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Vallavolikogu istungid

Vallavanema veerg

18. oktoobril

Lähenev aastalõpp viib mõtted tagasi
mööduvale aastale. Kindlasti oli kõigil sellel aastal palju meeldivat.
Meie vallas oli eelmisel aastal palju ettevõtmisi, millele saab rõõmuga tagasi vaadata kas või valla ajalehti sirvides.
Väga õige otsus oli noortekeskuse avamine. Meie noortel on kaunilt kujundatud
ruumid, kus nad saavad koos midagi mõistlikku teha, maailma asju arutada, initsiatiivi näidata ja kasvada, täiskasvanuks saada.
Noorte vaba aja sisustamiseks on Kanepi
gümnaasiumis loodud pikapäevakool huvitavate ringidega, toimuvad tantsutunnid
Andre Laine juhendusel, tegutsevad kodutütred, laulukoorid, edukad on jalgpallurid.
Loetelu võiks pikalt jätkata.
Vallas on tegeldud üldplaneeringuga,
arengukava täiendamisega, uue kultuurimaja projektiga. Juba detsembris kuulutame välja riigihanke ehitaja leidmiseks.
Uus aasta toob aga uusi kohustusi, nendest olulisim on kindlasti jäätmeprobleemi
lahendamine, koos naabervaldadega jäätmekogumispunktide väljaehitamine. Seni
palume valla elanikel kasutada Kanepis ja
Põlgastes olevaid jäätmekonteinereid.
Talitöid teeme samamoodi nagu eelmisel aastal. Kahjuks ei esitatud avaldusi
väljakuulutatud vähempakkumisele, kuid
oleme suutnud leida inimesed ja firmad,
kes hooldustöid teevad. Probleemide korral palun pöörduda valla ametnike poole.
Loodame meeldivale koostööle ja mõistmisele.
2. detsembril süütame advendiküünlad
kodudes, aga ka Kanepi ja Põlgaste alevi
jõulupuul. Meie kuusepuud pole metsast
kohale toodud, vaid kasvavad ja kaunistavad kodukohta aasta ringi, tuledes säravad
nad jõulukuul.

Päevakord:
1. Kanepi valla arengukava muutmine ning
tegevuskava uue redaktsiooni kinnitamine.
Otsustati kinnitada tegevuskava uus redaktsioon aastateks 2007–2015, vastu võtta määrus nr 25.
2. Valla kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine. Otsustati vastu võtta määrus nr 26
,,Kalmistute kasutamise eeskiri”.
3.Valla jäätmehoolduseeskirja läbivaatamine.
4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Otsustati määrata katastriüksuse Ala-Sumiste
sihtotstarbeks maatulundusmaa ja elamumaa;
katastriüksuse Savisaare sihtotstarbeks maatulundusmaa. Vastu võtta otsused nr 60 ja 61.
5.Valla 2007. aasta viienda lisaeelarve vastuvõtmine. Otsustati vastu võtta määrus nr 27.
6. Kanepi kultuurimaja ehitamisest ja kultuurimaja ehitustööde riigihanke algatamisest.
Otsustati algatada Kanepi kultuurimaja ehitustööde riigihanke avatud hankemenetlus.
Vastu võtta otsus nr 62.
7. Jooksvad küsimused.
7.1 Merili Põderi avaldus. Otsustati mitte
müüa Põlgastes asuvat korterit 12-9.

22. novembril

Päevakord:
1. Valla raamatukogude tööst.
2. Valla raamatukogude põhimääruse kinnitamine. Otsustati vastu võtta Kanepi, Erastvere
ja Põlgaste raamatukogu põhimäärus (määrused nr 28, 29, 30).
3. Valla raamatukogude kasutamise eeskirja
kinnitamine. Otsustati vastu võtta raamatukogude kasutamise eeskirjad (määrus nr 31).
4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Otsustati määrata 11 katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa ja elamumaa (otsused nr 63–73).
5. Valla 2007. aasta kuuenda lisaeelarve vastuvõtmine.
Otsustati vastu võtta kuues lisaeelarve summas 147 881 krooni (määrus nr 32).
6. Valla 2008. aasta eelarve koostamise põhimõtetest.
7. Vallavara võõrandamine.
Otsustati võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras kinnistud: Põlgaste kultuurimaja alghinnaga 150 000 krooni ja Erastvere koolimaja alghinnaga 200 000 krooni
(otsused nr 74 ja 75).
8.Kanepi valla eelarvest kultuuri-, haridus-,
laste- ja noorsootöö, spordi- ja terviseürituste, -projektide ja -programmide jaoks toetuste
andmise korra kehtestamine.
Otsustati arutada määruse eelnõu järgmisel
volikogu istungil.
9. Jõulupreemia maksmine.
Otsustati maksta jõulupreemiat volikogu liikmetele ja vallavanemale ühe kuupalga ulatuses (otsus nr 76).
•Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla
raamatukogudes, valla kodulehel www.kanepi.ee
ja vallamaja kantseleis.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER

Haridusminister Tõnis Lukas küsitleb 12. klassi õpilast Kaire Tagelit.

28. novembril algasid Eesti
Vabariigi 90. sünnipäeva üritused
Kanepi gümnaasiumis andis
ajalootundi haridusminister
Tõnis Lukas

jättis ta teiseks korraks, kui tundides väsimus
peale tuleb. Seekord ei olnud mahti tukkuda, oli
huvitav.

Teisipäeval leidis haridusminister Tõnis Lukas võimaluse kohtuda Kanepi noortega. 9.-12.
klasside õpilased olid valmis külalist kuulama,
kuid minister alustas lahtist ajalootundi
küsimustega Eesti riigi ajaloo kohta. 28. novembril algab Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva
ürituste aasta. Nii mõnedki õpilased pakkusid
aga Eesti riigi vanuseks 16 aastat, arvestades
vaid taasiseseisvumise aega. Hiljem vestluse
käigus selgus seegi, et õpilased ei tea, kas nende
vanaisad või vanavanaisad osalesid maailmasõjas. Tähendab, et kodus ei räägita sellistest asjadest. 50 aastat oli see keelatud, nüüd aga peaks
oma vanavanemate elulugu ikka tundma ja teadma, kus on su juured. Väikestest asjadest saabki alguse ühe rahvuse ajalugu, saab alguse
mõistmine, et me räägime ikka eesti keeles ja
hoiame oma riiki, mis on üks väiksemaid rahvusriike oma erilise ajalooga.
Nii 1918. kui ka 1991. aastal olid riikluse
loomise eesotsas aktiivsed inimesed, kelle
nimesid peaksime ka praegu teadma. Ministri
küsimusele vastates polnudki kerge meelde tuletada Vabadussõja väejuhte ja meie riigi ajalugu kujundanud isikuid. Ajalootundi mahtus päris tihedalt Eesti ajaloo fakte, nimesid, sündmusi, mida iga eestlane peaks teadma.
12. klassi õpilased olid kirja pannud ettepanekud, kuidas Eesti hariduselu muuta. Need
andis ministrile üle direktor Merike Kaste.
Mõnda probleemi vaagis minister ka kohapeal. Kanepi noortele meeldis see, kui lahedalt
minister suhtles. Tunni algul lubatud 10 kükki

Ajaloo ainenädal
Kanepi gümnaasiumis

Viieaastane Valtser
Kanepi seenioride segatantsurühm Valtser
tähistas oma viiendat sünnipäeva. Selle aja
jooksul on selgeks õpitud palju seltskonnatantse. Pidulised nautisid ligi kahetunnist
tantsuprogrammi, kus esinesid ka külalised.
Valtseri rühmas tantsib viis paari, keskmine
vanus on tantsijatel 67 aastat. Valtseri tegevus
on olnud väga aktiivne. Kõigi aastate vältel on
juhendajaks olnud väsimatu Helju Leib, talle
kuulub tantsijate lugupidamine ja tänu. Tantsutundi minnakse suure rõõmuga. Aastate jooksul
on loodud sõprussidemed paljude kollektiividega, kes olid oma kavaga ka sünnipäevapeole tulnud. Kohal oli seenioride segarühm Elvast,
Põlgaste, Saverna ja Kanepi memmede rühm ja
Otepää päevakeskuse esindus. Sünnipäevapeol
olid väljas fotokroonika, stendid ning tänu- ja
aukirjad. Pidulised keerlesid ühises tantsuringis
ansambli Sulatsõ saatel, kaetud oli kohvilaud.
Valtseri rühm on oodatud esineja paljudes
paikades, teleri vahendusel nautis neid kogu

,,Prillitoosi” vaatajaskond. Valtser on osalenud
rahvusvahelisel seenioritantsu festivalil Jurmalas ja Valkas, korraldanud seenioride tantsupäevad Kanepis, tantsinud tänavatantsul.
Tantsijaid ühendavad traditsioonid: ekskursioonid ja sünnipäevade tähistamine. Küsisin
tantsijatelt, mida on tantsimine neile andnud, ja
sain vastuseks: tants mõjub tervistavalt ja me
tantsime veel.
Soovime tantsijatele head tervist, rõõmsat
meelt ja kerget jalga!
LAINE LAAN,
peost osavõtja
•Valtseri tantsijad tänavad sünnipäevapeo
toetajaid: kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgruppi, Arke lihatööstust, Kanepi
Aiandit, kauplust Aid ja Kodo, Mini Hiire
äri, Jussi Kaubandust, Kuuba talu, Kanepi
valda ja kultuurimaja.
(Pildil viieaastase Valtseri tantsijad.)

26. novembril, kodanikupäeval algas koolis
ajaloo ainenädal. 9.-12.klasside õpilased vastasid kodanikupäevale pühendatud internetipõhisele viktoriinile Eesti Vabariigi ajaloo, riigivalitsemise ja Euroopa Liidu kohta. Valikvastustega küsimusi oli viiskümmend ning õpilasel
oli kohe võimalik näha, kas ta vastas õigesti ja
mitu punkti sai.
Kolmapäeval külastasid 9.a ja 9.b klassi õpilased Meegomäel asuvat Kaitseväe Lahingukooli, kus tutvustati õppimis- ja karjäärivõimalusi Eesti kaitseväes. Õpilastele näidati ka
relvi, õpperuume ja kasarmuid. Nii mõnigi õpilane muutis oma seisukohti kaitseväes teenimise
suhtes ja leidis, et see on üks hea võimalus ennast teostada.
9.-12. klasside õpilased vaatavad veel filmi
,,Nimed marmortahvlil”, et seejärel isamaalisel
teemal essee kirjutada.
Kooli koduleheküljel on viktoriin Kanepi
ajaloo kohta, millele aktiivselt vastatakse.
Ajalooklassis on välja pandud näitus teemal
,,Kõige vanem asi, foto või raamat minu kodus”.
Et leida vanim ese, raamat või foto, küsitlesid
õpilased oma vanemaid või vanavanemaid ja
kirjutasid lühikese ajalookirjelduse.
TIIU LEPPIKUS,
Kanepi gümnaasiumi ajalooõpetaja

Soovin kõigile kaunist advendiaega, rahulikke jõule ja edu uuel
aastal!

AIVAR LUTS

Kaitseväe õppus
5.–7. detsembrini korraldab JVÕK
Kuperjanovi ÜJP Kanepi valla territooriumil nooremallohvitseride kursuse luurerühma õppuse.
Õppuse käigus kasutatakse 5. detsembril kella 9–17 imitatsioonivahendeid
(paukpadrunid, lõhkepaketid ja suitsuküünlad).
Õppusel osaleb 40 kaitseväelast ja
kasutatakse 10 maastikuautot.
Kanepi asulas toimub õppus 6. detsembril kella 9–15. Asulas imitatsioonivahendeid ja tehnikat ei kasutata.
Probleemide korral ja lisainformatsiooni saamiseks palun helistada telefonil 717 5344, kpt Heini Räämet.
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Tuleval aastal võetakse prügilates
vastu vaid sorditud prügi
Vastavalt jäätmeseadusele on sortimata segaolmejäätmete prügilatesse ladestamine alates 1. jaanuarist
2008 keelatud.
Sortimise all mõeldut täpsustab
keskkonnaministri määrus ,,Olmejäätmete sortimise kord ja sorditud
jäätmete liigitamise alused”, mis
ütleb, et ,,sortimine on tegevus, mille käigus eraldatakse segaolmejäätmetest ennekõike ohtlikud jäätmed,
samuti taaskasutatavad jäätmed, kui
sortimine ja väljanopitud jäätmete
taaskasutamine on tehnoloogiliselt
võimalik ning nende tegevustega ei
kaasne ülemääraseid kulutusi”. Põhimõtteliselt on kaks võimalust: sortida jäätmed tekkekohas või siis koguda kõik kokku ja sortida tehases.
Kuna meil sortimise tehast ei ole,
siis on ainus võimalus korraldada
jäätmete sortimine kohapeal.
Määruse kohaselt tuleb olmejäätmete tekkekohas liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid:
1) paber ja kartong;
Põlvamaa päästeosakond, päästjad ja kolleegid Lõuna-Eesti päästekeskusest tuletavad elanikkonnale
meelde: järgige ohtusnõudeid, vältimaks õnnetusi!
Korrast ära küttekolded ja liigkütmine võivad põhjustada raskeid
tuleõnnetusi.
Iga talv on endaga kaasa toonud
tuleõnnetusi, mis on olnud põhjustatud liigkütmisest või küttekollete
järelevalveta jätmisest. Tulekahjudes on hukkunud kümneid inimesi.
Täielikult või osaliselt on hävinud
kümneid hooneid.
Kütteperioodi eel ja ajal tuleb
kindlasti meelde tuletada:
•hoone korsten ja tahmalõõrid
tuleb hoida pragudeta ja puhtad;
•pliiti, maja- ja saunaahju tuleb
kütta mõõdukalt, liigkütmine on üks
levinumaid hoonete süttimise põhjusi;
•tuleb jälgida, et elektrijuhtmestikul ei oleks kahjustusi ning elektrilise kodutehnika kasutamine oleks
turvaline;

2) pakendid;
3) ohtlikud jäätmed;
4) biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
5) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
6) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad;
7) põlevjäätmed, sealhulgas puit;
8) suurjäätmed;
9) metallid.
Nimekiri on pikk ja kuna alates 1.
jaanuarist 2008 ei ole võimalik tagada, et kõik need jäätmeliigid sorditakse eraldi, teeb määrus siin leevendusi. Kui kohalik omavalitsus
on korraldanud oma territooriumil
punktides 1–4 nimetatud olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti
kogumise, peetakse tekkekohas sortimisest ja liigiti kogumisest üle
jäänud jäätmeid töödelduks ning
neile ei rakendu prügilasse ladestamise keeld. Seega on esmatähtsad jäätmeliigid, mis kindlasti
tuleb sortida, järgmised: paber ja

kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.
Kanepi vald on koostöös taaskasutusorganisatsioonidega (ETO,
Eesti Pakendiringlus) korraldanud
paberi ja kartongi ning segapakendite kogumise, samuti ohtlike jäätmete kogumise. Kanepis ja Põlgastes paiknevad konteinerid segapakendi ning paberi ja kartongi kogumiseks, lähiajal paigutatakse ohtlike
jäätmete konteiner tegevuse lõpetanud Kanepi tanklast ümber Põlgaste tankla territooriumile.
Palume siinkohal hoolikalt jälgida konteineritel olevaid märke,
et sorditud jäätmete hulka ei visataks biolagunevaid jäätmeid. Näiteks võib väike kogus kartulikoori
rikkuda kogu sorditud konteineri
sisu ja teha võimatuks jäätmete
taaskasutamise. Rikutud jäätmeid
on jäätmevedajal õigus käsitleda kui
sortimata jäätmeid, mille ladestamise eest tuleb prügilal tasuda kuni

Ohutusest kütmisel
•tulekahju avastamisel varases
staadiumis on suureks abiks suitsuandurid;
•kütte- ja soojendusseadmeid
(pliidid, ahjud, katlad, soojapuhurid) ei tohi järelevalveta jätta;
•külmunud torustikku ei tohi sulatada lahtise tulega.
Külmaperioodil tuleb tähelepanu alla võtta ka tuleohutus katlamajades. Katelde rikete tõttu võivad suured hoonete kompleksid kütteta jääda ja külmaperioodil võivad
sellel olla väga tõsised tagajärjed.
Selliste juhtumite vältimiseks soovitame:
•hooldada katlaid ja küttesüsteeme ettenähtud ajal, sest maksimaalsetel koormustel töötavad kütteseadmed eeldavad ideaalset korrasolekut;
•kasutada katelde kütmisel kvali-

teetset kütteainet;
•suurendada küdevate katelde
järelevalvet.
Kui linnades ja suuremates asulates on operatiivabil üsna lihtne
elu- ja abihoonetele juurde pääseda,
siis metsatalude juurdepääsuteed
teevad päästetöötajad murelikuks.
Siinkohal tuletab päästeamet meelde ja paneb inimestele südamele, et
operatiivse abi kohalejõudmine sõltub suurel määral juurdepääsuteede
läbitavusest.
Seetõttu tuleb omanikel, eelkõige
maakohtades, tagada oma majavalduste juurde suunduvate teede sõidetavus, arvestades seda, et ka suur
päästeauto seal sõitma mahuks.
Samuti peab igaüks teadma, kus
asub tema kodule lähim veevõtukoht, ning võimaluse korral hoidma
vaba ja sõidetava sinna viiva tee.

Muretse suitsuandur!
Suitsuandur äratab magaja. Enamik eluhoonetes puhkenud tulekahjudest saavad alguse
öösiti, mil pererahvas magab. Tuli levib normaaltingimustes väga kiiresti. Kõrge temperatuuri ning mürgiste gaaside kiire leviku tõttu on
3–4 minuti pärast ruumis viibimine eluohtlik.
Arvamus, et küll ma suitsulõhna peale üles ärkan, ei pea paika, sest mürkgaase sisse hingates
uni hoopis süveneb.
Suitsuandur annab varajase teate põlengust. Vali signaal hakkab tööle esimeste värvitute ja lõhnatute põlemisjääkide peale, andes
häire põlengu esimeses faasis, kui pääsemine ja
tule kustutamine on tavainimesele veel jõukohane. Kõrvulukustav sireen (kuni 85 dB) ajab ka
kõige sügavama unega magaja üles. Juba 5–10
minuti pärast süttivad ruumi kogunenud põlemisgaasid ja kogu ruum on maast laeni tuld täis.
Suitsuanduri puudumisel jääb inimene sellises
toas kergesti tuleroaks.
Oluline on pärast tulekahju avastamist võimalikult kiiresti tegutseda. Kodustes oludes

on selleks sobivaim pulberkustuti. Selliseid
kustuteid on lihtne kasutada ning väiksema tulekolde kustutamisele kulub vaid sekundeid.
Eriti oluline on suitsuandur ja pulberkustuti
koju soetada maapiirkonnas, kus esmased tuleohutusvahendid võivad osutuda ainsaks võimaluseks oma lähedasi ja vara kaitsta. Ei ole
harvad juhud, kui päästjatel kulub pika vahemaa
tõttu kohalejõudmiseks kümneid minuteid, maja on siis aga juba üleni leekides. Seega oleneb
palju tulekahju kiirest avastamisest, tegutsemiskiirusest, oskustest ja inimese kasutuses olevatest tuleohutusvahenditest!
Kustutusvahendid on taskukohane investeering, millest lisandub turvatunnet nii selle omanikule kui ka teda ümbritsevatele. Parem enne
muretseda, kui hiljem kahetseda!
SULEV KALLAVUS,
Põlvamaa päästeosakonna
vanemspetsialist
sulev.kallavus@rescue.ee
Tel 799 8602, 514 7173

Ettevaatust, siseveekogudele
tekkinud õrn jää ei kanna inimest!
Lõuna-Eesti päästekeskus hoiatab,
et saabunud külmakraadid tekitavad
veekogudele turvalisena paistva jää,
mis tegelikult inimest veel ei kanna.
Haprale jääle minekust tuleb hoiduda
ning manitseda ka lapsi, kes on ohust
hoolimata liugu laskma läinud. Jää,
mis ühte last kannab, võib mitme lapse raskuse mõjul kergesti murduda.
Kalameestel palume hinnata nõrga
jääga seotud ohtusid reaalselt ning
mitte minna jääle kalastama enne, kui
jää on turvalise paksusega. Ühtlasi

soovitame jääle minnes kaasa võtta
jäänaasklid, vile ja päästenööri.
Talvel on õnnetuste puhul raskendavaks asjaoluks külm vesi, hädasolijat tabab kiire alajahtumine. Seega
on õrnale jääle minek tõsine risk, millega võib ohtu seada nii iseenda kui ka
oma kaaslaste elu.
Mida teha, kui juhtub õnnetus:
•Helista kohe hädaabinumbril 112 ja
teata, mis on juhtunud.
•Õnnetusse sattunud lapsed peaksid
kõva häälega appi hüüdma ning pa-

kümnekordset saastetasu. Loomulikult lisavad jäätmekäitlejad kasvanud kulutused prügiveoarvetele
või keelduvad jäätmete ladestamisest.
Kuna jäätmekäitluse korralduses
on siiani väga palju ebaselget, loodame teemat ka edaspidi käsitleda.
Need, kes on jäätmeveolepingu sõlminud, võivad pöörduda selgituste
saamiseks oma jäätmevedaja poole.
Lisaks eelnevale on rõõm teatada, et Kanepi vald on koostöös
naabervaldadega valmis saanud ja
kehtestanud valla jäätmekava (avaldatud kodulehel www@kanepi.ee –
Avalik teave) ning lähiajal alustatakse korraldatud jäätmevedu.
Ühiselt on algatatud ka nüüdisaegsete sorteeritud jäätmete kogumise punktide rajamise projekt.
Kanepi vallas rajatakse see Põlgaste
tankla naabrusesse.
OLEV PÄRNA,
abivallavanem

Õnnetus ei hüüa tulles. Seepärast
peab olema iga hetk valmis kasutama oma oskusi ja võimalusi halvimate tagajärgede vältimiseks!
Eelnevat silmas pidades tuleb
tunnistada, et vaatamata inimeste
pidevale teavitamisele, kuidas kodu
tulekahju eest kaitsta, toimub enamik tuleõnnetusi eluhoonetes ja on
otseselt seotud hooletuse ning tuleohutusnõuete eiramisega, aga ka
teadmatusega elementaarsetest tuleohutusnõuetest. Eriti kurb on, et sageli lõppevad tuleõnnetused surmaga.
Siinkohal soovitame inimestel
tuleohutusnõudeid käsitlevate õigusaktidega tutvuda, et tõsta teadlikkust oma kodu tuleohutusest ja
mitte eirata seadusega pandud kohustusi. Õigusaktidega saab tutvuda
päästeameti kodulehel aadressil
http://www.rescue.ee
MATI KÄO,
Lõuna-Eesti päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

Eesti Korstnapühkijate Koda
http://www.korsten.ee
TAUNO BA·KIROV (Orava), tel 5622 2894;
PEEP PINTMANN (Põlva), tel 5345 9609;
MARGUS VAINU (Võru), tel 5566 0561;
ALARI KEPLER (Põlva), tel 507 7509;
AIGAR KUUS (Võru), tel 5690 3030.
Pottsepp
MEELIS OJAVERE (Põlva), tel 521 4053.
Põlvamaa päästeosakond, tel 799 8610.

Lumekoristustööd Kanepi
valla teedel

(Ettevõtja, tööde piirkond, kontakttelefon)
1. Kalmer Lina – Kaagvere, Karste, Hino,
Koigera, Erastvere, Piigandi, Kaagna küla ja
Kanepi alevik. Tel 514 0335.
2. Rain Rekker – Kooraste, Rebaste, Jõgehara
küla. Tel 513 4349.
3. Margus Hani – Jõksi, Heisri küla. Tel 5615
0256.
4. Avo Kruusla – Lauri, Hurmi, Varbuse küla. Tel
504 2539.
5. Mart Vestrik – Magari, Soodoma, Peetrimõisa,
Närapää küla. Tel 5344 1779.
6. Meinhard Aljes – Magari, Põlgaste, Sõreste
küla. Tel 522 6153.

luma abi täiskasvanud inimestelt.
•Iseseisvalt abi andma asudes tuleb
läbi jää vajunud inimesele läheneda
mööda tema jälgi, viimased 10 m roomates või kasutades toetuspinna suurendamiseks abivahendeid (suusad,
kelk, kepp jms). Enda ja jääaugu serva
vahele peab jätma umbes endapikkuse
vahemaa, kuhu saab abivajaja tõmmata. Hättasattunule tuleb ulatada nn
käepikendus: jope, nöör, kepp, suusk
vmt.
•Tõmmanud kannatanu jääle, tuleb te-

ma ja enda vahele jätta tugevale jääle
või kindlale pinnasele jõudmiseni
inimesepikkune turvatsoon, sest muidu võib jää raskuse all murduda.
•Ise läbi jää vajumisel ja veest väljaronimisel tuleb end pöörata näoga tuldud suunas, käed koos randmetega
õlgade laiuselt jääle toetada, nii et ka
küünarnukid toetuvad jääle, ja jalad
võimalikult veepinnale tõsta. Keharaskus toetada jääle ning jalgadega
ujumisliigutusi tehes ja kätega jääle
toetudes tõmmata ennast jää peale.

Liiklusest
pimedal ajal
Head Kanepi valla
elanikud!

Kindlasti olete tähele pannud, et
viimasel ajal on pööratud rohkem tähelepanu liiklusjärelevalvele. Oma panuse
liikluse turvalisemaks muutmisel annavad lisaks liikluspolitseinikele ka piirkonna konstaablid. Politsei eesmärk on
vähendada avariide arvu, selle tulemusena väheneks ka vigastatute ja hukkunute
arv. Lisaks joobes juhtidele, kiiruseületajatele ja turvavöödeta sõitjatele pööratakse sügisel rohkem tähelepanu jalakäijatele ja jalgratturitele.
Tuletame siinkohal meelde olulisemad tõed, mida jalakäija ja jalgrattur
pimedal ajal liigeldes järgima peaksid.
•Jalakäija peab pimedal ajal valgustamata sõiduteel liikudes kandma helkurit.
•Jalgrattal peab pimedal ajal või halva
nähtavuse korral ees põlema valge tuli.
•Taga võib punase tule asemel olla ka
punane helkur.
Loomulikult on keelatud alkoholijoobes avalikku kohta, eriti sõiduteele ilmuda.
Lastevanematel soovitan kontrollida,
kas teie laps kannab pimedal ajal väljas
käies helkurit riiete küljes ja nähtaval,
mitte ei hoia seda taskus või koolikotis.
Kuna lapsed kipuvad unustama, leidke
nende jaoks aega ning selgitage korduvalt helkuri kandmise vajalikkust. Usun,
et lapse elu on igale vanemale tähtsaim.
Seetõttu ei tohi lapse turvalisuse pealt
aega kokku hoida ega lapse tujudele
järele andes tema tervist või elu ohtu
seada.
Turvavöö kasutamise tähtsust ei ole
võimalik üle hinnata. Turvavöö ei aita
küll liiklusõnnetust ära hoida, kuid vähendab oluliselt selle tagajärgede raskust. Rahvusvaheliste uuringute põhjal
vähendab kinnitatud turvavöö hukkumise riski peaaegu poole võrra. 2006.
aasta statistika alusel oleks meil Eestis
seega 35 inimest veel elus.
Sõidukiomanikud peaksid enne talvehooaja saabumist kindlasti üle vaatama
sõiduki tehnilise seisukorra: kas autol on
all korralikud ja nõuetekohased rehvid,
millises seisukorras on valgustusseadmed, kas esiklaas on terve, kas klaasipuhastajad töötavad.
Sõiduki liikumiskiiruse valikul tuleb
arvestada nii teeolusid, nähtavust, ilmastikutingimusi kui ka oma oskusi ja kogemusi. Kindlasti tuleb jälgida liiklusmärke ning mitte ületada lubatud sõidukiirust.
Nagu praktika näitab, suulisest hoiatusest rikkujale tihti ei piisa ja liikluseeskirja nõudeid rikutakse ikka edasi.
Sellega seatakse aga ohtu nii enda kui ka
teiste elu. Seetõttu karistab politsei liikluseeskirja rikkujaid rahatrahviga.
JAN JÕEMA ja SILVER HINTO,
Kanepi valla konstaablid

Osta helkur
lähimast poest!
Eelmisel aastal hukkus pimedal ajal
liigeldes kokku 35 ning sai vigastada 245
jalakäijat. Neist asulavälisel teel pimedal
ajal liigeldes hukkus 28 ja vigastada sai
43 jalakäijat.
29. oktoobril algas kampaania „Ole
nähtav! Kanna helkurit – sind oodatakse koju!”.
Kõnniteeta ja valgustuseta, enamasti
asulavälisel teel liigeldes satuvad helkuri
puudumise tõttu liiklusõnnetusse just
vanemad inimesed, kellele on ka tänavuse aasta liiklusohutuskampaania suunatud.
Eelmisel aastal hukkus Eesti liikluses
ühel ja samal põhjusel 28 jalakäijat. Neid
kõiki ootas kuskil keegi: lapsed, abikaasa, ema või hea sõber... Nad said surma,
sest autojuhid ei näinud neid pimedas.
Ole nähtav – kanna helkurit! Sind
oodatakse koju! Ohutut liiklemist!
KERSTIN SIIM
maanteeameti liiklusohutuse
osakond
Infotelefonid 611 9310, 528 8489.
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Sügisesed preemiaekskursioonid õpilastele
Kevadel toimunud üleriigilisest internetipõhisest metsaviktoriinist võtsid Kanepi
Gümnaasiumi õpilased aktiivselt osa ja olid ka väga
edukad. Neli klassi said võimaluse käia koos giidiga
ekskursioonil enda valitud
RMK
looduskeskustes.
Otsustasime kevadel, et ekskursioonid toimuvad sügisel.
25. septembril käis 9.b klass
Kiidjärvel sipelgate õppera-

jal ja Taevaskojas. 10., 11. ja
12. klasside õpilased valisid
aga „pruuni kulla” programmi, mis viis Kohtla kaevandusparki. 12. klass käis Kirde-Eestis 16. oktoobril, 11.
klass 22. oktoobril ja 10.
klass 25. oktoobril. Käidi
vanas maa-aluses kaevanduses ja tutvuti kaevanduse
maapealsete
rajatistega.
Kohtla-Järve soojuselektrijaama taguste tuha- ja pool-

• 26.–27. oktoobril toimus Kanepis juba neljandat aastat traditsiooniline kodutütarde rühma õppelaager, milles osales 30
tüdrukut teisest kuni kümnenda klassini. Laagri programmis olid
teate- ja rahvastepallivõistlused, loodusviktoriin, isadepäeva
luulekonkurss, moeshow „Sügis 2007”, seltskonnatantsud,
matkatarkuste õppimine koos sellele järgnenud võistlusega ja
keskkonnaõpe, korraldajaks keskkonnatehnoloog Kät Mõttus.
Saadi juurde palju uusi teadmisi ja matkatarkusi. Laager sai
tüdrukutelt taas kõrge hinnangu.
• 9.–10. novembril toimus Kanepis piirkondlik kodutütarde ja
noorkotkaste õppelaager, kus osalesid Põlva, Saverna, Tilsi,
Laheda ja Kanepi rühmad, kokku 60 tüdrukut-poissi. Toimusid
sportlikud ja käelised tegevused, sooritati järgukatseid, esitleti
mardilaule jne.

Sellise ekskavaatorikopaga tõsteti põlevkivi kalluritele.

koksimägede jalamilt saime
võtta veeproove ja teha lihtsamaid analüüse. Päeva lõpetasime ronimisega 110 meetri
kõrguse Kiviõli poolkoksimäe otsa. Enamik õpilasi polnud Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas veel käinud ning kõik
seal nähtu ja kuuldu oli õpetlik. Ehk tekkis mõnelgi mõt-

12. klassi õpilased Kiviõli tehismägedel.

teid Eesti energiamajanduse
tuleviku kohta.
Eriline tänu kordaläinud
õppepäevade eest vallavanem Aivar Lutsule, kes aitas
lahendada sõidukulud.
LILIAN LEIB,
Kanepi Gümnaasiumi
geograafiaõpetaja

Noortekeskuses on ikka huvitav

Koolis koos isaga!
• 20. novembril oli Kanepi Gümnaasiumi algklasside õpilastel tore keskustepäev koos isadega. Lapsed ja isad said osaleda
neljas tegevuspunktis: teha huvitavaid katseid; mängida lauamänge, lahendada ristsõnu ja mõistatusi; valmistada pingikesi ja
linnu söögimaja; proovida täpsust ja osavust, lennutada paberlennukeid.
Pärastlõuna lõppes ühise tordisöömisega. Ürituse korraldajad
tänavad kõiki isasid, vanaisasid, vanemaid vendi ja teisi osalejaid, kes leidsid aega tulla kooli koos lastega tegutsema.
Üheskoos sai teoks üks vahva ettevõtmine, mida tasub kindlasti
korrata.
AINO MÕTTUS,
huvijuht

Oktoobrikuus täitus meie
noortekeskusel aasta ametlikust avamisest. Sünnipäevaks
tegime ettevalmistusi, näiteks
panime välja plakatid aasta
tegemiste kohta. Nendega sai
oktoobrikuu jooksul noortekeskuses tutvuda. Aasta tegevusest on olemas ka fotoalbum. Sünnipäevaks kingiti
meile uued toolid ja mikrolaineahi. Täname suurepäraste
kingituste eest Ingo Ingverit ja
MTÜd Hinokad. Sünnipäevale
tuli üle 30 noore, kes on aktiivselt noortekeskuse tegevuses
kaasa löönud.
Oli meeldejääv sünnipäevapidu, sõime üheskoos ära mitu
maitsvat torti.
Sel sügisel käisime paintballi ja bowlingut mängimas
ning Pühajärvel ujumas.
Viimasel oktoobrikuu päeval toimus stiilipidu „Õuduste
õhtu”. Muutsime noortekeskuse ruumid halloweenilikuks.
Osavõtt oli nii rohke, et ruumid
jäid kitsaks. Kõige nooremad
osalejad olid kuueaastased.

Noortekeskuse sünnipäeval.
Annika Ladva foto

Toimusid võistlused ja tutvusime halloweeni ajalooga,
toimus parima kostüümi ning
kõige õudsema väljanägemisega maitsvaima toidu valimine. Teadmised sai proovile

panna viktoriinis. Peo üllatuskülaline jutustas õudust tekitavaid jutte ja tegi põnevat varjuteatrit.
Novembri alguses käis meil
külas Põlvamaa noortekogu.

Mängisime koos mänge ning
arutlesime koduvalla murede
ja rõõmude üle. Varem oleme
teinud koostööd seoses Saksamaal toimunud demokraatiaprojektiga.
Novembri lõpetab stiilipidu
„Elu nagu muinasjutt”.
Novembrikuu jooksul oleme tegelnud endale T-särgi
kujundamisega. On valminud
hulgaliselt lahedaid T-särke.
Iga kuu lõpus toimuvad
meil noorteaktiivi koosolekuid
„Sinu arvamus loeb”, kus räägime noortekeskuse tegevusest, planeerime üritusi, mõtleme ning otsustame üheskoos,
kuidas neid korraldada.
Detsembrikuu tegemiste
kohta saab infot noorteaktiivi
liikmete käest, noortekeskuse
kodulehelt ja kohapealt.
KAROLIINE LAIL ja
SIMONA SULBI,
Kanepi Gümnaasiumi 9.a
klassi õpilased

Põlgaste Lasteaed-Algkooli
sügisesed toimetamised
Teine kooliveerand on peaaegu poole
peale jõudnud, porised ja pimedad sügisõhtud sunnivad varakult koduseinte
vahele ning peatselt piiluma hakkavaid
päkapikke ootama.
Esimesel kooliveerandil näitasid väga
häid õpitulemusi Marten Hani (2. kl),
Sigrit Säga (2. kl), Karin Maranik (3. kl)
ja Kreete Aljes (5. kl) ning häid ja väga
häid õpitulemusi Agnes Säga (2. kl), Henri
Kruusla (2. kl).
Lapsed tugevdasid tervist koolivaheajal
matkates. Toredaks ja osavõturohkeks kujunes lasteaed-algkooli isadepäeva ühisüritus Võrus. Lapsed said koos vanematega mängutoas möllata ja bowlingut mängida.
Peame oluliseks rahvakultuuri säilitada
ja seda oma murdekeele kaudu edasi
kanda. Võro Instituudi töötajad käisid
meile uut võrokeelset raamatut „Suur
must pini” tutvustamas.
Et meie maailm on ohtlikuks muutunud, on õppeasutuse ülesanne tegelda

päästealase ennetustööga. Nii töötajad kui
ka õpilased osalesid ohutuskoolitusel.
Päästealase ennetustöö juhtivspetsialist
Sulev Kallavus kutsus üles mõtlema ka
kodus evakuatsiooniteele õnnetuse korral.
Politseipäeval külastasid meid valla
konstaabel Jan Jõema ja noorsoopolitseinik Pilvi Liivamägi, kes tutvustasid politseitööd ning demonstreerisid helkuri
efektiivsust jalakäija turvalisuse tagamisel. Kõigil Põlgaste Lasteaed-Algkooli
inimestel on helkur.
Kadrikarnevalil olid kõik kostüümides
ja selgeks õppinud esinemisnumbri. Räägiti rahvakommetest ning tantsiti diskorütmide saatel. Külas oli kadrimemm, kes
rohkelt õnnistust jagas.
Kodanikupäeva on meie lasteaed-algkoolis igal aastal isemoodi tähistatud.
Sellal aastal toimus aktiivõppel põhinev
koolitund, kus õpilased ise tõid välja kodanikuks olemise tähenduse, tutvustasid
erinevaid isiksuseomadusi pantomiimiharjutuste abil ning töötasid läbi info-

materjali ning osalesid päevakohases viktoriinis.
Toimus lastevanemate koosolek, kus
tutvustati lasteaed-algkooli selle õppeaasta eesmärke ja plaane, kuulati loengut teemal „Miks me teeme, nii nagu me teeme?”. Esimest korda sellel õppeaastal käis
koos ka lasteaed-algkooli hoolekogu, arutluse all olid uue õppeaasta tööplaan ja lasteaia toidupäeva maksumus. Hoolekogu
pidas tähtsaks koostöö algatamist Kanepi
Gümnaasiumiga. Esimeseks sammuks
võiks olla hoolekogude ühiskoosolek.
Algamas on rahulik advendiaeg, heade
soovide ja lootuste aeg. Meie ilus ja veel
kaunimaks muutuv maja ootab särasilmseid lapsi ja häid mõtteid.
Jõuluvana on lubanud Põlgaste Lasteaed-Algkooli tulla 20. detsembril.
Palju armastust!
ENE VEBERSON,
Põlgaste Lasteaed-Algkooli juhataja
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Jõuluüritused

Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Nagu see sügis,
nii mööduvad aastad,
nendes päikesepaistet ja tuult.
Olgu su päevades päikesekulda,
olgu neis tervist
ja rõõmugi suurt!

92
Ida Nilbe
12.12. Magari küla
87
Heino Kongo
14.12. Peetrimõisa küla
83
Leili Aavola
26.12. Karste küla
82
Elmar Errapart
11.12. Erastvere HK
80
Salme Vilumets
4.12. Erastvere HK
Anna Tammsalu
12.12. Varbuse küla
Erika Kongo
15.12. Karste küla
75
Aita Sisask
9.12. Kanepi alevik
Aksella Lattik
23.12. Karste küla
70
Hele-Mall Türna
14.12. Kanepi alevik
Volli Mürksepp
24.12. Erastvere küla
Erich Kährik
28.12. Kanepi alevik
Viljart Pau
30.12. Karste küla
65
Pilvi Rammul
8.12. Põlgaste küla
Milvi Nuuma
9.12. Kanepi alevik
Andres Must
14.12. Erastvere HK
60
Ruthi Rinne
21.12. Põlgaste küla
Heino Külm
28.12. Põlgaste küla
Evi Feldmann
29.12. Põlgaste küla
Soovime tugevat tervist ja
jõudu edaspidiseks kõikidele
sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu
ja vallavalitsus

MÄLESTAME
KARLA VÄLJAN
9.02.1935–9.10.2007
Erastvere küla
LAUR IVAND
13.06.1959–17.10.2007
Põlgaste küla
VALTER KOOVIT
9.09.1931–1.11.2007
Kooraste küla
ELLEN SISASK
8.12.1932–24.11.2007
Kooraste küla
KOIDULA PLATO
17.09.1907–26.11.2007
Heisri küla

KANEPI TEATAJA

Vastsündinud vallakodanikud
Kiirelt kasva ja harjuda püüa iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab uue ilusa nimega.
Triin Männiku perre Magari külas
sündis 3. oktoobril tütar
Kätlin Männik
Reet ja Aigeri perre Heisri külas
sündis 5. oktoobril poeg
Andri Linder
Riina ja Vello perre Karste külas
sündis 6. oktoobril poeg
Kermo Mehik
Oksana ja Rauli perre Kanepi alevikus
sündis 14. oktoobril tütar
Mirtel Haljaku
Kareni ja Taimari perre Karste küla
sündis 19. oktoobril tütar
Bianka Moodis
Kertu Lea perre Jõgehara külas
sündis 1. novembril poeg
Õnne ja tervist lastele ja vanematele!
Raamatukogude kasutamise
eeskirja kinnitamine.
Kanepi Vallavolikogu
22. novembri 2007. a
määrus nr 31.
Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu
seaduse paragrahv 16 alusel.
§ 1. Üldsätted
1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused
ning sisekorra Erastvere, Kanepi ja Põlgaste raamatukogus (edaspidi raamatukogu).
2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu
kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma
allkirjaga lugejakaardil.
§ 2. Teeninduse korraldamine
(1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi või Kanepi valla lugejakaardi esitamisel.
(2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning
avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
(3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei
ole vajalik lugejaks registreerimine.
(4) Raamatukogus puuduvad teavikud
tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest
raamatukogudest.
(5) Osutatavad eriteenused (paljundamine, väljatrükk jm) on tasulised ja nende
hinna kinnitab Kanepi Vallavalitsus.
(6) Suuremamahulised kopeerimistööd
(üle 10 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud
ajaks või järgmiseks päevaks.
§ 3. Lugejate registreerimine
(1) Lugeja registreeritakse raamatukogu
elektroonilises andmebaasis järgmiste

KANEPIS
13. detsembril eakate klubi Ajaring
heategevuskontsert
Erastvere
hooldekodus.
16. detsembril kell 13 pensionäride
jõulupidu, isetegevuslaste kontsert,
tantsuks mängib ansambel Boomer.
17. detsembril kell 17 Kanepi paikkonna koduste mudilaste jõulupidu.
Lasteteater Reky etendus ,,Jõuluvana
oodates”. Jõuluvana kontor avatakse
kell 16. Tule koos perega!
29. detsembril kell 19 ,,120 aastat
Kanepi seltsimaja”. Ajaloomeenutus,
isetegevuslaste kontsert, tantsuks mängib ansambel H.A.A.G. Sissepääs prii!
1. jaanuaril kella 00.30–03 tantsutrall, Dj Kepu. Tasuta.
PÕLGASTES
2. detsembril kell 18 Põlgaste küla
jõulukuusel küünalde süütamine.
Kirikuõpetaja Margit Lail ja kohalikud
päkapikud.
9. detsembril kell 12 Põlgaste
paikkonna pensionäride pidu. Isetegevuslaste kontsert, külalised Tartust. Tantsuks mängib Kalmer.
19. detsembril kell 12 Põlgaste paikkonna mudilaste jõulupidu. Põlva
linna draamastuudio lastetrupi etendus
,,Jõulutare”. Jõuluvana kontor avatakse kell 11.
28. detsembril kell 21 aastalõpupidu
ansambliga Kolmen Tartust. Puhvet.
Pääse 35 krooni.
ADVENDIAEG KANEPI ALEVIS
2. detsembril kell 16 Kanepi alevi
jõulukuusel küünalde süütamine. Advendiaja sisseõnnistamine. Vallavanema sõnavõtt, laulab Kanepi kultuurimaja segakoor.
9. detsembril kell 16 esinevad naisrühm ja memmede rahvatantsurühm.
16. detsembril kell 16 esinevad Kanepi noored.
Jõulupeod Kanepi lasteaias:
noorem rühm 19. detsembril kell 16,

Hurmioru SAVI TURISMITALU
pakub lastele võimalust rõngaskelkudega (snowtubingud) mäest alla lasta,
Raja talu põlluralli radadel sõita ja
osaleda üritusel „Jõulupuu uus elu”
jaanuari alguses, kus oma jõulupuust
saab teha mitmeid huvitavaid asju.
Info tel 517 4470.
MESIPUU TALUS on võimalus teha
saanisõitu, nautida loodust ja juua
sooja ravimtaimeteed meega.
Info tel 5648 3908.

andmetega: 1) nimi; 2) sünniaeg; 3) elukoht (aadress, postiindeks); 4) telefon; 5)
lugejarühm; 6)isikukood.
(2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi
alusel.
(3) Lugejale väljastatakse vöötkoodiga
lugejakaart. Kaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastutuse nii laenatud teavikute kui ka tema
kasutusse antava raamatukogu muu vara
säilimise eest.
(4) Lugejakaart on nimeline ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.
(5) Lugejakaardi hinna kehtestab Kanepi
Vallavalitsus.
(6) Lugeja on kohustatud teavitama
raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.
(7) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei
registreerita ja neil puudub võlgnevuse
likvideerimiseni raamatukogust laenutusõigus.
§ 4. Kojulaenutus
(1) Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilised andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida
kontrollib kohapeal.
(2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti
väärtuslikke teavikuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.
(3) Lugeja kasutuses võib olla korraga
kuni 5 teavikut.
(4) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 7 kalendripäeva.
(5) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama

raamatukoguhoidjale.
(6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.
(7) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega
pikendada, kui teavikut ei ole soovinud
laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks. Pikendada saab telefoni või e-posti teel.
(8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku
teaviku saamiseks järjekorda.
(9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.
Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut
tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui
üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe
teaviku kohta.
(10) Teaviku rikkumise või tagastamata
jätmise korral on lugeja kohustatud selle
asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni
kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50 krooni teaviku eest . Lugejalt,
kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse
teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni
üheks aastaks.
Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab
lapsevanem (eestkostja).
(11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja
käesoleva eeskirja § 4 lõikes 9 ja § 4
lõikes 10 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Kanepi Vallavalitsus lugejale
ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse
selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja
kord.
(12) Hoiatuse märgitud tähtaja jooksul
täitmata jätmise korral on Kanepi Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sund-

sõimerühm 20. detsembril kell 15,
vanem rühm 20. detsembril kell 16.
Jõulupidu Kanepi gümnaasiumis
20. detsembril kella 17–23.
Põlgaste lasteaed-algkoolis
20. detsembril kell 17.
Kirikupühad Kanepi kirikus
2. detsembril kell 10.30 1. tulemisaja
pühapäeva armulauaga jumalateenistus.
9. detsembril kell 10.30 2. tulemisaja
pühapäeva jumalateenistus.
9. detsembril kell 15 kontsert kirikus.
Jõululaule laulab Otepää segakoor.
16. detsembril kell 10.30 3. tulemisaja pühapäeva jumalateenistus.
16. detsembril kell 17 Eesti Vabariigi
90. aastapäevale pühendatud kontsert.
Laulab segakoor Dimena.
23. detsembril kell 10.30 4. tulemisaja pühapäeva jumalateenistus.
Kell 16 4. advendiküünla süütamine
alevi kuuse juures, jõuluretk.
24. detsembril kell 17 Püha jõuluõhtu
liturgiline jumalateenistus kirikus.
25. detsembril kell 10.30 Kristuse
sündimise püha armulauaga jumalateenistus.
26. detsembril kell 10.30 2. jõulupüha
jumalateenistus.
30. detsembril kell 10.30 jumalateenistus kirikus. 1. pühapäev pärast
jõule.
31. detsembril kell 16 vana-aasta
armulauaga jumalateenistus.
Kell 23.40 aastavahetuse palvus.
1. jaanuaril kell 10.30 uusaasta armulauaga jumalateenistus.
6. jaanuaril kell 10.30 kolmekuningapäeva armulauaga jumalateenistus.
Laulame jõululaule.

Päkapiku kohvik
Kanepi lasteaias avatud
4. ja 5. detsembril
kella 14–17.30.
Kohv, tee, saiakesed, pirukad.
Kohvik avatud kõikidele headele
sõpradele. Hinnad soodsad!
Pakume tööd METALLITÖÖLISELE.
Vajaduse korral väljaõpe kohapeal.
Techne töökoda Otepääl.
Tel 766 8292, 508 9416.

Järgmine Kanepi Teataja ilmub jaanuaris
2008. Soovin kõigile head aastalõppu ja
toredaid kohtumisi uuel aastal.
Tiiu Leppikus, kanepi.teataja@mail.ee.
täitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
(13) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud
elukohaks ei ole Kanepi vald;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu
(tagatisraha maksmise kohta annab raamatukogu töötaja kviitungi ja teaviku
tagastamisel makstakse tagatisraha lugejale tagasi).
(14) Käesoleva eeskirja paragrahv 2 lõikes 5, paragrahv 4 lõikes 9 ja paragrahv
4 lõikes 10 nimetatud rahalised summad
laekuva Kanepi valla eelarvesse.
§ 5. Sisekord
(1) Raamatukogusse sisenedes tuleb esitada lugejakaart või foto ja isikukoodiga
isikuttõendav dokument.
(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.
(3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid
ja määrivaid esemeid.
(4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma
käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine,
lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.
(5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa
võtta mahukaid kotte.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 17.06.1999. a määrus nr 11
„Kanepi, Erastvere ja Põlgaste raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine”.
(2) Määrus jõustub 1. detsembril 2007. a.
VAHUR TOHVER,
vallavolikogu esimees

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht.
Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi alevik , 63101 Põlvamaa. Koostaja Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323. Kirjastanud AS Võru Teataja, pk 1, 65602 Võru.

