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Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Nr 5 (40)

Ilusat võidupüha ja kaunist jaanipäeva kõigile!
Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsus
Võidupüha puhul pärgade asetamine Vabadussõja ausamba juures Kanepi ausambaplatsil 23. juunil kell 10.
Võidutule süütamine Jõksi laululaval kell 20.30.

Volikogu istung

Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

24. mail 2007
Päevakord:

1. Suvistest kultuuriüritustest vallas.
2. 2006. aasta majandusaruande kinnitamine.
3. Suvistest töö- ja puhkelaagritest.
4. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
Otsustati määrata sihtotstarbeks maatulundusmaa Ahjaniidu, Kõonurme,
Lepanurme, Mäevälja, Hannisoo,
Kõutipu, Võsatse, Kookose, Leedepõllu, Lokonurme kinnistul ja sihtotstarbeks elamumaa Linatiigi kinnistul.
5. Ehitise peremehetuse tuvastamine.
Otsustati tunnistada peremehetuks
elamu ja kuur Hurmi külas.
6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.
Otsustati müüa otsustuskorras korteriomand Tehnika 3 Kanepi alevikus
eluruumi üürnikele.
7. Jäätmekava arutamine.
8. Põlgaste lasteaed-algkooli taotlus.
9. Alkoholimüügi piirangute kehtestamine.
Otsustati keelata Kanepi valla territooriumil tegutsevatel äriühingutel
alkoholi jaemüük alates 1. juunist
kella 22st kuni 8ni, välja arvatud ühekordsete lubade puhul.
10. Jaama kinnistu detailplaneering.
11. MTÜ Hurmioru pöördumine.

Koigera kool 165
1842.aastal asutati Koigera külakool,
kus ümbruskonna lapsed said haridust
omandada 1939. aastani. Siis suleti
kool õpilaste vähesuse tõttu. Käesoleva
aasta juunikuus avame koolimaja seinal
mälestustahvli. Laste kilkeid ja naerukaja kostab koolimajast ka praegu, sest
seal elab tore perekond ja pereema töötab samas majas külapoe müüjana.
Mälestustahvli avamise üritus algab
22. juunil kell 19 ajaloolise ülevaatega Peeter Laililt. Pärast mälestustahvli avamist järgnevad seltskondlikud mängud ja tantsukeerutus Toomas Jalajase muusika saatel.
Tule kindlasti kohale, siin saad kokku
endiste koolikaaslaste ja külaelanikega.
Kaasa võta hea tuju, mälestused, mõned
pildid! Piknikukorvi saad täita ka kohalikus kaupluses.
Ootame igasugust teavet endiste õpilaste kohta telefonidel 5661 1535 (Mare), 5646 5051 (Marju) või 5647 8590
(Eda).
MARE OJA,
külavanem

Õpilased looduslaagris Jõksi järve ääres. Loe lk 3.

Me saame hakkama!
1. juunil toimus Kanepis lastekaitsepäev „Me
saame hakkama”, kus osalesid Kanepi, Kõlleste ja
Valgjärve valla koolide ja lasteaedade lapsed,
kokku üle viiesaja lapse.
Tegevus toimus Kanepi staadionil, alevikus ja
lasteaia territooriumil. Pärast ühist rivistust algasid
sportlikud teatemängud, kus võistlejatel tuli läbida
kontrollpostid: Kaitseliidu, politsei, Punase Risti
ja päästeteenistuse kontrollpost. Igas punktis toimusid vestlused küsimuste-vastuste vormis. Seejärel joonistati kiriku ees parklas asfaldile.
Kell 11.30 algasid staadionil presentatsioonid:
Kaitseliidu relvanäitus ja õhupüssist laskmine,
politseiauto ja e-politsei ning uue täisvarustuses
motopolitsei tutvustus. Punase Risti telgis oli nukk
Anne, kelle peal näidati inimese elustamist ja
muud esmaabi. Päästeteenistus tuli kohale kolme
tuletõrjeautoga ja tutvustas päästetehnikat. Toimus
põlengu kustutamise demonstratsioon.
Staadionil pakuti lõunasöögiks Naiskodukaitse
valmistatud risotot ja magustoiduks jogurtit, millega toetas üritust AS Põlva Piim.
Päeva pidulikul lõpetamisel autasustati paremaid võistkondi diplomite ja kommikotiga.
Vanema vanuseastme parimale, kes läbis edukalt kontrollpostide õpitoad, anti võimalus minna
Võrru Veski soolakambrisse lõõgastuma. Kõik
osalejad said tänukirja, kleepsud Lõvi Leolt ning
Tartu õlletehaselt Limpa limonaadid.
Päev läks korda, hoolimata sellest, et ilmtaat
vahelduseks jaheda ilma pakkus.
Üritust toetasid:

kohaliku omaalgatuse programm, Kanepi vallavalitsus, Kõlleste vallavalitsus, Valgjärve vallavalitsus, MTÜ Andre Laine Team, Kanepi valla
avatud noortekeskus, Põlvamaa päästeteenistus, Lõuna politseiprefektuur, Kaitseliidu Põlva
malev, Põlva Punane Rist, Kanepi gümnaasium

ja lasteaed, Valgjärve ja Saverna kool ja lasteaed;
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas, OÜ Põlva Piim
Tootmine, Kalevite Kodu, OÜ Moontec, OÜ
Saaretu, OÜ Jestec, OÜ Aarna Ettevõtted, OÜ
Meedla Auto, Evgeni Kurisoo Põlvamaa autokool, Veski soolatare.
ANNIKA LADVA

1. juunil lasteaialastele
Pärast rivistust kooli staadionil jalutasime sõiduteid ületades ja teepervel kõndides käsikäes
lasteaeda. Oskame alevis liigelda, olla tähelepanelikud, näha ja olla nähtavad. Teame, et helkurid ja
helkurvestid on meie head abilised.
Joonistasime värviliste kriitidega asfaldile.
Oskame joonistada autosid ja traktoreid, lilli ja liblikaid ja veel paljusid vahvaid asju. Teame, et suurim rõõm on ise teha.
Turnisime ronimislinnakus, kiikusime, jooksime, hüppasime. Oskame mängida koos kaaslastega, üksteist abistada. Teame, et sõpradega koos
on tegemised hoogsamad ja ettevõtmised edukamad. Tantsisime ja mängisime. Oskame hüpelda
nagu jänkud, hiilida nagu kavalad kiisud ning tembutada nagu vallatud ahvipärdikud. Teame, et liikumine ja tants aitavad olla rõõmsameelne ja terve.
Vaatasime tuletõrjeautosid ja tulekustutiga kahjutule kustutamist. Oskame käituda tulekahju korral, kutsuda abi, helistada hädaabinumbril. Teame,
et hädas olles tuleb abi paluda.
Oskame rõõmu tunda maitsvast toidust, heast
seltskonnast, ilusast ilmast, mõnusast mängust.
Me saame hakkama!
INGE TAMM,
Saverna lasteaia juhataja

Käes on suveaeg, täiskasvanutel puhkuste
aeg ja koolilastel vaheaeg, Vaid põllumeestel
on kiired tööpäevad, sageli puhkepäevadeta.
Vallaametnikud ka puhkavad, kuid suvised tööd-tegemised peavad ikka tehtud saama. Nii on sellel suvel suuremateks ehitustöödeks Kanepi gümnaasiumi soojustamise
kolmanda etapi lõpetamine. Koolimaja fassaad saab sellega nägusamaks, talvel on
majas soojem ning küttekulusid vähem. Juba
aastaid on Põlgaste koolimaja vanem osa
oodanud akende vahetust, nüüd on selleks
rahalised vahendid olemas ja tööd alustatud.
Varakevadest peale oleme tegelnud ka teeremondiga, seekord Kooraste Suurjärve ja
Uiakatsi järve vahelisel lõigul. Alevis toimusid asfaldi pindamise tööd, et teed kauem
vastu peaksid. Veel on märkimata ülekäigurajad ja parkimisjooned.
Ilusa kodu konkurssi toetame ka sellel suvel. Valla tellimisel paigutab Kanepi aiand
lillekompositsioonid tänavatele juunikuu
keskel. Heakorratöödega tegelevad kolm õpilasmaleva rühma, aga igaüks saab anda oma
osa, hoides ümbruse korras. Suveajal on oluline ka teepervede niitmine. Tahan südamele
panna, et iga krundiomanik alevis ja ka külades hoiaks oma valduses oleva territooriumi korras. Võidupühal peaks küll igal majal
lipp lehvima, seni olen neid vähe näinud.
Võimalusi suve sisukalt veeta leiab Kanepi kultuurikalendrist päris palju, jaanipidusidki peetakse kõikjal. Soovin, et kõigil oleks
meeldiv suvi, kuhu mahub parajalt tööd,
puhkust ja sporti!
Ilusat suveaega kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Kanepi Valla Selts ja Kanepi
Vallavalitsus kuulutavad välja

2007. aasta ILUSA KODU
KONKURSI
Eraldi hinnatakse eramuid, ühismaju,
suvekodusid ja tootmishooneid.

Osavõtust anna teada 1. augustiks
Aid ja Kodo kaupluses.
Komisjon külastab konkursile esitatud
kodusid augustikuu jooksul ja teeb
kokkuvõtted septembris.
Ilusat kodukaunistamissuve kõigile!
Korraldav komisjon

Eesti lipu heiskamisest
Eesti lipu päev oli 4. juunil.
Kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, 24.
veebruaril, võidupühal, 23. juunil ja taasiseseisvuspäeval, 20. augustil – heisatakse
Eesti lipp elu-, äri- ja büroohoonetel.
Eesti lipp heisatakse hoonetel päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8, ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte
hiljem kui kell 22.
Jaaniööl Eesti lippu ei langetata.
Eesti lippu võib heisata avalikel üritustel.
Igaühel on õigus, järgides „Eesti lipu seaduse” sätteid ning head tava, heisata soovi korral lipp ka muudel päevadel. Lipu
heiskamisega on sobiv tähistada perekondlikke sündmusi ja tähtpäevi.
Üleriigilise leina tähistamiseks heisatakse
Eesti lipp leinalipuna. Kui Eesti lipp heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda
ülemisse otsa must lint või heisatakse lipp
poolde masti. (Väljavõte Eesti lipu seadusest).
ÕIE PÕDER,
vallasekretär

nr5 kanepi juuni 2007

2

11.06.2007 13:21

Page 2

(Black plate)

Kanepi Teataja

Võisteldi
metsa
tundmises
10. mail toimus RMK Erastvere metskonnas metsanduslik
võistlus, milles osales 34 Kanepi gümnaasiumi 6.–9. klassi
õpilast. Võistluse korraldas
RMK Erastvere metskond metsaülem Priit Kase juhtimisel.
Võistlusrada koosnes 8 kontrollpunktist, kus tuli lahendada
huvitavaid ülesandeid: määrata
silma järgi puu kõrgust ja vanust, tunda puu- ja puiduliike,
metsatööriistu, mõõtevahendeid
jms. Võisteldi kahes vanuserühmas: 6.–7. kl ja 8.–9. kl. Mängu
lõpus ootas kõiki võistlejaid ees
väike kehakinnitus.
Tublimad olid 6.–7. klassist:
I Kadi Hõim, II Heret Adamson,
III Maria Väronen, IV MartaElise Tõnisson, V Gerald Kivirand, VI Gerret Kivirand.
8.–9. klassist: I Kristjan Siimann, II Janar Hiop, III Lauri
Konsa, IV Toomas Horma, V
Märt Torop, VI Roomet Helbre.
Võitjad said auhinnad, mis oli
välja pannud Eesti Metsaselts.
Iga osaleja sai metsanädala
kleepsu ja metsaraamatu.
Tänu toreda võistluse ja metsas veedetud päeva eest RMK
Erastvere metskonnale, eesotsas
metsaülem Priit Kasega.
AINO MÕTTUS,
Kanepi gümnaasiumi
huvijuht

Internetipõhine
metsaviktoriin
Mai alguses toimus klassidevaheline internetiviktoriin, mille korraldas Riigimetsa Majandamise Keskus. Sellest võttis
osa 3899 õpilast Eesti eri koolidest. Viktoriin oli klassidevaheline: arvesse läksid nende klasside tulemused, kust vastas vähemalt 75 % õpilastest. Kanepi
gümnaasiumist osalesid 5., 6.,
7., 8.a, 8.b, 9., 10. ja 11. klass.
Meie õpilaste tulemused olid
head: 1.–5. klasside arvestuses
osales kokku 66 klassi. Kanepi
kooli 5. klass sai 16. koha. 6.–9.
klasse osales 104 ning meie
kooli 9. klass tuli 6., 8.b klass
8., 8.a klass 14., 6. klass 15. ja
7. klass 18. kohale. Gümnaasiumiastmes osales 16 võistkonda,
Kanepi gümnaasiumi 11. klass
sai 3. ja 10. klass 4. koha.
Kõigile küsimustele sai vastuseid otsida internetist. Oli kergemaid, aga ka rohkem vaeva
nõudvaid küsimusi. Piltidelt tuli
ära tunda linde, nende tegevuse
jälgi, kivimeid, puid jne. Küsimused, õiged vastused ja tulemused on kättesaadavad internetis http://www.rmk.ee/pages.
php3/01031804?re=1.
Individuaalselt olid meie tublimad vastajad Roomet Helbre,
Eveli Lukats ja Erko Toomeoja,
kes said 40 punkti. 1701 õpilast
3899st said tulemuse 20 või
enam punkti. Peaaegu kõik Kanepi õpilased kuulusid nende
hulka. Vastuste otsimine oli hariv nii õpilastele kui ka õpetajale. Kõik osalejad said RMK
sümboolikaga helkurid. 9., 8.b,
11. ja 10. klass aga saavad auhinnaks tasuta loodusõppeprogrammi enda valitud RMK
loodusõppekeskuses. See toimub sügisel, kui klassid on oma
valikud teinud.
LILIAN LEIB,
Kanepi gümnaasiumi
geograafiaõpetaja
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Heakorraeeskiri tekitab metsa
majandajale probleeme
VASTUKAJA
Kanepi vallavolikogu on aprillis vastu võtnud heakorraeeskirja, mis jõustus 1. mail
2007. Lisaks heakorrale sätestab eeskiri ka
tuleohutuse nõuded valla territooriumil.
Heakord on väga vajalik, selle järgimine
tagab meile elamisväärse elukeskkonna. Eelmises ajalehes leidis lugeja Mari Kadak metsast leitud prügile kõige parema koha tee
ääres. Kui Erastvere metskond oleks kõik
prügi metsast tee äärde tassinud, ei saaks me
üldse sõita. Prügi koht on tõesti prügimäel!
Küsimusi tekitavad aga heakorraeeskirja
tuleohutusnõuded.
Tuleohutusnõuded on metsas ja muul taimestikuga kaetud aladel paika pandud keskkonnaministri määrusega, millele viitab ka
volikogu määrus. Selle kopeerimine valla
heakorraeeskirja on küsitav. Arusaamatust tekitavad määruse kopeerimisel tehtud lihtsustused, mis tuleohutusnõuete sisu muudavad.
Võib mõista, et kulupõletamine on niivõrd
riskantne tegevus, et see on Kanepi vallas
alati keelatud, ehkki eelnimetatud määruses
on see ohutul ajal lubatud. Rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine on keelatud,
ehkki keskkonnaminister annab selleks võimaluse päästeametiga kooskõlastatult.
Kehtiva määruse kohaselt tuleb metsas
lõkkekohad sulgeda, et täita kehtestatud 30
m nõuet, kuigi siiani sai metsaomanik vastavalt tuleohule tule tegemist ise reguleerida.
Suuri probleeme tekitab aga metsaomanikule raiejäätmete põletamise keelamine, kuigi see on keskkonnaministri määruse järgi
keelatud vaid tuleohtlikul ajal ja tuleohtlikul
alal. Selline keeld on ebanormaalne nii met-

satöö tervishoiu, metsaökoloogia kui ka metsauuenduse seisukohalt. Talvisel ajal lume,
vihma või lörtsiga on lõke metsas esimene
asi, mille raiemees üles teeb. See kuulub metsatöö hea tava ja pärandkultuuri hulka. Sanitaarraietel, turberaietel ja valikraietel tekivad
põlengukohtadel lisaks head eeldused puuseemnete looduslikuks uuenduseks, kuna
maapind on mineraliseeritud ning rikastatud
tuhaelementidega. Oksad võivad metsa uuendamist ning maapinna ettevalmistust ka füüsiliselt segada. Mitmel kasvukohal ei saagi
muidu looduslikku järelkasvu kui põlengu
järel. Seda meetodit on ajalooliselt kasutatud
ning rohelised propageerivad sellist metsapõlve vahetumist taas, kuigi see pole majanduslikult just mõistlik. Raiejäätmete põletamine kui raiejäätmete koristamise viis on
metsanduses alati eksisteerinud.
Keskkonnaministri määruses on ka punkt,
mis teemaa ja trasside puhastamisel okaspuupuistutes lausa nõuab raiejäätmete põletamist. Seega on siin vallavolikogu määrus
vastuolus keskkonnaministri omaga.
Seaduse muutmine ja karmistamine omavalitsuse õigusaktis peab olema põhjendatud,
läbi mõeldud. Praegune määrus seab metsaomanikud põhjendamatult raskesse olukorda.
Metsatulekahju on väga suur loodusõnnetus ning toob kaasa suurt looduslikku ja varalist kahju ning seda ei taha meist küll keegi.
Ma ei saa aga normaalseks pidada, et raiemees saab talvises metsas lõkke tegemise
eest karistada kohaliku omavalitsuse seaduse
§ 66 ja 664 sätete kohaselt.
PRIIT KASK,
RMK Erastvere metskonna metsaülem

Metsaistutajad 1. mail Erastvere metskonnas.

Foto: JANIS KUKK

Kevadised istutustööd
metskonnas

Metsauuendus on metsas kõige tähtsam töö. Sellega paneme
aluse uuele metsale, mida kasutavad järgmised inimpõlved.
Erastvere metskonnas tehti
talvisel hooajal 120 ha uuendusraiet. Asemele teeme 11 ha männikülvi, 20 ha istutame mändi
ning 60 ha kuuske. Istutamistööl
on juba aastaid kasutusel uus tehnoloogia: potitaime istutamine
istutustoruga. Sellel aastal istutasime 60 % taimedest toruga. Töö
on kiirem ja selg jääb terveks.
Tööd teevad põhiliselt metskonna töölised, kuid oli tarvis kasutada ka lisatööjõudu. Metsa rajamisel korraldati metskonnas talguid, kus osalesid Otepää vineeritehase töötajad, Põlvamaa re-

formikad ja Kanepi looduskaitseselts. Kokku osales talgutel umbes 70 inimest. Põlva tantsu-festivali 100 tantsijat jäid kahjuks
metsa tulemata, sest 1. mail sadas
lund ja tuiskas. Talgutel sai pärast
tööd ka kehakinnitust ning vestelda metsast ja loodusest. See,
kes on ise metsa rajanud, oskab
seda ka hoida.
Suurimaks probleemiks on
metsauuendusel ulukikahjustused, paljudel metsakultuuridel on
metskitsed söönud ära pooled
taimed. Sellel kevadel on kavas
riigimetsas erakorraline ulukikahjustuste inventuur.
PRIIT KASK,
RMK Erastvere metsaülem

August Weizenbergi kolm kiindumust
August Weizenbergi kolm kiindumust
olid skulptuur, muusika ja kirjandus, aga
tal oli ka kolm armastuslugu. Kujuri esimese armastuse väljendus on meie silmade all Kanepi Mäe kalmistul. See kaunis
kuju kannab küll lootustandvat pealkirja
„Lootus”, kuid on tegelikult mälestusmärk looja lootusetule armastusele oma
meistri Hektori tütre Anette vastu. Teine
naine, kes ta hinge sügava jälje jättis, oli
poetess Anna Haava. Kolmas tema elus
olulist rolli etendanud naine oli aadlidaam Alide von Röhde, kelle kohta
teatakse, et ta oli omakorda lootusetult
kiindunud kujurisse. Weizenberg tunnistab, et ta ei suutnud selle daami tunnetele
vastata.
Paraku suri kujur üksikuna. Ta ei pidanud võimalikuks luua perekonda, kui
selleks pole tugevat majanduslikku alust.
Seda armastust, mida ta elult ootas, ei leidnud ta kunagi ja nii jäidki tema
hauasambale vaid read: „Mis ilm ei andnud, andis surm ning kustutas mu janu.”
Kaunist saab luua siis, kui inimese
hing on ilus. Me ei tea, mida võis kujur
tunda võõrsil võõra rahva, võõra keele ja
kultuuri keskel.
Kirjasõnas on sageli märgitud, et
Weizenbergi haridus oli napp. Muidugi
jäi Kanepi kihelkonnakoolis õpitust
baasharidusena väheks, kui võrrelda seda
kasvõi lellepoeg Juhani kreiskooli
hariduse või tema venna Peetri gümnaasiumijärgse ohvitserikooli haridusega.
Kuid selleks Kanepi kooliharidusest siiski piisas, et vaesest perest pärinev poiss
julges unistada.
Kuulsate Saksamaa, Itaalia, Peterburi
haridus-, kunsti- ning kultuurikeskuste
mõjutusi Weizenbergile on käsitletud.
Saksamaa oli XIX sajandil üks rikkamaid hariduskeskuste poolest. Rooma
aga oli kunstnike, eriti kujurite meka.
Kahtlemata ahmis väikesest Kanepi
talutarest tulnud poiss suurte sõõmudega
sealset kultuurihingust. Teda vaimustasid
Schiller, Goethe, Heine, Verdi ja teised
tolle aja suured luuletajad ja heliloojad.
Nende värssidele lõi ta viise. Kahtlemata
valdas kujur korralikult vähemalt kolme
võõrkeelt – saksa, vene ja itaalia keelt –,
mõningal määral prantsuse ja soome
keelt. See kinnitab tema iseõppimise
võimet ja haritust.

Weizenberg ja muusika
Kujur peab oma autobiograafias
üheks kaunimaks hetkeks elus üleslaulmist oma 25. sünnipäeval (1862) meistriaja lõpetamisel Erastveres. Üleslaulmine oli Kanepis laialt levinud komme.
Tol korral osalesid selles J. Egloni eest-

võttel Kanepi koolmeistrid. Sellise austusavalduse osaliseks said tavaliselt tuntud ja teenekad inimesed, mõnikord ka
mõisnikud. Weizenbergi üleslaulmisel
Peterburis 60. sünnipäeva puhul oli
tegemist heatasemelise 15liikmelise
segakooriga, eesotsas lauljanna Aino
Tamm õde Mari ja vend Jaaniga (Peterburi konservatooriumi õppejõud). Kaasa
lõid Alide von Röhde, H. Tombach, A.
Tombach, F. K. Karafin jt, kes esitasid ka
tema loodud laule.
Eeskätt Anna Haava ja Elise Auna
poeesia andis Weizenbergi tegevusele
uue suuna: ta hakkas looma laule. Muusikalist haridust tal polnud, noote kasutada ei mõistnud. Kuidas sai ta üldse heliloominguga tegelda? Weizenberg vilistas
või laulis oma viisid nooditundjale ette,
Karl August Hermanni väljendit kasutades „laulis sulesse”. Tema viise noodistasid Peterburi sõbrad: köster J. Seelandt,
heliloojad A. Thomson, K. A. Hermann,
A. Lüdig. M. Härma kirjutas noodid
Anna Haava sõnadele „Mis sa nopid
neiukene”, „Kõik kallile”, „Koit kumab”. Kõige enam aitas Weizenbergi
laulude noodistamisel temasse sügavalt
kiindunud Genfi konservatooriumi kasvandik Alide von Röhde. Röhde koostatud on ka 1900 trükis ilmunud Weizenbergi laulude kogu „Zehn Lieder…”.
Seal on osa laule ka eesti keeles. 1897
ilmusid kodumaal „Laulu ja mängu lehes” tema laulud A. Haava sõnadele A. v.
Röhde seades „Kus viibid sa?”, „Laula,
laula linnuke”, järgmistel aastatel ka teisi
laule.
Kujur on enda andmetel loonud 175
laulu enda või luuletajate tekstidele.
Kõige rohkem oli nende hulgas Anna
Haava ja kodukandi lauliku Elise Auna
luuletusi, kuid ta on viisistanud isegi
suurvürst Konstantin Romanovi luulet.
Kuigi Weizenberg oli soololaulu alal diletant, on teda nimetatud koos K. A. Hermanniga ainulaadseiks iseõppijaiks. Ta
laule on esitanud kontsertidel Aino
Tamm, Ella Masing, aga ka soome laulukuulsus Alma Fohström. Weizenbergi
loodud ja Artur Lemba seadega „Gebet
für Gesang mit Klavierbegleitung…” ilmus trükist vanameistri 70. sünnipäeva
puhul. See sisaldas tema 8 luuletust ja
lõppsõna. Luuletuse „Ilus ilm” lõpetab
ta: „Jõuab aeg, kus lõpeb õnn ning häda,
jõuab aeg, kus kustub minu silm, siis on
vaikne, siis on vaga, siis on ilus ilm.”
Kui lellepoeg Juhan Weitzenberg nimetas end Eesti kõige andekamaks ja
kõige laisemaks poeediks, siis August
Weizenberg võinuks end nimetada kõige

väiksemate eeldustega, aga kõige usinamaks eesti heliloojaks. Miljonimängus
oli möödunud aastal küsimus Eesti esimese heliplaadi kohta. Ka see oli Weizenbergiga seotud. Lindistused on teinud
1901. aastal Peterburis Inglise plaadifirma. Salvestisel Weizenbergi komponeeritud laulud „Kus viibid sa” ja „Paistab
sügisel ka päikene”, viimane oli ka esimese eesti heliplaadi pealkirjaks.
Weizenbergi südamest rahu röövinud
teine saatuslik kiindumus oli luuletaja
Anna Haava, kellega ta Tartus tuttavaks
sai ja keda aastal 1891 modelleeris. Armununa läkitas August Tartust lahkudes
poetessile oma värsid „Õiele”. Paraku
mõjus talle külma du‰ina Postimehes
ilmunud Anna Haava luuletus „Võõras”.
Seda pidas Weizenberg vastuseks. Muidugi ei tähendanud see talle veel loobumist. Kuuldes Anna Haava halvenenud
tervisest ja majanduslikest raskustest,
püüdis ta poetessi aidata, olles ise samal
ajal tohututes võlgades. Ta pakkus Soome Kirjanduse Seltsile müügiks Anna
Haava marmorbüsti, et saadava rahaga
luuletajat toetada. Kui asi ei edenenud,
tegi kujur uue pakkumise: kui ostetakse
Anna Haava portree, kingib ta seltsile
Koidula marmorbüsti. Nii läkski. 1893.
aastal saatis ta saadud raha Anna Haavale
ravivetele Harzi Hasselrodesse. Sügisel
jõudsid mõlemad marmorskulptuurid
Soome, kus nad koos Kreutzwaldi ja
Wiedemanni portreebüstidega eksponeeriti Soome Kirjanduse Seltsis.
Soome Kirjanduse Selts andis 2006. aastal Eesti Kunstimuuseumile 123 aastat
tagasi omandatud portreeskulptuurid neljast eesti kirjanikust: Ferdinand Johann
Wiedemannist, Anna Haavast, Friedrich
Reinhold Kreutzwaldist ja Lydia Koidulast. Teosed on valminud aastail 18801893.

Kujur kirjamehena
Ka kirjandusega pani Weizenbergi tegelema sisemine sund. Meie kirjandusmaastik ei olnud toona veel nii avar, kutselisi kirjanikke polnud. Ka tänapäeval
tulevad kirjanduspõllule üsna väikese
loomekogemusega kirjanikud. 1994. aastal koostas Põlvast pärit Maio Vaniko
Viljandi kultuurikolledÏi lõputööna
„August Ludvig Weizenberg (18371921). Personaalnimestik”, kus on 630
nimetust Weizenbergi enda ja tema kohta
kirjutatud raamatuid, artikleid, sõnumeid
(aastani 1993).
Alustas Weizenberg kaastöödega ajalehtedele, neist esimesed pärinevad aastast 1865. Siis kirjutas ta Eesti Postimehele „Berliini sõbra kiri – jõulukom-

metest Berliinis ja Berlini Handwärgiselts”. 1878. aastal jätkab ta sõnumitega
Roomast „Mõnni sõnna Roma linnast”,
„Rooma linna veeuputus” jne. Peterburis
oli kujuril tellimusi järjest vähem, ta
proovis lisateenistust hankida kirjandusliku tegevusega. Peterburis oli aktiviseerunud eestlaste seltsitegevus. Moes olid
näitemängud, mida temalt telliti Eesti
heategeva seltsi jaoks. Esimesed kaks –
„Reinu Jüri perekond” ja „Vanapoisi
viimased päevad”– ei sobinud mängimiseks. Aga „Maie ja Mihkli kosjad ehk üks
klaas veini”, näitemäng kolmes vaatuses,
trükiti Jurjevis/Tartus 1895 K.A. Hermanni trükikojas. Näidendit mängiti suure eduga ka Eestis, küllap ka Kanepi
seltsimajas. Sellest ilmus 1911 veel teinegi trükk. Näidend oli pühendatud kainuse seltsile. Järgmine näidend „Õnn ja
töö” oli laulumäng neljas vaatuses
(1901). Laulumängu alustas ta oma A.
Haava sõnadele loodud lauluga „Meie
Mihkliga”, mille seadis K. A. Hermann,
kes viisistas ka sama autori sõnadele
loodud „Mu südames on pühapäev”.
Vaatamata M. Punga karmile kriitikale
(1901) ei lase Weizenberg oma sulge
rooste. 1901.a ilmus Tartus mahukas
(111 lk) „Waatlused ja kõned” küllaltki
suures tiraaÏis (1900). 1900. aastal ilmunud saksakeelsest raamatust „Licht und
Schatten” ilmus venekeelne tõlge 1903
Peterburis. Peterburis trükiti tema „Die
Freiheit”(1905) ja ,,Ingenieur Rudi”
(1907). Eestis ilmus Viljandis 1910. aastal rahva näitemängude sarjas „Jõulupuu”. 1914 trükiti Viljandis H.Leokese
trükikojas „Kirjeldused I” ja Peterburis
„Der Pilger und sein Wandern durch des
Lebens Glück und Unglück”.
1916. aastal ilmus temalt kaks raamatut, neist üks Tallinnas (1500 eksemplaris): „Weikesed vaatlused kodumaa
wäljadel”, kus on kirjas tema filosoofia
ja seisukohad. Meie jaoks on huvipakkuv
veel samal aastal ilmunud „Sooharimine
ja südameharidus”, näidend viies vaatuses nootidega. Näidendis on tuntud laulud „Ants oli aus saunamees”, „Meie
Mihkel mullu juba pidi kosja minema”,
„Lähkem nüüd hainale”*, „Jo see taiwas
veretab”*, „Rõõmulaul”*, „Me pruudipärga punume”, „Armastus meil avab
taeva”, „Jo nurme omma vallale”*, „Pulmalaul”. Tärniga märgitud laulude kohta
märgib autor saatesõnas, et need on
praost J. P. Rothi omad. ,,Neid lauldi
minu nooruse eas ja nad olid lugupeetud
rahvalaulud,” ütleb ta.
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane
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Tublimad õppurid
2006/2007. õppeaastal
(tumedamalt on märgitud õpilased, kellel on aastahinded ainult viied)

1. klass
1. Artur Ennok
2. Tarmo Helbre
3. Hereli Juurik
4. Kaarel Kaleva
5. Karl-August Kongo
6. Gerli Lill
7. Kristiine Pokk
8. Kert Pärna
9. Kädrill Suurkivi
10. Ave-Kristiina Timmi
11. Gaidi Põdder
12. Brigite Vaarask
13. Cassandra-Meredith
Vaher
2.klass
1. Joel Klaar
2. Angela Korela
3. Kaia Kõrge
4. Marie Rahel Lail
5. Mari-Liis Lattik
6. Kristen-Kalev Lina
7. Tauno Pettai
3.klass
1. Marten Hallop
2. Linda Jalas
3. Mark Kahar
4. Birgit Kaleva
5. Mariscalle Kõrvel
6. Mairo Lattik
7. Mark Paul Leosk
8. Kerli Tagel
9. Kattre Vaher
4. klass
1. Marilyn Amon
2. Kristina Hiir
3. Helena Lattik
4. Rauno Põdder
5. Katrin Vestrik
5. klass
1. Sixtina Ladva
2. Maarja Lattik
3. Grislyn Lill
4. Mari Neissaar
5. Eleri Pärna
6. Kinne-Riin Reest
7. Ivor Turba
8. Veronika Vestrik
6. klass
1. Helene Leht
2. Tõnis Lilleoja
3. Lisanne Tamm
4. Kärt Laine
7. klass
1. Enri Leht
2. Anastassija Malkova
3. Aveli Oja
4. Marili Niidumaa
8.a klass
1. Aira Allas
2. Heidi Ingver
3. Karoliine Lail
4. Laine Lilleoja
5. Päivi Luik
6. Grete Põdder
7. Gerda Põdder
8. Aile Salundi
8.b klass
1. Toomas Horma
2. Rain Ennok
3. Chris Liebert
4. Liis Seeme
5. Helina Ziugand
9. klass
Liisi Jalas
Sandra Demit‰eva
Roomet Helbre
Gertrud Kivirand
Anete Kramp
Marleen Moritz
Aksel Plato
10. klass
1. Hip Kõiv
2. Anneliis Pähn
3. Egle Rüütli
4. Kadi Seeme
5. Keiu Tamm
6. Aili Väronen
11. klass
1. Keelia Hallap
2. Nigol Kaste
3. Kadri Plaado
4. Kadri Saia
5. Ragnar Ziugand
12. klass
1. Mihkel Pihl
2. Jaanus Pähn
3. Mari Rüütli
4. Liisi Tagel

Kooliaasta lõppes
Kanepi gümnaasiumis
huvitavate üritustega

Kanepi
gümnaasiumi
12. klassi lõpetajad
Taavi Helbre
Kaisa Hiir
Kai Koorm
Clelia Kurg
Elen Kõrge
Carol Kägo
Kertu Leib
Aimar Lukats
Maria Meitsar
Kristi Neissaar
Kädi Oja
Tairit Oja
Irina Ostrovskaja
Mihkel Pihl
Allan Pullmann
Jaanus Pähn
Ailen Pärtin
Jane Põhja
Mari Rüütli
Silver Suurniit
Liisi Tagel
Tõnis Tagel
Kaidi Timofejeva
Irgi Turba

Karjääripäev
31. mail olid Kanepi gümnaasiumis tunde andmas erinevate elukutsete esindajad.
Koolipäev algas saalis, kus
noortele esines Terje Paes Põlva kutsenõustamise keskusest.
Seejärel läksid tundidesse
erilised õpetajad tegelikust
elust ja töötegemisest rääkima.
Politseitööd tutvustas preventsioonitalituse
vanemkonstaabel Peeter Pau, Kaitseliidu Põlva malevast olid õpetajateks Karin Kivi ja Kanepi
noorkotkaste rühmavanem
Tuulike Mölder. Esines poliitik Janis Kukk. Talutööst tänapäeva mõistes vestlesid õpilastega Kellamäe talu peremees
Jaak Kõiv ja Avo Kruusla Kaska-Luiga talust. Huviga kuulati Sauga vallavanema Lembit Rebase ja Kanepi valla
arendusnõuniku Enn Ruusmaa
mõtteid. Juuksur Tiiu Oja ja
kunstnik Epp Margna näitasid
praktilisi nippe, kuidas huvitav
välja näha.

Karjääripäeva eesmärgiks
oli erinevaid elukutseid tutvustada ja anda nõu, kuidas jõuda
töökate ja edukate hulka ning
mida saab selleks juba kooliajal teha. Kindlasti tuleb julgeda oma tulevikust unistada ja
mõelda, mida selle saavutamiseks teha. Õppimine ja iseloomu kasvatamine on õiged
tegevused just kooliajal.
Algklassiõpilaste perepäev
toimus Hurmi külas Savi talus,
kus õpilasi ootasid Eela ja Arvo Jää. Kõik said turismitalu
õuel maaelu puhkusemõnusid
nautida, järve ääres kiikuda,
murul mängida, puuriidabaaris
grillvorste süüa. Soovijatel oli
võimalus ka kitse lüpsta ja kitsepiima proovida.
Karjääripäeva lõpul tänas
õpilasfirma 4Kaltsu oma toetajaid, tänu kellele oli võimalus
osaleda Euroopa õpilasfirmade laadal Rumeenias.

12. klass viimase koolikella üritusel.

Klassijuhataja
EDA TAREND

9. klassi lõpetajad
9. klass tutipäeval.

PIRET VIIL,
õppealajuhataja

Direktsiooni vastuvõtt
Korraldasime Kanepi gümnaasiumis kooliaasta lõpul
tublimatele õppuritele, sportlastele ja kooli edukalt esindanud õpilastele vastuvõtu.
Kutsutud oli 22 õpilast. Aineolümpiaadide võitjad maakonnas olid: 1. koht bioloogia
olümpiaadil – gümnaasiumis
viitele õppija Liisi Tagel (12.
kl), 1. koht bioloogia olümpiaadil ja konkursi „Ütski tark
ei sata taivast” võitja – Toomas
Horma (8.b kl), 2. koht geograafia olümpiaadil – Avo Plato (11. kl), 3. koht inglise keele
kõnevõistlusel – gümnaasiumis viitele õppija Mari Rüütli,
3. koht käsitöö olümpiaadil –
Liis Seeme (8.b kl), 3. koht
bioloogia olümpiaadil – Helene Leht (7. kl), gümnaasiumis
viitele õppija Nigol Kaste (11.
kl), ettevõtlusmuinasjuttude
võistluse võitja – Liisi Jalas (9.
kl), Fr. Tuglase kirjandivõistluse võitja – Anete Kramp (9.
kl). Tubli laulja oli Grete Põdder, ,,Koolitants 2007” finaalis
olid edukad Joonas Tagel (10.
kl), Gerald Kivirand (6. kl),
võimendusega toetas Tanel
Pettai (11. kl). Majandusõpe-

tuse olümpiaadil esinesid edukalt Egle Rüütli, Hip Kõiv,
Signe Ladva ja Kadi Seeme
(10. kl). Maakonna parimad
noorsportlased oma vanuserühmas olid Sixtina Ladva (5.
kl, lisaks maakonna osavaim
korvpallur, ettevõtlusmuinasjutu võitja ja ,,Koolitantsu”
tegija) ja Gerret Kivirand (7.
kl, lisaks TV 10 Olümpiastarti
kõrgushüppes 1. koht, mk teivashüppes 1. koht, mk jooksukrossis 4. koht), Jane Hiop (6.
kl, Põlva mk jooksukrossi
võitja, murdmaasuusatamises
1. koht, TV 10 Olümpiastarti
60 m 3. koht), Jane Kirsipuu
(Põlva mk 800 m 1. koht, 1000
m jooksukrossis 2. koht), Silver Suurniit (12. kl, Põlva mk
sisekergejõustiku kõrgushüppes 2. koht, 60 m 2. koht, 800
m 1. koht, koolinoorte 2000 m
jooksukrossis 4. koht).
Vastuvõtule kutsutud osalesid vestlusringis, kus pakuti
kooki ja mahlajooki. Mälestuseks kingiti kõigile kooli logoga kruus.
MERIKE KASTE,
direktor

Looduslaager Jõksi järve ääres
Kanepi gümnaasiumi õpilastel jätkus lastekaitsepäev
kahepäevase looduslaagriga
Jõksi järve ääres. Juba hommikul siirdusid kaheksanda ja
kümnenda klassi õpilased
Erastvere looduse õpperajale
ning tutvusid metsamuuseumiga Erastvere metskonnas. Pärast lõunat mindi üheskoos
Jõksi järve äärde, kus seati üles
telgid ning algas laagritegevus. Olulisemad olid õpitoad
looduses, kus õpiti tundma
metsa- ja niidutaimi ning topograafilisi märke. Veel õpiti asimuuti määrama ja kaardi järgi
liikuma, esmaabi andma, salakirju, sõlmede tegemist, seljakoti pakkimist ja palju muudki. Algklassiõpilased valmistasid looduslikust materjalist
onni ja läbisid programmi
,,Otsi Otti!”. Valmisid plakatid
teemal ,,Säästva arengu eest”
ja õhtul tuli igal klassil üles
astuda loodusteemalise isetegevusnumbriga.
Koos meiega olid laagris ka

kümme noort koos õpetajatega
Narva Eesti riigikoolist. Lõkkeõhtul tantsiti peaaegu südaööni. Magada sai vähe, sest
peagi saabus Andre Laine oma
sõpradega ja laagrihäire äratas
kõik öödiskole.
Teine laagripäev algas väga
ilusa ilmaga, kuid päevitamise
ja ujumise asemel tuli hoopis
loodusteemalised infolehed
valmistada ja osaleda matkamängus, kus kontrolliti eelmisel päeval õpitut. Huvitav oli
ka kohtumine professor Rein
Ahasega, kes rääkis keskkonnaprobleemidest teadlaste vaatenurgast ja tõi näiteid igapäevaelust.
Laagri lõpetamisel anti tublimatele kätte autasud ja kuna
algas suvevaheaeg, siis ka tunnistused, tublimatele kiituskirjad ja raamatud.
Looduslaagrit
rahastas
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK).
AINO MÕTTUS,
huvijuht

3

Looduslaagris.

Õpilasmaleva info
Suvel tegutseb kolm malevarühma, 20 noort igas rühmas.
Põlgaste rühma juht on Eha Sööt. Kaks rühma töötavad Kanepis,
rühmajuhid on Mari Rüütli, Andre Laine ja Annika Ladva.
Põlgaste rühm tegutseb 11. juunist 24. juunini, Kanepi I rühma
tööaeg on 18. juunist 1. juulini ja Kanepi II rühm tegutseb 16.–29.
juulini.
Kõigil on võimalus osaleda 1–3. augustini Põlvamaa õpilasmaleva kokkutulekul Saarjärvel.
Kõik rühmad on praeguseks komplekteeritud. Rühmade nimekirjad, tegutsemisajad ja muu on üleval noortekeskuse kodulehel:
http://www.kanepi.ee/noortekeskus/noortekeskus.html

Kris Adamson
Sandra Demit eva
Roomet Helbre
Signe Hiir
Agnes Hiller
Janar Hiop
Liisi Jalas
Kent Joosep
Marko Kelner
Gertrud Kivirand
Lauri Konsa
Merli Koorm
Anete Kramp
Jarmo Kälvijainen
Lauri Leib
Külliki Luik
Eveli Lukats
Marleen Moritz
Taire Oja
Pirko Pilv
Aksel Plato
Mari-Liis Pärna
Raivo Saia
Tuuli Teever
Märt Torop
Kristi Veskemaa
Klassijuhataja ELE KÕIV

ANNIKA LADVA

Lõpuaktused
9. klass
21. juunil kell 18
12. klass
22. juunil kell 17

Lasteaia lõpupidu
Lapsepõlves on maailm kirev,
igas kivis on muinasjutt,
igas paigas on tuhat imet,
siis aga haarab meid rutt…

Kanepi lasteaia
24. lennu lõpetasid:
Anna-Helena Amon
Sven Hallap
Chätliin Kullo
Laur Lilleoja
Risto Mäekink
Rolf-Robert Peebo
Linda Rekker
Arman Mac Tõniste
Demi Vaarask
Õpetajad Mall Aigro ja Tiina Kukk, õpetaja abi Virve
Leosk, liikumisõpetaja Tiina
Sults, muusikaõpetaja Meeli
Rammul. Lõpupidu juhtis Jy

Pähn, kes korraldas lasteaias
ka viimased koolitunnid.
Lasteaed puhkab 9. juulist
16. augustini.

ERKIINE MEITSAR,
lasteaia juhataja

Põlgaste lasteaed-algkooli tublid õppurid
Väga head õpitulemused:

Sigrit Säga (1. kl),
Marten Hani (1. kl).

Väga head ja head õpitulemused:

Henri Kruusla (1. kl),
Agnes Säga (1. kl),
Karin Maranik (2. kl),
Kaira Kurvits (3. kl),

Kreete Aljes (4. kl),
Kristiina Rinne(4. kl).
Teade

Lasteaed puhkab 2. juulist 21. augustini.
Avaldusi lasteaeda ja kooli astumiseks saab
esitada juunis ja alates 10. augustist.
ENE VEBERSON,
Põlgaste lasteaed-algkooli juhataja
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Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
On aastad nagu liivaterad,
nad märkamatult
kaovad käest,
kuid igas väikses liivateras,
on osa sinu elumäest.

93
HILDA ALEKSA
1.06. Kanepi alevik

90
LIIDIA MEITERN
13.06. Kanepi alevik

85
HILDA-MIRALDA
TALOMEES
10.06. Piigandi küla
ARMILDA KUZNETSOVA
28.06. Hurmi küla

84

23. juunil kella 12–15
sportlik perepäev
Kanepi gümnaasiumi staadionil

KANEPI RAMMUMEES 2007
KAVAS :
Kanepi rammumehe selgitamine eri vanuserühmades
kummi lappamine
auto vedamine
kohvrite kandmine
palgi surumine
SPORTLIKUD MÄNGUD:
võistkondlik köievedu (6 liiget võistkonnas)
ridiküliheide (3 liiget võistkonnas)
luuavise (3 liiget võistkonnas)
õllekasti hoidmine
Parematele ja osavamatele auhinnad.
Spordiklubi Kanepi
Maiken Keldu
tel 528 3267
14. juunil Hurmi järve ääres
koostöös Põlva Inseneride Liiduga
VI Hurmioru TRIATLON (lühendatud distantsid)
Lisainfo www.hurmiorg.ee

ENDLA TÜHIS
10.06. Erastvere küla
GABRIELE TAGEL
22.06. Kooraste küla

81
LINDA PARRAS
21.06. Põlgaste küla

80
VALENTINE OJASTE
3.06. Kanepi alevik
ERIKA SAGA
16.06. Kanepi alevik
MELDI ILVES
28.06. Erastvere EHK

75
ASTA VÆIVTSEVA
5.06. Kaagvere küla
EVER KAPTEIN
11.06. Erastvere küla
ÕIE KORTS
18.06. Koigera küla

Maria Drenkhani loodusteemaline lapitekk saavutas üleriigilisel näitusel ,,Eesti loodus lapitekil” teise koha. Tekk koosneb 12 maastikupildist, millest
Foto erakogust
igaüks vääriks eraldi raamimist.

65
MILVI KASTE
2.06. Soodoma küla
MAIE KLAIS
3.06. Rebaste küla
VAIKE VILLEMSON
6.06. Kooraste küla
ARRI HAAVAPUU
18.06. Põlgaste küla
ELLI VESI
25.06. Põlgaste küla

Puhkuse ajal on raamatukogu avatud
7., 14., 23., 24. ja 30. augustil kella 9–16.
9.–13. juulini on raamatukogu suletud
raamatukoguhoidja kursustel viibimise tõttu.

AILI LAAS
28.06. Kanepi alevik
HILLAR LADVA
30.06. Kanepi alevik
AAVO PEETMAA
30.06. Põlgaste küla

Vastsündinud vallakodanikud

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

RAIVO ANNOM
15.06.1952 – 4.05.2007

Lauri küla
ÕIE KANGRO
12.11.1936 – 21.05.2007

Põlgaste küla
AKSEL TELLING
20.09.1934 – 30.05.2007

JANEK MÜÜRSEP
19.09.1980 – 5.06.2007

Kiirelt kasva ja harjuda püüa iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab uue ilusa nimega.
Kadri Haameri ja Gert Jostovi perre
Sõreste külas
sündis 21. aprillil poeg
MATTIAS JOSTOV
Maiken Mündi ja Raul Annuka perre
Kanepi alevikus
sündis 24. aprillil tütar
MIRTEL HELENA ANNUKA
Ere Rekker-Mägi ja Meelis Mägi perre
Kanepi alevikus
sündis 9. mail tütar
KÄROL MÄGI
Kaidi Oja ja Alver Pindeki perre
Koigera külas
sündis 9. mail poeg
RANDEL PINDEK

Õnne ja tervist nii lastele kui ka
õnnelikele vanematele!

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

KANEPI TEATAJA

Seoses suvega viime noortekeskuse tegevuse majast
välja. Kui kellelgi tekib vajadus või soov kasutada või
külastada noortekeskust,
palun ühendust võtta tel 517
2799.
2.–11. juulini on Kanepi
noortel võimalus osaleda
koos Ape ja Balvi noortekeskuse noortega rahvusvahelises laagris „Elu võimalikkusest pärast meid”. Laager toimub Põlgastes, korraldaja on MTÜ Hinokad.
Info oli eelmises ajalehes,
tel 514 4718.
10.–12. augustini toimuvad
Põlvamaa avatud noortekeskuste suvepäevad Verioral.
13.–22. augustini osalen
koos Põlvamaa noortekogu
noortega Saksamaal Bad
Segebergis projektis, kuhu
on kaasatud ka saksa, poola
ja iiri noored.
ANNIKA LADVA

Raamatukogus on puhkus
1. augustist 31. augustini.
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MÄLESTAME

Noortekeskus
annab teada

Vallaametnike
puhkused
Juunis:

Abivallavanem
Olev Pärna 4.–29. juunini
Pearaamatupidaja
Elsa Sikk 1.–30. juunini
Maanõunik
Aare Plato 11.–29. juunini
Juulis:

Vallavanem
Aivar Luts 2.–24. juulini
Maanõunik
Aare Plato 9.–27. juulini
Sekretär-asjaajaja
Heli Kakk
2.–31. juulini
Raamatupidaja
Maire Kivi
9. juuli–12. august
Finantsist
Ülle Kallas 9.–27. juulini
Sotsiaalnõunik
Tiia Urm 2.–20. juulini
Arendusnõunikud
Enn Ruusmaa
2.–27. juulini
Vello Saarmann
1.–28. juulini
Jurist
Laine Kool
16. juuli–26. august
Veterinaararst
Ljubomir Vassilko
1. juuli–14.august

KULTUURIÜRITUSED
Jaanituled
22. juunil Tilleorus Kantsimäel ansambel Brändy jt
esinejad, oodata on külalisi Hispaaniast.
22. juunil kell 19 Koigera külakooli 165. aastapäeva
puhul mälestustahvli avamine ja pidu.
22. juunil kell 21 Põlgaste laululaval jaanisimman,
üles astuvad taidlejad, tantsule kutsuvad Uno Kaupmees ja ansambel Lustkast, plaate keerutab dj Tiit
Uibusaar, jaanituli (info tel 797 3324 Asta Puru).
23. juunil kell 20.30 suur rahvapidu ja jaanituli Jõksi
järve ääres lauluväljakul, Kanepi kultuurimaja
isetegevuskollektiivide kontsert, ilutulestik, 15 aastat lauluväljaku ehitamisest, ansambel Pool 2 Teist,
dj Eero ja Siim, Väino Tamm Antslast, õhtujuht Peep
Puis (info tel 529 5848 või 797 7593, Meeli Rammul).

Kanepi valla kultuurisuvi
8. juunil kella 22–02 diskoõhtu Jõksi laululaval, dj
Eero ja Siim Antslast. Ootame kõiki, kellele meeldib
tantsida. Pääse 25 kr.
10. juunil kultuurimaja eakate kollektiivid LõunaEesti kolme põlvkonna peol Valgamaal Taagepera
lossis.
15. juunil kell 20 Põlgaste laululaval Tartumaa Nõo
näitetrupi esituses Virve Osila tragikomöödia kahes
vaatuses ,,Vann vales kohas”. Pääse 40 kr.
16. juunil kella 10–18 Eesti maanteemuuseumi postibuss stardib Põlvast, info www.polvamaa.ee/postibuss, registreerimine tel 521 9018.
15.–17. juunini kultuurimaja segakoor Soome-Eesti
laulupeol Soomes.
7. juulil kell 17 Põlgaste laululaval perepäev, spordivõistlused igale eale, kinobuss: kell 20 film ,,Kevade”
ja „Kalevi kolhoos”, kell 21.30 mängib tantsuks ans
H.A.A.G.
7. juulil Kanepi alevis ja laululaval EELK Võru
praostkonna laulupäev. Info Kanepi koguduse
õpetajalt Margit Laililt tel 797 7643 või 501 8593.
13. juulil kella 22–02 diskoõhtu ,,Tule tantsima!”
Jõksi laululaval, diskorid Tulvo Ilves ja Anti Mäe
Räpinast. Pääse 25 kr.
14. juulil kell 19 Soodoma kodukandipäev külakeskuse platsil, taidlejate kontsert, spordivõistlused
igale eale, tantsuks mängib 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. juulini Jõksi järve ääres tantsulaager,
Euroopa noored Tallinnast, Tartust, Põlvast, Võrust
ja Kanepist.
20. juulil kell 22 Jõksi järve ääres tantsumüsteerium
,,Jää ellu!”, korraldavad Andre Laine Team ja sõbrad.
Pilet 75 kr, õpilastele ja pensionäridele 50 kr.
28. juulil postibussi huviretk „Postibussi looduse
eri”, info maanteemuuseumist tel 521 9018.
29. juulil tänavakorvpall Kanepis.
3. augustil kell 22 Põlgaste laululaval disko, dj Bobo.
Pääse 25 kr.
10. augustil kella 22–02 disko ,,Tantsime koos” Jõksi
laululaval, diskorid 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 „Rehepapi seitse ametit” kogu perele.
25. augustil jalgrattamatk ,,Postijaamast koolitundi”, algus Eesti maanteemuuseumis Varbusel. Muuseum 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 mängib ansambel Sulatsõ.

Ära anda 3-kuused koduvalvurid,
üks isane (pruun) ja üks emane (must).
Helista tel 5621 8671.

Surnuaiapühad
Kanepi kalmistutel
24. juunil kell 10.30 Kanepi Mäe kalmistul.
12. augustil kell 10.30 Kanepi Ala kalmistul.

Vaata internetist www.eelk.ee teiste kalmistute kohta.

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.

