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Jaanuar 2007

Vallavolikogu istung
toimus 25. jaanuaril
Istungit juhatas volikogu esimees Vahur
Tohver. Protokollis jurist Laine Kool.
Osa võtsid Meinhard Aljes, Aadu Jõgiaas, Urmas Hallap, Arno Kakk, Andres Kelner, Kalev Kongo, Avo Kruusla, Jaak Kõiv, Annika
Ladva, Urmas Kivirand, Mare Oja, Haljand
Rääbis, vallavanem Aivar Luts, vallasekretär
Õie Põder, finantsist Ülle Kallas, maanõunik
Aare Plato, abivallavanem Olev Pärna, pearaamatupidaja Elsa Sikk, sotsiaalnõunik Tiia
Urm.
Päevakord:
1. Informatsioon kuritegevuse kohta vallas.
Ettekandjad valla konstaablid Silver Hinto ja
Jan Jõemaa.
2. Valla 2007. aasta eelarve kinnitamine.
Ettekandja finantsist Ülle Kallas.
3. Vallavolikogu 2007. aasta tööplaani kinnitamine. Ettekandja volikogu esimees Vahur
Tohver.
4. Kanepi kultuurimaja ehitamise rahastamisest. Ettekandja vallavanem Aivar Luts.
5. Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonide
moodustamine.
Ettekandja vallasekretär Õie Põder.
6. Detailplaneeringute algatamine.
Ettekandja abivallavanem Olev Pärna.
7. MA Avatud Noortekeskus asutamine ja
põhimääruse kinnitamine.
Ettekandja volikogu haridus-, kultuuri- ja
noorsookomisjoni esimees Annika Ladva.
8. Matusetoetuse suuruse kinnitamine.
Ettekandja sotsiaalnõunik Tiia Urm.
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemise algatamine. Ettekandja maanõunik Aare Plato.
10. Kanepi lasteaia koosseisu ja struktuuri kinnitamine.
Ettekandja lasteaia juhataja Erkiine Meitsar.
11. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine.
Ettekandja volikogu esimees Vahur Tohver.
12. Kanepi valla lasteaed-algkooli ja gümnaasiumi pedagoogide töö tasustamine.
Ettekandja volikogu esimees Vahur Tohver.
13. Palgamäärade, vallavanema töötasu ja
volikogu liikmete tasu määramine.
Ettekandja volikogu esimees Vahur Tohver.
Järgmine volikogu istung toimub 17.
veebruaril kell 10 vallamaja saalis.
Päevakorras:
Toimetulekutoetuste summadest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise tingimused.
Ettekandja sotsiaalnõunik Tiia Urm (sotsiaalkomisjon).

Kanepi valla 2007. aasta
eelarve kinnitamine
Määrus nr 1-1.2
25.01.2007
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1
punkti 1, paragrahvi 38 lõike 1, valla- ja
linnaeelarve seaduse paragrahvide 2, 9 ning 12
ja Kanepi valla põhimääruse paragrahvi 53
alusel.
§ 1. Eelarve tulud ja kulud.
Kinnitada 2007. aasta eelarve kogumahuga
29 821 514 krooni.
§ 2. Reservfond.
Kinnitada eelarve reservfond summas
299 000 krooni.
§ 3. Kassatagavara.
Kinnitada eelarve kassatagavara
25 000 krooni.
§ 4. Suunamata jääk kulude katteks.
Kinnitada kulude katteks suunamata jääk
summas 240 986,27 krooni.
§ 5. Rakendussätted.
(1) Vallavalitsusel on õigus teha eelarvemuudatusi tegevusala sees.
(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007.

Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Nr 1 (36)

Õnnitleme kõiki vallaelanikke Eesti Vabariigi 89. aastapäeva puhul!
KANEPI VALLAVOLIKOGU ja VALLAVALITSUS

Pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi juurde toimub 24. veebruaril kell 10.

Vallavanema
veerg
Aasta on tegusalt alanud. Jaanuarikuu
volikogu istungil võeti vastu selle aasta
eelarve, mis on eelmise aastaga võrreldes viie
miljoni võrra suurem, kokku ligi 30 miljonit.
Peaaegu pool sellest on haridusasutuste
eelarveraha. Kaks korda on suurenenud ka
valla teede remondiks ettenähtud summad.
400 000 krooni on eelarves seltside, MTÜde projektide kaasfinantseeringuteks ja tegevustoetuseks. Soovime häid ideesid, jätkuvalt toetame koolitantsu, õpilasmaleva rühmasid ja noortekeskust. Läbirääkimised on
toimunud Kanepi terviseaasta projekti
jätkamiseks valla toetusel. Lumi on maas,
saab suusatada ja kooli liuväljal uisutada.
AIVAR LUTS,
vallavanem

Talve naudivad Kanepi Gümnaasiumi 5. klassi õpilased.
Foto: Tiiu Leppikus

Ega talv taeva jää!
Seniste märkide järgi võib tõesti oletada, et
talv ei taha kuidagi tulla, püstitades ühe soojarekordi teise järel. Muru rohetab ja pungad on
puhkemas, kuid ärge laske end sellest eksitada.
Loodan, et paljud loodusesõbrad alustasid
juba detsembris lindude lisasöötmist. Nii tegin
ka mina. Toidulauda pole külastanud küll palju
linde, aga neid on käinud pidevalt.
Lisasöötmisel on kõige lihtsam viis riputada
pekitükk nööri otsa või siis spetsiaalses toidumajas välja panna päevalille-, õuna- ja kõrvitsaseemneid või poest ostetud lindude toidusegusid. Mina olen aastaid kasutanud lisasöötmiseks kõige odavamat, kättesaadavamat ja lihtsamat toitu – kaerateri. Need meeldivad tihastele, puukoristajatele, musträstastele. Eriti huvitav on vaadata, kui osavalt tihased kaerateradelt
kesta koorivad. Proovige ja te veendute selles
ise, see on väga tore vaatepilt.
Mida rohkem kevade poole, seda enam lindude toiduvajadus suureneb, sest tuleb valmistuda uue elu loomiseks.
Lindude söögikoht peaks olema veidi varjatud, siis on see lindudele turvaline. Mina olen
selleks kasutanud jõulukuuske, mille pärast
kolmekuningapäeva toast välja viin. Andke
kuusele võimalus veel meid teenida. Olen ise
seda teinud juba aastaid ja leidnud, et see loob
lindudele head võimalused omavahel suhelda.
Kui ilma juurde tagasi minna, siis olen teinud
tänavuse talve kohta ühe tähelepaneku. Nimelt,
külm periood ei jää tulemata ja seda ma järeldan
sellest, et pole näinud ühtegi kuldnokka ega
hoburästast toidumaja juures, kuigi ilmastik on
olnud väga soe. See näitab, et nad on veel oma
soojades talvitumispaikades ega lase end meie

Jõulukuusk lindude teenistuses.
Selline on minu kodu akna all olev lindude söögikoht.
Foto: Jaan Tiivoja

soojal eksitada. Nii et külmad tulevad ja kestavad kaua, veel kevade esimesel poolelgi.
Olgem siis tähelepanelikud ja sõbralikud nii
looduse kui endi vastu, see tervendab meid
kõiki!
JAAN TIIVOJA,
loodusesõber
4. jaanuaril 2007

Valla tänukirjad
Seoses Kanepi valla 15. sünnipäevaga
otsustati anda Kanepi Vallavalitsuse tänukiri järgmistele ettevõtetele ja juriidilistele
isikutele:
Kanepi kultuurimaja
Põlgaste kultuurimaja
Erastvere metskond
Erastvere erihooldekodu
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Lasteaed
Kanepi raamatukogu
Erastvere raamatukogu
Põlgaste raamatukogu
Põlgaste Lasteaed-Algkool
Hurmioru Selts
Kanepi Valla Selts
OÜ Kanepi Aiand
AS Arke Lihatööstus
OÜ L&T Projekt
Kanepi POÜ
Kaska-Luiga talu
Eesti Maanteemuuseum
Kanepi valla korvpallimeeskond
Ülo Leib
Andre Laine
Milvi Hirvlaane
Pikaajalise töö eest valla asutuses
järgmistele õpetajatele:
Külli Pettai – 40 aastat
Rein Põdder – 35 aastat
Tähte Tagel – 30 aastat
Ülle Aviste – 20 aastat
Aino Mõttus – 20 aastat
Eda Tarend – 20 aastat
Neidi Ulst – 20 aastat

Vahur Tohver,
volikogu esimees
Fotomeenutus valla 15. sünnipäeva peolt Kanepi Gümnaasiumis. Kanepi Gümnaasiumi õpilaste ühistööna valminud kollaaÏi Kanepi
Kõneles vallavanem Aivar Luts, Erastvere hooldekodu poolt ter- alevist annavad üle gümnaasiumi direktor Merike Kaste ja huvivitab valda Mare Oja.
juht Aino Mõttus.
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Kanepi Teataja

JAANUAR 2007

Kokkuvõte Kanepi valla terviseaastast 2006
16. aprillil oli projekti ,,Kanepi
terviseaasta 2006” pidulik avamine. Esinesid Kanepi Gümnaasiumi
tantsulapsed Andre Laine juhendusel,
tervitasid Põlva maavanem Urmas
Klaas, Põlva Maavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja Mare
Dreyersdorff ja I.Muuga Põlvamaa
Spordiliidust. Kepikõnni kiirkoolituse tegi kohapeal Põlva maakonna
kepikõnni koordinaator Taima Nurm.
Siis suunduti ühiselt rajale. Tagasijõudmise järel juhendas T. Nurm ka
lõdvestusharjutuste tegemist, joodi
kuuma teed. Projekti järgmiste ürituste tutvustamiseks jagasime hulgaliselt infovoldikuid.
17.–23. aprillini olid südamenädala üritused Kanepi perearstikeskuses, Kanepi Lasteaias, Kanepi
Gümnaasiumis, Põlgaste LasteaedAlgkoolis ja alevis. Terviseprojekti
eestvedajatelt olid auhinnad südamenädala üritustest osavõtjatele koolis ja
lasteaedades. Toimusid viktoriinid,
spordiüritused, matkad.
11. aprillil tutvustas Punase Risti
tööd lasteaedades K. Leppoja, kõik
osalejad said tervisevihikud, kleepsud
ja õhupallid.
18. aprillil ja 17.mail pidas Pühajärve puhkekeskuse spaa instruktor
Kadi Saarep tervisevõimlemise tunnid.
20. aprillil oli Kanepi raamatukogus „Harmoonia päevad 2006”
raames loeng doktor Viigi Viililt, kes
on allergoloog ja tegeleb neurolingvistilise programmeerimisega.
Aprillikuus toimus ka tubakaseadust tutvustavate materjalide jagamine.
6. mail oli Põlva ujulas Kanepi
valla perepäev „Uju minuga!”.
Ujulas ootasid instruktorid, osalejate
vahel loositi võite. Oli võimalus sauna kasutada.
15. mail külastasid Kaska-Luiga
talu piimafarmi Kanepi Gümnaasiumi 8. klasside õpilased. Avo
Kruusla võttis õpilased vastu, korraldas ekskursiooni ning pakkus lastele
talulõunat.
21. mail oli aeroobikamaraton.
Vihma tõttu toimus üritus staadioni
asemel Kanepi Gümnaasiumi võimlas. Esimeses osas tutvustati erinevaid
aeroobikastiile, juhendasid treenerid
Elis Naumanis ja Brit Pikkuus. Kolme
treeningtunni vaheaegadel tantsisid
spordiklubi Serviti tantsutüdrukud.
Teises osas oli võistlus ja seda juhtis Elis Naumanis. Îürii oli professionaalne, seda juhtis Eike Feigenbaum Põlva kultuuri- ja huvikesku-

sest. Ürituse hüüdlause oli: liigu aktiivselt koos meiega ja hoia süda terve! Jagasime hulgaliselt auhindu, ürituse võttis videosse Vaidu Vidil Kämmu Disainist. Ürituse auhinnalauda
toetasid Tartu õlletehas ja Aura keskus. Aeroobikakuningannaks valis
Ïürii Merike Kaste Kanepi Gümnaasiumist.
23. mai üritus kandis pealkirja
,,Tervislike toiduainete märgistamine poes”. Kanepi Gümnaasiumi 6.
klassi õpilased käisid Võrus
Maksimarketis tervislikke toiduaineid
otsimas ja märgistasid need kleepsuga. Õpilased leidsid hiljem, et tervislikke tooteid on kaupluses küll,
tuleb vaid hoolega koostist lugeda.
Kleepsud valmistas terviseaasta toetuseks Vaidu Vidil& Kämmu Disain.
Külastasime õpilastega ka Võru uut
spordihalli.
1. juuni lastekaitsepäeva ürituse
aitasid sisustada:
•päästeamet (gümnaasiumi hoovil
toimus suur „vee- ja vahupidu”, lisaks
jagati hulgaliselt ohutusalaseid teadmisi);
•Punane Rist (uhiuus kiirabimasin, meeskond tegi põneva koolituse);
•politsei (kaasas oli ka teenistuskoer, lapsed nägid teda töötamas);
•Otepää seikluspargi instruktor
tegi reklaami seikluspargile, soovijad
said rakmetes rippumist proovida,
jagati plakateid ja infomaterjale;
•Tartu teenistus- ja abikoerte
kooli teema oli pimedate juhtkoerad,
kohal olid instruktor, pime tüdruk ja
kaks juhtkoera. Lapsed nägid koera
koos tüdrukuga töötamas, saime parema ettekujutuse pimeda inimese abivajaduse ulatusest.
Üritusel osalesid Kanepi Lasteaia
ja Põlgaste Lasteaed-Algkooli ja
Kanepi Gümnaasiumi algklasside
lapsed. Kõik said lõpetuseks jäätise.
Osavõtjaid oli umbes 135. Ürituse
avas Kanepi vallavolikogu esimees
Vahur Tohver.
7. juunil oli kõnni/kepikõnni
kolmapäevak Kanepi alevis. Üritus
oli maakondliku kõndimissarja II
etapp, mille Põlvamaa Spordiliit tõi
seekord Põlva linnast välja. Osavõtt
oli arvukas, osales üle 60 inimese.
Pärast sportimist ja lõdvestusharjutusi
leidis omaniku hulgaliselt auhindu.
Peaauhinnaks olid kõndimiskepid,
mille võitis Kanepi koolitüdruk.
6. augustil oli turvaline rannapäev lastele Jõksi järve ääres.
Projekti olid kaasatud ka inimesed
Põlva maakonna traumaprojektist.
Jõksi järve ääres toimusid sportlikud

sime veemõnusid 1,5 tundi. Kohapeal
koordineeris tegevust meie hea tuttav
Kadi Saarep. Osales 32 inimest. Buss
oli tellitud Tuuliku Reisidest.

17. detsembril oli
terviseaasta pidulik
lõpuüritus

Terviseaasta projektijuht Ülle Haan lõpuüritusel auhindade
laua juures.
mängud ja võistlused maal ja vees;
tutvustati ranna esmaabi ABCd; kohal
olid tuukrid Räpinast; tehti loovkunsti
looduslikest materjalidest M. Vesteri
juhendusel. Programmi kuulusid veel
batuut, kehamaalingud, seltskonnamängud. Erinevaid tantsustiile õpetas
R. Külaots. Kõik osalejad said jäätist
ja sooja lõunatoidu, jagasime hulgaliselt tervislikke auhindu. Osales
umbes 80 last. Järve ääres oli ka palju
lapsevanemaid ja täiskasvanuid.
12. september oli ülemaailmne
noorsoopäev. Loengu HIV/AIDSist
pidas A. Antonov Narva linnaarstiteenistusest, vaadati filmi, jagati infovoldikuid. Samas kuulutati välja esseevõistlus, auhindadeks viis Tartu
Aura keskuse pääset. Osales 75 noort.
Ülemaailmse noorsoopäeva tähistamine jätkus 28. septembril.
Kanepi Gümnaasiumi õpilastega tuli
kohtuma noor romaanikirjanik Diana
Leesalu, kes on Põlva keskkooli
vilistlane.
Traumade ennetusest liiklusõpetuse raames rääkis noorsoopolitseinik
Pilvi Liivamägi.
25. oktoobril toimus sügiskõnd,

osalejate vahel loosisime välja kõndimiskepid ja kaks tervise kontrollimise
õpikut.
26. oktoobril toimusid Kanepi
Gümnaasiumis võistlused „Lõbusad stardid”. Kõigile osalejatele oli
auhinnaks tervislik kohuke.
30. oktoobril toimus Kanepi terviseaasta raames Erastvere hooldekodus üritus valla puuetega inimestele. Ürituse tunnuslause oli
„Tervis minu laual”. Toimus ekskursioon maanteemuuseumi Tuuliku
Reiside bussiga. Pärast lõunasööki
toimusid esitlused, kus tervislikke
toiduaineid tutvustasid AS Lõuna
Pagarid, AS Maakera Nordic Foods,
Liisi Kutkina ökotalu, Mooste linakoda. Kokkutulnud said tervislikke tooteid maitsta, soovijad neid ka kaasa
osta. Osales 95 inimest.
Koolides ja lasteaedades olid kodumaiste puu- ja juurviljade päevad.
13. novembril toimus Kanepi valla rahvale Pühajärve puhkekeskuse
spaas vesivõimlemine. Sai ujuda,
teha vesivõimlemist, meie kasutuses
olid ka mullivann ja saunad. Nauti-

Tegime kokkuvõtteid, loosisime
võite, autasustasime aktiivsemaid üritustel osalejaid.
Kokkutulnuid tervitas M. Dreyersdorff ja soovis Kanepi rahvale tervist
uueks aastaks.
Kõige aktiivsem terviseüritustel
osaleja oli Maimu Tinn, kes sai auhinnaks Värska sanatooriumi tervisepaketi.
Irina Kruusla võitis RMK Erastvere metskonna välja pandud 100
kuuseistikut.
Timmo Tallide kinkekaardi võitis
Laine Põlluste.
Aura keskuse kinkekaartide
omanikeks said Ülle Kallas, Aino
Mõttus, Merike Kaste ja Merike
Luts.
Esseekonkursi auhinna, Aura
keskuse kinkekaardi said Kadri
Plaado, Nigol Kaste, Ragnar Ziugand, Avo Plato, Keelia Hallap
Kanepi Gümnaasiumi 11. klassist.
Lisaks loosisime osalejate vahel
välja veel hulgaliselt tervislikke ja
jõulumeeleolust kantud üllatusvõite.
Lõpuüritusel esinesid jõululauludega Meeli ja Merit Rammul.
Pakkusime tervislikke suupisteid ja
mahlajooke. Osales 25 inimest.
Projekti toetajad: Värska sanatoorium, Timmo Tallid, Kämmu Disain, Tervise Arengu Instituut, Võru
Maksimarket, Põlva Maavalitsuse
traumaprojekt, ETK, Tartu veekeskus
Aura, vetelpääste, politsei, Otepää
seikluspark, päästeamet, juht- ja abikoerte kool, Punane Rist, Põlvamaa
LKÜ, Põlvamaa Spordiliit, RMK
Erastvere metskond, AS Lõuna Pagarid, AS Maakera Nordic Foods, Põlva
Maavalitsus, Kanepi Vallavalitsus,
Erastvere hooldekodu, Kaska-Luiga
talu, Narva Linnavalitsus, Kanepi
Gümnaasium, Liisi Kutkina ökotalu,
Mooste linakoda.
Aitäh kõigile toetajatele, kes projekti õnnestumisele kaasa aitasid!
Loodan, et projektis osalejad on
tervemad ja tervisliku eluviisi järgijad
ka edaspidi. Uue terviseprojekti
läbirääkimised on alles algusjärgus.
Soovin meeldivat koostööd teiega ka
uuel, 2007. aastal!
ÜLLE HAAN,
,,Kanepi terviseaasta 2006”
projektijuht

Metsandusest Erastvere mõisas
350 aastat Ungern-Sternberge Kanepis
Erastvere mõisa parki on kunagi
valitsenud Rootsi kuninga metsaülem, siin asub Lõuna-Eesti
suurim hästi läbi uuritud tammik. Vahest kõige olulisem on
asjaolu, et Erastvere parki on
praeguseni pidevalt hooldatud.

Erastvere mõisnikku
Reinhold von UngernSternbergi võib pidada
Rootsi riigi metsaülemaks
Enamik tänapäeva Põlvamaa alasid
kuulus 1224. aastal loodud Tartu
piiskopkonna alla. Kiriklikult jagunes
see piirkond kahe linnuse – Kirumpää
ja Võnnu vahel.
Erastvere mõisa müüs 1452. aastal
Tartu piiskop Bartholomäus Johann
Soyele (Zöge), kellele kuulusid ka
Kooraste, Urvaste ja Kuuste mõis
ning Koorvere ja Kiidjärve küla. Kooraste mõisa esmamainimine oli aastal
1511 ja tal on ühised omanikud
Erastverega 1546. aastast alates.
1627. aasta kohta on kirjutatud, et

mõisapõlde oli Erastverel varem olnud 6 ja talumaid 42,5 adramaad, kuid
sõdade ja näljahädade tagajärjel oli
mõisapõldudele kasvanud mets nii
vana, et kõlbas ehituspalkideks. See
on esimene kirjalik teade Erastvere
mõisa metsandusest. Mõis käis tollele
ajastule omaselt käest kätte kuni
1656. aastani, mil mõisa omanikeks
said Ungern-Sternbergid, kes pidasid
mõisa kuni riigistamiseni Eesti
Vabariigi poolt.
Ungern-Sternbergide perekond oli
üks vanemaid aadliperekondi ning
paljud selle liikmed etendasid suurt
rolli tolleaegse Rootsi ja Vene riigi
poliitikas. Üks nimekamaid oli Reinhold von Ungern-Sternberg (1656–
1713). Ta oli rüütelkonna peamees,
maanõunik, maanõunike kolleegiumi
peamees ja Eestimaa rüütelkonna alaline esindaja Rootsis. Peale selle oli ta
edukas armeeohvitser, Rootsi kuninga Karl XII jahiseltsiline ja
ülemjäägermeister (Hirvlaane, 1999).
Kuna tolleaegse jäägermeistri ülesan-

nete hulka kuulus ka metsamajandamine, siis võib Reinhold von
Ungern-Sternbergi pidada Rootsi riigi
metsavalitsejaks ehk metsaülemaks.

Viimane mõisa metsaülem
oli Alfred Auksmann
Kõige pikemat aega – pool sajandit – kuulus mõis August Paul (III)
Adolph von Ungern-Sternbergile
(1816–1887), kes oli Tartu Ülikoolis
õppinud loodusteadusi ja täiendanud
ennast majanduses välismaal. Sellega
on seletatav ka tema suur huvi metsamajanduse ja mõisasse puukooli rajamise vastu. Tema tütar Marie Eugenie
von Ungern-Sternberg (1856–1909)
meenutas oma päevikus: ,,Erastvere
mõisa hindamatuks kapitaliks olid
tema uhked männi- ja kuusemetsad.
Need olid Marie isa suureks kiindumuseks. Ta armastas väga palju metsamajandusega tegelda. Kogu metsaareaal jagati 100 langiks, kaevati kuivenduskraavid ja ehitati neid ühendavad teed. Igal aastal istutati ca 40–

50 000 uut puutaime, mis 60–80 aastaga auväärseteks hiiglasteks kasvasid ja mida otsast hakati raiuma.”
Metsakorraldusega tehti algust juba 1853. aastal, Eestis ühena esimestest. 1880ndatel aastatel rajati mõisametskonna keskus, mis koosnes
kontorihoonest koos metsaülema korteriga, täiskeldriga aidast, saunast ja
hobusetallist. Sel ajal istutati metskonna keskusesse lehised, pärnad ja
kased, mis on seniajani alles. Jalutuskäik mõisa keskusest metskonda olevat mõisaprouadele väga meeldinud,
seepärast kutsutakse seda metsateed
rahvasuus ka ,,proua sihiks”. Praegu
on metskonnas veel kõik hooned alles: hobusetall, töökoda ja saun on remonditud, kuid kontorihoone ja ait on
lagunenud. Kahjuks ei ole Erastvere
mõisa keskuses säilinud härrastemaja,
selle lammutasid 1971. aastal nõukogude tegelased.
Eelmise sajandi alguses tegutses
mõisas metsaülemana Alfred Auksmann (1879–1956), kes oli saanud

hea metsandushariduse Saksamaal
Mündeni metsakadeemias. Alfred
Auksmann oli hiljem Eesti Metsaülemate Ühingu esimees, Eesti Metsa
peatoimetaja ja Voltveti metsakooli
juhataja.
Erastvere mõisale kuulus 20 vakamaad õuemaad, 650 vakamaad põllumaad, 398 vakamaad niitusid, 350
vakamaad karjamaad, kokku 1418
vakamaad, ja 4811 vakamaad metsa,
kokku 6229 vakamaad kõlvikuid,
millele lisandus 544 vakamaad kõlbmatut maad. Kogu maavaldus oli
kokku 6773 vakamaad. Nii on kirjas
Eesti Riigiarhiivis asuvas Eesti Vabariigile Erastvere mõisa üleandmise
aktis 1920. aastal.
(JÄRGNEB)
PRIIT KASK,
RMK Erastvere metsaülem,
geograafiamagister
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane
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Majandusõpe
Kanepi
Gümnaasiumis
Majandusõpe Kanepi Gümnaasiumis toetub Junior Achievementi Arengufondi koostatud
programmile. Õpilasfirma programm on selle üks osa. Õpilasfirmad tegutsevad Eestis alates
1996. aastast ning iga aastaga
nende arv kasvab.
Osaledes õpilasfirmas, oskavad
noored inimesed hinnata ja paremini
mõista ettevõtluse rolli meie ühiskonnas. Programmi raames loovad õpilased oma firma, toodavad ja müüvad
oma tooteid või teenuseid. Kursuse
käigus koostatakse äriplaan ja õpitakse
aruandlust pidama. Õpilasfirma töötab
ühe õppeperioodi ja selle lõpus ta
likvideeritakse.
Igal aastal toimub Eestis hulk õpilasfirmade laatu ja kevadel selgitatakse
võistlustel välja parim õpilasfirma, kes
esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade
võistlusel. Igal aastal on õpilasfirmadel
võimalus osaleda ka Euroopa õpilasfirmade laadal. Sellel aastal toimub see
29. märtsist 1. aprillini Rumeenia pealinnas Bukarestis. Rahvusvahelisel
laadal tutvustavad õpilasfirmad nii
oma riiki kui ka kodukohta.
Kanepi Gümnaasiumist on Euroopa
õpilasfirmade laadale registreerunud
4Kaltsu. Osalemine rahvusvahelisel
laadal on ühele õpilasfirmale kulukas
ettevõtmine ja seepärast on 4Kaltsu
liikmed tänulikud kõigile Kanepi valla
ettevõtetele ja ettevõtjatele, kes on
nõus neid toetama, osalemaks Euroopa
õpilasfirmade laadal Bukarestis.
PIRET VIIL,
Kanepi Gümnaasiumi
majandusõpetaja

Õpilasfirma 4Kaltsu
10. klassi õpilastel avanes sügisel
võimalus alustada majandusõppe raames oma õpilasfirmade loomist.
Koolis loodi viis firmat. Kõigis on jagatud ka ametid: firmajuht, tegevjuht,
reklaamijuht, müügijuht, raamatupidaja.
Meie otsustasime hakata tootma riideribadest kaltsukotte ja kududa neid ise
kangastelgedel.
Esimene võimalus oma toodet müüa
avanes Pärnus üleriigilisel õpilasfirmade (ÕF) jõululaadal 8. ja 9. detsembril.
Pärnus majutati meid hotelli Delfines,
see üllatas meid väga. Kell 16 algas ärilõuna restoranis Embecke, seal oli konverentsi avamine ja ettekanne ettevõtlusinkubaatorist. Õhtul oli õpilasfirmade tutvumisõhtu Sindi Gümnaasiumis.
Kõigepealt esinesid meile kooliõpilased
taidluskavadega, seejärel pidi iga ÕF
ennast tutvustama. Parematele oli ka
väike meene auhinnaks. Meie tegime lühikese tutvustava näidendi oma tootest.
Näidend kukkus hästi välja ja saime auhinnaks kaks Sindi kooli kruusi ning
pastakad. Õnneliku juhuse tõttu olime
tuhandes registreeritud õpilasfirma ning
saime kingiks raamitud tegevusloa. Hiljem alustati tutvumismänge ja võistlusi.
Oli näha, kui hoolikalt Sindi kool oli ürituseks valmistunud. Õhtu oli väga lõbus. Umbes kella kümneks jõudsime
tagasi hotelli ning otsustasime õhtul
veel mere äärde jalutama minna. Kutsusime ka Parksepa kooli õpilasfirma
seltsiks. Saime hilja magama, aga õhtu
oli väga lõbus.
Laupäeval toimus Pärnu suures kaubanduskeskuses Port Artur õpilasfirmade laat. Juba kella üheksa ajal kujundasime oma müügilaua. Laud oli imepisike, kuid saime kuidagi hakkama.
Müük kestis kuus tundi ning kogu selle
aja käis Ïürii meie ja teiste õpilasfirmade müügitegevust hindamas. Meie tootel läks päris hästi. Tutvusime ka teiste
ÕFide tegevusega ning uurisime teiste
tooteid. Kõik õpilased olid väga sõbralikud, kenad ja abivalmis. Paljud poe-

Kanepi Gümnaasiumi
TUBLIMAD õppurid
2006/2007. õppeaasta
1. veerandil
1. KLASS

Artur Ennok
Tarmo Helbre
Hereli Juurik
Kaarel Kaleva
Kert Pärna
Gaidi Põdder
Brigite Vaarask
Cassandra-Meredith Vaher

2. KLASS

Joel Klaar
Angela Korela
Kaia Kõrge
Marie Rahel Lail
Mari-Liis Lattik
Kristen-Kalev Lina
Tauno Pettai
Robert Rekker

3. KLASS

Egle Rüütli, Signe Ladva, Kadi Seeme ja Hip Kõiv Pärnus õpilasfirmade jõululaadal.
Foto: Piret Viil

külastajad kiitsid meid. See tekitas hea
tunde ja jättis Pärnust äärmiselt sõbraliku mulje. Kell 15.30 toimus laada pidulik lõpetamine ja autasustamine. Selgitati välja parim väljapanek, parim müügistrateegia, parim toode/teenus ja kõige
innovaatilisem toode/teenus.
Meie firma 4Kaltsu sai parima toote
auhinna ja see tuli meile tõelise üllatusena. Olime väga õnnelikud. Esimene
laadakogemus oli meil ülimalt tore ning
tuli meile kasuks.
20. detsembril osalesime jõululaadal
Võru Maksimarketis. Seekord võtsid
meie klassist osa neli firmat. Kõige paremini läks meie kooli firmadest Mixxil,
nende helkureid osteti hästi. Kultuurimajas Kannel toimus väike söömine ja
autasustamine. Kõiki kiideti ja innustati
edasi tegutsema. Päev oli tore ja sisukas
ning saime jälle kogemuse võrra rikkamaks.

Praegu tegelevad meie klassi ÕFid
MESE-mänguga. See on majandusalane
modelleerimismäng, kus tuleb firmat
juhtida ning pidevalt firma edasise tegevuse kohta otsuseid teha.
Majandusõpetuse raames lahendame
väga palju praktilisi ülesandeid. Need
on väga põnevad ja nõuavad ka muid
oskusi peale majandusõpetuse. Oleme
valmistanud ise reklaame, osalenud töövarjupäeval, teinud ettekandeid. Sellised huvitavad muutused kooliellu on
toonud majandusõpetaja ja õppealajuhataja Piret Viil.
Majandusõpetus on tähtis ja meile
edaspidiseks väga vajalik. Meil on hea
meel, et saame tegelda sellise huvitava
alaga.
HIP KÕIV,
10. klassi õpilane,
õpilasfirma 4Kaltsu direktor

Põlgastes uuritakse
sportlaste lugusid

Kristina Hiir, Astrid Ziugmann, Karina Lehiste ja Katrin Vestrik.

foto: Aino Mõttus

Kõik 10. klassi õpilased pidid valima mõne töötaja, kelle
varjuks nad soovivad hakata.
Tema tegevust asutuses pidi jälgima vähemalt pool tööpäeva,
hiljem koostama aruande ja esinema õpilaskonverentsil.
Mina varjutasin Erastvere
erihooldekodus hooldusosakonna juhatajat Mare Oja.
Hommikul kella kaheksaks
jõudsime hooldekodusse. Märkasin maja ees kõndimas oranÏi
vestiga meest ja pidasin teda
turvameheks. Tegelikult oli see
üks hoolealustest, kes oli vara
hommikul väljas jalutamas.

Töövarjupäev
Majas saime teada, et öö oli
möödunud rahulikult. Seejärel
suundusime Mare kabinetti,
kus algas hoolealuste murede
kuulamine. Et hoolealused
saaksid kuhugi kaugemale
külla minna, peavad nad kirjutama avalduse Marele ning
tema arutab direktoriga, kas
lubada neid või mitte. Ka andis
ta neile allkirja vastu taskuraha,
mille eest hoolealused saavad
endale midagi osta.
Mare Oja allub otse hooldekodu direktorile ja Marele
omakorda allub ligi 80 töötajat:
sanitarid, meditsiiniõed, hooldajad, välitööde juhataja, tegevusjuht, õmbleja, majahoidja,
laohoidja, pesuparandaja.
Hooldekodu annab tööd

Marten Hallop
Linda Jalas
Mark Kahar
Birgit Kaleva
Mariscalle Kõrvel
Marko Küppar
Mairo Lattik
Mark Paul Leosk
Kerli Tagel
Kattre Vaher

4. KLASS

Marilyn Amon
Kristina Hiir
Helena Lattik
Katrin Vestrik

5. KLASS

Doris Järv
Sixtina Ladva
Maarja Lattik
Grislyn Lill
Tuuli Muistna
Mari Neissaar
Erki Plato
Eleri Pärna
Kinne-Riin Reest
Ivor Turba
Veronika Vestrik

6. KLASS

2006. aasta on minevikku vajunud. Teisel kooliveerandil näitasid häid
ja väga häid teadmisi Karin Maranik (2.kl), Kaira Kurvits (3.kl) ja
Kreete Aljes (4.kl). Õpilased andsid jõulukontserdi Erastvere hooldekodus ning Põlgaste Maaelu Seltsis. Päkapikunurgas loodi maaelu seltsi ja
haridusseltsi eestvõttel meeleolukaid jõulukaunistusi ja kinke, küpsetati
piparkooke. Jõuluvana sai meie peole sõita saaniga, sest just sel õhtul oli
natuke külma ja lumigi maas.
Jaanuarikuus on vaatluse all 2. ja 4. klassis õppimine ja õpetamine.
Külastatakse tunde, jälgitakse õpilaste ja õpetajate ettevalmistust tundideks, samuti õppevahendeid. Õpilased täidavad rahuloluküsitluse.
Jaanuar on spordikuu. Spordialade ja sportlaste kohta kogutakse infot,
töödeldake seda ning antakse välja seinalehed või raamatud. Kuu lõpus
toimub seinalehtede info põhjal viktoriin. Lasteaialapsed teevad matka
metsa, et kostitada sealseid elanikke.
Veebruaris valmistume sõbrapäeva playboxiks koos sõpradega, Eesti
Vabariigi sünnipäevaks ning vastlapäevaks.
Lasteaed-algkooli kodulehelt: http://www.zone.ee/koolimaja/ leiab
infot meie eluolu kohta. Õpilastel ja nende vanematel on võimalik saada
infot ka koduste tööde kohta. Algkooli lingi all avaneb kodutöö link ning
sealt on võimalik valida vastava klassi kohta käiv info. Muutunud on ka
telefoninumbrid: juhataja 797 3369, õpetajate tuba 797 3339 ja lasteaed
17. jaanuaril toimus algklasside rahvastepallivõistlus, mille võitis Kanepi
797 3367.
ENE VEBERSON, Gümnaasiumi 4. klass. Võistkonnas olid Peep Kudrjavtsev, Koit Korela,
Põlgaste Lasteaed-Algkooli juhataja Karel Keldu, Kaspar Siimann, Kristjan Pärli (kapten), Deivi Koppel,

Möödunud aasta 23. novembril toimus järjekordne töövarjupäev, millest
Kanepi Gümnaasiumi õpilased võtsid osa esimest
korda. Ettevõtmine tundus
juba alguses huvitav.

3

peaaegu sajale inimesele.
Mare igapäevane töö seisneb graafikute tegemises (puhkuse- ja töögraafikud). Ta peab
palgaarvestust, hoolitseb asendajate leidmise eest, võtab vastu kaebusi, tellib ravimeid. Paljud aktid tulevad just tema nimele ja ta peab jälgima haigete
tervisetõendite aegumise kuupäevi.
Hooldekodus käivad tihti
kontrollid ja ametnikud, kes
hindavad haigete palateid, töökeskkonda jpm.
Saalis toimus parajasti hommikuvõimlemine, millest võtsid osa paljud hoolealused.
Edasi liikusime puhketuppa.
Seal oli kaks telerit ja kõrvaltoas oli väike raamatukogu.

Samuti oli seal ruum käsitöö
tegemiseks. Haiged olid valmistanud väikseid päkapikke,
kaarte jms. Jõululaadal saab
nende tehtud asju osta. Samal
ajal läks õues väike rühm hoolealuseid kepikõnnile. Vaatasime ka söögisaali, see oli kena ja
korras ning väga kauni vaatega
järvele. Aknast oli näha ilus
kabel.
Edasi suundusime ülemisele
korrusele, et käia viiendas ehk
kinnises osakonnas. Ka seal oli
kõik vaikne ja rahulik. Paljud
patsiendid magasid veel. Eraldi
ruum oli meditsiiniõele, ta pani
seal ravimeid väikestesse nimesildiga topsidesse.
Külastasime ka peahoone
kõrval olevat nn ühiselamut,

kus haigetel on oma tuba ja nad
püüavad iseseisvalt hakkama
saada. Mõned aktiivsemad käivad ka tööl. Kokku on hoolealuseid Erastveres 198. Kõik
patsiendid on sinna saadetud
komisjoni otsusega.
Kuna Mare Oja on ka vallavolikogu liige, käisime samal
päeval kooli saalis toimunud
volikogu istungil.
Mare Oja leiab, et tema ametialal töötamiseks peab olema
väga hea suhtleja, on vaja palju
kannatust, mõistmist ja püüdlikkust. Marele see töö väga
meeldib ning minu arvates sobib ka talle imehästi. Töövarjupäev andis mulle palju uusi
teadmisi, oli meeldiv ja põnev.
HIP KÕIV,
10. klassi õpilane

Kärt Laine
Helene Leht
Tõnis Lilleoja
Lisanne Tamm

7. KLASS

Enri Leht
Anastassija Malkova
Sandra Nukk

8.A KLASS

Heidi Ingver
Karoliine Lail
Mirell Lattik
Laine Lilleoja
Päivi Luik
Grete Põdder
Gerda Põdder
Aile Salundi
Simona Sulbi

8.B KLASS

Toomas Horma
Liivika Ladva
Kristiina Liebert
Liis Seeme
Henri Tamm
Helina Ziugand
Svea Vaher

9. KLASS

Roomet Helbre
Liisi Jalas
Gertrud Kivirand
Anete Kramp
Marleen Moritz
Aksel Plato

10.–12. KLASS

Hip Kõiv
Anneliis Pähn
Egle Rüütli
Nigol Kaste
Mari Rüütli
Liisi Tagel
Signe Ladva
Joonas Tagel
Keiu Tamm
Aili Väronen
Kadri Plaado
Kadri Saia
Ragnar Ziugand
Jaanus Pähn
* Tumedamas kirjas on märgitud
õpilased, kes õpivad ainult viitele.
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425 aastat Kanepi
esmamainimisest

Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Ööl on valged lumetiivad,
helkiv mets ja heinamaa,
koidukiired mõtteid viivad
uude päeva rändama.
Uuel päeval aknaruudus
sama päike märkab mind,
uude päeva tuleb uudsus,
vanal murel uus on hind.

VEEBRUARIS

89

Meeli Ratasepp
14.02. Põlgaste küla

88

Anna Taivere
2.02. Soodoma küla

86

Leida Urm
13.02. Kanepi alevik
Johannes Visnapuu
18.02. Jõksi küla

85

Emma Oja
3.02. Koigera küla

84

Elsa Daniel
9.02. Kooraste küla

83

Leili Tarkus
12.02. Sõreste küla
Aida Koorm
25.02. Karste küla

82

Erika-Antonine Maisla
9.02. Kanepi alevik

80

Virve Holvandus
5.02. Sõreste küla

70

Elgi Lokk
5.02. Erastvere küla
Heino Käär
9.02. Kanepi alevik

60

Heldur Lasting
5.02. Kanepi alevik
Enn Mürk
14.02. Piigandi küla
Elmar Päkko
19.02. Jõksi küla
Õnnitleme ning soovime
tugevat tervist ja
jõudu edaspidiseks kõikidele
sünnipäevalastele!
KANEPI VALLAVOLIKOGU
ja VALLAVALITSUS

Kultuurilooliselt ääretult rikka
Kanepi kihelkonna 2007. aasta
kultuuriloo kalendrit koostades kogunes 11 lehekülge ümmargusi, viie
või nulliga lõppevaid tähtpäevi.
Neist mitmed on aga väga olulised.
Tähtsaimana nimetan Kanepi nime
esmamainimist 425 aasta eest aastal
1582 professor Hausmanni maakonna inventari nimestikus. Kanepi
nimi esineb seal teadaolevalt esmakordselt Kanapieza küla nimena.
Ajas jääb sellest veel kaugemale
Erastvere/Erbstferi mõisa dokumentaalne esmamainimine 555 aastat tagasi (aastal 1452) Tartu piiskopi Bartholomäus Sawijerwe müügiaktis Johann Zögele, kellele kuulusid ka Kooraste ja Urvaste mõis.
Kui aastatel 1927-29 ehitati Kanepi peatänavale kiviteed, siis leiti
samast kohast, kust 2003. aasta
väljakaevamistelgi, mitmeid esemeid, nende hulgas raha, mis kandis
loetavat aastaarvu 1500. Selliseid
leide võib mulla all lebada veel
tänaseni meie hiiekohtades. Need
leiud kinnitavad meie kodupaiga
muistset inimasustust. Kihelkonna
muinsuste kaardistamisega on tegeldud, kuid meie ees on veel palju
ajaloolehekülgi avanemata.
Kanepi kihelkonna areng on seotud siin sündinud või siia elama
asunud inimestega. Seetõttu on
meie kihelkonna kultuuriloolises
kalendris igal aastal arvukalt nimekate isikute ümmargusi tähtpäevi. Sellel aastal väärivad äramärkimist 82 isiku tähtpäevad. Neist mitut tähistatakse ka Eesti kunsti- ja
teadusringkondades. Nimetagem
eelkõige esimese eesti kujuri August Weizenbergi 170., esimese
eestikeelse aritmeetikaõpiku koostaja Peeter Hinrik Frey 250., luuletaja Jaan Parve 140., Vabadussõjas
langenute Kanepi ausamba autori,
rakendusskulptori Alexander Jannese 125., tenori ja laulupedagoogi
Vironi Tenno 120., rahvusvaheliselt
tuntud pedagoogikateadlase Hilda
Taba 105., tõstmise maailmameistri
Saul Hallapi 105., põllumajandusteadlase Helmut Raigi 85. sünnipäeva. Paljudel Kanepi kihelkonna elus
olulist osa etendanud nimekatel
koolmeistritel on ümmargune tähtpäev: Peeter Saar 210, Mihkel
Luiga 170, Johan Raudjalg 145,
Juhan Zopp 120, Paul Undritz 110,
Helle Abel 100, Aino Tiru 100,
Helene Kuus 100. Oma juubeleid
tähistavad tänased ja eilsed kooliõpetajad: Paul Edesi 80, Aasa ja
Raimu Meitern 75, Helju Leib 75,
Maria Drenkhan 70, Helve Konsap

Amanda ja Raudo perre Põlgastes
sündis 6. detsembril poeg
BRENDON VALS.
Õnne ja tervist nii lastele kui ka
õnnelikele vanematele!

MÄLESTAME
AMANDA OTSUS
24.11.1911–10.12.2006
Piigandi küla
HEDVIG-KOIDULA
KÕRRAN
16.01.1918–17.12.2006
Kooraste küla
RUDOLF HÕBE
27.04.1912–24.12.2006
Kooraste küla
TÕNU TÕLDSEPP
30.08.1938–24.12.2006
Erastvere EHK
SULEV PAISTU
22.06.1933–25.12.2006
Kanepi alevik

KANEPI TEATAJA

OSIP KOOSAR
24.11.1921–27.12.2006
Rebaste küla
ANDRES MITTO
8.06.1955–1.01.2007
Kanepi alevik
ERICH KÄHR
10.02.1928–16.01.2007
Sõreste küla
BERNHARD KANGRO
10.11.1931–17.01.2007
Põlgaste küla
AVO HIIR
6.07.1959–19.01.2007
Heisri küla

2. veebruaril kell 21 noorteõhtu ,,Hitisadu
2”. Tulvo Ilve, Anti Mäe.
16. veebruaril lauluringide osavõtt vokaalansamblite Ïanripäevast Vilustes.
23. veebruaril kell 21 noorteõhtu. Muusikapuldis Tiit Uibusaar ja sõbrad.
24. veebruaril kell 10 pärgade asetamine
vabadussamba juures.
6. märtsil kell 13.30 kultuurimajas täispikk
dokumentaalfilm ,,Laulev revolutsioon–
Eesti taasiseseisvumise lugu”. Pilet 25 kr.
9. märtsil kell 21 peoõhtu kohvilauas ansambliga Dolores.
14. märts emakeelepäeva üritus koos raamatukoguga. Info Meeli Rammulilt tel 797
7593 või 529 5848.

Põlgaste kultuurimajas
26. jaanuaril kell 21 disko.
14. veebruaril kell 16 sõbrapäeva disko õpilastele.
23. veebruaril kell 21 Elva kammerkoori
kontsert, tantsuks ansambel Qvalda.
9. märtsil kell 21 naistepäevapidu ansambliga Naabri Valve. Info Asta Purult tel 797
3324.

Milvi Hirvlaane kooli muuseumis valla 15. aastapäeval.
65, Külli Pettai 60, kultuuritöötaja
Hele-Mall Türna 70. Mitmel meie
kihelkonnas sündinud kunstnikul on
ümmargune sünniaastapäev: kujur
ja pedagoog Alfred Leius 110, maalikunstnik Gustav Raud 110, keraamik Annes Varjun 100, Kalle
Viires 95 ja kujur Anu Põder 60.
Paljudel kunagistel seltsitegelastel
on juubelitähtpäevad.
Ka ümmarguse surma-aastapäeva puhul võiks teha kas või põgusa
tagasivaate inimese viljakale elutööle. 190 aastat möödub Tartu Ülikooli eesti ja soome keele lektori
Georg Philipp von Rothi surmast,
130 aastat luuletaja Juhan Weitzenbergi surmast, 115 aastat Kanepi
kultuuriloo ühe alustala köster Ludwig Treffneri surmast, 95 aastat tema kuulsa poja Hugo Treffneri surmast, 95 aastat kuulsa põllumehe ja
seltsitegelase Mart Miti surmast, 90
aastat helilooja Aleksander Thomsoni surmast, 65 aastat metsateadlase Paul Reimi surmast, 75 aastat
kuulsa tenori Hans Kanni ja 50 aastat tema laulupedagoogist tütre Salme Kanni surmast. Hans Kanni auks
võiks Kanepi korda teha Hans Kanni nimelise tänava roostes sildi ja
kohendada ka seda tänavat, mida
mööda ta jalgsi lauluproovidele või
esinemistele tuli. See oleks mälestuseks ja tänuks Kanepi laulukultuuri
edasiviimise eest.
Kanepi kihelkonna haridusruumis on mitmel rahvakoolil ümmargune asutamise või ehitamise täht-

päev. Möödub 240 aastat Karaski,
Kõlleste, Põlgaste ja Valgjärve kooli
asutamisest, 165 aastat Koigera ja
155 aastat Heisri külakooli asutamisest.
120 aastat tagasi 4. augustil 1887
pandi nurgakivi Kanepi lauluseltsi
majale ja juba sama aasta jõulude
ajal sai ühisel jõul ehitatud maja
peoga sisse õnnistada. Kanepi lauluseltsi maja oli esimesi oma seltsi
jaoks ühiselt rajatud seltsimaju
Eestis. Samal aastal asutati seltsi
juurde mesilastepidamise selts. 115
aastat möödub ka dr O. Leziuse
apteegi toomisest Kanepisse/VanaPiigandi asundusse.
Kanepi vallale oli oluliseks sündmuseks ka valla vapi ja lipu valmimine kümne aasta eest. Valla vapi
konkursile laekunud 15 autori kavanditest valiti välja Urve Valge
kaunis ideekavand, mis sai aluseks
Riigikantseleis viimistletud vapikavandile. Vapil kujutatud kirikutorni
tipus olev aotäht, millega autor rõhutas praost Rothi rolli Kanepi kultuuriloos, paigaldati kirikutorni restaureerimisel tagasi viis aastat hiljem. Valla vapp ja lipp said valmis
ning pühitseti 1997. aasta jõulude
ajal vastvalminud vallamajas.

Kanepi kultuuriloo kroonika on
kokku kogunud
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane, koduloouurija

18. veebruaril kell 13

VASTLAPÄEV
kogu perele
•Vallamaja juurest läheme rongkäigus
Keramäele.
•Kaasa oma kelk või saan!
•Pakume vastlakukleid, sooja teed ja
suppi.
Korraldav komisjon
Info tel 797 7593 või 529 5848.

RMK Erastvere metskond
ostab märtsikuu lõpuni
seemnetega

MÄNNIKÄBISID 8 kr/kg,
seemnetega

KUUSEKÄBISID 4 kr/kg.
Info tel 797 7812.
Järgmine Kanepi Teataja ilmub märtsis 2007.
Tänan kõiki häid abilisi. Artikleid ja ettepanekuid ootan vallamajja või e-posti aadressil:
kanepi.teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

Noortekeskuses on tore

VASTSÜNDINUD VALLAKODANIKUD
Kiirelt kasva ja harjuda püüa iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab uue ilusa nimega.

KULTUURIÜRITUSED
Kanepi kultuurimajas

Detsembrikuu oli noortekeskuses väga
tegus. Juba kuu alguses alustasime noortega ettevalmistusi jõuludeks. Väiksematega
toimus lõbus tund, kus joonistasime
päkapikke ja kaunistasime noortekeskuse
seinad jõulupiltidega. Toimus pühadeeelne töötuba „Jõulude ootel”, mille käigus
kaunistasime noortekeskust.
Noored korraldasid teise advendi alevi
jõulukuuse juures. Selleks tegid noortekeskuse aktiivi liikmed omaloomingulise
lühinäidendi „Päkapikulugu”.
Tänan kõiki advendinäidendis osalejaid,
eriti tublid olid Egle Rüütli, Hip Kõiv,
Tõnis Tagel, Tanel Pettai, Joonas Tagel,
Mari Rüütli, Kadi Seeme, Kaider Viljat,
Steven Kongo, Jevdokija Popova, Helene
Leht, Kerli Koorm, Deivi Koppel, Kadi
Hõim, Lisanne Tamm, Sixtina Ladva,
Gertrud Kivirand, Kea Koorm, Lauri Konsa, Kai Koorm, Kristi Neissar, Jarmo
Kälvijäinen, Kristiina Liebert, Liis Seeme,
Robert Rekker, Tauno Pettai, Merli
Koorm, Maria Väronen, Kärt Laine jpt.
Detsembris toimus aktiivi pidulik jõulukoosolek, meil oli külas ka jõuluvana.

Toreda jõulupeo õnnestumisele aitasid
kaasa AS Võru Empak, OÜ Relibet, AS
Bamboona, Kanepi kultuurimaja juhataja
Meeli ja jõuluvana.
Noortekeskuse ruume kasutas oma klassiõhtu korraldamiseks 5. klass, veedeti mõnusalt aega.

Lähiajal on toimumas palju
toredaid ettevõtmisi
Toimub LAUATENNISE TURNIIR,
kuhu kutsume osalema 7–26aastasi noori.
Võisteldakse kolmes vanuserühmas: kuni
14aastased poisid, 15–26aastased poisid ja
eraldi tüdrukud. Parimatele karikad-auhinnad ja kõikidele osavõtjatele lõpuüritus.
Palume osavõtuks registeerida Kaider
Viljati või Steven Kongo juures.
3. veebruaril kell 12 toimub noortekeskuses LÕBUS TUND, kuhu ootame
kõiki 5–11aastasi lapsi, et veeta koos üks
lõbus tund. Võta kaasa sõber ja hea tuju!
9. veebruaril kell 20 kutsub noortekeskuse noorteaktiiv PIDº AAMAPEOLE 10–12aastasi. Palume regist-

reerida enne 5. veebruari noortekeskuses.
NB! Vajalik kirjalik vanemate luba
ööbimiseks noortekeskuses. Täpsem info
ürituste kohta Kanepi valla avatud noortekeskusest.
Noortekeskuse avamine oli oluline
samm valla noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamisel. Nüüd on koht,
kus vabal ajal koos kaaslastega olla. Siin
on ka turvaline. Keskuses saab noor oma
huvist lähtuvalt aega sisustada: tulla sõpradega suhtlema, mängida lauamänge, koroonat, lauatennist, lauajalgpalli, surfata
netis, kuulata muusikat või lihtsalt mõnusalt aega veeta.
Alati on teretulnud noorte oma initsiatiiv ürituste ja tegevuste väljamõtlemisel
ning korraldamisel, sest noored ju ise
teavad kõige paremini, mida tahavad.
Tule meile külla ja veendu, et siin on
mõnus aega veeta. Tegevust leidub kõigile.
Tänan kõiki, kes on meid nõu ja jõu ning
muu väärtuslikuga aidanud!
ANNIKA LADVA,
noortekeskuse juhataja

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.

