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Kaunist suve!
MAREK KAMLA –
Kanepi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees
Kust Sa oled pärit?
Olen sündinud Jõhvis, sealt kolisime
kohe Põlvasse. Võin öelda, et olen
põline Põlvakas. Peale põhikooli
kolisime edasi Otepääle. Koolis
käisin Põlvas ja Otepääl, ühe
aasta õppisin Tartus kutsekoolis
autoremondilukksepaks. Siis sõjavägi,
kuhu algselt mõtlesin isegi edasi
õppima ja tööle jääda, aga elu läks
teisiti. Tartu KHK lõpetasin 2002.
aastal ärikorralduse erialal.
Esimene
töökoht
oli
Otepää
autoremonditehas, edasi Pühajärve
Puhkekeskuses, alustasin portjeena
hotellis, jätkasin administraatorina ja
siis edasi bowlingusaali ülesehitamine
ja seal pikalt töötamine. Järgnes
pakkumine keemiafirmasse FARMOS
OÜ, seal töötasin müügiesindajana.
2007.a.
kutsus
sõber
Gunnar
Paalmann ettevõttesse ECO OIL OÜ.
Mis ettevõte on ECO OIL OÜ?
Eco Oil OÜ alustas ökoloogiliste
puidukaitseõlidega, see on vanade
traditsioonidega tootmine segades
kokku männitõrva ja linaõli. Õlid
oli hooaja toode, vaja oli leida
tegemist
aastaringselt.
Esialgne
kliendibaas oli olemas, nii tulidki
juurde kümblustünnid, mis oli
just talvine töö. Kümblustünnid ja
torusaunad, alguses Eesti kliendid,
siis väliskliendid ja firma laienes,
praegu
95 protsenti toodangust
läheb eksporti: saunad, kämpingud,
saunamajad jt kergpuitehitised. Firma
tootmisruumid on Valgjärvel (saunad)
ja Savernas (õlid, ka kanepiõli). Üks
tootmisüksus Ecosauna Project OÜ
asub Põlvas. Ettevõttes Eco Oil OÜ
olen tootmis-ja müügijuht.
Tegeled mitme firmaga.
Olen üks osanikest Ecosauna project
OÜ-s, mis kasvas välja Eco Oil OÜ-st.
KML Auto tekkimislugu on selline,
et koos vennaga tegeleme hobiga –
rahvasporditasemel autosport. Tekkis
vajadus enda ralliautot remontida.
Vedasime autot Otepääle remonti
ja tagasi. Ja siis rentisime Valgjärve
kolhoosi keskuses ühe ruumi,
sisustasime selle vajaliku tehnikaga ja
kliendid hakkasid ka vaikselt tulema,
algul õhtuti, huvi kasvas, nüüd on tööl
täiskohaga töömees. Nelja aastaga on
äri laienenud, on kaks garaažiboksi ja
kaks tõstukit.
Mitme
ettevõtte
korraldamine
tähendab seda, et kohapeal peab
olema hea organiseerimine, ise pead
silma peal hoidma ja kontrollima.
Tööpäev on 24/7 ja arvuti on kogu aeg

kuhugi. Turg muutub väga kiiresti
ja väga palju. Kliendid on läinud
mugavamaks ja nõudlikumaks. Aga
nõus ka rohkem maksma.
Kuidas peaksid noored ettevõtlusega
alustama?
Kui on hea idee, tuleb hakata ellu
viima. Tutvused loevad ka, tuleb
pöörduda kellegi poole, kes tunneb
kedagi ja nii see ratas veerema hakkab.

lahti ja telefon käeulatuses. Puhkan
siis, kui sõidan Eestist ära.
Kuidas edasi?
Saunade ja majade tootmine on nii
suureks kasvanud, et põhienergia
kulub selle arenguks, kliendid on
näiteks Lõuna-Korea, Uus-Meremaa,
Inglismaa, Austria, Holland, Norra,
Soome, Rootsi, Saksamaa, USA,
jne. Loetelu on pikk. Valdkonnas
on küll konkurents, aga me oleme
innovaatilised ja Eesti konkurentidest
sammu võrra ees. Puit tuleb
Venemaalt, Eesti puit ei ole nii
kvaliteetne, eksportkliendid on väga
nõudlikud. Venemaa puit on vanem ja
tugevam.
Kuidas kauged kliendid ühe LõunaEesti firma üles leiavad?
See on pikaajalise töö tulemus,
peab olema ambitsioonikas ja
ettevõtlik. Meil on väga aktiivne
ja noor ekspordijuht, kes on palju
väliskontakte loonud.
Ja eks ka
positiivsed emotsioonid klientide
enda seas, üks klient räägib teisele ja
nii see läheb. Meie konkurentsieelis
on ka noor ja hakkaja meeskond,
väga paindlik klientide suhtes.
Uuendusmeelne, innovaatilised uued
tooted. Igal aastal arendame neliviis uut toodet ja kui üks-kaks leiab
klientide heakskiidu, siis on väga
hästi. Tootearendus käib kogu aeg,
arvestame ka klientide tagasisidega.
Nii positiivne kui ka negatiivne
tagasiside on teretulnud, see aitab
meil tooteid arendada ja paremaks
teha. Eks suures osas käib arendus ka
klientidega koos ja nende soovidega.
Juhatus on mitmekülgne, mitme peale
täiendame teineteist, muidu poleks
nii kaugele jõudnud. Paigalseis ei vii

Oled
volikogu
liige
ja
reformierakonna liige.
Hetkel elan talvel Otepääl ja suvel
kolin Valgjärvele suvemajja. Esimest
korda kandideerisingi noore ja
rohelisena Otepää volikokku. See oli
paras proovikivi ja ei vääri pikemalt
mainimist.
Mu
emapoolne
suguvõsa
on
Valgjärvelt pärit, siin on ka maakodu
ja äritegevus. Kolme valla ühinemisel
kutsuti
kandideerima,
endisest
Valgjärve vallast tuli toetus, inimesed
olid mures, et vald läheb suuremaks
ja mis saab külast edasi. Sain sellest
innustust ja tahtmist midagi uues
vallas ära teha ja kodukohta panustada.
Kas
oleks
tahtnud
liitumist
Otepääga?
Ei oleks – Otepää poliitmaastik on
väga keeruline, sinna segadusse
poleks tahtnud liituda. Väikese valla
ühinemisel hästi suure vallaga on
omad ohud, võib-olla otsustatakse
asju teistmoodi, sõnaõigust ja
kaasarääkimist saab olema vähem.
Meie kolme valla ühinemine tundus
väga õige plaan.
Kuidas ja mida vallas teha?
Vald on uus, kõigile on uus, tuleb
endised vallad ühendada, et keegi
poleks kõrvale jäetud. Et poleks
hirmu, et kõik on Kanepis, et meil
ei tehta midagi. Nelja aastaga tuleb
vald ja struktuurid paika saada.
Isiklik mure on kergliiklusteede
võrgustik,
käänulised
Valgjärve
teed on ohtlikud. Maanteel liiguvad
jalakäijad ja ratturid, lapsed, noored
emad lapsevankritega.... Jube on
vaadata. Liiklus on tihe, tarvis on
ennetada õnnetusi. Oluline on
turvaline tervisesport, ka see loob hea
keskkonna elamiseks, siis ei minda siit
ära.
Elu Valgjärvel, see ongi nagu
südameasi. Murekoht on Valgjärve
koolimaja – sellega võiks midagi ette
võtta, häid ideid oleks vaja. Loodus
ja koht on ideaalne, järve ääres, park,
kõik eeldused on olemas, et huvitav

VALLAVANEMA
VEERG

oleks. Üks mõte - näiteks pakkuda
välja aktiivsele ettevõtjale, et rajada
spa ja veekeskus, millest Lõuna-Eestis
on puudus, see ei tohiks vastasseisu
tekitada ka külaelanikes. Tuleks palju
töökohti, säiliks park ja rohelus. Elu
läheks käima.
Vallavolikogus olen revisjonikomisjoni
esimees, vallasiseste asjade toimimise
jälgimine - sellega praegu piirdun.
Maailmavaateliselt
pooldan
reformierakonda, vahepeal tekkisid
kahtlused, et tormatakse ja tehakse
asju, mis pole õiged. Ansipi valitsus
tundus turvalisem, loodan, et Kaja
Kallas viib õigele rajale tagasi.
Reformierakonna liige olen 2017.
aastast.
Mis on harrastused ja huvid?
Suuremad huviks autosport, tuleb
umbes kümme võistlust aastas Eestis,
kohalikul tasemel. See maandab
igapäevaseid pingeid. Autodega olen
juba lapsepõlvest alates tegelenud.
Muidu
on
jalgratas
vabaaja
harrastusport, pole siiani väga hästi
välja tulnud, aga peab tegelema,
et vormis hoida. Kirg on reisimine,
kord-kaks aastas sõidan soojale maale,
Lapimaale lumehangedesse ei taha,
olen rohkem soojamaa turist, kuna
meil siin seda sooja ja päikest ikka
vähe, akusid on vaja laadida ikka sooja
käes.
Aga muidu pole ma üldse suurlinna
inimene, maakodu Valgjärvel on
emapoolsete vanemate kodu. Sinna
kõrvale vaikselt rajan endale suvekodu.
Vanaisa oli Valgjärve kolhoosis kuulus
bussijuht, sõitis suure punase Ikarus
Lux tüüpi bussiga kogu Eesti ja NSV
Liidu läbi. Olid ka mõned välisreisid ja
kooliekskursioonid. Vanaisa käest sain
ilmselt huvi autode vastu, olin lapsena
suvel kogu aeg tal tööl ja reisidel
kaasas. Huvitav ongi see, et kõik
lapsepõlve suved veetsin Valgjärve
kolhoosis, nüüd on samades ruumides
Eco Oil OÜ tootmine - torusaunad
ja
kümblustünnid,
autojuhtide
puhkeruumis on minu kontor.
Vaba aeg on pere, hobid ja maakodu.
Meil on kaks last, 9aastane poiss,
kes tegeleb tõsiselt jalgpalliga ja
7aastane tüdruk, kes tegeleb tõsiselt
võistlustantsuga.
Elukaaslane,
kellega oleme koos juba 18 aastat,
töötab Otepääl Pühajärve Spa ja
Puhkekeskuses.
Vestles Merike Luts

Kanepi kiriku müür taastatakse ajaloolisel kujul
Kevadel alustati Kanepi kirikuaia
piirdemüüri
restaureerimisega.
Käesoleval
aastal
teostatakse
ehitustöid ligikaudu poole müüri
ulatuses, bussijaama ja parkla poolses
küljes, kus müüril olid eriti suured
kahjustused.
Müüri renoveerimiseks kulub üle
30 000 euro. Ehitustöid rahastatakse
Kanepi valla eelarvest. „Meie jaoks on
oluline, et valla keskus oleks korras
ja üldpilt esinduslik, lagunenud
kirikumüür riivas silma ja selle
kordategemine on hädavajalik,“ ütles
Kanepi vallavanem Andrus Seeme.
Ehitustöid teostab Mulgi Ehitus

OÜ, Muinsuskaitse järelevalvet teeb
Kurmik Projekt OÜ.
194,6 meetri pikkune kirikuaia
ringmüür on püsinud suures osas
muutumatuna 175 aastat. Nõukogude
ajal betoonist katte saanud müüril
taastatakse esialgne olukord, müüri
pealis kaetakse punase tellisega
nagu see on ajalooliselt olnud.
Maakividest piirdemüüri katmine
punastest tellistest kaldkattega on
Eestis vähelevinud ning peegeldab
paikkondlikku eripära.
Kõige
rohkem
lagunenud
kohti, mille võisid põhjustada nii
inimtegevus kui müürile liiga lähedal

kasvavad põlispuud, on läänemüüri
lõunapoolses osas. Restaureerimise
käigus võeti kirikuaiast maha ka üks
kuivanud, 150-aastane puu, mis oli
muutunud ohtlikuks. Ehitustöödega

jõutakse lõpuni suve jooksul.
Kerli Koor
Kultuuri- ja haridusnõunik
Kanepi Vallavalitsus

Suvi on igasuguste põnevate
sündmuse ja ettevõtmiste aeg.
Hea on tõdeda, et meie vallas
toimub palju üritusi ja meil on
palju aktiivseid inimesi neid
korraldamas ja osa võtmas.
Samas on ka rahvusvahelisi
üritusi. Paar nädalat tagasi toimus
Otepää IRONMAN, kus võistlejad
tegid Kanepis tagasipöörde ja
kirikuplatsil oli võimalus jälgida
kogu võistlust. Tänaseks on
juba paika pandud järgmise
aasta võistluspäev, milleks on
15. juuni 2019. Autospordi
huvilistel oli 13.-15. juulil
võimalus jälgida maailmatasemel
Shell Helix Rally Estoniat koos
WRC ralliautodega ja nautida
Ott Tänaku kiirust. Valgjärvel
toimus
Trial
motovõistluse
Eesti meistrivõistluste II ja III
etapp. Võisteldi kahel päeval
kaheksas
erinevas
klassis.
Käbliku talus toimus ettevõtja
eestvedamisel Käbliku Beer
Camp & Rock’n’Roll festival.
Väga tore kolmas kogukonnapäev
ja Ritsike laat leidis aset Aire
Hallapi ja teiste kohalike inimeste
eestvedamisel. Need kõik on
lihtsalt mõned näited toimunud
suvesündmustest.
Samas on tulemas veel
hulgaliselt üritusi. 21. juulil
toimub taaskord korvpallivõistlus
Kanepi
Streetball,
Kanepi
noored korraldavad 21. juulil
Jõksi laululaval noortepeo ja
Soodoma
peab
külapäeva.
Maaritsa küla korraldab 28. juulil
Maaritsa külapäeva ja Kanepi
tantsijate eestvedamisel toimub
Jõksi laululaval linetantsupäev.
Krootuse Kultuuriselts kutsub
Krootuse kodukandipäevale 11.
augustil ja Kanepi noortekeskus
perepäevale 12. augustil. Jätkub
ka Kanepi valla triatlonite sari
29. juulil Valgjärvel ja 19. augustil
Kooraste külas. 18. augustil
toimub juba viiendat korda
Valgjärve Lõõtsapidu.
Siinkohal tunnustan ja soovin
kõikidele korraldustiimidele ja
korraldajatele jõudu ja jaksu.
Loodan, et initsiatiiv ei kao ja
loovus lokkab uute ideede ja
mõtete tekkimisel.
Head
inimesed,
jälgige
reklaami ja leidke endale sobiv
üritus ja võimalus osaleda. Need
on enamasti meie endi inimeste
ellukutsutud sündmused.
Kaunist suveaega!

Foto: Kerli Koor

Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU

VALLAVALITSUS

Kanepi Vallavolikogu istung 19.juunil 2018
Saverna külakeskuses
Volikogu
juunikuu
istung
toimus 19. kuupäeval Saverna
külakeskuses, raamatukogu ruumides.
Enne volikogu istungit külastasid
volikogu liikmed Savernas asuvaid
valla allasutusi ja tutvusid nende
tegevusega.
Kuna juulikuus volikogu istungit
ei toimu, oli seekordne päevakord
pikem,
18-punktiline.
Eelnõud
olid hästi ette valmistatud tänu
vallavalitsuse ja volikogu komisjonide
tõhusale tööle.
Vallavalitsus esitas volikogule
kinnitamiseks
kehtivate
üldplaneeringute
ülevaatamise
tulemuse. Kanepi vallas kehtivad
praegu kolm üldplaneeringut: 2017.
aastal kehtestatud Kanepi valla
üldplaneering, 2009. aastal kehtestatud
Kõlleste valla üldplaneering, 2008.
aastal Valgjärve valla üldplaneering.
Haldusreformi raames ühinenud
kohaliku
omavalitsuse
üksuste
üldplaneeringud tuleb üle vaadata
hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
Kuna
kehtivad
üldplaneeringud
on nüüd üle vaadatud, otsustas
volikogu algatada ühinenud Kanepi
valla üldplaneeringu koostamise
ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise.
Üldplaneeringu
koostamine tuleb läbi viia kolme aasta
jooksul. Menetlusprotsessi erinevates
etappides kaasatakse üldplaneeringu
koostamisse
avalikkust,
millest
teavitatakse eelnevalt valla kodulehel.
Kutsun kõiki valla elanike üles
aktiivselt osalema üldplaneeringu
koostamises!
Volikogu kinnitas kolme valla
kooli: Kanepi Gümnaasiumi, Saverna
Põhikooli ja Krootuse Põhikooli
põhimäärused
ning
Krootuse
Põhikooli arengukava aastateks 20182021. Otsustati kehtestada koolilõuna

toetuse kasutamise tingimused ja
kord. Koolilõuna on kõikides valla
koolides jätkuvalt tasuta.
Volikogu revisjonikomisjoni ja
vallavalitsuse ettepanekul kinnitati
Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve
valla 2017. aasta majandusaasta
aruanded. Kõigi kolme majandusaasta
aruande kohta andis audiitor positiivse
hinnangu.
Kanepi valla kolmele kalmistule:
Maaritsa
kalmistu,
Kanepi-Mäe
kalmistu ja Kanepi-Ala kalmistu;
kehtestati ühine kalmistu kasutamise
eeskiri.
Eeskirjas
määratakse
muuhulgas hauaplatsi eraldamise,
hooldamise ja kujundamise kord,
matmise korraldamine ja hooldamata
hauaplatsi kasutusele võtmise kord.
Eeskiri avaldatakse ka kalmistute
teadetetahvlitel.
Volikogu andis arvamuse Erastvere
külas asuva Laiavangu kruusakarjääri
ja Sõreste külas asuva Sõreste IV
liivakarjääri korrastamistingimustele.
Laiavangu karjääri kaevandamisluba
kehtib kuni 2030 aastani, karjääri
kasutamise lõpetamisel rajatakse
kaevandamise alale veekogu. Sõreste
IV karjääri kaevandamisluba kehtib
kuni 2027 aastani, kaevandmise ala
kujundatakse metsamaaks. Nõustuti
ka Laiavangu karjääri kaevandamisloa
muutmisega, millega pikendatakse
karjääris tööpäevadel lubatud tööaega
kahe tunni võrra.
01. septembrist jõustub uus
mittetulundusliku
tegevuse
toetuse taotlemise kord. Korra
esitas kultuuri- ja spordikomisjon,
kes mitmel koosolekul erinevaid
mittetulundusliku
tegevuse
toetamise
võimalusi
kaalus.
Mittetulundusliku tegevuse toetamise
eesmärgiks
on
ettevõtlikkuse,
kodanikualgatuse,
ühistegevuse

Kanepi Vallavalitsuse
maaspetsialist Kadri Kaska

ja kogukondade üldise arengu
toetamine ning harrastuskultuuri
kunstilise
taseme,
järjepidevuse
ja mitmekesisuse hoidmine. Uue
korra kohaselt on toetust võimalik
taotleda mittetulundusühingul või
sihtasutusel, erandkorras eraisikul
või seltsingul. Toetust saab taotleda
tegevusteks, mis toimuvad Kanepi
vallas, on suunatud Kanepi valla
elanikele, tutvustavad Kanepi valda
laiemale üldsusele või on muul viisil
seotud Kanepi vallaga ning vastavad
valla arengukavale. Toetuste piirmäära
ei ole kehtestatud, eelarveaastas
eraldatavate toetuste üldsumma
määrab volikogu valla eelarves.
Taotlused esitatakse 01. novembriks
vallavalitsusele, erakorraliselt võib
taotluseid
esitada
eelarveaasta
jooksul. Kultuuri- ja spordikomisjon
esitab
hinnangu
taotlusele,
taotluse rahuldamine otsustatakse
vallavalitsuse korraldusega. Täpsemat
informatsiooni
mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotlemise kohta
jagab kultuuri- ja haridusnõunik Kerli
Koor.
Volikogu
istungi
protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt
Kanepi
Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine korraline volikogu
istung toimub 21.08.2018.
Kaunist suve kõigile!
Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Töötan alates 01.01.2018. a
Kanepi Vallavalitsuses maaspetsialistina. Minu töövaldkonnaks on
maaküsimustega
tegelemine
ja
valla ruumilise planeerimisalase
tegevuse korraldamine. Varasemalt
töötasin alates 2005. aastast Valgjärve
Vallavalitsuses algul maanõunikuna,
hiljem maa- ja keskkonnanõunikuna.
Olen pärit Võrust, kus hetkel
ka elan. 2004. a lõpetasin Eesti
Põllumajandusülikoolis
maamõõtmise eriala spetsialiseerumisega
maakorraldusele.
2014.
aastal
omandasin
Eesti
Maaülikoolis
loodusteaduste magistrikraadi linnaja tööstusmaastike korralduse erialal.
Töös hindan täpsust, korrektsust,
kohusetunnet ja tahet tegeleda
tekkinud küsimuste lahendamisega.
Erinevate valdkondadega tegelemine
on andnud väga hea võimaluse
rakendada ja arendada oma teadmisi.
Kohalikus omavalitsuses töötamisel
pean kõige olulisemaks koostööd.
Minu töövaldkonda puudutavates

küsimustes või tekkinud probleemide
lahendamiseks võtke julgelt ühendust!
Vabal ajal käin pilatese trennis,
jooksmas, rattaga sõitmas ning loen
raamatuid.
Soovin kõigile ilusat suve!
Kadri Kaska

Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Tulenevalt planeerimisseaduse § 77 lõikest 5 Kanepi Vallavalitsus teatab, et
Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14 algatati Kanepi valla
üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kanepi valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on planeerimisseaduse
§ 74 lõike 1 kohaselt määratleda kogu Kanepi valla territooriumi ruumilise
arengu põhimõtted ja suundumused.
Kanepi valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Kanepi
Vallavolikogu (Turu põik 1, Kanepi, Põlvamaa), koostamise korraldaja ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Kanepi
Vallavalitsus (Turu põik 1, Kanepi, Põlvamaa).
Kanepi valla üldplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise otsusega saab tutvuda alates 26.06.2018 Kanepi valla
veebilehel www.kanepi.ee ja Kanepi Vallavalitsuses.
Kanepi Vallavalitsus

Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine

INFO
Tähelepanu, start! Alustati Eesti ilusaima postkasti otsinguid
Omniva ja Postimees asuvad otsima Eesti ilusaimat
postkasti, mille raames palutakse inimestel saata pilte
oma kodu kaunistavatest põnevatest postkastidest.
Fotosid oodatakse veebiaadressil postimees.ee/postkast
kuni 6. augustini.
Osalema kutsutakse kõiki, kes tahaksid teha täiesti
uue ja omanäolise postkasti või kes leiavad, et nende kodu
kaunistav postkast vääriks juba praegu omaette auhinda.
„Korras ja hooldatud postkastis ei saa saadetised
kahjustada, need teevad meie ümbrust ilusamaks ning
selle üle tunnevad heameelt ka kirjakandjad, kelle
kanderingid muutuvad kiiremaks. Teeme oma kodude
visiitkaardid Eesti sajandaks sünnipäevaks ilusaks!“
kutsus Jaak Saar, Omniva jaotusvõrgu juht üles kõiki
konkursil osalema.
Et meisterdamise rõõm oleks suurem, panevad
Omniva ja AS Eesti Meedia välja hulganisti toredaid
auhindu. Peaauhinnaks on 500-eurone Bauhofi
kinkekaart. Maakondade lõikes auhinnatakse kolme
ilusaimat postkasti igas maakonnas Postimehe paberlehe
aastatellimusega. Lisaks saavad kõik pildi saatjad lugeda
kõiki Postimehe digiartikleid üks kuu tasuta.
Selleks, et töö ladusamalt läheks, on Omniva
ette valmistanud ka sobiva postkasti joonise ning
meisterdamise video. Need leiad leheküljelt http://
omniva100.ee/#postkast. Ühtlasi tasub inspiratsiooniks

jälgida ka Omniva Facebooki ja Instagrami, kus jagatakse
näiteid eeskujulikest postkastidest.
Fotosid oodatakse kuni 6. augustini, misjärel algab
13. augustil Postimehe keskkonnas rahvahääletus. Võitjad
kuulutatakse välja 27. augustil.
Peaauhinna võidab rahvahääletusel, kirjakandjate ja
žürii poolt enim hääli saanud postkast. Rahvahääletusel
enim hääli saanud postkast pärjatakse „Rahva lemmiku
tiitliga“. Žürii valib võitjad kategooriates „Zürii lemmik“
ja „Fantaasiapostkast“ ning kirjakandjad „Kirjakandjate
lemmiku“.
Eesti ilusaima postkasti žüriisse kuuluvad disainer
Johanna Tammsalu, saatejuht Reet Linna, poeet ja endine
postiljon Contra ehk Margus Konnula ja Nipiraamatu
peatoimetaja Epp Reinmets.
Kampaania info:
http://omniva100.ee/#postkast
Lisainfo:
Mattias Kaiv | Meediasuhete juht
Tel: 664 3092 | Mob: +372 53325352
mattias.kaiv@omniva.ee
Kommunikatsiooniosakond

ETTEVÕTLUS
ELAN SÜDAME VÄES
04.august 2018 kell 17:00-20:00
Asukoht: Mäe talu, Mügra küla, Kanepi vald, Põlvamaa 63409
Taimehaldjas Agne ja Maagilise Reiki meister Aivi kutsuvad Sind inspiratsiooniõhtule “Elan südame väes”. Oled
oodatud hingepaitavale meelerännakule Agne võluaeda Põlvamaal, kus tema armastava südame valguses ja hellade
käte hoole all on kasvamas enam kui 250 ravimtaime, sealhulgas tervenisti 35 imepärast mündisorti.
Sellel sumedal augustiõhtul:
Teeme jalutuskäigu Agne väekas ürdiaias, võttes rõõmu ja tänutundega vastu Emakese Maa õnnistused.
Kogeme, tunnetame, näeme, kuuleme, nuusutame, maitseme ja puudutame looduse harmooniat ja tervendavat
jõudu, ühendudes seeläbi oma sügava sisemise tarkusega.
Räägime söödavatest õitest ja puude väestavatest omadustest (üritusel on palju huvipakkuvat ka taimetoitlastele).
Arutleme, kuidas südame, looduse ja loomulikkusega kooskõlas elamine toetab meid meie igapäevastes tegemistes.
Õpime lihtsaid harjutusi, mis aitavad meil leida rahu, tasakaalu, heaolu ja selgust oma südames kohal olles.
Palun riietu mugavalt ning võta kaasa avatud meel, hea tuju ja soovi korral istumismatt.
Selleks, et teaksime Sinu jaoks ruumi luua ja hoida, palun anna oma tulekust eelnevalt teada, helistades telefonil 58 230
422 (Agne) või kirjutades e-posti aadressile allikavalgus@outlook.com (Aivi).
Osaluspanus:
Eelregistreerimisel 8 €, kahekesi tulles 15 €
Kohapeal 10 €

Kanepi Vallavalitsus teatab, et Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr
1-3/2018/13 kinnitati Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.
Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine viidi läbi koostöös OÜ
Hendrikson & Ko planeerimisspetsialistidega. Ülevaatamise tulemusena koostatud
dokument „Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine” annab ülevaate
haldusreformi järgse Kanepi valla territooriumil kehtivatest planeeringutest. Kuna
endise Kanepi valla üldplaneering on kehtestatud vähem kui aasta tagasi (15.08.2017),
loetakse antud planeeringut kaasaegseks ja asjakohaseks. Ülevaade koostati kehtivatele
Valgjärve valla üldplaneeringule (kehtestatud 2008) ja Kõlleste valla üldplaneeringule
(kehtestatud 2009).
Üldplaneeringute ülevaatamise tulemustes toodi välja järeldused ja teemad, millele
tuleb keskenduda uue üldplaneeringu koostamisel.
Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemustega saab tutvuda
Kanepi valla veebilehel http://kanepi.kovtp.ee/uldplaneering ja Kanepi Vallavalitsuses
tööaegadel.
Kanepi Vallavalitsus

TEADE
Tasuta ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga
liitumise perioodi
pikendamine kuni
31.12.2019.
AS Võru Vesi annab
teada, et vastavalt AS
Võru Vesi nõukogu
20.06.2018 otsusele
pikendati Antsla
ja Kanepi valla
tegevuspiirkondades
ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga
liitumistasuta
liitumine kuni
31.12.2019 tingimisel,
et tasuta liitumise
saavad kliendid,
kes on esitanud
liitumistaotluse
ennem 30.06.2019
ning on sõlminud
vee-ettevõtjaga
teenuslepingu
hiljemalt 31.12.2019.
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Kõlleste Kommimeistrid
Kõlleste Kommimeistrite kommivabrik
asutati Eestis aastal 2007. Vabriku idee
sai alguse aastal 2005, kui ilmnes, et
mesindussaaduseid eesti turul realiseerida
on ülimalt raske ning enamustele
mesindussaadustele puudub igasugune turg
(õietolm, taruvaik, suir).
Kuna
viimati
nimetatud
mesindussaadused on väga spetsiifilise
maitsega ja ei sobi enamusele inimestele
just maitse poolest, tekkis mõte lisada
õietolmu, taruvaiku ja suira šokolaadi sisse
selleks, et tasakaalustada maitsed ja teha
need kasulikud ained kõigile suupäraseks.
Kommivabrikus töötab 7 inimest. Tööd
alustas tootmine 2. juulil 2007. Loomisest
saadik on tööl 5 inimest ja vastavalt
tootmise mahule on lisandunud 2 inimest.
Sortiment on kasvanud tänaseks
päevaks küllaltki suureks – üle 100 sordi
komme ja 24 erinevat 100g šokolaaditahvlit
ja 17 erinevat 200g šokolaaditahvlit. Lisaks
7 erinevat sorti kommikarpe. Kõlleste
Kommimeistrid ei kasuta säilitusaineid.
Kõik tooted tehakse eranditult käsitsi,
alates kommide valmistamisest kuni
pakkimiseni. Kõlleste Kommimeistrite
ajaloo algusest oleme ka populaarsed

asutuste kinkepakkide tootjad. On ju
šokolaad positiivseid emotsioone pakkuv
kingitus, mis lisaks heale maitsele kingib
ka hea tuju. Šokolaad ettevõtte logoga on
suurepäraseks reklaamikandjaks. Üheksale
inimesele kümnest maitseb šokolaad. Seega
kingitus meeldib enamusele selle saajatest.
Mis oleks veel parem!
Oma logoga šokolaade saate meilt tellida
ka väikestes kogustes. Aitame kujunduse ja

LÕÕTSPILLI ÕHTU

trükkimisega. Kommimeistrid saavad luua
just teile väga erilisi kingitusi ja unikaalseid
maitseid.
Piret Kuik
Sekretär-juhiabi
Kõlleste Kommimeistrid OÜ
piret.kommid@gmail.com
www.kommid.ee

11.august 2018 kell 18:00-22:00
Asukoht: Mäe talu, Mügra küla, Kanepi vald,
Põlvamaa
Tule naudi lõõtspillimängu ja laula kaasa
looduses lõkke ääres.
Pillimeheks on Toomas Ojasaar!
Võimalus vabalt aias ringi vaadata ja tutvuda erinevate
ravimtaimedega.
Aias olevatest taimedest saab valmistada teed vastavalt
soovile ja ka erinevaid smuutisid. Kehakinnituseks
pirukad ja pannkoogid nt müntidest valmistatud
moosiga.
Lapsed saavad mängida.
PS! Alkoholi kaasa mitte võtta!
Soovikorral võtta kaasa istumismatid.
Piletihinnad:
Eelmüügist 10 eurot, kuni 13aastased tasuta.
Kolmele esimesele piletiostjale 100g segateed tasuta;
4-6 piletiostjale pannkook tasuta.
Telefon: 58 230 422 Agne

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumi õpilaste edu olümpiaadidel ja konkurssidel
Järjekordne õppeaasta on läbi.
Kan2017/18 õppeaastal osalesid
meie õpilased paljudel erinevatel
ainealastel
olümpiaadidel,
konkurssidel
ning
võistlustel.
Leheruumi jääks väheks, et kõik
ettevõtmised ja osalejad üles lugeda,
seepärast ülevaade parematest
tulemustest ning saavutustest.
Nooremate klasside õpilased
olid aktiivsed osalema erinevatel
matemaatika-alastel
võistlustel:
Nuti-Mati, NUPUTA võistlus,
Känguru 2018.
Nuti-Mati matemaatika KaguEesti maakonnavoorus saavutasid
1. klassi õpilased Henri Häelme
ja Gabriel Kasuk vastavalt II ja
III koha ning 3. klassi õpilane
Kermo Mehik III koha. NUPUTA
võistluses saavutati maakonnas
võistkondlik II koht, mille tõid
ära 4. klassi õpilased Karmen
Kokk, Grete Miil, Cristofer Nagel.
Samal võistlusel kuulus III koht
võistkonnale, kuhu kuulusid Ivari
Drenkhan ja Janeli Patrael 5. klassist

ning Siim Roht ja Tauri Liivamägi 6.
klassist. Anette Emilie Lail, Merili
Tamm ja Markus Meinhart Rego
7. klassist said oma vanuserühmas
III koha. Matemaatikaolümpiaadil
saavutas 11. klassi poiss Laur
Lilleoja III koha, 7. klassi tüdruk
Merili Tamm II koha. Grete Miil
saavutas vabariiklikul 4. klasside
võistulugemisel „Kõik on kõige
targemad“ II koha. Maakondlikul
emakeeleolümpiaadil saavutas Laura
Saunamets 10. klassist III koha ning
Hele-Riin Karus 6. klassist samuti
III koha. Keemiaolümpiaadi III
koht 8. klasside arvestuses kuulus
Maarja Runtalile. 6. klassi võistkond
koosseisus Luise Suislepp, HeleRiin Karus, Rene Peltser, Imre
Gabriel Keldu ja Tauri Liivamägi
tulid maakondlikul õpioskuste
võistlusel III kohale. Maakondlikul
kunstiolümpiaadil sai I koha
gümnaasiumiastmes 10. klassi
tüdruk Hanna Rahel Slungin, kes
esindas Põlvamaad ka vabariiklikul
olümpiaadil.
Traditsiooniline

Kanepi kooli rajaja Johann Philipp von Rothi järeltulijad toetavad Kanepi
Gümnaasiumi lõpetajaid preemiatega, mis antakse välja riigieksamite
tulemuste põhjal. Sel aastal said preemia „ Parim emakeele tundja“
Kaisa Oja ja Tarmo Helbre ning „ Parim inglise keele tundja“ CassandraMeredith Vaher. Foto: U. Kivirand

ERMi (Eesti Rahva Muuseum)
üle-eestiline
joonistusvõistlus
toimus
1.detsembril,
kus
gümnaasiumiastmes
saavutas
I koha Kadri Kalve. Ta on ka
varasemalt seda võistlust võitnud.
Ajaloo-olümpiaadil
saavutas
gümnaasiumiarvestuses 12. klassi
poiss Joosep Lukats III koha, 7.
klasside arvestuses Markus Meinhart
Rego II koha ning 6. klasside
arvestuses kuulus Imre Gabriel
Keldule III koht. Maakondlikul
inglise keele olümpiaadil sai 7. klassi
arvestuses II koha Anette Emilie
Lail. Inglise keele e-raamatute
konkursilt toodi meile kaks
esikohta. Need saavutasid Keitlin
Kõoleht 10. klassist ja Cris-Steven
Tamberg 9. klassist. Põlvamaa
kooliteatrite festivalilt, mis toimus
sellel aastal Rosma koolis, tuldi
tagasi eripreemiatega. Need said 6.
klassi õpilased Siim Roht „Kõige
südamlikuma kõrvalosa täitmise
eest“ ja Luise Suislepp pälvis
õpilasžürii eripreemia. 7. klassi

tüdruk Merili Tamm sai eripreemia
Eesti õpilasetlejate riigikonkursilt
„Tahan Sulle öelda…“. Gümnasistide
võistkond koosseisus Tarmo Helbre
(12. kl.), Laur Lilleoja (11. kl.), Kadri
Kalve ja Hanna Rahel Slungin (10.
kl.) olid parimad maakondlikul
mälumängul ja olid kutsutud
XV
koolinoorte
mälumängu
meistrivõistluste finaali, mis toimus
15. aprillil Viimsi Keskkoolis.
Finaalis osaleti küll pisut muutunud
koosseisuga: Kadri Kalve, Hanna
Rahel Slungin, Laur Lilleoja ja Jaan
Jalas.
TÜ Teaduskooli ja Eesti
Matemaatika
Seltsi
poolt
korraldatud
ülemaailmsele
matemaatikat
populariseerivale
23. võistlusmängule KÄNGURU
(võistlust
korraldatakse
70
riigis) oli meie koolist, 1.-12.
klassini, registreeritud 49 õpilast.
Punktiarvestust peetakse kõikides
riikides eraldi ja viies erinevas
vanuserühmas.
Meie
kooli
vanuserühmade parimad olid Robin

Hoop (2. kl.); Ardo Mägi (3. kl.)
ja Grete Miil (4. kl.); Imre Gabriel
Keldu (6. kl.); Anette Emilie Lail (7.
kl.); Jaan Jalas (10. kl.); Laur Lilleoja
(11. kl.).
Kiitus ja tänu kõikidele õpilastele,
kes osalesid edukalt erinevatel
teadmisteproovidel.
Suured
tänusõnad õpetajatele, kes õpilasi
toetasid ja neid olümpiaadideks
ette valmistasid: Karin Buhvestov,
Kaidi Valli-Mägi, Helgi Vassilko, Ere
Rekker-Mägi, Anne Kukk, Christine
Kattai, Aime Jääger, Sandra Oksaar,
Tähte Tagel, Kadri Mõttus, Tiiu
Leppikus, Merike Luts, Lilian Leib,
Ele Kõiv.
Loodan, et järgmisel aastal on
osavõtt erinevatest konkurssidest ja
olümpiaadidest veelgi aktiivsem ja
tulemused sama tugevad või veelgi
tublimad!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Kanepi vallas elav ettevõtja Toivo Veinjärv on aastaid rahaliselt toetanud Kanepi gümnaasiumi lõpetajaid. Sel
aastal said toetuse Herely Juurik, Kaisa Kerner, Joosep Lukats, Kristiine Pokk ja Cassandra-Meredith Vaher.
Foto: U. Kivirand
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KIKi poolt toetatud tegevused
Kanepi Gümnaasiumis
On saanud tavaks, et Kanepi Gümnaasiumis on
jooksvalt käigus mitmeid erinevaid projekte, nii kodukui välismaiseid ning üheks õppekäikude toetajaks
on Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sel õppeaastal
külastasime KIKi toel Elistvere loodusparki, Võrtsjärve
järvemuuseumit, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu matkarada,
Kauksi looduskeskust Peipsi kaldal, teaduskeskust AHHAA,
Tartu loodusmaja, TÜ loodusmuuseumit ja meremuuseumit
Tallinnas. Igal klassil meie koolis oli võimalus saada osa
õppekäigust loodusmuuseumisse, teaduskeskusesse või
matkarajale, kus õpilastega viidi läbi erinevaid loodus- ja
keskkonnatemaatilisi õpiprogramme, nt Vitipalus tegeleti
matemaatikaga looduses, AHHAAs astronoomiaga, TÜ
loodusmuuseumis kahepaiksete ja troopiliste vihmametsadega
jne.
Sellelgi aastal kirjutasime Keskkonnainvesteeringute
Keskusele projekti, mis võimaldaks Kanepi Gümnaasiumil
ka tuleval õppeaastal erinevatest õppekäikudest osa võtta,
nüüdseks on juba teada, et projekt sai rahastuse ning KIKipoolse rahastuse sai ka teine Kanepi Gümnaasiumi projekt, mis
võimaldab meil järgmisel õppeaastal läbi viia looduslaagrit.
Kristel Uiboupin
projektijuht

Ootame Teid 11. augustil kell 12.00 toimuvale
Karste kooli kokkutulekule Kaagveres
MTÜ Karste-Kaagvere Külaseltsi ruumides
Kaasa piknikukorv ja hea tuju!
Info: 53414624 Külli
51967408 Maie
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Meie nädal Ungaris
29. juunil sõitsid kaheksa Kanepi
Gümnaasiumi õpilast kümneks päevaks
Ungarisse Erasmus+ projekti „Future of
Europe is in our hands“ raames.
Projektitegevuste toimumispaigaks oli
Kecskemet, mis asus umbes saja kilomeetri
kaugusel pealinnast Budapestist. Nädala
jooksul elasime ühiselamus koos teiste
õpilastega Hispaaniast, Inglismaalt ja
Ungarist. Lisaks meie projekti noortele
viibis ühiselamus ka palju teisi noori,
pidamas erinevaid laagreid ja suvekoole.
Esimesel
päeval
mängisime
tutvumismänge ja käisime linnas
Csipero festivalil, mida külastasime
edaspidigi mitmel päeval projekti
raames. Hispaanlastel oli ka muusikaline
ülesastumine festivalilaval. Esimeste
töötubade käigus panime kirja enda ja
grupi ootused eesootava nädala kohta.
Kõige rohkem sooviti uusi sõpru ja
kogemusi ning teadmisi. Igal päeval
toimusid meil töötoad, kuid nende vahele
mahtus ka piisavalt vaba aega, et tutvuda
linnaga. Töötubade käigus käsitleti
erinevaid teemasid – räägiti demokraatiast,
noorte elust ja võimalustest, kuidas ära
hoida kiusamist ja teisi erinevaid noortega
seotud probleeme. Samuti arendati
töötubades sotsiaalseid oskusi, sealhulgas
ka avaliku kõne oskusi, käsitleti ka rassismi
olemasolu ja selle märkamist ning miks ei
tohiks inimesi kritiseerida tema kultuuri,
välimuse või nahavärvi pärast.
Iga projektist osavõttev partner
tutvustas oma kodumaad ja kultuuri.
Algust tegid sellega ungarlased oma

PÕHIKOOLID

esitusega, kuhu kuulus lühikokkuvõte
ajaloost, huvitavaid fakte Ungarist, Ungari
rahvatants ja populaarne toit. Toitudest
meeldis meile kõige rohkem kohupiimaga
täidetud šokolaaditoru. Ühel õhtul oli meie
kord tutvustada Eestit. Rääkisime põhilised
faktid Eestist, natuke ajaloost, loodusest,
lipuvärvidest ja oma kodukohast. Õpetaja
Kristelil oli kaasa võetud ka hästi paljude
erinevate maitsetega Kalevi šokolaade.
Teistele need meeldisid ja maitsesid väga.
Ühel päeval käisime järvel sõitmas
kanuukujuliste paatidega (dragonboating).
Paadis istus kahes reas ligikaudu 20-30
inimest ning kõik pidid aerutõmbeid
tegema ühel ja samal ajal, et paat paremini
edasi liiguks. Ühtsetele aerulöökidele
aitas kaasa gongilööja, kes istus paadi
ninas. Meile meeldis see väga. Peale
paadisõitu jaultasime
oma
tavapärasesse
elukohta ning teele jäi
kohalike puuviljade
müüja. Ostsime sealt
ühe suure arbuusi,
mille kõik koos ära
sõime. Maitses väga
hästi.
Neljandal päeval
külastasime Ungari
pealinna Budapesti.
Budapestis tutvusime
parlamendiga
ja
Budapesti Euroopa
No o r t e k e s k u s e g a .
Saime ka vaba aega, et
käia linnas ringi. Õhtu
Budapestis.

lõpetas Ungari traditsiooniliste söökidega
õhtusöök.
Viimasel Kecskemetis viibimise päeval
tegime kokkuvõtte nädalast. Vaatasime,
kas nädala alguses seatud ootused said
täidetud ning selgus, et said küll . Pärast
seda oli meil taas vaba aeg, mil saime käia
linnas ja olla teiste noortega koos. Viimase
õhtu õhtusöögil jätsime hüvasti. Meie
viimasel projektipäeval lõppes ka Csipero
festival uhke ilutulestiku ja lasershõuga.
Nädal Ungaris oli väga põnev ja
sisurohke. Saime palju uusi sõpru
ja kogemusi, ühtlasi oli see ka heaks
võimaluseks rääkida rohkesti inglise keelt
ning seeläbi oma keelelisi oskuseid lihvida.
Cris-Steven Tamberg, Terje-Riin
Tätte, Marge Veskemaa

Foto: Kristel Uiboupin

NOORTEKESKUS

Lõpueksamid
Põhikooli lõpetamiseks sooritasid
kõik Saverna Põhikooli õpilased eesti
keele eksami, matemaatikaeksami ja
valikaine eksami. Sel aastal valisid
kõik lõpetajad kolmandaks eksamiks
ühiskonnaõpetuse.
Eksamid läksid üldiselt hästi,
oli nii positiivseid üllatusi kui ka
põrumist. Eesti keele eksami keskmine
hinne oli 4,0 (keskmiselt 79,8 punkti
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ehk 79,8% maksimum- tulemusest).
Matemaatikaeksami keskmine hinne
oli võrreldes teiste eksamitega kõige
madalam 3,2 (keskmiselt 32,4 punkti,
64,8%
maksimumtulemusest),
ühiskonnaõpetuse
eksamil
võrreldes teistega kõige kõrgem
4,2 (keskmiselt 62,8 punkti, 83,7%
maksimumtulemusest).

Hoiame kooli spordiväljakut
Suur rõõm on tõdeda, et Saverna
Põhikooli
spordiväljakul
kihab
jälle elu. Mängitakse jalg-, võrk- ja
korvpalli. Kuid on üks probleem,
mis on taas hakanud meie kooliperet
häirima – see on alkoholi tarvitamine
staadionil.
Tuletame meelde, et spordiväljak
on
kooli
territoorium
ning
Korrakaitseseaduse § 55 punkti 5
alusel on alkoholi tarbimine kooli
territooriumi
keelatud.
Samuti

on keelatud kooli territooriumil
suitsetamine.
Kooli territooriumil lõõgastudes
mõelge järele, kes koristab teie tagant
laiali loobitud pudelid ja suupisted,
kas sobib teiste inimeste hooldatud
muru autoga lõhkuda.
Kõik inimesed, kes tahavad
sporti teha, on kooli spordiväljakule
oodatud. Alkoholi tarvitamiseks,
suitsetamiseks ja pikniku pidamiseks
on teised kohad.

Tarkusepäeva aktus toimub
01. septembril 2018 kell 10.00 Saverna Põhikoolis.
Peale aktust perepäev, mida aitab korraldada kooli hoolekogu.

Põhikooli lõpuaktus
20. juunil 2018 lõpetas Saverna Põhikooli järjekordne lend.
Seekord oli lõpetajaid viis: Taavi Hausenberg, Kristjan Juronen, Brigitta
Paal, Pilleriin Pukk, Severiin-Silvia Sumberg.
8.aastat tagasi 1. septembril tuli esimesse klassi vaid üks õpilane –
Kristjan. Aastatega on juurde tulnud neli õpilast. Kaks tulid Valgjärve
Põhikooli sulgemise järel ja kahe õpilase vanemad kolisid siia kanti. Klassil
on olnud kuus klassijuhatajat. Klassi viimane klassijuhataja oli Irja Kivimägi.

Kanepi õpilasmaleva I rühm Jõksi laululaval.
2018. aasta õpilasmalev oli
seiklusterohke, töökas, täis nalja
ja rõõmu.
Töökaid noori oli
nii Kanepist, kui ka väljaspoolt.
Tore oli saada juurde uusi sõpru.
Mõnedele noortele oli õpilasmalev
uueks kogemuseks. Koos tegime
mitmesuguseid töid erinevates
paikades.
Suurimaks I rühma malevlaste
tööülesandeks
oli
renoveerida
Jõksi laululava. Selle käigus said nii
laululava välis- kui ka siseruumide
seinad uue värvi. Värviti üle ka
põrandad. Paljude lemmiktööks
oligi Jõksi laululava seinade ning
põrandate värvimine. Arvame,
et nüüd sai laululava parema
välimuse ning jääme lootma, et meie
tehtud töö meeldib kõigile ning
et malevlaste suur vaev hoitakse
puutumatuna. Noored pingutasid
laululava korda tegemise nimel eriti
just sellepärast, et 21. juulil toimub
Jõksi rannas noortepidu Pam’Möllu.
Esinejateks on Reket ja Paul Oja.
Lisaks laululavale korrastati ka
laululava ümbrust ja järveäärset

ala. Ka riietuskabiinid said uue ja
rõõmsama värvi.
Noored käisid abis seltsimajas
ja lasteaias, koristati noortekeskuse
ruume.
Korrastati
valla
mänguväljakut. Koolimajas aidati
raamatukogus raamatuid sorteerida,
raamatud uude kohta kolida ning
ruume tühjendada.
Nagu
eelmisel
aastal,
osalesid noored ka sellel aastal
Ironmani korraldustiimis. Noorte
ülesanneteks oli jagada osalistele
vett, spordijooki, geeli, puuvilju ja
korjata prügi. Kindlasti on Ironmani
korraldustiimis osalemine noorte
malevlaste üheks lemmiktööks.
Noortele oli see uueks kogemuseks,
mis jääb kauaks meelde. Kõik said
enda ülesannetega hästi hakkama ja
pidasid pikale päevale vastu.
Maleva
tööpäevad
kestsid
4 tundi, peale tööpäeva oli
lõunasöögiaeg
ning vaba aja
tegevused. Pole ju saladuseks, et
maleva üheks parimaks osaks on just
lõunasöök! Maitsvate lõunasöökide
eest hoolitsesid Lea Länik, Ülle

Foto: Kerli Koor
Kirsipuu ja Liivi Kodas. Aitäh teile!
Vaba aja tegevuste raames oli
noortel võimalus tutvuda üksteisega
erinevate tutvumismängude läbi.
Lisaks osalesid noored Töötukassa
poolt korraldatud koolitusel, mille
teemaks oli tööotsing ja tööle
kandideerimine. Noored said juurde
palju uusi kasulikke teadmisi antud
teema kohta.
Noortel oli võimalus koos
Saverna ja Krootuse malevlastega
käia Alle-Saija Teatritalus vaatamas
vahvat etendust ’’Viikingitütar
Ragna’’. Oli tore, et saime sõpradega
koos aega veeta. Mõned päevad
olid füüsiliselt väsitavad, kuid oli
ka tööpäevi, mis möödusid kiiresti.
Tehti
palju
heakorrastustöid.
Malevas
toimunud
tegevuste
pildid on saadaval Kanepi valla
kodulehe
galeriis!
Malevas
veedetud aeg möödus kiirelt ja
sisukalt. On hea meel, et saime
osa võtta õpilasmalevast. Aitäh
rühmajuhtidele ja kõigile abilistele!

Saverna Põhikooli otsib oma meeskonda 16. augustist
koristajat 0,5 ametikohaga (kõrvalhoone koristamine)
Saverna Põhikooli lõpetajad vasakult Severiin-Silvia Sumberg, Kristjan Juronen,
Pilleriin Pukk, klassijuhataja Irja Kivimägi, Brigitta Paal, Taavi Hausenberg.

Sooviavaldus saata e-mailile direktor.saverna@gmail.com
01. augustiks 2018

Maleva I rühma noored
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Krootuse mõisaparki paigaldati
piirkonna suurim võrkatraktsioon
MTÜ Kõlleste Avatud Noortekeskuse eestvedamisel paigaldati
LEADER projektitoetusega Krootuse
mõisaparki
omanäoline
võrkatraktsioon. Piirkonna noored
vajasid rohkem võimalusi füüsiliseks
tegevuseks.
Võrkatraktsiooni
eesmärgiks on pakkuda noortele
rohkem võimalusi välitegevusteks,
mis ühtlasi motiveeriks neid
liikuma ja värskes õhus viibima.
Juba laialtlevinud võrkpüramiid
ei pakkunud noortele enam huvi
ning valituks osutus omanäoline
ronimisvõrk Spaceball XL, mille
paigaldas Tiptiptap OÜ. Paigaldaja
sõnul on see ronimisatraktsioon
Eestis üsna ainulaadne, LõunaEestis ainuke selletaoline.
Ronimisvõrk on 6 m kõrge
ning 7,2 m lai. Toode vastab
ohutusnõuetele ning on turvaline.
Võrkatraktsioonil saavad noored
proovile panna
oma julguse,
painduvuse ja osavuse. See annab
võimaluse kehalise võimekuse
arendamiseks ja treenimiseks.
Võrgule mahub samaaegselt turnima
palju noori.
Ronimisatraktsioon sai valmis

jaanipäevaks,
ning
Krootuse
mõisapargis toimunud jaanipeol
tekitas see laste ja noorte hulgas
palju elevust. Võrk oli terve õhtu
lapsi täis ning ronijaid jätkus veel
hiliste öötundideni.
Võrkatraktsiooni paigaldus läks
maksma 23 600 eurot, millest 20
000 moodustas LEADER-toetus

Saverna noorte malevasuvi

Põlvamaa Partnerluskogu strateegia
toetusmeetmest „Heakorrastatud
ja turvaline elukeskkond“. Projekti
elluviimist toetas endine Kõlleste
Vallavalitsus ning tänane Kanepi
Vallavalitsus.
Kerli Koor

Malevlased enda ehitatud puuriida ees.

Foto: Kerli Koor

KOGUKOND
Jaanipidustusi ennetamas
Endise Valgjärve valla eakate
seltsing SÜGISKULD ei mallanud
enam oodata, millal on õige
aeg jaanitulest üle hüppama ja
sõnajalaõit otsima minna.
Nii
toimuski
seltsingu
koosviibimine juba 13. juunil, ja
seekord Räpina vallas Võhanduveere
Vabaõhukeskuses Leevi Rahvamajas.
Kutsujaks
oli
meie
endine
noortekeskuse juhataja Anu Luiga,
kes nüüd Leevil tegutseb.
Ilm oli ütlemata ilus, buss rahvast
ja rõõmsat jutuvada täis, meeled
ootusärevad, sest enamik meie
32 osalejast polnud varem Leevil
käinud. Kõigepealt tutvustas Anu
meid remondijärgselt tuttuuena
paistva rahvamajaga, mille kohta
meil ainult imestusest ahhetada ning
ohhetada üle jäi. Seejärel juhatati
meid vabaõhukeskusse, mis samuti
lausa kadedaks tegi.

Järgnes traditsiooniks kujunenud
juubilaride õnnitlemine, mis päädis
lillesülemite ja kihiseva joogi
pruukimisega. Ja edasi – pidulauda!
Grillvorstid,
mitmed-setmed
salatid, võileivad, magusad ja vähem
magusad küpsetised... Nagu võluväel
tühjenesid toidukarbid-kausid ja
kiidusõnadel polnud lõppu. Kõik me
oleme ju tublid sööjad, eks ole?
Kui
jutuajamine
kippus
sektsioonidesse üle minema, rääkis
allakirjutanu, kui tähtis on siinilmas
headusesse uskumine ja selle
levitamine sõnade kaudu, ja mis
tähtsaim – et me ei unustaks öelda
häid sõnu neile, keda me armastame,
kellest
hoolime,
lähedasele
inimesele, oma pere liikmetele.
On oluline, et me teeksime seda
kohe ja alati, sest muidu võime
paratamatult hiljaks jääda ja pärast
tunda kahetsust, kuid tagasi pöörata

ei saa enam midagi.
Oligi aeg koduteele asuda. Tuju
oli hea, laulurahvas võttis tuttavad
viisid üles ja juba ootaski meid
päeva puänt. Nimelt kutsus Maaritsa
kultuurivedur Astra Kittus meid
oma koduaeda, ütleksin pigem, et
muinasjutuaeda imetlema. Lilled,
lilled, madalad ja kõrged, lõhnavad
ja vähem lõhnavad, värvid, toonid...
Oleks võinud seda ilu imetlema
jäädagi, kuid aeg oli tiksunud juba
õhtu ligi.
Tänu kõigile, kes selle päeva
kordamineku eest hea seisid, kõigile
osavõtjatele ja ilmataadile kauni
päeva eest!
SÜGISKULLA nimel kogu
Kanepi vallale ilusat suve ja tervist
selle nautimiseks soovides
Maimu Kindma

Võidupüha tähistamine Kanepis 23.juunil
Võidupüha
hommikul
kogunesid kuus Kanepi jaoskonna
naiskodukaitsjat
Kanepisse
Vabadussõja ausamba juurde, et
osaleda pidulikul lipu heiskamisel.
Lisaks
naiskodukaitsjatele
olid
kohale tulnud ka neli kaitseliitlast,
kaks noorkotkast ja üks kodutütar.
Pealtvaatajateks olid mõned alevi
elanikud, sealhulgas meie auliikme
Helmi Visnapuu poeg kaasaga.
Lipu heiskasid Naiskodukaitse
Kanepi jaoskonna esinaine Tuulike
Mölder ja aseesinaine Kersti Kõrge.
Väikese kõne pidas Kanepi seltsimaja
juhataja Marju Jalas, kes asetas
ausamba jalamile ka väikese lillekorvi.
Peale piduliku osa lõppu anti
rahvale teada, et võidutuli peaks
Kanepisse jõudma umbes kella 15.45
ajal ning kutsuti selleks ajaks rahvast
uuesti ausamba juurde.
Kella poole nelja ajal hakkaski
rahvas uuesti ausamba juurde
kogunema. Enne võidutule saabumist
jagasid naiskodukaitsjad Tuulike
Mölder ja Kersti Kõrge rahvale kama
ja karaskit. Et sündmusele lisada
natuke ajaloolist hõngu, olid naised
selga pannud esimese vabariigi
aegse naiskodukaitse vormiriided –
helesinised kleidid. Lisaks kostusid
kirikumüüri ääres rahvalikud laulud.
Võidutuld käisid Põlvast toomas
vallavanem Andrus Seeme ning valla
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volikogu esimees Kaido Kõiv. Teel
Põlvast Kanepisse olid neile saatjateks
Kanepi naiskodukaitsjad Elen Kõrge
koos tütrega, kes on kodutütar ning
Diana Patrael koos poegadega, kes
kuuluvad noorkotkaste ridadesse.
Kanepisse oli võidutuld tulnud
tervitama meie valla kõige noorem
kodutütarde rühm Põlgastest koos
juhendaja Irina Kruuslaga. Enne
võidutule saabumist andis kodutütre
tõotuse selle rühma kõige uuem
liige Brenda Vals. Vabadussamba
juures süüdati küünlad ning kõigile
soovijatele jagati võidutuld koduste
jaanitulede jaoks.
Vaatamata vähesele rahvaarvule

oli tore päev ning naiskodukaitse
Kanepi jaoskonnal on väga hea meel,
et saime aidata läbi viia ja osaleda
sellisel tähtsal päeval. Naiskodukaitse
üheks eesmärgiks ongi isamaalisuse
edasikandmine ning läbi selliste
ürituste ning noorte kaasamise aitame
kaasa meie riigi ühtekuuluvusele ja
püsimajäämisele.
Järgmine
selline
sündmus,
kus oleme kindlasti jälle väljas, on
taasiseseisvumispäev 20. augustil.
Lipuheiskamine kl 8.00 ja
jalgrattamatka algus kl 11.00.
NKK Kanepi jaoskonna nimel
Aike Meekler

Foto: Diana Patrael

Saverna õpilasmalev alustas
oma tegemisi 25. juunil. Alustuseks
võtsid noored ette noortekeskuse
suurpuhastuse. Esimesel nädalal
kaevati lõõmava päikesega võideldes
veel võrkpalliplatsi kooli staadionil;
korda said tehtud bussipeatuste
seinad vanadest kuulutuste tükkidest
ning Saverna kergliiklustee puhastati
oksarisust. Nädala lõpus olid
malevlased Maaritsas, kus oli tarvis
riita laduda 70 ruumimeetrit puid.
Esialgu näis puudehunnik kuuri
ees ületamatu, kuid juba esimese
tööpäeva lõpuks oli väga suur osa
puudest riidas.
Maleva teine nädal algas vihmase
ja sombuse ilmaga. Oli selge, et
õues töötegemisest ei tule sel päeval
midagi välja. Malevlased päästis
hädast ja märjaks saamisest Valgjärve
raamatukoguhoidja Ilse, kellega
veedeti päev Valgjärve koolimajas
vanu raamatuid kokku korjates. Need
samad raamatud rändasid malevlaste
abiga juba ülejärgmisel päeval

Külas Tagurpidi Majas.

jäätmejaama. Maleva viimasel päeval
värskendasid malevlased puiduõli ja
pintslite abil Valgjärve laululava.
Lisaks
töötegemisele,
said
Saverna malevlased osa mitmetest
väljasõitudest.
Külastasime
Tagurpidi Maja Tartus, Eesti
Maanteemuuseumit
Varbusel,
Otepää seiklusparki, käisime AlleSaija teatritalus vaatamas etendust
„Viikingitütar Ragna“ ning aardejahil
Taevaskojas. Maleva viimasel päeval
pidasime noorteka lõkkeplatsil maha
tagasihoidliku grillipeo, kus malevale
punkti panime.
Saverna õpilasmalev tahab tänada
Tarmo Varulit ja Tuuliku Reise, kes
kahe nädala jooksul malevlasi iga
päev tööobjektide vahel sõidutas ja
väljasõitudele viis. Meie tänusõnad
lähevad ka Ilse Aigrole, Astra
Kittusele, Saverna kooli kokkadele ja
pubile Temp ja Taar!
Saverna õpilasmaleva
rühmajuht Greta Pentsa

Fotod: Greta Pentsa
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Koduküla Valgjärve MTÜ-l uus juhatus
03.juulil toimus MTÜ Koduküla Valgjärve üldkoosolek, mille käigus valiti
uus juhatus. MTÜ uue juhatuse koosseisus jätkavad Reelika Hiir ja Raivo
Antsov ning uued liikmed juhatuses on Sander Karu, Jaanus Rätsep ja Taavi
Ott. Suured tänud – Anne-Ly Hausenberg ja Grete Ani, kes kuulusid varasema
juhatuse koosseisu! Kokku on Koduküla Valgjärve MTÜ-s 30 liiget.
Uue juhatuse esimene läbiviidav üritus on Valgjärve kodukandipäev.
Jälgige reklaami!
Edu uute ideede elluviimisel!

Kristina Kiidron
MTÜ Koduküla endine
juhatuse liige

Suvel Valgjärvel
Suur suvi on kätte jõudnud ja
saabunud puhkuste aeg. Inimesed
reisivad palju, aga ka kodukoha
ettevõtmistest võetakse jõudumööda
osa.
Kanepi
valla
õpilasmalev
töötas Valgjärve koolimaja juures
ja korrastas pargis iidse tamme
ümbrust. Tänutublidele malevlastele
sai mõnigi lohakil seisnud töö tehtud.
Palju tänu kõigile!
7.-8. juulil
toimus endise
Valgjärve koolimaja juures TRIAL
EMV II – III etapp.
Kuu lõpu poole müttavad lapsedkorvpallurid Mirjami juhendamisel
meie võimlas.
29. juulil toimub Kanepi valla
rahvatriatloni II etapp, ootame
aktiivset osavõttu.

Augustis
toimetavad
õpilasmalevlased
Tallinnast
Siidrikoja õunaaias.
18. augustil kell 12 toimub juba 5.
LÕÕTSAPIDU Valgjärve külaplatsil,
kus lõõtsamängijaid on oodata üle
Eesti.
Valgjärve raamatukogu on
juulikuus avatud tavalisel ajal kella
12 – 19.
Lastele ja noortele on suviseks
lugemiseks palju häid raamatuid.
Tule nendega tutvuma!
Sel aastal puhkan 1.-12. august
ja 21.-31. august.
Tegusat suve kõigile ja uute
kohtumisteni!
Ilse Aigro
Valgjärve raamatukogu juhataja

Kihnu
On lapsepõlve aegadest mul meeles Eesti kaart,
kust esmakordselt õppisin ma tundma Kihnu saart.
Oh, kuidas tookord tahtsin ma kohe jõuda sinna!
Ent kuidagi ei oskand siis üle mere minna!
Kuid suureks saades kuulsin kord vaprast Kihnu Virvest,
kel lauluhääl on võimas, kes sitkem igast hirvest.
Nii lauldes siis ta purjetas kord rõõmsalt üle vee
ning imekombel leidiski ka meie juurde tee.
Jäi Kanepisse kõlama ta iga laulukild
ja sellest hetkest ühendab meid nähtamatu sild.
Ja nõnda Kihnu saarele saan lõpuks öelda tere
ning soovida, et heliseks see armas laulupere!
Tähte Tagel
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Unistuste reis Kihnu saarele
Klubi
„Ajaring“
otsustas
selleaastase suvereisi teha Kihnu
saarele. See otsus sündis juba
veebruaris, kui selgus, et enamus
klubi liikmetest pole Kihnus varem
käinud. Kui juba Kihnu minna,
tekkis soov seal kohtuda ka kuulsa
Kihnu Virvega.
Reisi korraldama asunud Meedi
Haabmal õnnestuski asjad nii sättida,
et Järsumäe pere oli nõus meid kõiki
vastu võtma, esialgu oli lubatud
grupi suurus 25 inimest, aga huvi oli
palju suurem ja lõpuks startis 3. juuli
varahommikul Kanepi bussijaamast
50-liikmeline heatujuline ja ootusärev
reisiseltskond. Lisaks „Ajaringi“
liikmetele osalesid ka Kanepi
vallavanem Andrus Seeme ja Kanepi
Seltsimaja juhataja Marju Jalas.
Teele asudes oli ilm päiksepaisteline,
kuid muutus järjest pilvisemaks ja
Pärnus sadas juba vähest vihma.
Munalaiu sadamas olid paljud
reisiseltskonnast mõne aasta tagusel
suvisel ekskursioonil Tõstamaale juba
Kihnu poole vaadanud ja lehvitanud,
nüüd oli aeg praamiga kohale sõita.
Praamisõit kulges rahulikul merel ja
ikka uduvihmaga.
Kihnu sadamas ootasid kaks
päevinäinud kastiautot ja giid
Mare. Vihmakeebid seljas roniti
reipalt astmeid pidi autokastidesse
ja sõit Kihnu saarel läks lahti.
Esimesena tegime väikese ringsõidu
ja jõudsime Kihnu Muuseumi. Seal
saime suurepärase ülevaate Kihnu
rahva minevikust ja kommetest.
Giid tõi, olles ise mitmendat põlve
põliskihnlane, palju näiteid kuidas
pärimus ka tänapäeval on saarel
elujõus ja püsib muutumatuna.
Saime teada ka kihnu seelikute
värvide tähendusest. Muuseumi
poest oli võimalus kohalikku
käsitööd mälestuseks kaasa osta.
Muuseumi vastas asus EAÕ Kirik
kuhu järgmisena suundusime. Selgus,
et selles kirikus käib kuus korra
teenistusi pidamas sama preester, kes
teenib ka Obinitsas.
Edasi sõitsime Kihnu tuletorni
juurde, kus soovijad said ka

28-meetrise torni tippu ronida ja heita
pilgu kogu saarele. Tuletorn läheb
kohe rekonstrueerimisele, selle üle
on kohalikul rahval suur rõõm, kuna
see on pühendatud Eesti Vabariik
100 kingituseks ja teostatakse riigi
eelarvest, väidetavalt pole saar varem
riigilt nii suurt toetust saanud.
Seejärel oli plaanis külastada
Metsamaa pärimustalu. Tugevnenud
vihm ja kella kiire liikumine sundisid
meid piirduma vaid talule pilgu
pealeheitmisega ja peagi saabusime
oma reisi sihtpunkti Järsumäe
pere õuele. Meid ootas hiigelsuur
peotelk ja lahke pererahvas. Rõõm
kohtumisest oli mõlemapoolne. Virve
koos oma perega oli ettevalmistanud
kihnupärase, küllusliku lõunasöögi.
Musitseerisime
ja
tantsisime
koos pererahvaga ja andsime üle
omapoolsed tänukingid, lugesime
ette tervituskaardil oleva Tähte
Tageli luuletuse. Toimus pikk
fotosessioon ja huvilised said endale
soetada Virve 90. juubeli plaadi koos
pereansambli autogrammidega. Kell
polnud kahjuks oma kiiret liikumist
muutnud ja nii oli ootamatult käes
aeg seekord lahkuda, selleks, et
oodata uusi kohtumisi. Oli tunne
nagu lahkuksime oma ammustest ja

VIIA-JAANI
LABÜRINDITALU
IHAMARU KÜLAS, KANEPI VALLAS

www.tuletee.ee

Labürindiringkäigud ja mängud
Gongi- ja kristallihelide kontserdid
Tuletee kristallipood. Väike nõid
Seto kuninga õllemeister. Ponisõit
Kodune leib, taimeteed ja toidud

Süüa pakub
Grillikoda
Kohal Autolavka

Klubi „Ajaring“

Kihnu Virve juures. Foto: Marju Jalas

MAARITSA
KÜLAPÄEV

P. 22. juulil
10-17

väga lähedastest sõpradest. Nii nad
meist sinna Järsumäele lehvitama
jäid: Virve, Raina, Reena. Meil oli
au ja rõõm olla nende külalisteks
erandina nii suure grupina. Me ei
tee reklaami, sest pererahvas ütles,
et kord elus juhtub asju, aga ilmselt
sellist asja rohkem mitte.
Sadamas sattusime kastiauto
seltskondadena ka filmihuviliste
huviobjektiks,
külastasime
sadamaturgu ja oligi aeg praamile
minna.
Koduteed
alustasime
paraneva ilmaga. Loodame, et vihm
ei sega kihnlaste suurt Merepidu, mis
toimub nädalavahetusel. Meie reisi
lõpus saime looduselt kingituseks
imelise vikerkaare värvidemängu,
millist varem polnud näinud.
Vaatamata pikale ja tegevusrohkele
päevale oli kogu reisiseltskond reibas
ja naerusuine ka koju jõudes.
Palju
tänu
sihikindlale
Meedile korraldamise eest! Kiitus
reisiseltskonnale õige suhtumise
eest, et ei lasknud ilmaoludel segada
nautimast kõike toredat mida reis
pakkus!

Lastele batuut ja palju
põnevaid tegevusi

Põlgaste jõusaali kasutajatele!
Põlgaste jõusaalil on suvel
uued ajad.

KROOTUSE
KODUKANDIPÄEV
Kell 13:00
Murutraktori
te
demosõit

11. august

Krootuse
mõisapargis

kell 17:00
Mängud ja võistlused
Batuut
Ponid
Slackline
Näomaalingud
Jalgratta vigursõit
(võta jalgratas kaasa)

kell 14:00
Mullijalgpall
Võrkpalli turniir
Jumping
Vibulaskmine

20:00 esineb
Merlyn
Uusküla

02. juuli - 16. september on
jõusaal avatud :
T,N 15.00-21.00; P 12.00-17.00

KULTUUR
Kanepi Kangete süstaretk Koiva jõel
Hakkab saama traditsiooniks, et Kanepi Seltsimaja segarahvatantsurühm
„Kanepi Kanged“ suvel matkamas käib. Kui eelmisel aastal ratastel kolme
maakonna teid läbiti ja matk oli ühepäevane, siis sel aastal otsustati kanuumatka
kasuks. 30. juunil sõitis 16-liikmeline matkaseltskond Valgamaale, Sette
turismitallu. Talurahva poolt viidi meid vana sõjaväeauto kastis jõe äärde,
kus kanuud vette lasti ja matk võiski alata. Ilm oli päikseline ja Koiva jõgi
mõnusalt rahulik. Nautisime 7 kanuuga iga läbitud kilomeetrit. Jõel kohtusime
veel mitme teisegi paadiseltskonnaga. Matka kulgemise lõppu tähistas
meile tuttava auto nägemine kõrgel jõekaldal. Seal tulimegi kaldale. Jätkus
meeleolukas koosviibimine Sette talus koos kõige selle juurde kuuluvaga ja
ühine jalgpalliturniiri vaatamine. Sette talu on väga suurepärane koht aktiivseks
puhkuseks. Ööbimiskohtadeks mõeldud majakesed ja saun on valmis tehtud
Kanepi vallas asuvas ettevõttes Eco Oil. Matk õnnestus suurepäraselt ja lisaks
kõigele sai peetud plaane algavaks suurte pidude hooajaks. Koju tagasi jõudsime
1. juulil.
Marju Jalas Kanepi Kanged kanuutajad.

Teade
Põlgaste
Raamatukogukülakeskuse
puhkus on
16.juuli - 29.juuli,
sel ajal on
raamatukogu
suletud.

Foto: Ere Rekker-Mägi
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Ajatelg aitab meeles pidada

On meie keskel suvi
Jaanitulede soojus ja valgus on
suvele valitsemisõiguse täielikult
kätte andnud. Kanepi Jõksi
jaanilõkke materjali tõi sel aastal
kohale Eesti Kaitsevägi ja tublid
lõkkemeistrid olid Jaan Jalas,
Margus Veskemaa, Ülar Kõrge ja
Urmas Kukk.
Vaatamata ilmataadi tujudele
jätkub suvesündmusi pea igasse päeva
nii meil kui mujal. Tasub vaid endale
sobivad leida ja osaleda. Siinkohal
seltsimajaga seotud sündmustest
ettevaatavalt.
Näiteks on 21. juulil suur
noortepidu Jõksi laululava juures,
kus peaesinejateks on Reket ja Paul
Oja. 28. juulil toimub sealsamas
juba traditsiooniline Kanepi Kantri
linetantsupäev.
Kanepi Seltsimaja uue parkla
pidulik avamispäev on 5. augustil.
Sel päeval toimub parklas kell 16.00
rahvusvaheline tantsupäev „Tants

teeb südame rõõmsaks“, kus saab
näha Eesti ja Läti tantsukollektiivide
meeleolukat esinemist. Mainimata
ei saa jätta, et „Päripidi“ tantsurühm
osaleb lisaks sellele peole suve
jooksul veel mitmel rahvusvahelisel
tantsufestivalil Lätis ja Leedus.
Sama päeva õhtul kell 21.00
muutub seltsimaja parkla välikino
saaliks ja suurelt 6 x 8 meetriselt
ekraanilt saab näha filme. Täpsem
info filmide kohta peagi tulemas.
8.
septembril
on
Jõksis
suur suvelõpu simman koos
„Lõõtsavägilastega“.
Tasub kindlasti jälgida Kanepi
valla kodulehel olevat sündmuste
kalendrit, sealt leiab kõigi korraldajate
sündmuste valiku.
Mõnusat suve jätku ja palju
meeldejäävaid suvesündmusi kõigile!
Marju Jalas

Maaraamatukogude suvelaagris Valgas
Igasuvine
maaraamatukogude
suvelaager oli sellel aastal Valgamaa
kolleegide korraldada. Meie vallast
osalesid Irina Kruusla Põlgastest,
Ilse Aigro Valgjärvelt, Jaanika Tappo
Maaritsast ja Tiina Hoop Savernast.
Suveseminar toimus 13.-15.juuni Valgas
Valgamaa Kutseõppekeskuses. 13.juunil
kogunesime Valga Keskraamatukogus,
kust suundusime majutuskohta Valgamaa
Kutseõppekeskuse ühiselamusse. Saime
lõunase kehakinnituse, mille järel avati
laager lipu heiskamisega. Pealelõuna
algas professor Marju Lauristini
loenguga „Kas raamatute aeg on
möödas“? Saime teada, et alates 1978.
aastast sai alguse lugemisuuringute
korraldamine. Uuringud on näidanud,
et lugev inimene avardab oma vaimseid
huve ka teistes valdkondades. On
ju teada, et raamatukogu ja kool
teevad koostööd. Eestis peaks haridus
ühilduma raamatukoguga – tekiks ühtne
kultuurikeskkond. Samas on uuringute
põhjal täheldatud, et mittelugemise
oht suureneb, sest lapsed pole koolis
õppinud teksti valdama. Kokkuvõttes
oli professor siiski optimistlik – raamat
ei kao!
Peale
peaaegu
kaks
tundi
kestnud huvitavat loengut seati sihiks
külastada Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni („sõjamuuseum“).
Tutvuti väljapanekutega ja kuulati
giidi juttu Vabadussõjast. Samuti saadi
ülevaade „sõjamuuseumi“ tegevusest
ja eesmärkidest. Eriti emotsionaalne
oli enamusele helikopteri simulatsioon
„lend Valga kohal“.
Peale kosutavat õhtusööki korraldati
lustlik mälumäng, kus osalesid kõik
laagrilised. Nalja ja naeru jätkus paariks
tunniks! Kolm parimat võistkonda said
ka väikesed autasud.
Teisel päeval asusid laagrilised
peale hommikusööki teele Läti poole, et
külastada Lugaži raamatukogu. Lugažis
oli väike armas raamatukogu, mis asub
ühes majas kultuurimajaga. Majas oli
väga palju lilli ja rohelust. Omavahel
teevad nad tihedat koostööd ja aitavad
üksteist.
Lugažist
suundusime
Valka
koduloomuuseumi, mis asub kunagises
Zimse seminari majas. Suur osa
muuseumist ongi enda alla võtnud
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Zimse seminari ajalugu tutvustav
ekspositsioon. Ka eestlastele on see
seminar olnud väga tähtis. Kuna
õppimine koolis oli odav, siis paljudki
eestlased õppisid seal õpetajaks või
organistiks. Õppetöö kestis 3 aastat
ja õppijaid oli korraga 20 ringis. Kui
lõpetati, tulid asemele uued. Seminaris
oli range päevakava. Õhtuti võis ka linna
minna, kuid õhtusöögiks pidi tagasi
olema. Eestlastes on seminaris õppinud
Carl Robert Jakobson, Ado Grenstein,
Jakob Hurt, Friedrich Saebelmann,
Aleksander
Kunileid,
Aleksander
Lätte ja mitmedki teised. Ühe saalis oli
imetleda lätlaste erinevate käsitööde
väljapanekut.
Edasi viis buss meid Lüllemäele, kus
külastasime äsja uutesse ruumidesse
kolinud raamatukogu ning tegime retke
Lüllemäe kultuuriloolistele radadele
koos kohaliku kirikuõpetaja Enno
Tanilasega. Sealt suundusime Hargla
kultuurimajja, kus meie seltskond
nautis kohaliku näiteringi lavastust
„Lugu sellest, kuidas ma sain selgeks
oma abiellumise aasta“. Lustlikul meelel
asuti edasi teele Sangaste poole, kus
meid ootas lossi giid, et tutvustada
Sangaste lossi ja krahv Bergi saavutusi
põllumajanduse vallas. Järgnes õhtusöök
ning folklooriansambli „Koidu Tähed“
kontsert. Ansambli liikmed haarasid
ühisesse tantsuringi ka laagrilised. Päev
oli olnud piisavalt pikk ja elamuste
rohke, kuid samas ka hariv ning huvitav.
Suveseminari
viimane
päev
oli
pühendatud
ajakirjanduslikele
teemadele – mida peaks teadma
ajakirjanduse kohta ning kuidas
sotsiaalmeedia enda kasuks tööle panna.
Lektorid Ragne Kõuts-Klemm ja Veiko
Ristissaar pühendasid meid meedia
telgitagustesse „saladustesse“ ning
andsid väikseid nippe, kuidas meediaga
toime tulla. Samuti ka seda, mida tuleks
arvestada meediaga suheldes.
Igatahes olid kolm laagripäeva täis
teadmiste ja oskuste omandamist ning
samas ka suhtlemist kolleegidega üle
vabariigi. Kohtume järgmisel aastal
Järvamaal!
Kanepi valla laagriliste nimel
Tiina Hoop

Koolilapsele on meelespidamise
heaks tarkuseks riputada ajateljele
ajastute sündmused, mida on tarvis
teada ja mida saaks omavahel seostada.
Paratamatult kipuvad mõned sündmused
ja daatumid meelest minema, aga neid
saab väikese nipiga üksteisega sidudes
kergemini meelde jätta. Tegin kunagi
enda jaoks ajatelje sündmustest meie
kultuuriloos, kes kellega samal ajal
elasid, millised sündmused nende eluajal
toimusid Eestis-Liivimaal, Venemaal
ja mujal maailmas, mis ajastut ja elu
mõjutasid. Nii sain ritta, et aastaste
vahedega sündisid Kanepi koolmeister
Johannes Eglon, Juhan Weitzenberg
ja Jakob Hurt, koolivennad Tartu
kreiskoolis. Sinna gruppi sobis hästi ka
kujur August Weizenberg. Sama huvitav
on ritta seada meie Kanepi kihelkonna
laulukultuurile aluse pannud koorijuhid
ja kihelkonnakooli koolmeistrid: A.
Erlemann, J. Eglon, A.Thomson, P. Abel,
A. Arras, J. R. Erlemann, sidudes neid
ka esimeste üldlaulupidudega. Samuti
terve Treffnerite pere alustades köster
Ludwig Treffnerist (kelle hauasambal
on kiri: „Kanepi rahvalt 110. surma
aastapäevaks“ ), tema tuntud pojad
Hugo, Gustav ja Konstantin. Inglise
teadlase J. D. Bernali uurimuse „Teadus
ühiskonna ajaloos“ (1962) juurde
kuuluv suur ajatelg sai eeskujuks ka
Kanepi kihelkonna kultuuriloolistele
kalendritele, mis aitavad meeles hoida
killukest meie kultuuriloost.
Samas tuleks ka vigu parandada,
et nad nii sageli ei korduks. Üks isik,
kelle vastu eksitakse
on luuletaja
Juhan Weitzenberg, kelle sünnist
(22.6./10.7.1838)
möödub
tänavu
180 aastat. Tema loomingut enam ei
tunta, aetakse mõned faktid segamini.
Kanepi kihelkonna inimesed teavad, et
kujur August Ludwig Weizenberg oli
tema lellepoeg, kes sündis (6.4.1837)
mitte Erastvere vaid Piigandi vallas

Ritsikel, kirjutas hiljem oma priinime
Weizenberg ilma t-ta keskel. Ta rändas
Erastvere mõisast Saksamaale, õppis seal
Kunstiakadeemias ja korrigeeris oma
nime vastavalt sealsetele keelereeglitele.
Nende vanaisa Andres oli mõisainimene
ja sai 25-aastase kutsariameti järel
Ungern-Sternbergidelt 1795 priiuskirja
ja perekonnanime, elas vaba mehena
(veel 41 aastat). Ajakirjanduses, ka
kirjanduses juhtub tänapäevalgi, et
mõni autor paneb Erastveres sündinud
luuletaja Juhan Weitzenbergi „kirjutama“
veel pärast oma surma temast tunduvalt
kauem elanud kujurist lellepoja
kirjutatud näidendeid ja luuletusi. Või
antakse Juhan Weitzenbergi luuletused
üle hoopis Juhan Liivile või kellelegi
teisele. Nii juhtus viimati mõne kuu
eest ajalehes jälle tema luuletusega
„Tõnis Laks ehk Eestlaste Isamaa“, mille
autoriks kirjutati Juhan Liiv (*30.04.1864
† 1.12.1913). Paraku ei olnud Liiv
luuletuse ilmumise ajal (1862) veel
sündinudki. Seda on juhtunud varemgi.
Sama palju on selle kohta ilmunud
õiendusi või täpsustusi. Kirjutises
(vanas gooti kirjas) „Päevalehes“
(20.04.1915) „Juhan Weitzenberg ja
Laksi Tõnis“ õiendatakse Laksi Tõnise
ja Weitzenbergi matmispaikade ja
hauasammaste äravahetamise pärast
(K.E.S.=Sööt).
Järgmise
õienduse
kirjutas Y. N. = Y. Naelapea „Kes oli
Laksi Tõnis“ („Eesti Sõna“ 4.11.1943).
Ühendab neid Juhan Liiviga vaid
Alatskivi, kus Juhan Weitzenberg oli
mõisa ja kohtukirjutaja pärast töötamist
Adam Jakobsoni peres Tormas kodu- ja
kooliõpetajana. Ka on selle laulu sõnu:
„Võrumaa poolt tõusis kära..“ muudetud
Virumaaks. Weitzenbergi ema pärines
Väimela mõisast ja sealt rändasid
esimesena 1854 talupojad Samaarasse
protestiks mõisahärra Richteri poolt
muudetud renditingimuste vastu. Laul
ise sündis Alatskivil 1861, trükitud

Narvas 1862, tsensori tempel „Bebilligt
von der Censur. Dorpat, den 4.12.1861“,
ilmunud ka „Perno Postimehes“
17.10.1862.
Tol ajal käis inimeste „meelitamine“,
mõnel pool ka sundimine „tsaari
õigeusku“ üle minema, lubades neile
tasuta „hingemaad“. Kanepi kihelkond
oli üks neist vähestest, kui mitte ainus
Eestis, kus puudub vene kirik. Alatskivi
mees Laksi Tõnis ise ei ole kuhugi
välja rännanud. Ometi jäi ta ilma oma
rendikohast ja talle sai osaks vaid
„seitse jalga pitkusele, neli jalga lai,
maatükk Laksi Tõnisele, nüüd siis antud
sai…“ nagu Juhan laulis. Sisuliselt oli
see Weitzenbergil lausa „riigivastane
luuletus“, sest tegelikult soositi vene
e. tsaari õigeusku üleminekut. Laksi
Tõnise laul muutus rahva seas kiiresti
populaarseks. Seda on ka palju kordi
rahvalauluna üles kirjutatud, mis
iseenesest on vaid tunnustuseks loojale.
Seda lauldi eriti agaralt luuletaja
kodukihelkonnas Kanepis. Viimati
kuulsin seda laulu Põlva meeskvarteti
laulja Reiljani käest Põlgastest. Tema
vanaema oli talle selle õpetanud. Seda
mängiti Eesti Raadiolt hangitud lindilt
ka Juhan Weitzenbergi memoriaaltoa
avamisel Erastvere koolimajas 1978. a.
Kanepis, 3.06.2018
				
Milvi Hirvlaane
Jätkub Kanepi Teataja augustinumbris

TEATER

Vabaõhulavastus “Pagulased”
Eesti Maanteemuuseumis

Karvutu konnapoiss
seikleb Varbuse metsades!

Autor Jan Rahman, lavastaja Kristo Toots, koreograaf
Andre Laine. Osades: Inga Lunge, Ene Järvis, Kaia Skoblov,
Andres Vago, Marko Mäesaar, Margus Jaanovits, Kadri Laube,
Silva Pijon , Veiko Porkanen.

13.
juulil
esietendus
Varbusel
Eesti
Maanteemuuseumi lähistel teatri Must Kast
tempokas suvelavastus “Mowgli”. Etenduste
külastajad
eelhäälestatakse
džungliseiklusteks
väikese matkaga, mis viib Maanteemuuseumist
etenduspaika. Lavastuses kantakse Maret Tamme
loodud taaskasutatud materjalidest kostüüme ning
kuulda saab Kaarel Kuuse heliloomingut.
Laval mängitakse tuntud lugu sellest, kuidas
loomariigi kardetumate esindajate - karu Baloo,
panter Bagheera ja mao Kaa seltskonnas viib tee
inimlaps Mowglit ühest unustamatust seiklusest
teise. Nendel rännakutel ristuvad poisi rajad
korduvalt tema surmavaenlase, võitmatu tiigri Shere
Khaniga. Selle hirmsa kiskja kindlameelne otsus
väike inimene tappa sunnib Mowglit vastu astuma
oma suurimale ja ohtlikumale seiklusele, millest
sõltub nii tema kui ka kogu džungli saatus. Kas
väikesest paljast konnapojast on vastast võimsale ja
kartmatule kaslasele?
Etendused toimuvad veel 21. ja 22. juulil kell
14:00.
Lavastaja Birgit Landberg (2018. a Salme Reegi
nimelise Eesti teatri auhinna laureaat). Lavastuses
mängivad Musta Kasti näitlejad Kaarel Targo,
Kristjan Lüüs, Rauno Polman, Jaanika Tammaru,
Märt Koik, Karl Edgar Tammi, Laura Niils, Liina
Leinberg ja teised.

Võrukeelse lavastuse “Pagulased” tegevus toimub LõunaEesti väikeses külakeses, kus askeldavad omakasupüüdlikud
eurorehepapid, kes toimetavad kõiki oma tegemisi vaid
raha nimel. Oodatakse pagulast Lähis-Idast, kelle eest
loodetakse suuri eurotoetusi. Neile saabub külla hoopis ökoja joogahuviline linnamees, endine õhumüüjast börsimaakler.
Ta on otsustanud aja maha võtta ja maale rahu otsima tulla.
Omamoodi pagulane ju temagi, kuid tema eest ei saa toetusi.
Tekkinud konflikti valguses mõjub lilleõiena keset sõnnikut
vaid linnamehe ja peretütre vastastikune sümpaatia.
Ning siis kaob maailmast elekter. Tekib kaos - internetti
ei ole, raha ei ole, naftat ei ole, maad ründavad linnast tulnud
näljaste hordid. Muutuvad väärtused, peatähtsaks saab jälle toit,
toasoe, vesi. Oma elu eest võideldes mõistavad tegelased, et oma
sisimas on inimesed kariloomad ja varasem elu on olnud kõigil
pagulus, eelkõige vaimne pagulus reaalsete väärtuste eest.
Etendus kestab 2 tundi ja 20 minutit koos vaheajaga. Etendus
toimub vabas õhus. Soovitame valida riietuse vastavalt ilmale.
Etendused toimuvad maanteemuuseumi hoovis 03.08,
04.08, 05.08, 11.08, 12.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08 ja
19.08. Algusaeg kell 19.
Piletid saadaval Piletilevis.

ALEN
VEZIKO
Suvelõpukontsert
Kanepi Aiandi lillesaalis
26. augustil kell 18.00
Pilet eelmüügist (Kanepi aiandist) 8€
Kontserdipäeval 10€
Lapsed kuni 6a (k.a) tasuta

Kanepi Teataja
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info@kaebusabi.ee
LAHENDAB KÕIKI
PROBLEEME!

Kanepi valla sündmuste kalender juuli-august 2018
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

Kirjuta
julgesti.
Meie
tegevusvaldkonda
kuuluvad:
võlanõuded
raha
kätte
saamine, laimuga võitlemine selle lõpetamine, kohtuhagid
- nende koostamine, igasugune
lepitamine - oma kliendi kasuks,
kokkulepete saamine – lepingud –
minimeerimaks võimalikke riske
ka EL väljas. Tegeleme igasuguste
segaste olukordadega, mis vajavad
klaarimist nagu põhjendamatud
nõuded sinu vastu jne.
Kaebusabi
kui
teenus
on loodud ebaõigluse all
kannatanutele nende aitamiseks
ning kaitseks.
Aitame
oma
klientidel
lahendada olukordi, mis neile
moraalselt üle jõu käivad või
millega
toimetulekuks
neil
napib ressursse ja energiat, aega,
sidemeid või teadmisi.

Juuli
20.07 kell 18.00
21.07 kell 11.00
21.07 kell 20.00

Saverna külapäev
Kanepi Streetball 2018
Noortepidu “PAM’ MÖLLU” Esinejad REKET, PAUL OJA

Saverna
Kanepi
Jõksi laululava

21.07 kell 20.00

Etendus “Kukk”

Alle-Saija teatritalu

21.07 kell 19.00

Soodoma külapäev, ansambel ORAVAPOISID

Erastvere raamatkogu

22.07 kell 13.00
22.07 kell 20.00

Muinasjututund
Etendus J. Puusepp “Kukk”

Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu

28.07 kell 19.30
28.07 kell 15.00
29.07 kell 12.00
29.07 kell 20.00
August
02.08 kell 20.00
03.08 kell 19.00
04.08 kell 20.00
05.08 kell 15.00

Maaritsa külapäev, ansambel KRUIIS
Suur linetantsupidu
Kanepi valla rahvatriatlonid
Etendus J. Puusepp “Kukk”

Maaritsa
Jõksi laululava
Valgjärve
Alle-Saija Teatritalu

Etendus I. Ulst “…ja õunapuud õitsevad”
Etendus M. Jousti “Mehe küljeluu”
Etendus J.Puusepp „Kukk“
Etendus O. Luts "Võidulaenupilet"

Alle-Saija teatritalu
Alle-Saija teatritalu
Alle-Saija teatritalu
Alle-Saija teatritalu

05.08 kell 15.30
05.08 kell 16.00

Etendus O. Luts “Viis väikest pakikest”
Rahvusvaheline seeniortantsupäev “Tants teeb südame
rõõmsaks”
Etendus R. Cooney “Igaühele oma”
Öökino
Krootuse kodukandipäev, esineb Merlyn Uusküla
Kanepi Noortekeskuse perepäev, ansambel KRUUV
Etendus I. Ulst “…ja õunapuud õitsevad”
5. Lõõtsapidu Valgjärvel
Etendus J. Puusepp „Kukk“
Kooraste rahvatriatlon
Etendus J. Puusepp „Kukk“
Kontsert LAURA VALS ja WINDMILLERS
Suvelõpukontsert, ALEN VEZIKO

Alle-Saija teatritalu
Kanepi seltsimaja juures

05.08 kell 19.00
05.08 kell 21.00
11.08 kell 14.00
12.08 kell 12.00
17.08 kell 20.00
18.08 kell 12.00
18.08 kell 20.00
19.08 kell 12.00
19.08 kell 20.00
24.08 kell 19.00
26.08 kell 18.00

KUULUTUSED

Alle-Saija teatritalu
Kanepi seltsimaja parkla
Krootuse mõisapark
Kanepi staadion
Alle-Saija teatritalu
Valgjärve
Alle-Saija teatritalu
Kooraste
Alle-Saija teatritalu
Tuuliku talu, Saverna
Kanepi Aiandi lillesaal

KORSTNAPÜHKIJA
HEITI PAVLOV
*KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD
*KÜTTESEADMETE REMONT ja KAAMERAUURING
*KORSTNAPITSIDE REMONT
Tel: 5070 778, 7974 397
*KORSTNAPLEKKIDE PAIGALDUS
e-mail: rossi.teenus@gmail.com
*OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE
Saverna, Põlvamaa 63418

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Müüa küttepuid, pliidipuid, klotse,
kaminapuid, saematerjali, voodriterassi ja põrandalauda. Vedu tasuta.
Tel.56670688
Müün lauaviinamarja istikuid.
Sordid sobivad avamaale ja
kilekasvuhoonesse.
Info: Hans Toover tel. 5266544
e-mail hans.toover@mail.ee
Oja talu Savernas (koolimaja kõrval).
Soovi korral nõustamine.
Kiviraiduri teenused
PALU KIVI OÜ
Hauakivid, hauaplaadid,
tasapinnad, seinaplaadid.
Kivide lõikamine, lihvimine.
Info tel. 5107312
www.palukivi.ee
Asume Rõngu-Otepää 8. km-l

Ostan põllu ja metsamaad
(ka läbiraiutud), raieõigust,
palki, paberipuud ja 3-meetrist
küttepuud Kanepi vallas ja
Põlva-Võrumaal.
Tel. 56208897

Sünnid
Sten Uffert
(Voorepalu )
Joanna Ani
(Krüüdneri )

Õnnitleme!

Sünnipäevad augustis
90

Kalju Rüga
15.08.1928 (Kooli)

85

Velda Pedras
07.08.1933 (Soodoma)

80

Aili Lõhmus
02.08.1938 (Kanepi alevik)
Leo Rosental
09.08.1938 (Saverna)
Tiiu-Reet Tschuchna
13.08.1938 (Soodoma)
Aniise Tammetalu
14.08.1938 (Valgjärve)

75

Valentina Sada
17.08.1943 (Kanepi alevik)
Silvi Kann
20.08.1943 (Maaritsa)

70

Peeter Piip
03.08.1948 (Rebaste)
Virve Kõiv
11.08.1948 (Palutaja)
Kristiina Kuudeberg
12.08.1948 (Jõksi)
Jaan Toomsalu
24.08.1948 (Hurmi)
Angela Haljaku
28.08.1948 (Karste)

65

Leonit Timofejev
08.08.1953 (Saverna)
Uno Kisla
28.08.1953 ( Pikajärve)

 MÄLESTAME 
AIVAR MÕTTUS
30.05.1964-18.06.2018
(Krootuse)

Ostame
metsamaad,
raieõigust ja
metsamaterjali

Janar Reiljan
Tel. 5071800
janar@metsahalduse.ee

TÕNU TEEVER
08.09.1945-22.06.2018
(Jõgehara)
HELMI VISNAPUU
04.01.1915- 29.06.2018 (Heisri)

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

glasaken.ee

Kanepi
Teataja

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

Järgmine leht ilmub augustis 2018.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepnaekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

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

