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Vallavanema veerg

Ülevaade tegevustest
Kanepi vallas

1. ja 12.klass esimesel septembril. Kanepi Gümnaasiumis algas uus õppe-aasta: esimesse klassi astus 22 õpilast, 10.klassi
15 õpilast, kokku õpib koolis 174 õpilast. Kanepi kooli asus tööle 4 uut õpetajat: gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, haridustehnoloog -informaatikaõpetaja, eesti keele õpetaja ja klassiõpetaja. Foto: Aino Mõttus

• Kanepi-Erastvere kergliiklustee ehitus kulgeb plaanipäraselt. Oktoobri
lõpuks peaks olema valmis korralik ja
valgustatud kergliiklustee.
• Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK) on esitatud projektid Kanepi aleviku Hurmi, Kooli, Niidu,
Paju, Turu ja Turu põik tänavate veeja kanalisatsioonitrasside ning Kanepi biopuhasti rekonstrueerimiseks. Mõlemad projektid on läbinud
esimese vooru ja ootavad hindamist KIK-i nõukogus. Otsuse rahastamise kohta peaksime teada saama detsembri keskpaigaks.
• Põlgaste mänguväljaku ümber rajatakse aed. Lepingu järgselt peaks
tööd valmima 20. oktoobriks.
• Kanepi lasteaia torustikud on pärit hoone ehitamisese ajast. Järjest sagenevate lekete tõttu on alustatud uue torustiku projekteerimisega, et
seejärel vahetada välja olemasolev torustik.
• Eelarvestrateegia arutelud on peetud ja lehe ilmumise ajaks strateegiagi vastu võetud. Järgnevatel aastatel on ees ootamas mitmed olulised
investeeringud. Suures osas on need seotud kommunaalmajandusega
(veemajandus, Kanepi jäätmejaam, valla hoonete küttelahendused). Investeeringukavas oleme kavandanud ka Põlgaste kergliiklustee ehituse.
Need on nägemused, mida vald on strateegias ette näinud ja vajalikuks
pidanud. Kuna tegemist on suuremahuliste investeeringutega, siis sõltuvad need projektid suuresti kaasrahastusest.
• Jõksi järve äärne ala, koos paadisilla, slipi ja infotahvliga peaks valmima
oktoobrikuu jooksul.
Soovin kõigile värviküllast ja toredat sügist!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Kaks kaunist kingitust Kanepi kihelkonna
340. aastapäeva puhul
Mõnikord
ilmuvad
päevavalgele huvitavad ja kultuurilooliselt olulised esemed
just tähtpäevade ajal, seekord
Kanepi kihelkonna
340. aastapäeval.
Avatud talude kohvikute
päeval pöördus minu poole noor mees, kes
järgnenud kokkusaamisele tuli uhke musta lipuvardaga, mis oli kuulunud Erastvere
Perenaisteseltsile, mida kinnitas ka hõbedane tunnustusplaat Erastvere Vallavalitsuselt
20.09.1936. aastast. Kaks hõbenaela olid
löödud lipuvardasse ilmselt lipu pühitsemisel. Lipuvarda üleandja oli Kullo-Peep
Kongo Mäe-Jakabi talust vanast Erastvere

Erastvere Perenaisteseltsi lipuvarras hõbedase tunnustusplaadiga
1936. a. Foto: Kristel Kuslap

suurekülast. Tema vaarema, Erastvere Perenaisteseltsi kauaaegne esinaine Salme Oja oli
selle nii osavalt ära peitnud, et kogu nõukogude aja seda keegi ei leidnud ega hävitanud.
Erastvere Perenaisteseltsi lipu andis 1967.a.,
tollal 79-aastane Salme Oja hoida oma sugulasele Salme Vesile, et ta viiks selle vabasse
maailma. Talle näidati ka lipuvarrast selle peidukohas vanas aidas teiste keppide-õrte taga,
kuid seda kaasa viia ei olnud võimalik.
Nii rändas see 1929. a. Kuldijüri talu peretütre Virve Arrase poolt kangakudumise
kursuste lõputööna valminud lipp Kanadasse aukohale Toronto eesti naiste etnograafiaringi. See lipp esindas Erastveret ka Torontos
toimunud ESTO-del maakondlikel näitustel. Kuni aastani 1990, mil allakirjutanul tekkis võimalus lipp Salme Vesil külas käies tagasi tuua. Kanepi kodukandi päeval 1991.a.
eksponeeriti lippu esmakordselt Kanepi koolimajas toimunud käsitöönäitusel. Salme
Oja oli siis juba manalateele läinud. Näituse
avamisel viibis tema 80-aastane tütar Armilda Kongo. Lipp anti üle ERM-ile järgmisel
aastal Salme Vesi, Virve Arrase, Ene Kuusneeme ja allakirjutanu poolt. Seekordsel Kanepi seltsimaja käsitööringi näitusel oli vaatamiseks väljas ka 3 meetri pikkune lipuvarras.
See on asjaosaliste soovil planeeritud samuti üle anda ERM-ile. Seal on ka lipuvardata
Kooraste Maanaiste Seltsi lipp. Mine tea, ilmub ehk seegi ühel heal päeval välja!
Sellega üllatused Kanepi Kihelkonnapäevade ajal ei lõppenud. Käsitöönäituse ülespaneku ajal tuli Ülle Lill ja rääkis, et ta tahaks
mingi eseme kohta arvamust saada. Nii kui
ta korralikult pakitud eseme nähtavale tõi, oli
selge, et see on meie Kanepi Lauluseltsi lipuvarda otsik lüüraga. See rõõm oli erakordselt

suur. Lahkelt oli ta nõus oma leiu lauluseltsile
üle andma. Enne kui see kaunis lüüraga lipuotsik koos hästi säilinud rohelist-kollast-punast värvi punutud lipunööriga Erastvere
Perenaisteseltsi lipuvarda ees eksponeeritud
kauni pitslina peal oma koha koos legendiga
leidis, võttis juhatus rõõmsalt rivvi lauluseltsi
ajaloolise lipu lipuvarda otsiku vastuvõtmiseks proua Lillelt.
Lipuvarda otsik jääb esialgu lauluseltsi valdusse. Lauluseltsi lipp on üle antud Tallinna Teatri ja Muusikamuuseumile. Esmapilgul ei tea veel, kas see lipuvarda otsik kuulus
Kooraste mõisa poolt Kanepi Lauluseltsile
kingitud lipu juurde esimesele üldlaulupeole
sõiduks Kanepi meeskoorile või on see raske
lüüra vasest lipuvarda otsikule pisut hiljem lisandunud.
Võib ainult oletada, et seda ajaloolist lippu hoiti väga hoolega ja meeskvarteti kontsertreisideks pärast suurt võitu teisel üldlaulupeol kasutati kergemat lipuvarrast. Ka rasket
villast originaal-lippugi ei saanud lauluvankril ilmastikuolude räsida kaasa võtta. On ka
võimalik, et sarnaseid lüürasid lipuvarda otsikule valmistati Tartus spetsiaalses töökojas.
See kõik ei tumesta meie suurt rõõmu selle
leiu üle.
Täname mõlemaid lahkeid annetajaid
kultuurilooliselt oluliste kingituse eest Kanepi kihelkonna 340. aastapäeva puhul. Teeme
kummarduse ka manalateele lahkunud kultuurihoidjatele – Salme Ojale ja Ülle Lille
emale Laine kiilole, kellel võis kultuurimaja
majahoidjana selle lüüra päästmisel tulevastele põlvkondadele oma roll olla ja Natalie
Häelmannile, kelle vanast lammutatud aidast see haruldus leiti.
Milvi Hirvlaane

Ülle Lill annab lüüra Kanepi Lauluseltsi juhatusele. Foto: Ülle Sillamäe

Lipuotsiku lüüra koos Leili Sarapuu isa segakoori mütsiga (1937. a.).
Foto: Ülle Sillamäe
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Kanepi valla 2015. aasta kolmanda lisaeelarve
vastuvõtmine
Kolmas lisaeelrve on koostatud kogumahuga
13 891 eurot. Eelarve põhitegevuse tulusid on
suurendatud 13 891 eurot: tulud kaupade ja teenuste müügist 3860 eurot; sihtotstarbelise toetusena on laekunud 4531 eurot; muude tulude eelarve 5500 eurot (üle planeeritud eelarve laekunud
kaevandamisõiguse tasu).
Eelarve põhitegevuse kulusid on suurendatud
13 891 eurot:
vallavalitsuse personalikulud 2200 eurot (finantsnõunikule välja makstud tasu kasutamata puhkusepäevade eest); POL ja MOVL liikmemaks 1050
eurot; sporditegevuse majandamiskulud 400 eurot; vaba aja ürituste personalikulud 1340 eurot
ja majandamiskulud 775 eurot; Erastvere raamatukogu-külakeskus majandamiskulud 186 eurot;
Kanepi seltsimaja majandamiskulud 400 eurot;
Kanepi lasteaia majandamiskulud 1529 eurot; Põlgaste lasteaia majandamiskulud 1434 eurot; Kanepi Gümnaasium toitlustamiskulud 2597 eurot;
õpilasveo eriliinid, eraldised 1980 eurot.
Huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse
toetamise kord
Toimus määruse eelnõu teine lugemine. Määruse
eesmärgiks on kehtestada ühtsed põhimõtted valla eelarvest huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamiseks väljapoole valda.
Isiku volitamine ja volituste tagasivõtmine
Lõpetatakse Ando Veebeli volitused ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 5 lõikest 3 ja § 11
lõigetest 2 ja 3 tulenevate toimingute tegemiseks
ning volitused antakse Meelis Tiirikule.
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord
Toimus määruse eelnõu teine lugemine. Määrusega kehtestatakse ühtne Kanepi valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sünnitoetuse esimese osa suuruseks on 192 eurot. Sünnitoetuse teise osa suuruseks on 128 eurot; matusetoetuse suuruseks on 160 eurot; esimesse klassi astuja toetuse suuruseks on rahalises
väärtuses 50 eurot; koolilõputoetuse suuruseks
on 50 eurot; prillitoetuse piirmääraks on 32 eurot; Tšernobõli veteranide toetuse piirmääraks on
128 eurot; küttetoetust määratakse rahalises väärtuses kuni 150 eurot. Otsustati koolilõputoetuse
suurus rakendada 16. juunist 2015.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Taotleda Põlgaste keskus 7a asuva mänguväljaku alune maa munitsipaalomandisse. Taotletaval maal asuvad rajatised kuuluvad Kanepi valla
omandisse. Maa antakse munitsipaalomandisse
tasuta.
Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine
Otsustati kinnitada Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimeheks Argo Zoludev.
Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
Otsustati kinnitada hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon koosseisus: esimees Argo Zoludev, aseesimees Sirje Kongo, liikmed Ilvi Suislepp, Marju Jalas, Eha Sööt, Irina Kruusla, Kadri
Sprenk.
Kanepi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade muutmine ja kinnitamine
Määruse muutmise eesmärgiks on vallavalitsuse
struktuuris täiendava töökoha loomine- volikogu
sekretäri töökoht, koormusega 0,5. Volikogu sekretäri tööülesanneteks on volikogu ja volikogu komisjonide dokumentatsiooni korraldamine (volikogu istungite ettevalmistamine ja protokollimine
ning volikogu komisjonide koosolekute protokollimine, protokollide registreerimine dokumendihaldusprogrammis, protokollide avalikustamine).
Kanepi Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
Täiendatakse kehtivat palgajuhendit ja kehtestatakse volikogu sekretäri töötasuks 500 eurot
(bruto) ühes kalendrikuus. Määrust rakendatakse 18.augustist 2015. Uus finantsnõunik Kersti
Kaaver asub tööle alates 21.augustist. Volikogu
sekretärina asus tööle Õie Põder 18. augustist.
Otsustati vastu võtta protokolliline otsus - laenujääki suurendada 320 000 euroni.

Toimus väljasõidu istung Põlgaste. Tutvuti
Kaska-Luiga talu tegemistega.
Kanepi valla arengukava tegevuskava ja
eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja
avalikule väljapanekule suunamine
Toimus eelnõu esimene lugemine. Ülevaate
arengukava tegevuskava projekti kohta andis
majandusnõunik Ülar Kõrge. Tegevuskavas
on tehtud rida muudatusi võrreldes eelmise arengukava tegevuskavaga. Tegevustes on
peale muudatuste sisseviimist sõnastused
järgmised:
Jõksi järve ranna ja laululava korrastus aastatel 2016-2019; Kanepi Jaani kiriku ja kinnistul asuvate rajatiste renoveerimine, abihoone
rajamine aastatel 2016-2019; Kanepi aleviku
Hurmi, Kooli, Niidu, Paju, Turu, Turu põik
tänavate ühisvee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, biopuhasti ümberehitamine
aastatel 2016-2019; Kanepi Gümnaasiumi
ruumide renoveerimine aastatel 2016-2019;
Kanepi Gümnaasiumi kodunduse klassi loomine aastal 2017; Põlgaste kultuurimaja saali ja laululava elektrivarustuse ja valgustuse
rekonstrueerimine aastal 2016; Kanepi seltsimaja parkla väljaehitamine aastatel 20182019; Põlgaste keskuse küttesüsteemi üleviimine maaküttele ja päikeseküttele aastal
2015; Kanepi valla üldplaneeringu ja arengukava koostamine aastal 2016.
Kavas on ette nähtud uued tegevused:
Kanepi aleviku jäätmejaama ehitus aastatel
2016-2017 summas 250 000 eurot, valla osalus 15%; Kanepi aleviku vallaasutuste üleviimine taastuvküttele, hakkepuidu katlamaja ja
termotrasside ehitus aastatel 2016-2017 summas 350 000 eurot, valla osalus 50 000 eurot;
Põlgaste asula vahelise kergliiklustee ja valgustuse rajamine aastal 2017 summas 200 000
eurot, valla osalus 15%, muu taotleme fondidest; Põlgaste reservkaev-pumpla rajamine
aastal 2017 summas 220 000 eurot, taotleme
KIK-ist vahendeid, valla osalus 15%; Kanepi
lasteaia kütte ja veetorustiku rekonstrueerimine aastal 2017 summas 20 000 eurot, kaasame fonde; Kanepi lasteaia katuse rekonstrueerimine aastal 2019 summas 20 000 eurot,
taotleme raha fondidest.
Eelarvestrateegia projekti tutvustas finantsnõunik Kersti Kaaver. Oma ettekandes andis ta lühiülevaate Eesti sotsiaalmajanduslikust keskkonnast, riigi eelarvestrateegiast
2016-2019 ja Kanepi valla rahvastiku muutustest ning tutvustas eelarvestrateegia perioodi koondeelarvet, põhitegevuse tulude ja
–kulude kujunemist, võrrelduna Põlvamaa
omavalitsuste tulude-kulude koondaruandega 2015-2018 (kinnitatud 2014.aasta sügisel), andis ülevaate füüsilise isiku tulumaksu
tegelikust laekumisest Põlvamaal 2015.aastal
ning tulumaksu tulude arvestamisest eelarvestrateegia perioodiks, investeerimis- ja finantseerimistegevusest ning likviidsete varade
muutustest. Otsustati kiita heaks Kanepi valla
arengukava tegevuskava ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2016-2019 projektid ning suunata avalikule väljapanekule.
Weizenbergi 2A abihoone eelprojekti arutelu
Eesmärk on rajada abihoone (WC) Kanepi
kiriku taga olevale alale (praegune lagunenud
hoone). Projekt on valmis, läheb kooskõlastuseks Muinsuskaitseametisse ja Kanepi Jaani
Kiriku Kogudusele.
Põlgaste 11 - 8 korteri ostmine sotsiaalkorteriks
Otsustati Põlgaste 11-8 korterit sotsiaalkorteriks mitte osta.
Põlgaste mänguväljaku rajamise lõpetamine
Ettepanek - rajada täpselt sama mänguväljak
ka Põlgastesse nagu on Kanepis. Samad atraktsioonid ja aed ümber. Lahendab vallavalitsus.
Volikogu istungi protokollidega saab tutvuda
valla kodulehel - www.kanepi.ee -dokumendiregister; valla raamatukogudes ja vallamaja
kantseleis.
Kokkuvõtted koostas volikogu sekretär Õie
Põder
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Kanepi vallas on ametis uus finantsnõunik
Alates augustist 2015 töötab
Kanepi vallas finantsnõunikuna
Kersti Kaaver:
Kõrghariduse omandasin Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, mille bakalaureuseõppe lõpetasin 1996.aastal ja
hetkel õpin samas magistriõppes. Magistritöö teemaks on „Kohalike omavalitsuste
eelarve jätkusuutlikkus“, mille teoreetilisi
meetodeid loodan kasutada edaspidiselt
Kanepi valla finantsandmeid analüüsides,
eesmärgiga aidata kaasa kvaliteetsete andmete edastamisele juhtimisotsuste tegemiseks. Minu eelmine tööandja oli Haanja
Vallavalitsus, kus töötasin 3 aastat pearaamatupidajana. Tööülesannete hulka kuulusid raamatupidamisliku töö juhtimine
vallas, sh valla eelarve- ja eelarvestrateegia
koostamine, finantsalaste juhiste ja korda-

de väljatöötamine, riigihangete korraldamine, valla majandusaasta aruande koostamine, jpm. Enne seda töötasin 14 aastat
panganduses erinevatel ametipositsioonidel, alustades laenujuhist kuni krediidijuhini SEB Pangas, täpsust, korrektsust ja
pühendumust nõudvates ametites.
Elukohaks on Võru linn, kus olen sündinud ja kasvanud. Mul on 15-aastane
poeg, kes õpib Võru Kreutzwaldi Kooli
9-ndas klassis. Vaba aega veedan sportlikult – jooksmine, suusatamine, atleetvõimlemine, samuti meeldib lugeda, kinos-teatris-kontsertidel käia, sõpradega
suhelda.
Lugupidamisega
Kersti Kaaver
Tel 797 6323
finants@kanepi.ee

Kanepi valla uus finantsnõunik
Kersti Kaaver. Foto: erakogu

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
taotlemise tähtaeg on 1.november 2015
Toetuse taotlemiseks esitab
taotleja määruse lisas toodud
vormikohase taotluse vallavalitsusele iga aasta 1. novembriks
(korraline taotlus).
Taotlusvoorude välised taotlused (erakorraline taotlus) tuleb esitada vähemalt
kuu aega enne ürituse toimumist. Erakor-

ralisi taotlusi rahastatakse vabade eelarvevahendite olemasolul.
Kanepi Vallavolikogu 19.05.2015 määrusega muudeti 20.05.2014 vastuvõetud
määrust:
1. Vallavolikogu määruse kohaselt saavad nüüd toetust taotleda vaid Kanepi
vallas registreeritud seltsingud/ kodanike-

ühendused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja eraisikud kelle alaline elukoht
on rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas.
2.Toetuse summale kinnitati piirmäär,
milleks on 1000 eurot ühe taotleja kohta.
Info: Kristel Kuslap 56601337 kultuur@kanepi.ee

Algamas on uus mälumängu hooaeg
Kanepi Seltsimajas on mälumängu huvilised kohtunud juba neljal
hooajal. Uuel, viiendal hooajal
on kavas mitmed muudatused.
Hakkame mälumänge korraldama koostöös naabervaldadega
ja turniirid toimuvad lisaks Kanepile ka Savernas ja Krootusel.

Ootame osalema kuni nelja-liikmelisi
võistkondi. Igal kohtumisel on küsimused teemade kaupa, lisaks uudispõhised
küsimused ja mõned küsimused ka selle
valla kohta, kus kohtumine toimub. Esimesel turniiril 23. oktoobril Kanepi Seltsimajas on teemaks käimasoleva muusika-aastaga seoses Eesti muusika. Järgmised

teemad anname teada juba iga uue turniiri eel. Hooaeg kestab kuni aprillini, seega
igas vallas toimub kaks kohtumist. Viimasel kohtumisel selgub üldvõitja, toimub
autasustamine ja meeleolukas peoõhtu. Hooaja kõige edukamale mälumängu
võistkonnale on kindlasti vääriline auhind.
Ootame aktiivset osalemist!

Tunnustame meie ettevõtjaid!
Põlva Maavalitsus, Põlvamaa
Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulutavad
välja konkursi selgitamaks välja
silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtted
Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on
enim positiivselt mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud
elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muutnud maakonda
atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele.
Kategooriad:
1. MASTIMÄND: tunnustatakse ettevõtet, mis on turul tegutsenud üle viie
aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest,
on oluline piirkonnale/vallale ning mis

on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik. Hindamise aluseks on tehtud investeeringud,
ettevõtte ajalugu, positiivne tähelepanu,
originaalsus, olulisus, ning uuenduslikkus.
2. TÕUSEV TÄHT: tunnustatakse uut
ettevõtet või ettevõtjat, kes on tegutsenud
vähem kui kolm aastat, on keskkonnasõbraliku ja innovaatilise tegutsemisviisiga.
Hindamise aluseks on teenuse/toote uudsus, originaalsus, lisandväärtus piirkonnale.
3. ROHELINE SÄDE: tunnustatakse
ettevõtet või ettevõtjat, kes on oma tegemistes keskkonda säästev ja rohelist mõtteviisi kandev. Hindamise aluseks on säästlike tehnoloogiate rakendamine, panus
keskkonnasõbralikku toimetamisse, säästev mõtteviis ja eeskuju teistele.
Sobivad kandidaadid tegutsevad Põl-

vamaal, on rohelise mõtteviisiga, omavad
positiivset kuvandit ning neil puuduvad
maksuvõlad. Kandidaate võivad esitada nii
eraisikud, ettevõtted kui organisatsioonid.
Esitada võib mitu kandidaati.
Kandidaadid tuleb esitada elektrooniliselt tunnustamise vormi kaudu e-posti
aadressile diana.plakso@polvamaa.ee hiljemalt 23. oktoobriks 2015.
Võitjate pidulik tunnustamine toimub
5. novembril Mooste mõisa Folgikojas
Põlvamaa Ettevõtluspäeva galaõhtul.
Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 9838 / 527 5899
E-mail: diana.plakso@polvamaa.ee

Lugupeetud ettevõtjad ja mittetulundusühingud!
Majandustegevuse registri
andmetel 2014.a seisuga on
Kanepi vallas 119 OÜ-d, 73
FIE-t ja lisaks 45 MTÜ-d.
Soovime korrastada valla
ettevõtjate andmebaasi.
Palun kontrollige oma
andmeid ning esitage
täiendused
majandus@kanepi.ee
Ülar Kõrge.
Kanepi valla kodulehel www.
kanepi.ee portaalis Ettevõtjale
Kanepi vallas tegutsevad
ettevõtted
Toitlustamine
Moontec OÜ
Qutdoor Catering OÜ
FIE Ly Kaasik
Savi turismitalu - Filomela
OÜ
Oru turismitalu - Maamehe

Kaubandus OÜ
Mesipuu turismitalu
Külalistemaja Kevvai - City
Trust OÜ
Elmari talu
FIE Vaike Meesak
Toidu- ja tööstuskaupade
jaemüük
Jussi Kaubandus OÜ
RRLextus AS
Põlva Tarbijate Ühistu
FIE Heli Visnapuu
Mini Hiire Ärid OÜ
Moontec OÜ
Relibet OÜ
Kütuse jaemüük
Mahta Kütus AS
Juuksur
FIE Tiiu Ladva
FIE Tiiu Oja
Mesindus
Mee jaemüük – Ilmar Särg

Lilled, istikud
Kanepi Aiand OÜ
Tootmine
Arke Lihatööstus AS
Ommela OÜ
Puidutöötlemine,
metsandus
Puurest OÜ
Mitramex OÜ
Loretta Mööbel OÜ
Guido Mööbel OÜ
FIE Villu Sikk
OÜ Hinopuu
Kaubameister OÜ
Loomakasvatus ja
põllumajandus
Kellamäe talu
Kaska-Luiga talu
Kivi talu
Liivasaare talu
Kuuba talu
Tammisoo talu

EKSO Farm OÜ
Sikahansi talu
FIE Uno Tarikas
Järelvanker OÜ
Karste Kuningriik OÜ
Muu valdkond
Ritsike OÜ
Varetepalu talu
Kadaka talu
Liiwimaa Antiik MTÜ
MTÜ Ident
Kanepi Loomekeskus OÜ
Elmorex OÜ
Saaretu OÜ
Mintera OÜ
Eesti Maanteemuuseum
Mäekindsi talu
City Trust OÜ
4Partner OÜ
KaNeti OÜ

TEADE
Kogukonna teabepäev toimub 27. oktoobril, kell 12.00-17.30 vallamajas, volikogu saalis (passiivne joomine, interneti ohud, kontakti loomine ja piiride seadmine lastele). Korraldab Põlva Maavalitsus.
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste
kalender oktoober – november 2015

Lasteaed 2015 sügisel
Kanepi Lasteaias algas uus õppeaasta
juba 31.augustist, kui ootasime aialapsi nende kodurühmadesse tagasi ning
uusi tulijaid keskkonnaga ja päevakavaga tutvuma.
Sel õppeaastal on nimekirjas kokku 60 last, neist
24 koolieelikute rühmas, 21 nooremas rühmas ja
15 sõimerühmas. Et laste päevad saaksid huvitavalt, harivalt ja mitmekülgselt sisustatud, on juba

3

toimunud ning ka ees ootamas mitmesugused erinevad ettevõtmised. Ühiselt oleme tähistanud oma
armsa maja sünnipäeva, kõik rühmad on jõukohaselt osalenud sügismatkadel otsides sügise värve,
on kuulatud muinasjutte ja tegeletud loodusvaatlustega. Kõigil on olnud võimalus väga lähedalt jälgida orava askeldamisi lasteaia hoovil või teiselpool
aeda. Õpetajate päeval olid Naksitrallide rühmas
õpetajateks hoopis lapsevanemad. Järgmine suu-

rem kogu-maja üritus, on isadepäeva tähistamine
7.novembril. Toimub väljasõit Meenikunno rabasse. Muul ajal toimetavad rühmad vastavalt oma
oskustele ja teadmistele positiivselt ning aktiivselt
edasi.
Jääb üle vaid tõdeda, et uus õppeaasta on käima läinud!
Riina Reest
Kanepi lasteaia direktor

Aeg

21.- 25. septembril toimusid üle Eesti juba 10. korda Teadlaste Öö Festivali sündmused. Teadlaste Öö Festival (TÖF) on teadust populariseerivate
sündmuste sari, mille tipphetk oli reedel, 25. septembril aset leidnud üleeuroopaline Teadlaste Öö, kus osalesid
ka meie kooli 6.-9. klasside õpilased.
Külastasime Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tamme Gümnaasiumi töötubasid,
vaatasime Chemicumis põnevaid keemiakatseid, mis lõppesid maja kõrval
parklas nn „suure pauguga“ .
20.-25. septembrini 2015. aastal kestnud Teadlaste Öö Festivali raames toimus üle neljasaja põneva teadussündmuse nii Tartus kui üle Eesti. Lõppenud festivali ideeks oli meditsiin haigestunud
inimese seisukohalt, deviisiks kujunes „Teadus
teeb terveks“. Meie koolis oli loengute ja töötubade toimumispäevaks 21. september. Loengud ja töötoad olid mõeldud nii õpilastele kui kõikidele asjast huvitatud inimestele väljastpoolt kooli.
Päeva alustasid meie kõige nooremad õpilased
oma tervistedendavate plakatite esitlemisega, saime maitsta koduaedadest pärit erinevaid puu- ja
köögivilju. Kuulutati välja terve nädala kestev
„Õunaralli“, mis tipnes reedel toimunud piknikuga, kus pakuti laste, vanemate ja õpetajate abiga
valminud õunamoosi, õunakooki ja täiesti ehedat
õunamahla. Õunamahla tegemist käisid lapsed
vaatamas ja õppimas Märt ja Helve Põderi kodus. Suur tänu neile, et nad olid nõus koos lastega
maitsvat mahla tegema! I korrusel olid väljapanek

erinevatest õunasortidest.
Kanepi Gümnaasiumis esinesid nimekad lektorid: maailmavaatelist nurka avardas TTÜ
Geentehnoloogia Instituudi juhataja PhD Andres Veske loeng
„Geneetika roll tänapäeva ühiskonnas“. A. Veske esinemine oli
humoorikas ja nauditav.
Väga intrigeeriv ja mõtteid
tekitav oli SA TÜ Kliinikumi Transplantatsioonikeskuse
koordinaatorite Hele Nurme
ja Anni Küüsveki ettekanne
„Elundidoonorlus ja -siirdami- Marko Hiir.
sed“, kes andsid ülevaate transplantatsiooni võimalustest kaasaegses meditsiinis. Edukalt siirdatud
elundid, koed ja rakud on kingitud elu! Elundidoonorite leidmine pole lihtne, vajadusel tehakse koostööd teiste riikide raviasutustega aitamaks
leida sobiv doonor ja ravivõimalused. Esinejad
rõhutasid, et Eesti meditsiin on selles vallas väga
kõrgel tasemel. Ott Laius, kes töötab Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhatajana, rääkis „Ravimitest – nende kasust ja kahjust“. Esitleja andis
ülevaate uue ravimi kujunemisest kasu-riski suhte
põhimõttel, hinnapoliitikast, ravimite toimetest ja
kõrvaltoimetest. Teatise ravimiametile ravimi kõrvaltoimetest saab saata meist iga üks.
Päeva aitasid sisustada ka mitmed oma kooli vilistlased. Füsioterapeut Karin Tuur (Edesi) tegi osalejatega praktiliselt läbi mitmeid harjutusi ja näitas
võtteid „Kuidas hoida end terve võimlemisega“.

Marko Hiir rääkis ja tõi palju
elulisi näiteid ettekandes „Haiguste põhjustest hiina meditsiini
pilgu läbi“. Mõlemad said väga
kiitvad hinnangud, sest inimesed said praktilisi soovitusi ja näpunäiteid. Tore oli kuulata TÜ
Geenivaramu IT arendusjuhi
Kristjan Metsalu esitlust, kelle
teemaks oli „Haigused ja nende
geneetiline komponent“.
Perearst Vaike Meesak ja pereõde Piia Tagel rääkisid keskastme õpilastele tervisest, selle
hoidmisest ning kõige esmastest tervisenäitajatest, mida said lapsed kohe ka
ise kontrollida: eriti agarad oldi oma vererõhku
määrama ja veresuhkru taset kontrollima. Õpetaja
Kristi Kahari töötuba „Sööbik ja pisik“ oli elevusttekitav meie nooremate õpilaste hulgas, sest saadi
ise valmis teha antikeha. Füüsikaõpetaja Kristel
Uiboupin tegutses praktilises töötoas „Minu rõhud“. Noorematele õpilastele tegi tervistavat liikumist õpetaja Maiken Keldu ja päeva lõpetas Andre
Laine, kes tantsulises võtmes rõhutas õige rühi ja
liikumise tähtsust meie tervisele.
TÖF-i üritused Kanepi koolis läksid korda tänu
väga toredatele esinejatele, huvitavatele teemadele
ja loomulikult osavõtjatele! Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa ürituse korraldamisel!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja,
TÖF 2015 korraldaja

Kanepilased üle
ÖÖ teadlasteks

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius rääkis ravimitest, nende kasust ja kahjust. Foto: Aino Mõttus

21. septembril oli Kanepi Gümnaasiumis Teadlaste Öö festival. Õpilased ja külalised said osaleda töötubades ja kuulata
huvitavaid loenguid.
Esimene loeng, milles meie osalesime, oli geenitehnoloogiast, mida viis läbi
PhD Andres Veske. Ta rääkis geenitehnoloogia kasutusaladest, transgeensetest
loomadest, kloonimisest. Perearsti töötoas tehti enamjaolt katseid. Lapsed olid
üliagaralt ametis. Mõõdeti veresuhkrut, mida paljud kartsid, kuid lõpuks võttis enamus julguse kokku ja andis selle piisa verd oma sõrme otsast. Vererõhu
mõõtmine läks libedamalt. Jagati flaiereid meditsiini teemal ja vastati küsimustele. Loengut pidas veel ka Ott Laius, kes rääkis ravimitest ja nende ohtudest.
Ta tõi esile ühe huvitava fakti, et eelmine aasta kulus Eestis ligi 300 miljonit
eurot ravimitele. Kooli külastas ka vilistlane Kristjan Metsalu, kes jutustas haigustest ja nende geneetilisest komponendist. Ta rääkis, et vanemaks saades on
inimesed haigustele palju vastuvõtlikumad.
Päeva lõpuks said kõik endaga koju viia koorma teadust. Suured tänud kõigile esinejatele ja osalejatele. Loodame, et tulevikus toimub sarnaseid üritusi
veelgi.
Darija Gartovanets
Tarmo Helbre
10.klass

16.10 kell 21.00
20.10

21.10
23.10 kell 18.30
24.10 kell 19.00

Ümarlaud / Rahva Hääl
Mälumängu turniir (Koostöös
Valgjärve ja Kõlleste vallaga)
Karaokeõhtu, pidu on
laudadega, kohapeal puhvet.
Õhtujuht Allar Aardevälja
Perehommik

27.10

Parimate lugejate
tunnustamine

30.10
30.10

01.11
01.11

01.11 kell 16.00

06.11
06.11
08.11
10.11 kell 17.00

12.11 kell 18.00

14.11

20.11

21.11
27.11
27.11 kell 18.30

29.11 kell 16.00

Kanepi Seltsimaja
Erastvere
RaamatukoguKülakeskus
Kanepi Vallamaja
saalis
Kanepi Vallamaja
Kanepi Seltsimaja
Erastvere
RaamatukoguKülakeskus
Põlgaste
RaamatukoguKülakeskus
Erastvere
RaamatukoguKülakeskus
Kanepi
Raamatukogu
Kanepi Seltsimaja /
Kanepi ANK

Traditsiooniline parimate
lugejate tänamine
Halloweenipidu lastele ja
noortele
November
Eesti Maanteemuuseumi uue
Maanteemuuseum
püsinäituse avamine
Kanepi
Hingedepäev
Raamatukogu
Hingedepäeva salongiõhtu
“Mu meel unus mägede
taha...” Kohtumine Jaak
Kanepi Seltsimaja
Tuksamiga. Hingemuusikat
Kanepi Segakoorilt
Isadepäev
Põlgaste Lasteaed
Isadepäeva tähistamine
Kanepi Lasteaed
Meenikunno rabas
Perehommik
Kanepi Seltsimaja
Külla tuleb kirjanik Olavi
Ruitlane. Autor avab raamatu Kanepi Lasteaia
“ Vee peal” tagamaid ning
saalis
loeb autoriluulet (Tasuta)
Kihelkonna kõnnisari 2015
Algus Koigera infotahvli
Kanepi Terviseklubi
juurest
Kultuurireis Endla teater Muusikal “Boyband” Lavastus
Kristel Kuslap
pärjati 2013 Publikulemmiku
tiitliga.
Isetegevuslaste
kultuuridessant Konguta
Kanepi Seltsimaja
Rahvamajja
Erastvere
Lastehommik
RaamatukoguKülakeskus
Maanteemuuseumi uue
Maanteemuuseum
püsinäituse avamine
Mälumäng Saverna
Saverna Külakeskus
külakeskuses
Traditsiooniline esimese
advendi tähistamine
Kanepi Seltsimaja
Kanepi alevi jõulukuuse
juures

KÕLLESTE VALD
04.10 kell 15.00
10.10
23.10
06.11
17.11-12.12

Oktoober
Krootuse Orupedastiku disc
golfi võistlus
Lõikuspidu
Kolme valla mälumäng
November
Tantsuõhtu ansambliga
PARIMAD POISID
Lahtine sulgpalliturniir

Krootuse
Orupedastiku
Ihamaru
Kanepi
Krootuse
Rahvamaja
Krootuse Põhikooli
võimla

VALGJÄRVE VALD
14.-15.10

Õunaralli

31.10

13.11

15.11 kell 12.00

20.11 kell 14.00

Perearsti töötoas oli osalejatel väga huvitav. Pereõde Piia
Tagel. Foto: Aino Mõttus

Oktoober
Hooaja avapidu ansambliga
Parvepoisid
Lasteüritus. Ettelugemispäev.
Maskid kadri- ja
mardipäevaks
Kepikõnni Ekspress.
Kepikõnni koolituse viib läbi
treener Rene Meimer

25.10

Massöör Marko Hiir pidas ettekande haiguste põhjustest
hiina meditsiini pilgu läbi. Foto: Aino Mõttus

Me käisime Helvel
ja Märdil külas õunamahla tegemas.
2. klass küpsetas õunakooki. 3. klass keetis
õunamoosi. Koridoris toimus õunanäitus. Päeva lõpus toimus
piknik.
Mulle meeldis see
päev väga, eriti mahlapressimine.
Grete Miil Õunamahla tegemas.
2. klass Foto: Ere Rekker-Mägi

Toimumiskoht/
Korraldaja

KANEPI VALD

20.10 kell 17.00

Teadlaste Öö Festival 2015
Kanepi Gümnaasiumis

Sündmus

27.11

Oktoober
HÕIMUPÄEVADE üritused
vallas
Endiste Veski sovhoosi
ning kolhooside “Punane
Lipp”, “Võitja” ja Saverna
autojuhtide kokkutulek
initsiatiivgrupi eestvõttel
Saverna külakeskuse saalis.
November
Põlvamaa ANKide
TALENDISHOW. Plaate
keerutab DJ Bobo
K. Kikka 101.
sünniaastapäeva tähistamine
LÕÕTSPILLIKONTSERDIGA
Valgjärve valla
PENSIONÄRIDE PIDU.
Muusikat teeb Ervin Lillepea
Kanepi kihelkonna
MÄLUMÄNGUTURNIIR

Saverna Külakeskus

Saverna Külakeskus
Maaritsa
Kultuurimaja
Saverna Külakeskus
Saverna Külakeskus

Kanepi Teataja
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Kanepi Kihelkond 340 Laulu- ja tantsupäev “Tagasi koju”
Seltsimaja ees avati pidulikult nimeline pink
kauaaegsetele kultuurikandjatele
ja
aktiivsetele isetegevuslastele
Hele-Mall
Türnale ja Laine Laanele.
Kanepi segakoori esituses
kõlasid “Kanepi hümn” ja J.P.Pourtayre “Tänav, pink ja puu”.
Hele-Mall Türna ja
Edasi suundus rongkäik keskalevisse. Laine Laan.
Rongkäigu ees veeres ajaloohõnguline hobu- Foto: Kristel Kuslap

vanker ja valla lippudega sammusid uhkelt
Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavanemad:
Mikk Järv, Andrus Seeme ja Kaido Kõiv. Ajaloolist Kanepi Laulu Seltsi lippu kandis KLS
esimees Kalmer Lina. Rongkäik rõõmsate
kolme valla isetegevuskollektiivide ja rahvaga
suundus Kanepi kiriku juurde, kus kirikuõpetaja Margit Laili poolt anti pidulikult rongkäigule kaasa ka altarilt süüdatud laulu-ja tantsupeotuli. Rongkäik suundus nüüd läbi alevi
Jõksi laululava poole, kus algas kontsert-etendus “Tagasi koju”.

Kihelkonnapäevade lõpetamine
9. augusti õhtul kell 21 süüdati Kanepi kirikus, kirikuaias ja pargis küünlad, tähistamaks
340 aasta möödumist kihelkonna loomisest ja meenutamaks inimesi, kes on ja olid seotud Kanepi kihelkonnaga.
Pärast mälestustulede süütamist kõlasid Epifoliumi sürrealistlikud „Helimaastikud“. Epifolium (Iisak Sulev Andreller) esitas oma versiooni vanast regilaulust „Imelik maja“, mis on üles kirjutatud Erastvere vallas. Meie endi lugu,
tulekud, minekud ja taas enese ja oma rahva leidmine. Harras meeleolu lõpetas terve nädala kestnud tihedad üritusterohked kihelkonnapäevad. Aitäh korraldajatele!

Epifoliumi tuledesäras muusika. Foto:Maanus Hass

ÕNNITLEME!
Sünnipäevad novembris
93
22.11 Dagi Mõttus
91
15.11 Keena Helekivi
90
11.09. Hilja Eespäev
14.09. Voldemar Haugas
80
06.11. Enn-Leo Kompus
75
04.11. Kalju Uibo
70
04.11. Ere-Elbe Lepvalts
13.11. Aime Oja
16.11. Eduard Kuusniit

Kontsert „Tagasi koju“ - kõik isetegevuslased
Jõksi laululaval. Foto: Mari Rüütli

Pärimuspäev Mesipuu
talus Jõgeharal
Talus olid avatud mitmed
õpitoad toidukultuurist,
viisikandlest,
talumärgist,
regilaulust, folklorist Marju
Kõivupuu rääkis
kihelkondlikust
pärimusest. Kanepi kihelkonna
rahvarõivaid tutvustas Ele Kõiv,
kauaaegne Kanepi Gümnaasiumi Kanepi kihelkonna rahvariideid dekäsitööõpetaja ja monstreerib Maarja Lattik.
ringijuht.
Foto: Kristel Kuslap

Sünnipäevad detsembris
85
26.12. Heino Korts
30.12. Eldur Jõgi
31.12. RegnardFeigenbaum
80
24.12 Luule Ermel
75
03.12. Vahur Tohver
07.12. Elsa Issak
12.12. Aili-Else Tohver

Sündinud lapsed
Gerret Piirisalu Põlgaste küla
Liina Erik Põlgaste küla
Marten Soo Soodoma küla

Õnnitleme vanemaid!

Müüa toidukartulit
suurtes ja väikestes
kogustes. Ka transpordi
võimalus.
Info tel: 55569611
Teostame rehvivahetustöid Kanepis.
Info tel: 55662850

MÄLESTAME
Karl Sisask
03.07.1926-08.08.2015
Kalev Helde
20.04.1935-15.08.2015
Koidula Viiding
17.07.1922-17.08.2015
Elmar Errapart
11.12.1925-18.08.2015

Kanepi
Teataja

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

Järgmine ajaleht ilmub detsembris 2015
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Mati Kasesalu
29.10.1934-01.09.2015
Raimu Meitern
01.05.1932-13.09.2015
Ülla-Külli Kuslapuu
19.03.1938-18.09.2015

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

