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Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Meie lapsed Tallinnas
10. noorte laulu- ja tantsupeol
Kanepi gümnaasiumi
muusikaõpetaja Piia Jõks:
1. juulil ühendas muusika kogu
Eestimaa noored lauljad Tallinna laulukaare all.
Kanepi laululapsed on siiani osa
võtnud kõikidest laulupidudest, hoides kõrgel oma kodukoha laulukultuuri. Sellele peole sõitsid mudilas- ja
lastekoor, kokku 40 lauljat. Seljataha
olid jäänud pingsad harjutustunnid,
kus koorid pidid omandama küllaltki
mahuka repertuaari: mudilaskooril 10
laulu ja lastekooril 17 laulu ning repertuaar oli võrreldes eelmiste aastatega tunduvalt keerulisem. Seda enam
tuleb kiita õpilaste visadust ja tegutsemistahet. Vaatamata pingelisele õppetööle, suutsime talvel laulud selgeks
õppida. Eriti tublid olid mudilaskoori
õpilased ja lastekoori 8.a klassi tüdrukud, kellele ei pidanud kordagi lauluproove meelde tuletama. Suur tänu
ka mõistva suhtumise eest õpetajatele
ja direktsioonile, kes aitasid kaasa lisaproovide korraldamisel. Loodan, et
tehtud pingutused tasusid end mitmekordselt ära lauldes 26-tuhandelises
ühendkooris Tallinna laulukaare all.
Kadri Plaado,
12. klassi õpilane:
Tänavune laulupidu oli minu jaoks
juba kolmas. Eelmistest pidudest oli
mul meeles vaid ülev tunne, kui saime
rohkem kui 20 000 inimesega koos
laulda.
Kuid laulupeol on ka oma köögipool: kuudepikkused laulude selgeksõppimised, proovid laululaval enne
peopäeva ja suur rahvamass. Samas ei
tähenda tõelisele laulupeolisele mitte
midagi pikas söögisabas seismine ega
neljakilomeetrine rongkäik. Suurepärane tunne on laulda hümni koos sellise rahvahulgaga. See tõi ka minule
pisara silma.
Meie kool ööbis Lasnamäe gümnaasiumis. Õnneks oli see väga lähedal lauluväljakule, vaid 10 minutit
kõndimist. Kuid õiget laulupeo elamust ei saa, kui ei sõida ühistranspordiga. Väike tramm, millega me juhuslikult kesklinna sõitsime, oli nii rahvast täis tuubitud, et uksed ei tahtnud
kinni minna, kuid kõigil oli hea tuju ja
naerda sai palju.
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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!
Kanepi on muutumas populaarseks suveürituste kohaks, ka erinevate noorte- ja tantsulaagrite korraldamise kohaks. Seekordses
noortelaagris Põlgastes arutatakse ja tegutsetakse koos sõpradega Lätist säästva elukeskkonna teemadel. Andre Laine tantsuetenduses osalevad noored kogu Lõuna-Eestist, väljendatakse noorte mõtteid ellujäämise
teemal. Rahvusvaheline on ka eakate tantsulaager. 19. juulil aga oodatakse kõiki tänavakontserdile Kanepi alevikus. Kontserdid laululaval, kirikus ja tänavatel peaks välja tooma
iga kanepilase: kultuur tuuakse lausa koju
kätte! See on tore, et külaseltsid vähemalt
korra kokku saavad ja küllap nendel kokkusaamistel nii mõnigi hea mõte välja öeldakse ja teoks tehakse. Neljandat aastat toimub Mesipuu talus hea tahte päev ,,Rehepapi
seitse ametit”.
Jätkuvalt on päevakorral heakorra ja jäätmemajanduse küsimused. Jäätmekava eelnõu
on täies pikkuses lugeda valla kodulehel
www.kanepi.ee ja samast leiab valla üldplaneeringu eelnõu.
Uude kohta kolib Kanepi turg – Weizenbergi 21c, kuhu ehitame ka paviljonid.
Ilusat suve jätku kõigile!
AIVAR LUTS

Kanepilased on laulupeorongkäiguks valmis.
Kontserdipäeval istusid meie lauljad suure kile peal ning palava ilma
tõttu tuli unigi peale. Enamik meist
tukastas enne lavale minekut.
Ma soovin ka järgmisest laulupeost
osa võtta, sest minu jaoks on see üritus, mis liidab inimesi ja saadab maailmale positiivse sõnumi, et eestlased
on rahvas, kes hoiab kokku.
Marie Rahel Lail,
3. klassi õpilane:
Käisin esimest korda laulupeol ja
see oli minu jaoks väga huvitav.
Esimesel päeval käisime loomaaias. Teisel päeval oli kaks proovi:
hommikul mudilaskooridele ja õhtul
oli peaproov. Pärast proovi läksime
õpilasnäitust vaatama ja käisime ka
mere ääres. Kolmandal päeval oligi
juba laulupidu. Enne seda oli pikk ja
lõbus rongkäik. Me käisime kaks korda suurel laululaval esinemas.
Angela Korela,
3. klassi õpilane:
Olime talv läbi laule õppinud. 29.

juuni hommikul sõitsime Tallinna
laulupeole. Sõit ei olnud pikk, kuna
lobisesime terve tee. Tallinnas viidi
meid koolimajja, kus pakkisime oma
asjad lahti. Edasi mõeldi, kuhu minna
ja mida huvitavat ette võtta. Mõned
läksid tantsupidu vaatama ja mõned
loomaaeda. Mina sain loomaaias
esimest korda elevanti ja jääkaru näha. Laupäeval olid lauluproovid, mis
ei olnudki igavad. Proovide vaheajal
lasime kukerpalli mäest alla, ronisime
G. Ernesaksa kuju kukile ja sõime
jäätist. Õhtul käisime muuseumis ja
mere ääres, kus hüppasime üle lainete. Merel nägime purjekaid ja suurt
reisilaeva. Pühapäeva hommikul pidime vara tõusma, hommikusöök oli juba kell seitse. Sel hommikul viis buss
meid rongkäigule, kus hõiskasime
meeletult.
Mulle meeldisid laulud ,,Koit”,
,,Üksteist peab hoidma” ja ,,Rongisõit”. Oli vahva pidu, kindlasti tahaksin ka järgmisele laulupeole minna.

Merike Lutsu fotod

Igaks juhuks pidime olema ka vihma eest kaitstud, aga vihma
ei tulnudki.

Noortelaager Põlgastes „Elu võimalikkusest pärast meid”
2.-11. juulini toimetasid Põlgaste
koolimajas ja ümbruskonnas Eesti ja
Läti noored ühislaagris, kust kostis nii
läti-, eesti- kui ingliskeelset juttu,
üksteise mõistmine tekkis juba esimesest päevast. Aeti ju ühist asja: õpiti,
kuidas elada võimalikult looduslähedaselt.
Teisipäeval toimuski looduse tundmise päev, mida juhendasid Anneli
Ehlvest ja Veljo Runnel. Matkal
Erastvere parki mängiti „rästaid”, kes
loodusest erivärvilisi ussikesi otsisid
(need olid peidetud). Rohelist värvi ei
leitudki ja nii saadi selgeks kaitsevärvi mõiste ja tähtsus. Veljo Runnel on
lindistanud erinevaid looduse hääli ja
päris raske oli eristada lindude ja
loomade häälitsusi. Asjatundja selgitusi oli aga põnev kuulata. Vaatamiseks oli tal kaasas ka fotoseeria putukatest. Päev õpetas käima looduses
lahtiste silmade ja kõrvadega.
Kolmapäeval algas ökotoa ehitus,
juhendas Tiit Kaasik Põlvast. Eesmärgiks oli tutvustada looduslähedasi
ehituslikke variante: pilliroomatte, savikrohvi, savivärve, marmor- ja lubivärve. Ökotuba oli kõigil huvilistel

Sõbrad Lätist.

Savikrohvijad. Nii valmib ökotuba.
võimalik külastada 10. juulil. See tuba
jääb Põlgaste lasteaed-algkooli kasutada kas mängutoana või mõne muu
vajaliku ruumina.

Alternatiivenergiatest rääkis noortele Urmo Lehtveer, kaasas olid tal
päikesepaneelid ja tuuleenergia kogumise maketid.

Taaskasutuse teemapäeva viis läbi
Külli Kalamees, kasutati Tartu taaskasutuskeskusest toodud asju ja tehti
neist uusi.
Mahetoidupäeval korraldati võileibade konkurss ja räägiti toidus leiduvatest lisaainetest.
Laagrilised liikusid ringi jalgratastel, mis olid laenutatud Kesk-Eesti ja
Räpina noortekeskusest. Rattad tõid
kohale MTÜ Syrus Rally poisid.
Pikem matk jalgratastel toimus vanal
postiteel, käidi Tilleoru matkarajal ja
Varbusel Eesti maanteemuuseumis.
Pikem bussireis Peipsi äärde toimus

Tuuliku bussiga Tarmo Varuli toetusel.
Laagrisse oli võimalik registreeruda noortekeskuste kaudu, Kanepist
osales 16 noort, Lätist Ape ja Balvi
noortekeskusest kokku 20 noort.
Projektijuht on Liina Margna, kes
õpib Tartu Ülikoolis ökoloogia ja
bioloogilise mitmekesisuse kaitse erialal. Liina on viibinud vabatahtlikuna
Saksamaal ja osalenud programmis
Euroopa Noored. Eestis on ta teinud
tulevikukapitali projekti „Rattaga linnas” ja koostanud plakatid teemal
„Kaheksa põhjust, miks sõita jalgrattaga”.
Õhtuid sisustasid noored mängude
ja tantsudega. Esimene tutvumisõhtu
oli Hawai-stiilis. Mängud olid laagris
looduseteemalised.
Noortelaagris käis külas
TIIU LEPPIKUS
Laagris osalenud tänavad sõpru
ja toetajaid: A.LeCoq, Arke Lihatööstus, AS Värska Vesi, MTÜ
Klubi Syrus Ralli, Kanepi Vallavalitsus.
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Lääne-Põlvamaa jäätmekava toob
korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaamad
Põlvamaa keskkonnateenistus
kiitis heaks Kõlleste, Kanepi, Valgjärve, Laheda ja Vastse-Kuuste valla
ühise jäätmekava, mis on aluseks
piirkonna jäätmemajanduse arengule järgnevatel aastatel. Ülesandeid
ja tegevusi on jäätmekavas palju,
sest üha suurenevad jäätmekogused
ja karmistuvad keskkonnanõuded
sunnivad jäätmetega väga tõsiselt
tegelema.

Prügivedu kõigile

On arvestatud, et inimesel tekib
keskmiselt 200-300 kg olmejäätmeid aastas. Seetõttu oli jäätmekavast ehmatav lugeda, et vaid kolmandik sellest kogutakse ja veetakse prügilasse. See on märk sellest, et
suur hulk inimesi ei täida oma kohustust muretseda prügikonteiner ja
sõlmida leping jäätmefirmaga. Lootuses hoida kokku kümmekond
krooni, veetakse prügi metsadesse,
põletatakse lõkkes ja ahjus ning kaevatakse maa sisse. Selline keskkonnavaenulik jäätmekäitlus tuleks küll
lõpetada.
Ka mujal arenenud maailmas on
ainus toimiv lahendus prügi vähendamiseks jäätmetekitajate (majapidamised, ettevõtted) haaramine
ühtsesse jäätmeveosüsteemi. Viie
valla baasil moodustatakse üks suur
jäätmeveopiirkond, mille teenindamiseks valitakse välja kõige soodsamat hinda pakkuv jäätmeveofirma.
Kõik jäätmetekitajad kantakse andmebaasi ja liitumine on kohustuslik.
Nende jaoks, kes juba praegu
seadust täidavad ja prügiveolepingu
on sõlminud, ei muutu suurt midagi.
Kes lepingu sõlmimisest kõrvale
püüab hiilida, peab tasuma minimaalse arve nii või teisiti. Tühjendama peab konteinerit tiheasustusaladel kord kuus ja hajaasustuses

kord kvartalis. Kohustuslik jäätmevedu võib tunduda karm, kuid ulatuslik prügistamine ja järjest kasvavad kulud metsaaluste koristamisel
ei jäta muud võimalust. Jäätmevedu
võiks sellisel kujul nendes valdades
rakenduda järgmise aasta alguses.

Vallakeskustesse
tulevad jäätmejaamad

Lisaks olmeprügile tekib inimestel ka muid jäätmeid. Nii ongi jäätmekavas üheks tähtsamaks tegevuseks ette nähtud jäätmejaamade
rajamine. Jäätmejaamades hakatakse koguma neid jäätmeliike, mida
korraldatud jäätmevedu ei hõlma.
Jäätmejaama saab tuua näiteks vanu
rehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid (telerid, arvutid, raadiod,
külmkapid jne), metallijäätmeid, pakendeid, vana mööblit ja ka ohtlikke
jäätmeid (akud,patareid, kemikaalid, päevavalguslambid jne).
Jäätmejaamad rajatakse valdade
tõmbekeskustesse. Et motiveerida
elanikke oma jäätmeid sorteerima ja
jäätmejaama tooma, on jäätmete
üleandmine seal tasuta. Jäätmejaamade rajamine on väga oluline.
Nende rajamiseks on alustatud projektide koostamist. Esimesed jäätmejaamad valmivad järgmisel aastal.

Jäätmekäitluse
arenguks on vaja
ühist jäätmekeskust

Nagu jäätmekava olemasoleva
olukorra analüüsist selgub, on paljude jäätmeliikide osas jäätmete
käitlemise võimalused puudulikud.
Peatselt muutub oluliselt kulukamaks jäätmete senine peamine käitlusviis: vedu ja ladestamine prügilasse. Piirkonda teenindavad nõuetele mittevastavad prügilad (Adiste,
Räpo, Aardlapalu) suletakse hilje-

Taoline väike kena jäätmejaam rajatakse ka Kõlleste, Kanepi,
Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla keskusesse. (Pildil
Mikitamäe jäätmejaam.) Jäätmejaama saab tasuta tuua
taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed, prügi äreveo eest peab
maksma igaüks ise.
Rein Kalle foto

malt 16.07.2009. Arvestades, et üha
rohkem jäätmeid tuleb enne ladestamist töödelda ja taaskasutada, on
uute jäätmete käitlemiseks mõeldud
kohtade rajamine hädavajalik. Nii
näiteks tuleb oluliselt suurendada
biolagunevate jäätmete taaskasutamist (lisaks haljastujäätmetele tuleb eraldi koguda ja käidelda ka
köögijäätmed); seoses üha hoogustuva ehitustegevusega muutub üha
tähtsamaks ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohane käitlemine; paljude jäätmeliikide osas jääb esialgu
lahenduseks ladestamine prügilasse.
Nii ongi ka piirkonna jäätmekava
eelnõus arvestatud, et paljude jäätmeliikide käitlemine ja lõppladestamine lahendatakse koostöös teiste

Kagu-Eesti omavalitsustega, rajades ühise Kagu-Eesti jäätmekeskuse. Oluline on, et jäätmekeskus ei
paikneks jäätmetekitajatest liiga
kaugel. Jäätmekeskuse paiknemise
asukohta on arvestatud piikonna
jäätmekavas.
REIN KALLE,
Põlvamaa keskkonnateenistuse
peaspetsialist
Tel 799 7904,
rein.kalle@polva.envir.ee
*Põlvamaa keskkonnateenistus asub
Räpinas 64504, Kooli 1.
Kodanike vastuvõtt on T ja N kella
10–15. Info telefon 799 8198, faks
799 8191.
Koduleht: www.envir.ee/polvamaa

Kanepis selgitati kõige vägevamad!
Teist aastat järjest korraldati Kanepi gümnaasiumi staadionil võistlus Kanepi rammumehe väljaselgitamiseks. Sel aastal soosis võistlusi
ilm ja rohke publiku huvi vägilaste
tegemiste vastu. Võistlejaid oli tulnud Võrust, Antslast ja Kanepist.
Üritust aitasid läbi viia Võru raskejõustikuklubi Strongman liikmed.
Kõige tugevamat esindust ei andnud
kohale tuua, sest samal ajal toimusid
Maardus rammumehe Eesti meistrivõitlused. Järgmisel aastal üritame
võistlema kutsuda ka oma ala täielikud profid. Enamik kohal olnud
rammumeestest on Lõuna-Eesti vägevate Meelis Pungitsa ja Gert
Gor‰anovi kasvandikud.
Võistlusalasid oli viis: kohvrite
kandmine (2x100 kg), palgi surumine (85 kg), meremehe katse (õlgadel 250 kg kandmine), jõutõmme
(175 kg) ja kivide tõstmine alustele.
Kohvrite kandmise võitis Markus
Männik (Võru), kes on sel aastal
Liivimaa kolmas rammumees ja
Baltikumi kuni 23aastaste neljas
rammumees. Teise koha saavutas
Kanepi oma mees Siim Kukk ja kolmanda koha Mario Saaremets Antslast.
Palgi surumise võitis ülekaalukalt
Markus Männik, kes suutis 75 sekundi jooksul 8 korda palki sirgetele
kätele suruda. Rohkem polnud tal ka
mõtet pingutada, sest teised olid eelnevalt vähem surunud. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Tarvo
Planken (Võru) ja Margus Hillak

Kanepi Rammumees 2007 osalejad, vasakult: Mario Saaremets (Antsla), Silver Sõrmus (Võru), Markus Männik (Võru),
Margus Hillak (Antsla), Tarvo Planken (Võru), Siim Kukk (Kanepi).
Foto: Janis Kukk

(Antsla).
Meremehe katse võitis Markus
Männik. 15 meetrit 250 kg raskust
õlgadel kandes läbis ta ajaga 6 sekundit ja 57 sajandikku. Teiseks jäi
Tarvo Planken ja kolmandaks Siim
Kukk.
Jõutõmbamise võitis Markus
Männik, kes 75 sekundiga rebis

kangi 17 korda, kuid nagu eelmistegi alade puhul oleks ta jaksanud ka
rohkem, kuid jõu säästmiseks polnud mõtet pingutada. Teise koha
saavutas Margus Hillak ja kolmanda
koha Tarvo Planken.
Enne viimast finaalala (kivide
tõstmine) oli tugev rebimine kolmandale kohale, sest võrdselt oli

punkte Siim Kukel (Kanepi) ja Margus Hillakul (Antsla). Kõige kiiremini suutis kivid alustele tõsta
Markus Männik, kes kolm kivi (100
kg, 120 kg, 145 kg) tõstis alustele 22
sekundiga. Talle järgnesid Tarvo
Planken ja Margus Hillak, kellel tuli
viimase, kõige raskema kivi alusele
tõstmiseks rammust puudu.
Kanepi Rammumees 2007 võitjaks tuli Markus Männik (Võru), kogudes maksimaalsed 30 punkti; teise koha saavutas Tarvo Planken
(Võru), 22 punkti; kolmanda koha
Margus Hillak (Antsla), 18 punkti.
Neljandaks jäi Siim Kukk (Kanepi),
16 punkti, viiendaks Mario Saaremets (Antsla), 15 punkti ja kuuendaks Silver Sõrmus (Võru), 5 punkti.
Lisaks täiskasvanutele selgitasid
ka noored kolmes erinevas vanuseklassis vägevamad rammumehed.
Kuni 13aastastest saavutas esikoha
Gerald Kivirand; kuni 16aastastest
Lauri Konsa ja kuni 18aastastest
Karl Kõrge.
Võistlusalade vahepeal said rammu katsuda ka pealtvaatajad. Võisteldi õllekasti hoidmises, luua viskamises ja ridiküli heitmises.
JANIS KUKK,
korraldaja
*Korraldajad tänavad toetajaid:
Kanepi Vallavalitsus, AS Arke Lihatööstus, OÜ Kanepi Aiand,
Põlva Tarbijate Ühistu, OÜ Flamelle, Pop Sport.

Mälestusterohke jaanipäev Koigeras
Koigera kooli 165. aastapäeva tähistati 22. juunil mälestustahvli avamisega vanal koolihoonel.
Koigerasse tulid endised õpilased Heldur Tiisler,
Asta Luts, Kalju Reedi, Liidia ja Arnold Vilde.
Päev enne pidu sängitati Kanepi Mäe kalmistule
küla vanim elanik, endine õpilane Silvia Oja. Oma

endist koolimaja käis vaatamas ka Ameerikas elav
Helmut Oja. Mälestustahvli avamisele oli tulnud
üllatavalt palju inimesi lähedalt ja kaugelt.
Pidulisi tervitas vallavanem Aivar Luts, ajalooülevaate koolist ja küla elust esitas Peeter Lail.
Lõkkeplatsil jätkus pidu varajaste hommikutun-

dideni. Tantsiti Toomas Jalajase muusika saatel.
Mõnegi unemütsi äratas üles õhkulennanud tulevärk. Meie tänusõnad kuuluvad kõigile külalistele.
Loodame meeldivale koostööle ka edaspidi.

Külavanem MARE OJA

Valla heakorraeeskirjast
Eelmises vallalehes arutles valla heakorraeeskirjade üle RMK Erastvere metsaülem Priit Kask, kuna tuleohutuse
nõuete täitmine tekitab metsa majandajatele probleeme.
Vallavolikogu sätestas tuleohutuse
nõuded heakorraeeskirjadesse siseministeeriumi ja päästeameti soovitusel, vaatamata asjaolule, et keskkonnaminister oli
vastavad nõuded oma määrusega kehtestanud. Põhjuseks ilmselt asjaolu, et kõigile vallaelanikele ei ole kättesaadav keskkonnaministri määrus nr 46, 15. juunist
1998, mida täiendati 22.03.2007 ja kehtima hakkas uus redaktsioon 1.04. 2007.
Vabariigis oli seoses kulupõletamisega
tekkinud äärmiselt palju tulekahjusid.
Määrusega kehtestatakse tuleohtlikud
alad ja tuleohtlik aeg ja keelud tuleohtlikul ajal. Ka volikogu määruses on lähtutud taolisest põhimõttest. Volikogu 26.
aprilli määruses nr 15 § 1 üldsätete punktis 3 ja 4 on määratletud tuleohtlikud alad
ja tuleohtlik aeg. Ka keelud tuleohutuse
tagamiseks tulenevad nimetatud sätetest.
Tõepoolest, volikogu oleks ilmselt pidanud rohkem rõhutama, et tuleohtlikul alal
on tuleohtlikul ajal teatud tegevused keelatud, mitte ainult lähtuma asjaolust, et
üldsätetes oli küsimus reguleeritud, ja
kõik saavad aru, et keelud on ette nähtud
ainult tuleohtlikuks ajaks, mille alguse ja
lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.
Vabandage, kui tekitasime valestimõistmist, kuid määruse kehtestamise
eesmärk oli üllas, et hoida ära tulekahjusid. Volikogu vaatab määruse üle ja täpsustab, et kõik oleks üheselt kõigile arusaadav.
Kaunist ja tulevaest suve kõigile!
LAINE KOOL,
vallavalitsuse jurist
ja volikogu sekretär

Veeprobleemid
vallas
Veega on asi lihtne: kui vesi on, siis on
see normaalne, aga kui vett ei ole, siis on
see suur probleem. Kuidas siis olla, et
veeta ei tekiks probleeme? Kõik algab
rahast, nii ka valla veemajanduse korraldamisel. Kahjuks on palju neid, kes jätavad järjekindlalt vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest tasumata. Iga kliendi
poolt tasumata kroon raskendab teenuse
osutamist. Veevõlglasi on ajutisi, kes lükkavad tasumise mingil põhjusel edasi,
kuid on ka tekkinud nn pidevad võlglased, kes kujutavad ette, et teised ka nende
eest peavad maksma.
Tänane vee hind Kanepi vallas on
odav, näiteks kui perekond kasutab kuus
kolm kuupmeetrit vett, siis tasub ta selle
eest 3X16 krooni = 48 krooni kuus.
Euroopa Liidu riikides loetakse keskmise
perekonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnaks 4 % palgast, keskmiselt 400
krooni kuus, mis on üle kaheksa korra
rohkem kui meil. Tänane odav hind on
võimalik seetõttu, et vald saab igale laekunud kroonile lisada kaks krooni juurde.
Võite ise arvestada, kui kalliks kujuneb
see hind, kui veemajandus peaks end ise
ära majandama. Ka vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamise, veepuhastusseadmete rajamise ja muude tööde raha
on taotletud erinevatest fondidest.
Kanepi vallavolikogu arutas vee- ja
kanalisatsioonimajanduse olukorda ning
võttis vastu otsuse teavitada vee kasutajaid antud olukorrast ning hakata edaspidi krooniliste veemaksete võlglaste nimesid avaldama regulaarselt valla ajalehes. Soovitan kõikidel veekasutajatel
tasuda veemaksed tähtaegselt, siis ei teki
ka probleeme. Veevõlglaseks loeme teenuse kasutaja, kes ei ole kolme kuu eest
arvet tasunud ega eelnevat võlga likvideerima asunud.
VELLO SAARMAN,
ME Karjäär juhataja
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Kolm küsimust kahele kuldmedaliga noorele
Kanepi gümnaasiumi lõpetasid
käesoleval aastal 24 noort, kellel
on praegu valikute tegemise aeg,
kuidas oma elutee edasi seada.
Kuldmedaliga lõpetajaid on meie
koolist pea igal aastal olnud, selleks peavad kõik gümnaasiumiaastate hinded olema väga head.
Käesoleval aastal lõpetasid kuldmedaliga Liisi Tagel ja Mari Rüütli.

Vastab Liisi Tagel
Kuidas õppida nii, et gümnaasiumi lõpetamisel saada kuldmedal?

Minule pole kuldmedaliga lõpetamine kunagi olnud eesmärk omaette.
Ma olen rohkem keskendunud ikka
õppimise protsessile endale kui mingite kindlate tulemuste saavutamisele.
Niisiis pole mul ka kullaretsepti välja
pakkuda. Üldse arvan ma, et ekstra
medali nimel pingutada pole mõtet.
Loomulikult olen ma omamoodi rahul, et õpingute lõppu Kanepis kuldmedaliga võisin tähistada, kuid samas
ei maksa arvata, et see metallitükike
ise mind eriliselt õnnelikuks teeb.

Mida meenutad õpingutest Kanepi gümnaasiumis?

Kuna kooli lõpp on veel niivõrd
värske minevik, siis eriti meenutamisega ei tegele. Praegu olen rohkem tulevikule orienteeritud. Küll tuleb ka
aeg meenutusteks.

Kas hakkaksid tulevikus õpetajaks?

Vaimustatud ma sellest mõttest küll
ei ole. Senise elu jooksul olen ma juba
piisavalt palju õpetajaametiga (st selle
esindajatega) kokku puutunud ja tun-

Mari Rüütli lõpuaktusel koos oma pere ja heade toetajatega.

Liisi Tagel koos oma ema Tähte Tageliga.
nen liiga hästi selle elukutse
pahupoolt. Nii et pigem ei. Välistada
ei julge muidugi midagi.

Vastab Mari Rüütli
Kuidas õppida nii, et gümnaasiumi lõpetamisel saada kuldmedal?

Lühidalt öeldes: tuleb hästi õppida. Medalid on selles mõttes tänuväärsed, et on eesmärk, mille poole
püüelda ja mille nimel pingutada.
Samas ma ei usu, et millestki selle
jaoks eriti loobuma peaks. Aega peab
oskama planeerida ja maksimaalselt
ära kasutada. Ei tohi jätta võlgu kuh-

juma, nendega peab võimalikult
kiiresti tegelema. Ja ega hea läbisaamine õpetajatega ka loomulikult paha
tee. Kuna ma igasuguste ürituste tõttu
suhteliselt tihti puudusin, siis pidi
teinekord ikka järele vastamas käima.
Ja õppima peab pidevalt, pausid ei ole
head. Minule piisas enamasti sellest,
kui ma tunnis korralikult kuulasin.
Siis polnud kodus vaja eriti pingutada.
Mida meenutad õpingutest Kanepi gümnaasiumis?

Mulle meeldis meie kool, selline
paraja suurusega ja enamasti toredate
õpetajatega. Samas ei saa kahjuks

öelda, et kõik ained just päris tasemel
oleks olnud.. Siiski, kes tahtis, see sai
ka need selgeks, kes ei tahtnud, see
nihverdas niisama kuidagi läbi. Kõik
praegused ained on kasulikud ja vajalikud, iseasi, kas neid kõiki ka nii
süviti peaks õppima. Kindlasti peab
õppima inglise keelt, samuti eesti
keelt ja matemaatikat. Need on sellised põhilised asjad, mida igal hetkel
võib vaja minna. Gümnaasiumiaja
jooksul tundsin veidi puudust käelisest ja füüsilisest tegevusest, õppimine oli mõneti ehk liiga akadeemiline. Praegust aega arvestades peaks

ehk sisse tooma ka keskkonnakaitse
ja säästva tarbimise temaatika.
Kas hakkaksid tulevikus õpetajaks?

Kuna mulle meeldib targutada, siis
võiks ehk mõnda aega ka õpetajana
töötada. Samas ma ei usu, et ma
taolisele pingele väga kaua vastu
peaks, siinjuures sügav kummardus
kõigile õpetajatele. Niisiis, päris välistatud see ei ole, aga kindlasti mitte
kogu eluks.

Noorte tantsuetendus
,,Jää ellu!” Jõksi laululaval
Tantsuetenduse ettevalmistamiseks toimub
17.–20. juulini laager Kanepis Jõksi järve ääres.
Laagrit alustame rongkäiguga läbi Kanepi 17.
juuli hommikul kella 9 paiku. Tantsulaagrist
võtab osa ligi sada noort tantsijat Tallinna rühmast Lee, Tartumaa rühmast FG, Võrumaa rühmast Variatsioonid, Põlva rühmast Meie
Stuudio ja Kagu Kabujalakõsõ ning loomulikult
ka Kanepi enda noored. Lisaks on meil veel 20
abimeest, kes kuuluvad korraldusmeeskonda.
Laagri korraldavad MTÜ Andre Laine Team,
Tähe noortekeskus ja Kanepi avatud noortekeskus. Traditsiooniliselt lõpeb laager vabaõhuetendusega. Seekord on selleks tantsumüsteerium ,,Jää ellu”, mis algab 20. juulil kell 22
ehk päikeseloojangul. Etendus räägib noortekambast, omavahel ollakse suured sõbrad.
Sattudes ühele poolsaarele, hakkab juhtuma igasuguseid hirmu tekitavaid asju. Hirm, ärevus,
paanika, hüsteeria – emotsioonide müsteerium,
mis on mõnelegi tuttav. Oled sa noor või vana,
õpilane või õpetaja või kes tahes meist, oma
suuremate või väiksemate hirmudega võitled sa
pidevalt. Ja just siis, kui tunned, et hullemaks

enam minna ei saa... Rohkem ma praegu sellest
ei jutusta, tulge ise kaema!
10. juunil valisime tantsijate seast ka näitlejad välja, nende näitlejameisterlikkust võite 20.
juuli etendusel näha.
Laager toimub tänu Euroopa Noorte projekti
toetusele, projektijuht on Triin Raudoja, kes on
Tartu Tähe noortekeskuse juhataja ning Andre
Laine Teami liige.
Suur tänu meeskonnale, kes tegeleb laagri
õnnestumise nimel: Mai-Liis Sipria (reklaam,
meedia, suhtlemine), Triin Raudoja (projektijuht, koreograaf), Annika Ladva (laagri organisaator), Egle Sõmer (infotöötaja), Mari Rüütli,
Marek Ladva, Kätlin Hoop, Tähte Tagel, Helje
Põvvat on head abilised laagri korraldamisel.
Pilet täiskasvanutele on 75 krooni ja lastele ning pensionäridele 50 krooni.
Soovitatav on alla 6aastasi lapsi etendusele
mitte kaasa võtta.
Päikselist suve kõigile!
ANDRE LAINE,
Kanepi gümnaasiumi
tantsuõpetaja

Fotomeenutus. Kanepi segakoor Eesti-Soome ühislaulupeol.
Foto: Meeli Rammul

Õpilasmaleva tegemistest
Kanepi õpilasmaleva esimene rühm töötas 18.– 29. juunini. Meie kohustuseks oli korrastada Kanepi park, Mäe ja
Ala kalmistu, Jõksi laululava
ja ujumiskoha ümbrus, et jaanipäevaks oleks järve ääres
puhas ja korras. Surnuaedades
tegime korda teed ja mahajäetud hauad. Pargis korrastasime
teed, riisusime muruplatsid
ning korjasime kuivanud oksi.
Igal hommikul rivistati
meid erinevate tundemärkide
järgi (näiteks juuste pikkus,
jalanumber vms). Vabal ajal
mängisime osavusmänge. Õhtuti kogunesime noortekeskusesse, sealt saime kätte ka malevasärgid. Korraldasime fotokonkursi, kus pidime ronima
prügikotti ja selles võimalikult
atraktiivselt poseerima. Oli
malevarebaste ristimine, kus
selle suved uued tulijad said
täieõiguslikeks malevlasteks.
Teise nädala esimesel päeval
käisid meile tööseadusandlusest ja karjääri planeerimisest
rääkimas Veera Kutser ja Terje
Paes. 28. juunil oli meie rühma
Henril sünnipäev.
Ühel päikesepaistelisel päe-

Kanepi õpilasmaleva esimese rühma malevlased
tööl Kanepis Ala kalmistul.
Fotod: Annika Ladva

val üllatas meid vallavanem,
kes tõi igaühele jäätise. Viimasel tööpäeval kostitas kalmistuvaht Andres meid enne tööpäeva lõppu maasikakoogiga.
See oli super maitsev!
Lõunat sõime lasteaias ning
süüa tegid lasteaia kokad. Söögid olid alati väga head, aitäh
kokatädile!
Rühmas töötas 20 malevlast
ja meie juhendajateks olid Annika ja Andre, kes olid meile
suureks eeskujuks ja nõudsid
korralikku töötegemist.

24. juulil tahame minna
oma rühmaga Otepää seiklusparki ning augusti alguses toimub Saarjärvel Põlvamaa õpilasmaleva rühmade kokkutulek.
Täname õpilasmaleva toetajaid: Kanepi Vallavalitsust,
Põlvamaa Lastekaitse Ühingut
ja Põlvamaa Partnerluskogu.
Ilusat suve kõigile!
PÄIVI LUIK,
9. klassi õpilane,
kolmandat suve malevlane
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Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Peotäis ilusaid mõtteid,
suutäis sooje sõnu,
sületäis kauneid lilli!

Juulis
87
LEIDA JAKOBSON
22.07. Peetrimõisa
küla

85
HILDA-ELFRIIDE
SIIMANN
1.07. Kooraste küla
ILSE VAHESAAR
1.07. Kanepi alevik
SALME-ADELE
KELNER
13.07. Närapää küla
KOIDULA VIIDING
17.07. Kooraste küla
ILMAR MÜRK
26.07. Piigandi küla

84
SALME KÕIV
30.07. Erastvere küla

83
HEIDA UIBO
26.07. Kanepi alevik

82
LOREIDA HURT
24.07. Põlgaste küla

81
KARL SISASK
3.07. Kooraste küla

80
LEIDA KUHI
10.07. Kanepi alevik
ERICH LÕHMUS
11.07. Põlgaste küla
HELJU NORMET
12.07. Magari küla
HERTA TAMM
16.07. Sõreste küla
LEHTE HÕRAK
23.07. Kooraste küla

75
HELVE PÜVI
9.07. Koigera küla
RENEIDA SOOSAAAR
11.07. Lauri küla
VELLO KIVI
14.07. Peetrimõisa
küla
HILDA-ARMILDE
REITKAM
15.07 Kanepi alevik
HELMI MÕISTUS
20.07. Magari küla

60
MARE SILD
6.07. Soodoma küla
ELSA SIKK
8.07. Erastvere küla
ELVI RANNULA
15.07. Koigera küla
JÜRI-TOIVO PETTAI
26.07. Kanepi alevik

Augustis
91
ERICH SIKK
27.08. Närapää küla

89
NANNI-NATALIE
NORMET
30.08. Kaagvere küla

88
KAJA KIRSIPUU
27.08. Rebaste küla

87
LINDA VINK
2.08. Kanepi alevik
EVI LEPIK
7.08. Soodoma küla

86
IRMA UHLBERG
12.08. Erastvere HK

84
HILJA KLING
5.08. Erastvere HK
GERTA OTSUS
23.08. Kanepi alevik

83
KOIDULA LÄNIK
8.08. Kaagvere küla
VEELIKS KIVI
13.08. Põlgaste küla
EVALD SAVI
14.08. Põlgaste küla
VALVE LEIS
26.08. Hurmi küla

82
ILSE KÕIV
3.08. Põlgaste küla

81
JAAN HORN
28.08. Kooraste küla
LAINE SUVI
31.08. Kanepi alevik

70

70

LEIDA VALGE
14.08. Kanepi alevik

ÕIE JAANISK
8.07. Erastvere küla
MARIA DRENKHAN
16.07. Kanepi alevik

IVI-ASTRID
RAUDNAGEL
29.08. Põlgaste küla

65
SILVI ILM
3.07. Kanepi alevik
ELVI VALGEMÄE
19.07. Kanepi alevik
RAIVO KONDRATJEV
21.07. Erastvere HK

65

60
SILVI SUVINÕMM
10.08. Erastvere küla

Soovime tugevat tervist ja jõudu edaspidiseks
kõikidele sünnipäevalastele!
KANEPI VALLAVOLIKOGU
ja VALLAVALITSUS

MÄLESTAME
PAUL PARGI
24.10.1948–9.06.2007
Erastvere HK

SILVI OJA
22.12.1928– 18.06.2007
Koigera küla

EHA REEDI
27.08.1934–15.06.2007
Karste küla

HEINO VANATALO
1.12.1961–20.06.2007
Kooraste küla

KANEPI TEATAJA

Kultuuriüritused

Rehepapi seitse ametit
Mesipuu talus
pühapäeval, 19. augustil
kella 10.45–11 päeva avamine
kella 11–16 viljalõikus ja rehepeks
kella 11–16 lamba küpsetamine kuumadel
kividel maa sees
kella 11–16 laastulöömine (kuidas tehakse
laaste ja kuidas need katusele lüüakse)
kella 12–13.30 talu meierei (valmistame
piimast juustu ja kohupiima)
kella 12–15 talunaise talvine töötuba
kella 12–15 mesiniku tööd (mis on mesi,
mis on sülem, kuidas mesi purki saab,
miks mesilasi tossutatakse)
kella 13–15 seebi keetmine ja vanaaegne
pesupesemine
kella 16–17 lammas maa seest välja põske
kell 17 algab simman ja mõnus äraolemine. Külalisi tantsitavad pillimehed.

juulis
7. juulil oli Põlgaste laululaval
perepäev. Kanepi alevis ja laululaval toimus EELK Võru Praostkonna laulupäev.

Pilt eelmise aasta Rehepapi päevast.
Rehepeks võib alata, Rehepapp abilistega on valmis.
*Ilm ja muud asjaolud võivad päevakava
muuta.
Vaata kodulehekülge www.mesipuu.ee

Õnnitleme!
Aksel Mark 94
Aksel Mark on Kanepi kihelkonnakooli
kasvandik, diplomeeritud agronoom, teenekas
ajakirjanik ja Eesti eksiilvalitsuse pikaajaline
siseminister. Praegu Uppsalas elav, igavesti
oma kodukanti armastav mees jõudis jaanikuul
auväärsesse ikka.
Sündinud on Aksel Mark Kanepi kihelkonnas Kõlleste vallas Otsa talus, naabriks oli Tinno talu, kirjanike Richard Rohu ja tema õepoja
Valev Uibopuu kodu. Keskmise suurusega (47
ha) Otsa talu rajasid vanaisa Jaan ja vanaema
Mari Mark. Isa August Mark oli aktiivne mitmetes seltsides. Ema, sündinud Anna Raig, oli
pärit samast külast Poolakese talust, ta oli töökas taluperenaine ja hoolitses väga oma nelja
poja eest. Vanem vend Adolf arreteeriti okupatsioonivõimude poolt 1944, ta suri 1947 Norilski sunnitöölaagris. Vanuselt järgmine vend
Albert tapeti okupatsioonivõimude poolt 1944.
Vend Heinrich oli Stockholmis asuva Eesti
Vabariigi eksiilvalitsuse viimane peaminister
presidendi ülesannetes ja andis 1992. aastal
Eesti Vabariigi Presidendi institutsiooni üle
Lennart Merile. Kõige noorem vend oligi Aksel. Ühele artiklile on ta alla kirjutanud: Aksel
Mark, kelle vanaisa põgenes Virumaalt Haljalast üle kreisi piiri Võrumaale Kanepisse, et
pääseda peksust mõisatallis.
Pojapoeg aga põgenes Eestist, et pääseda
teekonnast Siberisse.
Akseli tegevus on veel praegugi laiahaardeline. Tihti kirjutab ta ajalehtedes ja avaldab arvamust nii poliitilistes, filosoofilistes kui ka
muudes küsimustes, kirjutab heatahtlikke arvustusi Kanepi ja Põlva kohta ilmunud raamatutest Rootsis ilmuvale Eesti Päevalehele.
Huvitav on lugeda tema varaseid mälestusi
Vabadussõjast. Vabariigi aastapäevast – küllap
aastast 1919– kirjutab ta: Naabertalus tõmmati
vardasse sini-must-valge lipp. Seal elas abivallavanem. Meil ei olnud suurt lippu, isa oli
sõjas ja riiet oli raske saada. Ema aga pani
meidki pühapäevaselt riidesse ja igale rinda
eesti värvides lindid. Küllap kandsin neid siis
elus esimest korda ja sealt nad pisi-tasa on pugenud sissepoole. Väikese poisi rinda kattev
pluus oli ju õhukesest riidest – mis sealt lipuvärvidel viga sisse pugeda!
Naljakaid lugusid on Aksel Margil lausa
varnast võtta: Mu vanaisa oli kõrtsis küla
puusepaga vedanud kihla, et kui see sööb ära
oma piibu, siis vanaisa annab talle oma talust
kaks Riia vakamaad maad, millele ehitada maja. Puusepp söönudki piibu ära, närinud nii, et
silmist veri väljas, rüübanud vahetevahel õlut
peale ja kugistanud alla ka vaskosad ja puha.
Ja saanudki maa, millele ehitas ise – puusepp
nagu ta oli – maja ja kõrvalhooned. Suured
sõbrad olid vanaisaga pärast kihlvedu. Puusepa ühe tütre mehest aga sai kommunist. Ei
tea, kas see oli ta õige nimi, aga meil kutsuti
teda Russak. Varem olnud päris mõistlik mees.
Veel kirjutab ta: Imestan tagantjärgi, kui suur
kontakt mul ikka oli ka sellel hullul ajal kodumaal olejatega. Kirjad postitati Moskvast,
Riiast, Poolast, Soomest ja mu aadress oli
Rootsi Põllumajandusülikool, pr Markusson!
Ja raamatuid tellis Uppsala suures raamatukaupluses tööl olnud Valter Kotsar, endine
konsul Soomest.
Jätkugu Aksel Margil tervist, vaimuerksust
ja vitaalsust ning tahtmist jagada meiega mälestusi oma rikkalikust eluteest.
Kodukandi rahva nimel
Milvi Hirvlaane

Kanepi Vallavalitsus korraldab ja
Syrus Rally Team toetab:

Kanepi Tänavakorvpall 2007
21. juulil algusega kell 10.30
toimub Kanepis neljandat korda
tänavakorvpalliturniir
Vanusegruppe on kolm (mehed):
14aastased ja nooremad,
15–18aastased,
19aastased ja vanemad.
Osavõtutasu meeskonnalt
eelregistreerimisel

14a ja nooremad 150 kr
15–18a
200 kr
19a ja vanemad 300 kr
Võistkonnas 3+1 mängijat.

kohapeal

200 kr
300 kr
400 kr

Lisainfo aadressil:
streetball.esveko.com
Kontaktandmed: Martin Luts
tel +3725087980, lutsmartin@hot.ee

Vallaametnike puhkused
juulis ja augustis
Vallavanem
Aivar Luts
2.–24. juuli
Maanõunik
Aare Plato
9.–27. juuli ja
6.–14. august
Sekretär-asjaajaja
Heli Kakk
2.–31. juuli
Raamatupidaja
Maire Kivi
9. juuli–12. august
Finantsist
Ülle Kallas
9.–27. juuli
ja 1.–16. august
Sotsiaalnõunik
Tiia Urm
2.–20. juuli
ja 1.–17. august

Arendusnõunik
Enn Ruusmaa
2.–27. juuli
ja 21.–29. august
ME Karjäär
Vello Saarmann
1.–28. juuli
Jurist
Laine Kool
16. juuli–26. august
Vet.arst
Ljubomir Vassilko
1. juuli–14. august
Abivallavanem
Olev Pärna
6.–27. august
Vallasekretär
Õie Põder
1.–31. august
Pearaamatupidaja
Elsa Sikk
21. august–6. sept.

Vastsündinud
vallakodanikud
Kiirelt kasva ja harjuda püüa
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.
Sigridi ja Kaupo perre Soodoma
külas sündis 18. juunil poeg

13. juulil kella 22-02 diskoõhtu
Jõksi laululaval, DJ Tulvo Ilves ja
Anti Mäe Räpinast, pääse 25 kr.
14. juulil kell 19 Soodoma kodukandipäev külakeskuse platsil,
taidlejate kontsert, spordivõistlused igale eale, tantsuks ansambel
Sulatsõ.
17. juulil kell 20 Kanepi kirikus
Koit Toome kontsert „Allikas”.
18.-19. juulil rahvusvaheline
tantsulaager Kanepi kultuurimajas, külalised Soomest, Lätist ja
Tallinnast, Saverna, Põlgaste ja
Kanepi memmede rühmad, segatantsurühm Valtser ja Andre Laine
tantsijad.
19. juulil tänavakontsert. Ootame pealtvaatajaid. Info tuleb reklaamidel.
20.-21. juulil eakate tantsurühm
Valtser Valgas tantsulaagris.
17.-20. juulil Jõksi järve ääres
tantsulaager. Euroopa noored
Tallinnast, Tartust, Põlvast, Võrust
ja Kanepist
20. juulil kell 22 Jõksi järve
ääres tantsumüsteerium ,,Jää
ellu!” Korraldab Andre Laine
Team ja sõbrad. Pilet 75 kr, õpilastele ja pensionäridele 50 kr.
21. juulil kell 18 Kaagna külapäev. Info Eve Hiopilt.
28. juulil postibussi huviretk
„Postibussi looduse eri”.
Info Varbuse maanteemuuseumist,
tel 521 9018.

ja augustis
3. augustil kell 22 Põlgaste laululaval disko, DJ Bobo, pääse 25 kr.
10. augustil kell 22–02 disko
Jõksi laululaval, DJ Tulvo Ilves ja
Anti Mäe Räpinast, pääse 25 kr.
17. augustil kell 22 disko, DJ
Jumbo, pääse 25 kr.
18. augustil Põlvamaa rattasari
,,Erastvere 20 järve matk”.
19. augustil Mesipuu talus hea
tahte päev kogu perele „Rehepapi seitse ametit”. Info tel 5648
3908, Maie Krukov.
25. augustil jalgrattamatk ,,Postijaamast koolitundi”, algus
maanteemuuseumist
Varbusel.
Maanteemuuseum on avatud suveperioodil teisipäevast pühapäevani kella 11–18, sissepääs
tasuta.
31. augustil kella 21–01 diskoõhtu Jõksi laululaval, dj Eero ja
Siim Antslast, pääse 25 kr.
31. augustil kell 21 disko ,,Jälle
kooliteele!” Põlgaste laululaval,
DJ Tiit Uibusaar, taidlejate kontsert, spordivõistlused igale eale,
tantsuks ansambel Sulatsõ.
*Augustis toimuvad Jõksi järve
ääres Kanepi ,,Terviseaasta
2007” üritused lastele.
Jälgige reklaami!
*12. septembril toimub ülemaailmse noortepäeva kontsert Jõksi laululaval.

Gervin Vissov
Kadri ja Timari perre Põlgaste
külas sündis 20. juunil poeg

Tamar Tillmann
Õnne ja tervist
lastele ja vanematele!

SURNUAIAPÜHA
12. augustil kell 10.30
Kanepi Ala kalmistul.
Internetileheküljelt
www.eelk.ee leiate infot ka
teiste kalmistupühade kohta.

Järgmine Kanepi Teataja ilmub septembris 2007. Tänan kõiki abilisi. Artikleid
ootan vallamajja või e-posti aadressil: kanepi.teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

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.

