetuse
taotlemisel arvestatakse majapidamises elavate inimeste arvu
ja eraldi lisapunkte annavad hindamisel majapidamises elavad
alla 19-aastased lapsed. Seega, mida rohkem inimesi on majapidamisse sisse kirjutatud, seda paremad on toetuse saamise
võimalused.
Hajaasustuse programmi avanemise informatsioonist ja
tingimustest 2017. aastal anname täiendavalt teada valla ajalehes ja valla veebilehel. Küsimuste korral jagab informatsiooni
valla majandusnõunik Ülar Kõrge, e-post majandus@kanepi.
ee, tel 5615 3009.
Ülar Kõrge
majandusnõunik

KÕLLESTE VALLA, VALGJÄRVE VALLA JA KANEPI VALLA
ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI AVALIK VÄLJAPANEK
Kõlleste valla, Valgjärve valla ja Kanepi valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 31.10.-22.11.2016.
Lisaks valla kodulehele, saab ühinemislepingu projekti ja
selle lisadega tutvuda Kanepi vallamajas, Kanepi, Erastvere
ja Põlgaste raamatukogudes.
Ühinemislepingu rahvakoosolekud toimuvad:
14. novembril kell 18.00 Krootuses, vallamaja saalis

16. novembril kell 18.00 Savernas
17. novembril kell 18.00 Kanepis, seltsimaja saalis
21. novembril kell 18.00 Põlgastes, külakeskuse saalis
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitatakse kirjalikult hiljemalt
22.11.2016 Kanepi Vallavolikogule aadressil Turu põik
1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 või e-posti aadressil
vald@kanepi.ee

Kanepi valla elust ja olust
Kalmer Lina on Kanepi vallavalitsuse liige ja kuulub OÜ Kanepi Haldus juhatusse. Artiklit ajendas
kirjutama mure kohaliku veemajanduse olukorra
pärast ning soov kaasa aidata kohaliku elu parandamisele.
Erakonnad leppisid kokku, et vallavalitsusse võiks kuuluda
ka esindajad kohalike ettevõtjate seast, tagamaks, et valla juhtimine oleks läbipaistvam ning arvestataks otsuste vastuvõtmisel ka rahva arvamusega. Võtsin pakkumise vastu, et aidata
kaasa valla arengule.
Esimese asjana kerkis koolimaja, vallamaja ning lasteaia
ajast ja arust küttesüsteemide probleem. Koolimaja vanu ebaefektiivseid nõukogude-aegseid katlaid köetakse siiamaani
puudega ning lasteaeda ja vallamaja kalli põlevkiviõli ning ahjuküttega. Algul olid mõttes uuemad lahendused nagu maaküte ning päikeseküte, kuid pikemal arutlusel jäi peale soodsam uue katlamaja variant, et korraga saaks lahendatud mitme
maja kütteprobleemid. Tegelikult oligi viimane aeg, kuna see
talv andis koolimaja katel märku, et tema aeg on otsas. Tänaseks on olemas projektirahad ning uus katlamaja valmib
koolimaja territooriumile juba sellel talvel. Sellega hakatakse
kütma nii koolimaja, vallamaja kui ka lasteaeda ning tulevikus on tsentraalse kütte võimalus ka Turu tn. kortermajadel,
kui soovitakse. Järgmine suurem probleem oli veemajandus.
Dotatsioonid olid üüratud ning küündisid mõnel aastal lausa
120 000 euroni, aga vee kvaliteet ning süsteemide korrasolek
aina halvenes. Süsteemid olid tähelepanuta jäetud, pumplatele
oli küll rajatud raua ja mangaani ärastusseadmed, kuid hooldust polnud neile 8 aastat tehtud. Neid seadmeid peab pidevalt jälgima, hooldama ning teatud aja tagant filtri sisu välja
vahetama. Probleemiks olid ka süsteemide omandiküsimused, vallale ei kuulunud Põlgaste, Soodoma, Magari ja Kaagvere veepumpla ning mõnedel ei olnud isegi rendilepinguid,
et vald neid kasutada võiks. Põlgastesse oli ehitatud pajuistandus, mis pidi asendama reoveepuhastit, kuid sellisel moel pole antud istandus seadusega kooskõlas ning on kasutamiseks
kõlbmatu, kuna külmemal ajal on istandusse pumpamine
võimatu ning tiikidesse kogunenud reovesi jookseb otse Ahja
jõkke. Samuti pole istanduse alla rajatud vajalikku geomembraani, mis ei laseks reoveel imbuda põhjavette.
Veemajanduse parandamiseks oli mõistlik luua vallale oma
veeettevõte, mis võtaks kõik need süsteemid hallata ning tegevus oleks seadusega kooskõlas. Loodi ettevõte nimega OÜ
Kanepi Haldus, mille omanik on 100% vald ise. Palju on
kirgi kütnud arvamus, et tegemist on ettevõttega, milles on
mängus erahuvid ja selle najal rikastumine. Kanepi Haldus on
valla ettevõte, mis on täielikult nagu valdki audiitori ja riigikontrolli jälgimise all.
Ettevõttel on 2 juhatuse liiget Argo Zoludev ja Kalmer Lina, kes käivad igal nädalal kolmapäeviti koos puhtalt entusiasmist, saamata selle eest peale nurisemise mitte midagi. Imelik
on kogeda, et kui sa teed midagi puhtast südamest ja aitamise rõõmust, siis saad vastu ainult nurisemist ning halvustavat
suhtumist.
Peale 1,5 aastat tegutsemist on Kanepi Haldus suutnud
korda teha kõik suuremad pumplad, kus on välja vahetatud
kõik filtrite sisud ja kompressorid ning vee kvaliteet on viidud
vastavusse kehtestatud normidega. Puurkaevude filtrid olid
juba aastaid tööst väljas ning raua ja mangaani ärastamist ei
toimunud, arusaamatu on ka varem võetud veeproovide võtmise koht, kuna näitajad tundusid paberil korras olevat, kuid
süsteemid ei töötanud.
Vanade trasside tõttu olid veekaod üle mõistuse suured, tänaseni pole möödunud ühtki kuud, kus poleks 2-6 veetrassi
leket. Kanepi Haldusele on muretsetud ekskavaator ja multilift veoauto selle vedamiseks, tänu millele saavad trassid kiirelt
ja odavalt remonditud, muidu oleks tähendanud iga leke vähemalt 1000-eurost väljaminekut. Lisaks on veel väike kommunaaltraktor, millega saab kõnniteed ja platsid lumest ja
tolmust koristada ning suvel muru niita. Kõik, kes on nende
masinate teenustest huvitatud saavad seda tellida Kanepi Hal-

duse käest tel. 59118060, täpsem info asub Kanepi Halduse
kodulehel www.kanepi.ee/vesi/ Teated lingi all.
Lahenduse on saanud ka Põlgaste reoveepuhasti probleem,
volikoguga koostöös on Kanepi Haldus leidnud rahalised vahendid ning tänaseks on Põlgaste reoveepuhasti ehitustööd
juba käimas ning selle aasta lõpuks peaks kaasaegne puhasti
valmis olema. Läbi pikkade läbirääkimiste on lahenenud Põlgaste veepumpla omandiküsimus, tänaseks on pumpla sümboolse raha eest omandatud Kanepi Haldus`-ele.
Üheks suureks probleemiks olid piirkonnad, kus on väljaehitatud uued veetrassid, kuid tarbijad on endiselt ühendatud läbi õuede ja aiamaade kulgeva vana trassiga, mis oli pidevaks veeavariide põhjuseks. Selleks sügiseks on need trassid
käigust väljas ning tarbijad on ühendatud uude veevõrku.
Kanepis Hurmi, Kooli, Paju ja Turu tänaval toimuvad veeja kanalisatsioonitrasside ehitused, mis järjega jõuavad ka Niidu tn. piirkonda, kus avariiohtlikud veetrassid uute vastu välja
vahetatakse. Hurmi tänaval saavad majad lisaks uutele veetrassidele ka kanalisatsioonitorustiku, mis seal varem puudus.
Peamise rahastuse 85 % ulatuses on Kanepi Haldus antud
projektis saanud Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt,
see on riigipoolne toetus, mida tagasi maksma ei pea. Selliseid toetusi Kanepi Haldus rohkem enam ei saa, sest riik on
võtnud suuna toetada ainult neid veeettevõtteid, mis saavad
hakkama ilma valla dotatsioonideta.
Kui soovisime tõsta veehinda tasemele, kus veeettevõte
oleks jätkusuutlik ning vastaks nõutud tingimustele, tekitas
see pahameelt. Samas on poes naljakas vaadata, kui ostetakse
üle 1 euro maksev liitrine, kuid puhastatud ning tuppa jooksva 1m3 ehk 1000 liitri eest ei raatsita kuidagi eurot välja käia.
Antud olukorras ei jää Kanepi Haldusel muud üle, kui
peab kõik oma veesüsteemid kiirelt liitma suurema veeettevõttega, et teenuse säilimine oleks võimalik. Küsitakse, miks
ei tehtud seda kohe enne OÜ Kanepi Haldus loomist. Seadus
ütleb selgelt, kui ühisveevärk ja kanalisatsioon kuuluvad vallale, peab vald välja kuulutama riigihanke ja leidma läbi selle enda veesüsteemidele haldaja ehk teenuse osutaja, kes siis opereerib valla süsteemidega. Teenuse pakkuja hoiaks süsteemid töös
ning küsiks teenuse eest elanikelt raha, samas omamata mingit
huvi teha investeeringuid ning parandusi, kuna peaeesmärk
on teenida võimalikult palju kasumit. Kuid kui ühisveevärk
ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis ehk
nagu praegu OÜ Kanepi Halduse käes, võib vald läbi oma
ettevõtte ise hallata oma süsteeme, tehes vastavalt vajadusele
investeeringuid ning parandusi. Tänu sellele neid praeguseid
investeeringuid ja parandusi tehaksegi ning iga-aastaselt maksab hetkel vald läbi Kanepi Halduse 60 000 eurot dotatsiooni,
et süsteemid toimiksid.
Et saada suure veeettevõtte osanikuks peab olema ette näidata käive ehk teenuse müük, mille järgi arvutatakse sinu osalus antud ettevõttes; trasside hulk ja maksumus siin rolli ei
mängi. Tähtis on süsteemide korrasolek: ükski äriettevõte ei
liida endaga veeettevõtet, kellel puuduvad puhastid, korras
veepumplad ja trassid. Kanepi Haldus on 1,5aastaga suutnud
viia süsteemid tasemele, kus me oleme kõlbulik osanik suurele
veeettevõttele. Hetkel on pooleli Kanepi Halduse liitumisläbirääkimised liitumaks AS Võru Vesi aktsionäride ringiga. Tõenäoliselt 1. jaanuarist oleme me AS Võru Vesi aktsionärid ning
edasi hakkab tegelema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenustega AS Võru Vesi. Mis saab veehinnast? Peale liitumist kehtestatakse sama hind, mis on Võrus, sest seadus ei luba kehtestada
ühel ja samal veeettevõtjal eri piirkondades erinevaid hindu.
Teistpidi oleks aga lugu siis, kui AS Võru Vesi pakuks meile
teenust, sel juhul võiks ta kehtestada sellise hinna nagu firmale
vajalik, aga antud juhul ei ole see võimalik.
Praegu tunneme juhatusega, et oleme teinud kõik sammud
selleks, et Kanepi valla veesüsteemid toimiksid ning puhas
joogivesi voolaks meie kraanidest ka tulevikus. Soovin Teile
kõigile ilusat advendiaega ja ilusat aasta lõppu.
Kalmer Lina
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Kanepi valla sümboolika
Kanepi Vallavolikogu 20.30.1997 istungil nr 3 otsustati
kuulutada välja valla sümboolika konkurss. Konkursi võitjale määrati auhinnarahaks 5000 krooni.
Moodustati komisjon, liikmed Ülo Leib, Olev Pärna, Jüri Pallo, Milvi Hirvlaane.
Kavandeid laekus üheksalt autorilt. Volikogu 21.08.1997 istungil nr
7 tunnistati võitjaks kavand IV nimetusega „Niidu“, autor Urve Valge.
Komisjoni ettepanekul täiendati kavandit:
Värvitoonide puhul põhitoonina kasutada sinist järvederohkuse
sümbolina; lüüra kollast-kuldset tooni Kanepi kultuuriloolise tähtsuse
rõhutamiseks; tammeleht roheline ainulaadse tammiku sümboliseerimiseks.
Kujundis asendada kuke kujutis aotähe kujutisega, mis kirikutornis
esialgselt on olnud ja mis sümboliseerib vaimsust ning praost Rothi rolli
lõunaeestikeelsete kihelkondade hariduse-, keele-, kultuuri arendamisel.
Riigisekretär Uno Veering kinnitas Kanepi valla vapi ja lipu kavandi
18.11.1997. Volikogu 26.03.1998 istungil nr 2 võeti vastu määrus nr

2, millega kinnitati Kanepi valla põhimääruse uus redaktsioon ja sellega
ka valla sümboolika ja selle kasutamine. Heraldikanõukogu otsusega jäi
alles 3 värvi: sinine, hõbe ja valge,
Valla vapp ja lipp said valmis ning pühitseti 1997.aasta jõulude ajal
vastvalminud vallamajas.
Riigikantselei kodulehel on esindatud kõigi Eesti omavalitsuste
sümbolid ja üldine seletus kasutamise kohta
Omavalitsusel võib olla oma lipp, vapp, aumärgid ja muud sümbolid.
Enne vapi või lipu kehtestamist küsitakse Riigikantselei arvamust nimetatud sümbolite kohta. Riigikantselei tagab omavalitsuste vappide
ja lippude vastavuse heraldikanõuetele ning kontrollib, et need ei oleks
äravahetamiseni sarnased mõne ajaloolise või kasutuses oleva vapi või
lipuga.
Peale kehtestatavate sümbolite kohta positiivse arvamuse saamist Riigikantseleist kehtestab volikogu omavalitsuse sümbolid ja nende kasutamise korra.

Kanepi Vallavolikogu 1997.a. 21.augusti otsus Kanepi valla vapi konkursi tulemuste kohta.

Kanepi valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik väljapanek
Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu on 11.10.2016 otsusega nr
40 vastu võtnud Kanepi valla üldplaneeringu ning suunanud selle avalikule väljapanekule.
Kanepi valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande
avalik väljapanek kestab 24.okt - 21.nov 2016. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 21. novembril kl 15:00 Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1,
Kanepi).
Kanepi Vallavolikogu algatas 24.03.2015.a otsusega nr 1-1.3/12 Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on
valla ruumilise arengu põhimõtete kaasajastamine, mis
vastaksid muutunud sotsiaalmajandusliku, kultuurilise
ja looduskeskkonna arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on toetada valla ruumilist
arengut ja tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures.
Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile.
Üldplaneeringuga paralleelselt on läbi viidud keskkon-

namõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi
mõjusid ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Planeeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on:
Koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja on Kanepi
Vallavolikogu.
Koostamise korraldaja on Kanepi Vallavalitsus (Turu põik
1, Kanepi alevik 63301 Põlva maakond tel.: 7976310,
e-post: vald@kanepi.ee).
Koostaja on Hendrikson&Ko OÜ (Raekoja plats 8,
51004 Tartu; Lennuki 22 10145 Tallinn)
Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel www.kanepi.ee ja tööpäeviti vallavalitsuses tööajal
ja. Planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta saab
avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 21. novembrini
aadressil Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi või
e-posti aadressil vald@kanepi.ee.

Kanepi vald
Vapi kirjeldus: sinise ja hõbedaga õnarlõikes sarikjaotatud
kilbil hõbedased tammeleht ja kannel, aupunktis täht.
Lipu kirjeldus: sinise ja valgega õnarlõikes sarikjaotatud väljal valged tammeleht ja kannel, aupunktis täht. Lipu laiuse ja
pikkuse suhe on 1:1, normaalsuurus 105x105 cm.
Selgitus: sümbolid võeti kasutusele 18. novembril 1997.
Kasutamise kord: vallamaja eest on vallalipp heisatud koos
Eesti lipuga alaliselt. Vallalipu võivad heisata kõik valla kodanikud, ettevõtted ja organisatsioonid. Lipp heisatakse riiklikel
pühadel, tähtpäevadel, vallapäeval, perekondlikel sündmustel
ning muude sündmuste puhul.
Allikas: www.riigikantselei.ee

Riigikantselei Sümboolikaosakonna kinnitus 18.11.1997 Kanepi valla vapi ja lipu registrisse
kandmise kohta.

Uus hoog noorte arengusse

2016. aasta alguses võttis Eesti Noorsootöökeskuse koostööettepaneku vastu 61 Eesti
omavalitsust ja neist moodustati 12 koostöögruppi, kus on kaardistatud ühised noortevaldkonna arenguvajadused ja -eesmärgid ning koostatud ka ühine tegevuskava seatud
eesmärkide saavutamiseks.
Tähelepanu pööratakse piirkondadele, kus noortel on vähem võimalusi noorsootöös osaleda ning tegevuste võti
on omavalitsuste koostöö ehk pakutavate võimaluste ühine eestvedamine.
Positiivne rahastusotsus võimaldab Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdadel alustada noorsootööalase koostööprojektiga, mida veab juhtpartnerina Põlva vald. Projekti tegevused kestavad kaks aastat. Selle aja jooksul
alustavad valdades mitmed uued huviringid, pakutakse erinevaid noorsootöö teenuseid ja saab toimuma põnevaid ettevõtmisi. Uute tegevustena pakutakse seikluskasvatust, tantsuringi, adrenaliiniklubi, batuutidel hüppamist,
draamaringi, kettagolfi ja meediaringi. Täpsemat infot jagatakse valdade noortekeskuste infokanalite vahendusel.
Kanepi vallas on projekti kontaktisikuks Kanepi Avatud Noortekeskuse juhataja Kadri Kiho. Lisainfot edasiste
tegevuste kohta saab temalt küsida. Projekti rahastatavad tegevused on noortele vanuses 7-26 aastat ja toimuvad
kõik tasuta.
Esimene ühistegevus Kanepi ja Valgjärve noortele toimub 11.-12.novembril SavernaKülakekuses. Kahepäevasel kogunemisel saab tutvuda lavavõitluse ja sellega seonduvate põnevate teemadega, kuhu oodatakse noori alates
5.klassist. Registreerimine toimub noortekeskustes kuni 7.novembrini.
Projekti tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Janika Usin
Põlva Vallavalitsus
abivallavanem ja projekti kontaktisik
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender november - detsember 2016
Aeg

Sündmus

19.11 kell 12.00
27.11 kell 16.00
27.11 kell 17.00
7.12
9.12 kell 11.00
10.12 kell 10.00
10.12 kell 12.00
11.12 kell 14.00
14.12 kell 16.00
17.12 kell 17.00
18.12 kell 12.00
30.12 kell 21.00
31.12 kell 22.00

Lastehommik
Esimese advendi tähistamine Kanepi alevi jõulukuuse juures
Advendi tähistamine Põlgaste jõulukuuse juures
Johansonid ja Krista Citra Joonas
Jõululavastus lastele „Vaibaaluste jõuluunistus“
Jõululaat
Lastehommik
Muinasjutuball lastele Kanepi Seltsimajas
Kanepi valla koduste laste jõulupidu
Kanepi vald 25 Kontsertaktus ja pidu
Põlgaste paikkonna pensionäride jõulupidu
Aastalõpu peoõhtu
Aastavahetuse pidu

13.12
17.12

Kõlleste valla eakate jõulupidu
Kõlleste valla jõulupidu, ansambel Lihtsad Poisid

ÕNNITLEME!

Toimumiskoht/ Korraldaja

KANEPI VALD

Sünnipäevad
detsembris

Erastvere Raamatukogu-Külakeskus
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste Raamatukogu - Külakeskus
Varbuse Muusikamõis
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Erastvere Raamatukogu- Külakeskus
MTÜ Kodupere
Põlgaste Raamatukogu-Külakesus
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste Raamatukogu-Külakesus
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus
Kanepi Seltsimaja

KÕLLESTE VALD

85
07.12 Lehte
Kikerman
75
01.12 Aili Pettai
23.12 Paul Paland

Sündinud lapsed
Pilleriin Ziugov, Magari küla

Õnnitleme vanemaid!

VALGJÄRVE VALD
11.12 kell 11.00
16.12 kell 19.00
30.12 kell 20.00

		

Jõululaat
Valgjärve vald 25 ja täiskasvanute jõulupidu
Aastalõpupidu täiskasvanutele

Uuel hooajal uue hooga
Kanepi Seltsimajas algas uus hooaeg ning uue
hooga on oma töid-tegemisi alustanud kõik isetegevuslaste kollektiivid.
Väikese muudatusena ei juhenda naisrahvatantsurühma
enam Mari Rüütli, vaid tantsuõpetaja Reelika Poroson. Mari jätkab segarahvatantsurühmade juhendajana. Avapeol sai rahvas
tantsida ühe oma lemmikansambli „Viiser“ saatel, lõbus seltskond tegi peo lõpus ka omapoolse improviseeritud etteaste,
mis kõigile hea tuju koduteele kaasa andis. Aitäh toredatele
tantsuhuvilistele, kes alati oma mõnusa osalusega kohalikele
peoõhtutele särtsu lisavad!
Uuel hooajal tegevust alustanud Perenaiste Klubi saab seltsimajas kokku kord kuus, teisipäeviti. Juhendajateks ja eestvedajateks on tublid kohalikud tegijad Liivi Kodas ja Helina Sarnit.
Osalejaid on igas vanuses, omavahel jagatakse parimaid nippe
ja kogemusi. Oma retseptidest on plaan teha ka Kanepi Perenaiste Klubi kokaraamat. Seni on valmistatud purkidesse boršipõhja, tehtud kõrvitsast erinevaid roogasid, on küpsetatud
sprotipirukat ja pulgakooke. Klubi tegemistesse on osalema
oodatud kõik huvilised.
Traditsioonilistel perehommikutel oleme koos vaadanud
multikaid, meisterdanud kõrvitsalaternaid, küpsetanud õunakooki, joonistanud pilte suvest ja vestelnud päevakohastel
teemadel. Selleks aastaks on perehommikud peetud, jätkame
uuel aastal.
Samuti toimus seltsimajas traditsiooniline hingedepäeva
teeõhtu. Sel aastal said kohalviibijad osa õdusast salongiõhtust, kuhu sobis suurepäraselt Kanepi Harrastusteatri etendus
„Tulejutt“, omi mõtteid jagas Margit Lail ja sellel järgnes mõnus
vestlus teetassi taga.
Tulemas on jõuluaeg. Esimese advendi tähistamisel osalevad
sel aastal lisaks Kanepi Segakoorile ka tantsukollektiivid ja sama
programmiga rõõmustatakse rahvast nii Kanepis kui Põlgastes.
Kõik on oodatud järjekordsele Kanepi Jõululaadale kus peaesinejaks on „Lõõtsavägilased“ ja oodata on mitmeid toredaid
üllatusi.
Aastavahetuse pidu seltsimajas ootab taas kohalikku rahvast ühiselt uude aastasse astuma, saatjaks mõnus muusika ansamblilt„Parimad Poisid“, kus üheks muusikuks meie omakandi
mees Valeri Roht, kes mängib Havaikitarri. Võimalus on tellida
ette ka kaetud laudu. Nagu ikka, on ka see öö täis üllatusi!

70
28.12 Olev-Ferdinand
Lina
30.12 Mall Aigro

Valgjärve kooli võimlas
Maaritsa kultuurimaja
Valgjärve

Hea muusikasõber!
Meil on au ja rõõm tutvustada uut talvist Salongikontsertide sarja, mille avataktid
teevad juba 7. detsembril Johansonid koos võrratu Krista Citra Joonasega. Pereansamblite koosmäng jätkub
uuest aastast Paul Kirstjan ja
Indrek Kalda isa-poja duoga,
sõbrapäeva eel astuvad vaat
et oma kodulaval üles Eeva
Talsi ja Villu Talsi ning käädripäeval, 17. märtsil, on püüne The ILVES Sisters’i päralt!
Piletid Piletilevist või tund
enne algust kohapeal. Veeda
perekondlikult soe talv Varbusel!
Kalev Lindal

Rõõmsate kohtumisteni!
Marju Jalas
Hea maaomanik,
anna oma maa rendile. Maasikakavatusega tegelev talu soovib võtta rendile 5-10 ha põllumaad. Tähtis on, et maa asub veekogu lähedal. Hea maa korral oleme valmis maksma korraliku renditasu. Heiki Tomson. Helista 5099920 või kirjuta ht.instruktor@gmail.com.

SPORTIMISVÕIMALUSED KANEPI VALLAS
TEGEVUS

TOIMUMISE AEG

TOIMUMISE KOHT

LISAINFO

Võimlemine

Esmaspäeviti kell 18.00-19.00
Kolmapäeviti kell 18.00-19.30

Kanepi Gümnaasiumi
peegelsaalis
spordisaalis

Maiken Keldu 5283267

Step- aeroobika

Teisipäeviti kell 19.00
Neljapäeviti kell 19.00

Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse
saalis

Irina Kruusla 53445640
Karin Joala 551 73 75

Võimlemine

Kolmapäeviti kell 18.00

Erastvere Raamatukogu-külakeskus

Tiiu Ziugmann 53884391

Terviseklubi kepikõnnid

Esmaspäeviti kell 19.00
reedeti kell 19.00

algus Kanepi kirikuplatsilt

Vaike Meesak 56 474 903

Lauatennis

Teisipäeviti kell 18.00
Neljapäeviti kell 18.00

Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse
vana koolimaja osas

Irina Kruusla 53445640

Pallimängud

Kolmapäeviti kell 18.00- 19.30
Reedeti kell 18.00- 19.30

Kanepi Gümnaasiumis

Margus Nemvalts 51947299

Kanepi
Teataja

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

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

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

MÄLESTAME
Viktor Mäekink 27.04.1946-01.10.2016
Gunnar Ilus 04.10.1955-16.10.2016

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

