nr 4 kanepi mai 2007

8.05.2007 10:00

Page 1

Mai 2007

(Black plate)

Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Vallavolikogu aprillikuu
väljasõiduistung toimus
Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis
Päevakord:
1. Vallavara valitsemise korra kinnitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 14.
2. Kanepi valla heakorraeeskirja kinnitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 15.
3. Informatsioon valla kevadlaada kohta
ja müügipileti hinna kehtestamine.
Otsustati kehtestada Kanepi Vallavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana alates 1. maist müügipileti hinnaks
tänava- ja turukaubanduses 50 krooni
päev või 200 krooni kuu või 1000
krooni aastas.
Valla laatadel 50 krooni.
4. Informatsioon kultuurimaja ehitamise
kohta.
5. Informatsioon veevõlglastelt võla sissenõudmise kohta.
6. Vallavara võõrandamine. Otsustati:
6.1 määrata Tehnika tn 3 korterite üldhinnaks 100 000 krooni. Müümisel välja
tuua korteri hind vastavalt korteri suurusele;
6.2 võimaldada Tehnika tn 3 korterite
elanikel korterid välja osta järelmaksuga kuni 6 kuud.
7. 2007. aasta eelarve muutmine ja teise
lisaeelarve kinnitamine. Otsustati:
7.1 suurendada ja vähendada eelarve
kulusid summas 10 000 krooni;
7.2 suurendada 2007. aasta eelarve kulusid ja tulusid summas 28 320 krooni.
8. Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise korrast. Otsustati vastu
võtta määrus nr 18.
9. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Otsustati määrata katastriüksuse
Väike-Sikapi sihtotstarbeks maatulundusmaa.
10. Detailplaneeringu algatamine.
Otsustati algatada Heisri külas asuva
Kella-Mihkli kinnistu detailplaneering.
11. Vallavanema puhkusele lubamine.
Otsustati lubada vallavanem puhkusele
7.–29. maini ja 2.–24. juulini.
12. Turu 1 krundi ostmine. Otsustati
lubada vallavalitsusel asuda läbirääkimistesse krundi ostmiseks.
13. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate nimekirja kinnitamine.
Otsustati kinnitada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate nimekiri.
14. Hansapanga rahaautomaadi paigaldamine. Otsustati, et esimese kuue kuu
eest maksab vald Hansapangale 3000
krooni kuus+käibemaks. Kui raha väljavõtmine ja tehingute arv vastavad
kuue kuu jooksul lepingus planeeritule,
siis rohkem vald juurde maksma ei pea.

Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Kanepi gümnaasiumi õpilased
,,Tähelepanu, start!” finaalis kolmandad
28. aprillil toimusid Tartus Eesti Koolispordi
Liidu algklasside võistlussarja „Tähelepanu,
start!” finaalvõistlused.
Kanepi gümnaasiumi võistkonnas võistlesid 2.
klassi õpilased Joel Klaar, Keimo Vaher, MarieRahel Lail, Mari-Liis Lattik, 3. klassi õpilased
Mario Lattik, Mariscalle Kõrvel, Mark Kahar,
Kattre Vaher, 4. klassi õpilased Karel Keldu,
Kristjan Pärli, Teivi Koppel, Helena Lattik ja 5.
klassi õpilased Sixtina Ladva, Eleri Pärna, Erki
Plato, Mark Finagin, Marek Tamm.
Eraldi auhinna individuaalalal sai Mark Finagin,

kes oli kiireim Kumakese joonejooksus.
Võistlus koosnes neljast teatevõistlusest, millest
arvesse läksid kolm paremat.
Enne olid toimunud maakonna ja piirkondlikud
võistlused, kus meil läks ka hästi.
Üldkokkuvõttes olime kolmandad väikeste koolide arvestuses. Sügisel alustas osalemist 98
võistkonda. Hästi läks ka naabritel Krootuselt,
nemad võitsid väikeste koolide arvestuses esimese
koha. ETVs näidati lõppvõistlust 6. mail.

AIVAR LUTS,
vallavanem

Kanepi valla
terviseaasta 2007

KANEPI VALLA KEVADLAAT
toimub 26. mail kella 9–14
Kanepi alevikus spordiväljakul.

•
•
•
•
•

ÜLLE HAAN,
Kanepi valla terviseaasta 2007
projektijuht

1. juunil kella 10–14
Kanepi staadionil
ja alevikus
lastekaitsepäeva üritused
kolme valla lastele

Kanepi Valla Selts ja Kanepi
Vallavalitsus kuulutavad välja

2007. aasta ILUSA KODU
KONKURSI

(Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve).

Eraldi hinnatakse
eramuid, ühismaju, suvekodusid
ja tootmishooneid.

Kavas teatevõistlused,
mängud, asfaldijoonistuste
võistlused, tehnikanäitus jne.

Osavõtust anna teada
1. augustiks
Aid ja Kodo kauplusesse.

Korraldav komisjon

Maikuu alguspäevadel maha sadanud lumi
peatas taludes põllutööde hoogu. Mõtetega
on maainimesed ikka kevadtöödes, olgu siis
peenraid rohkem või vähem. Kanepi aiandis
õitsevad lilled, neid jätkub lisaks Kanepi
kaunistamisele ka Tartusse, Võrru ja mujalegi Eestimaal. Kanepi valla kevadlaadal saab
igaüks nautida laadaprogrammi ja midagi ka
kaasa osta. Osta kasvõi üks puu. Alanud on
metsaistutusnädal.
Heakord on jälle päevakorral. See pole
ainult vallavalitsuse, vaid iga inimese kohus
oma ümbrus korras hoida, mitte viia prügi
suvalistesse kohtadesse. Probleeme on üles
kerkinud palju, nagu sellestki lehest lugeda
võite. Vallavalitsus ja volikogu tegelevad
nendega. Avaldame valla heakorraeeskirja,
valminud on viie valla jäätmekava, mille
arutelu toimub maikuu volikogus. Ohtlike
jäätmete kogumine ja äravedu on plaanis
maikuu keskel, olmejäätmete tasuta vedu
sellest aastast enam ei toimu.
Suvel on hea aeg tervislikeks tegevusteks.
Kanepi teise terviseaasta alustuseks toimus
valla asutuste esindajatega terviseteemaline
ümarlaud.
Töökat kevadet kõigile!

2. mail toimus Kanepi vallavalitsuse saalis
ümarlaud, millest olid kutsutud osa võtma
Kanepi valla asutuste ja ettevõtete juhid ja esindajad, et arutleda teemal „Rahvatervis: Kanepi
valla rahva tervis”.
KADRI TULEV,
Ettekannetega esinesid Mare Dreyersdorff ja
kehalise kasvatuse õpetaja Ene Mattus Põlva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast, teemaks oli „Põlva maakonna rahvatervisealased arengud”. Kanepi valla
rahvatervisealasest tegevusest andis ülevaate
vallavanem Aivar Luts. Tartu linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree kõneles
teemal „Rahvatervisealased sekkumised erinevatel tasanditel”.
Vestlusringis räägiti töötajate tervishoiust, terviseedenduslikest ettevõtmistest Kanepi vallas,
Kell 9 avamine.
tervisekäitumist parandavatest ettevõtmistest
Kella 10–13 esinevad Seelikukütid, nalja teevad Maali ja Juuli,
asutustes. Lepiti kokku, et Kanepi valla rahvatertantsu löövad mustlastantsijad.
vise arengukava koostamisel on vaja teha koosÕnneloos.
tööd ja korraldada koolitusi.
Kanepi terviseaasta aktiivi koosolek toimub
Laadasöögid, laadajoogid, batuut, autosõidud ja palju muud.
15.
mail vallavalitsuse saalis.
Meeleolumuusika Väino Tammelt.
1. juunil toimub lastekaitsepäeva üritus kolme
valla koostöös.

Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER

Võistlusele võid ka oma kodu esitada. Naabri või tuttava kodu esitamisel räägi enne temaga läbi,
seejärel anna teada. Komisjon
külastab konkursile esitatud
kodusid augustikuu jooksul ja
teeb kokkuvõtted septembris.
Ilusat kodukaunistamise
suve kõigile!

Nr 4 (39)

Tulge ostma, müüma, laadaprogrammi vaatama või
lihtsalt koos ilusat kevadpäeva veetma!
Ootame laadale oma toodetega kauplema
kõiki ettevõtlikke inimesi.
Müügikohast huvitatutel palume endast teatada
tel 797 6311 või 797 6312 või
e-posti aadressil: oie@kanepi.ee

Üritust toetavad Põlva päästeteenistus, Lõuna politseiprefektuur,
Kaitseliidu Põlva malev, Punane
Rist, vallavalitsused, koolid jt.
Palume elanike mõistvat suhtumist, kuna liiklus Kanepi alevikus
on häiritud.
Korraldav komisjon
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Uued internetivõimalused
Elionilt maainimestele
Kanepi vallas on loodud võimalus kasutada juhtmevaba internetiühendust. Euroopa Liidu Phare CBC
programmi toel, projekti ,,Põlvamaa internetiseerimine” raames on valda rajatud 13 külatugijaama, lisaks
suuremad saatjad mobiilimastidesse ning kaasnev võrgulahendus koos ühendusega laia maailma. Nüüdseks
on esimesed mõnikümmend soovijat asunud netiühendust kasutama.

Kuidas saab koju interneti?

Parima internetiühenduse saab endiselt kaabelliine
ja ADSL-tehnoloogiat kasutades. Kui aga kaabelliin
puudub või pole see tehniliselt sobiv, on mõttekas
kasutada traadita- ehk raadiolahendusi. Selleks on kaks
võimalust.
Esmalt tuleks interneti püsiühenduse soovijal uurida Elioni WiFi leviala olemasolu oma kodukandis.
Sellised levialad on loodud Kanepi valla järgmistes
külades: Hino, Magari, Heisri, Soodoma, Närapää,
Koigera, Peetrimõisa, Kooraste, Kaagna, Sõreste,
Kaagvere, Jõgehara.
Külatugijaama täpse asukoha saab soovi korral üle
küsida vallamajast. Otsenähtavust külatugijaama
antennini võib ise hinnata, kuid levi mõõtmise ja ka
vastuvõtuseadme paigalduse soovitame tellida spetsialistidelt. Sellist teenust pakuvad piirkonnas AS
Vendomar ja AS Elion Ettevõtted (24 h tasuta kliendiinfo tel 165 või tööajal Põlva esinduse tel 799 8890).
Elioni WiFi võimaldab Põlvamaal kasutada ühenduskiirust kuni 256 kbit/s. Samas on selle toote puhul
võimalik oma kasutajatunnusega ja sama kuutasu eest
internetti kasutada üle Eesti kõigis levialades, sealhulgas meie maakonna 132 külas. Seega saab näiteks
sülearvutiga ringi sõites netiühenduse teise küla masti
all, mõnes Neste tanklas vms. Kuna tootel puudub
kliendi aadress, ei tagata WiFi leviala ühegi inimese
kodus, vaid tugijaama otsenähtavuse piirkonnas. Otsenähtavuse korral on signaal kättesaadav mitme kilomeetri kaugusel.
Korraliku signaali saamine eeldab kindlasti välise
suundantenniga vastuvõtuseadet. Kui ette jääb kõrge
mets või mäeküngas, ei levi raadiosignaal aga isegi
mõnesaja meetri kaugusele. Signaali kvaliteet oleneb
peale otsenähtavuse ka vastuvõtuseadmetest, mis tuleb

kliendil omal hankida. Kaks sobilikku komplekti on
müügil Elioni Põlva esinduses (J.Käisi tn 2).
Teise võimalusena, kui WiFi leviala puudub, tasub
teha Elionile taotlus traadita internetiga liitumiseks.
Vaadake oma õues pisut ringi: kui kauguses on näha
mõni mobiilimast, on sinna tõenäoliselt paigaldatud
traadita interneti tugijaam. Selliseid maste on Põlvamaal praegu kokku 16.
Traadita internet on konkreetsel aadressil pakutav
Elioni teenus. Elion mõõdab kliendilt taotluse saamisel
levi konkreetse hoone juures. Nagu WiFi puhul, nii
peab ka traadita interneti puhul olema tugijaamaga
otsenähtavus. Seetõttu on kliendi juures vaja vastuvõtuantenn paigaldada maapinnast enamasti umbes 7 m
kõrgusele, teatud juhtudel ka kõrgemale. Masti või
antennitoru kulud tuleb soovijal enesel katta.
Traadita interneti kuutasu on WiFiga võrreldes veidi
kallim (alates 295 kroonist), kuid samas on ühendus
kindlam ja võimaldab valida ka suurema ühenduskiiruse (512 kbit/s kuutasuga 395 krooni).
Vastuvõtuseadme paigaldab ja häälestab teenust
pakkuv ettevõte ja sellega kaasneb paigaldustasu 990
krooni.
Traadita interneti kasutamiseks vajalikku spetsiaalset vastuvõtuseadet ei pea klient omale ostma, seda
saab 150 krooni eest üürida. WiFi vastuvõtuseadmed
on aga laiatarbekaup, need on odavamad ja neid saab
iga soovija omale osta, soovi korral ka järelmaksuga.
Nii WiFi kui muude õhulahenduste puhul peab
klient olema valmis selleks, et vajaduse korral tuleb
otsenähtavuse saavutamiseks teha lisakulutusi: paigaldada lisaks katusemast. Samuti peab klient mõlema
lahenduse puhul tagama oma kodus vastuvõtuseadmele 220 V elektritoite.
Teenuse kasutamiseks saab klient toote vormistamisel Elioni esindusest vastava paroolikaardi.
Kui aga kummagi lahendusega pole võimalik ühendust saada, tasub oma soovist ja edasiste lahenduste
otsimiseks valla arendusnõunikule Enn Ruusmaale
teada anda (enn@kanepi.ee või tel 797 6315).
AIN KRUUSMAA

Kõigil tuli läbida 2 km pikkune rada.

Militaarne jüripäev
Põlgastes
Reedel, 20. aprillil kogunes sadakond
tervisest hoolivat inimest Põlgaste
lasteaed-algkooli õuele, et alustada sealt
ühiselt tõrvikutega kõndi läbi küla.
Kõigil tuli läbida 2 km pikkune rada,
kust hoolikas osaleja võis leida üllatusi.
Spordiväljakule jõudes ootas tulijaid
Põlvamaa Kaitseliidu relvanäitus. Aavo
Kosk tutvustas Kaitseliidu tööd.
Naiskodukaitse tegevusest andis ülevaate Tuulike Mölder. Eestkõnelejad
kutsusid ka Põlgaste noori Kaitseliiduga
ühinema. Süüdati jürituli. Seekordne
jüripäeva üritus, mis toimus juba seitsmendat korda, on iga aastaga kogunud
üha laiemat kandepinda, kaasates
paikkonna seitse küla ja ka Laheda valla
inimesi.
Naiskodukaitse tegevliikmed koos
Päri seltsi ja Arnold Matteuse nim
haridusseltsi liikmetega korraldasid
põnevad teatevõistlused. Igal meeskon-

na liikmel tuli selga tõmmata sõdurivorm ja kiiver ning näidata osavust
granaadiviskes, roomamises, haavatu ja
maamiini kandmises. Võitjaid said tervislikke auhindu. Jüripäeva jääb meenutama Põlgaste haridus- ja kultuurielu
sümboliga rinnamärk.
Sirje Kongo ja Tiiu Ziugman küpsetasid spordiväljakul Kaitseliidult laenatud välikatlas sõõrikuid, mis olid eelnevalt Ruthi Rinne, Gerly Oja ja Laine
Hani poolt valmis veeretatud. Kõigil oli
võimalus neid kohapeal osta.
Kui pimenes, siirdusid noored kultuurimajja diskole, kus plaate keerutas
DJ BOBO.
Korraldustoimkond tänab Kanepi
vallavalitsust, Põlgaste kultuurimaja ja
Põlgaste lasteaed-algkooli toetuse eest.
Korraldustoimkonna nimel
RUTHI RINNE

Kanepi valla heakorraeeskiri
Kanepi vallavolikogu 26.04.2007.a
MÄÄRUS nr 15
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22
lõike 1 punkti 361; metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded ja
tuletööde tuleohutusnõuded lõike 2 punktide 9, 86-90 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev eeskiri sätestab heakorra
ning tuleohutuse nõuded ning põhimõtted
Kanepi valla haldusterritooriumil.
(2) Käesolevas eeskirjas on:
1) kinnistu mõistega võrdsustatud maaala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja
maatüki olulised osad;
2) avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis on määratud üldiseks
kasutamiseks või on tegelikult üldkasutatav;
3) tuleohtlikuks alaks loetakse metsa ja
muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning
turbapinnasega ala.
(3) Tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast
lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel.
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituut.
(4) Heakorraeeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 66 ja 664 sätete kohaselt.
§ 2. Üldised heakorranõuded
(1) Füüsilised või juriidilised isikud peavad tagama nende omandis või valduses
oleva kinnistu või muu nende kasutuses
oleva territooriumi (puhastusala) heakorra.
(2) Puhastusala ulatub ristisuunas kinnistu piirist või ehitisest tänava telgjooneni.
Ehitiste või kinnistute vahelise maa-ala
puhastusala piiriks on nendevaheline mõtteline telgjoon.
(3) Veoste (kauba) peale- ja mahalaadimisel mahapudenenud prahi peab kaubavedaja viivitamatult koristama.
(4) Vedusid teostavad isikud on kohustatud tagama sõidukite ja mehhanismide
puhtuse ning veose mittemahalangemise
või pudenemise, või selle juhtumisel

koristama sõidutee.
(5) Kinnisvara, territooriumide, hoonete,
elamute ja rajatiste omanikud ning valdajad on kohustatud:
1) regulaarselt niitma muru, kärpima
puude ja põõsaste oksi, pügama hekid,
koristama varisenud puulehed, raiuma
võsa, kärpima side- ja elektriliinide all
kasvavaid puid;
2) mitte hoidma tänaval või krundil selle
üldist välisilmet rikkuvaid asju;
3) talvisel ajal:
- hoidma ühissõidukite peatuskohad,
kõnniteed ning hoonete välistrepid puhtad
lumest ja jääst. Liivatama ühissõidukite
peatuskohad, libedad kõnniteed ja sõiduteede tõusud ja langused ja ristumiskohad;
- kõnniteede puudumisel liivatama sõidutee ääre ühe meetri ulatuses;
- eemaldama katusele ja räästa külge
kogunenud ohtlikud jääpurikad ja lume.
(6) üldkasutatavatesse kohtadesse tänavakaubanduse, reklaamstendide, tõkkepiirete, pinkide, telefonikabiinide jms
paigaldamiseks taotlema vallavalitsuselt
loa;
(7) tagama hoonetel tänavasiltide ning
majanumbrite olemasolu ja nende hea
nähtavuse;
(8) paigaldama prügikonteinerid tihendatud pinnasest alusele (võimalusel betoonist või asfaltbetoonist) hoonele mitte
lähemale kui kaks meetrit;
(9) tagama koristusmehhanismide juurdepääsu prügikonteineritele. Prügikonteinerid peavad olema suletud ning nende
ümbrus puhas olmeprügist;
(10) tagama territooriumil ehitusmaterjali, tagavaraosade jms korrastatud hoidmise laoplatsil või laos;
(11) kooskõlastama sõnniku välihoidla
asukoha ja ladustamistingimused vallavalitsusega. Asfalteeritud alusega hoidlas
välistama virtsa väljavalgumise;
(12) juhtima katusele koguneva vihmavee
sõnnikuhoidlast, virtsakaevust ja sõnnikuveoga seotud pindaladelt eemale;
(13) regulaarselt puhastama krundil või
puhastusalal olevad sademeveekaevud ja
– kraavid ning truubid;
(14) tühjendama õigel ajal neile kuuluvad
heitveekaevud;
(15) kevadised heakorratööd vallas peavad olema lõpetatud 31. maiks.

§ 3. Maaomaniku või -valdaja kohustused tuleohutuse tagamisel
(1) Metsade sulgemisel vallavalitsuse
korralduse kohaselt tõkestama inimeste
viibimist metsas.
(2) Tähistama veevõtukohad ning hoidma
veevõtukohtade juurde viivad teed sõidukorras.
(3) Osutama abi päästetöid tegevatele
isikutele ning tegema nendega koostööd.
(4) Rajama tuleohtliku ala vahetus läheduses asuvate plahvatus- või tuleohtlike
toimingutega objekti ja tuleohtliku ala
vahel 2,5 m laiuse mineraliseeritud tuletõkestusriba ja seda hooldama.
(5) Korraldama valvet käesolevate tuleohutusnõuete täitmise üle.
§ 4. Maaomaniku või -valdaja kohustused
tuleohu ennetamisel
(1) Maaomanik või -valdaja on kohustatud tuleohtlikul alal tuleohu ennetamise
vajadusel:
1) rajama nõmmemetsas kanarbiku ja
sambliku kasvukohatüübis ning pohla
kasvukohatüübi okaspuumetsas ja kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga, poolpõõsastikuga ning kuivanud rooga kaetud
alal tule võimaliku leviku tõkestamiseks
2,5 m laiused mineraliseeritud tuletõkestusribad ja neid hooldama;
2) rajama okaspuumetsa käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt 10 m laiused tuletõkestusvööndid ja neid hooldama;
3) tagama tuleohtliku ala koristamise raiejäätmetest ja muust risust;
4) valmistama ette ja tähistama suitsetamise ja lõkke tegemise kohad ning
transpordivahendi peatuskohad;
5) tegema tulekahju vältimiseks selgitustööd ja panema välja tuleohutusmärgid;
6) kaevama turbapinnasega alal kraavi,
mille sügavus ulatub mineraalhorisondini
või allapoole pinnavee taset;
7) kooskõlastama tulekaitseriba rajamise
kohaliku keskkonnateenistusega;
8) tagama metsasihtidel transpordivahendite liikumisvõimalused
(2) Okaspuumetsa tulekindluse tõstmiseks jagatakse mets tuletõkestusvöönditega osadeks, lähtudes alljärgnevast:
1) vööndi keskel peab asetsema tõke,
milleks võib olla tee, kraav, jõgi jms, või
nende puudumisel selleks rajatud 2,5 m
laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba;

2) mõlemal pool tõket peab asetsema 5 m
laiune lehtpuuenamusega (mitte vähem 7
osa koosseisust) vöönd. Kui metsa kasvutingimuste tõttu pole lehtpuuenamusega
vööndit võimalik teha, siis peab mõlemal
pool tõket asetsema 5 m laiune risust,
raiejäätmetest, okaspuu järelkasvust ja
alusmetsast puhastatud vöönd, kus okaspuudel alates II vanuseklassist on 1,5-2 m
kõrguseni ära lõigatud alumised oksad.
§ 5. Küttekoldevälise tule tegemine
(1) Küttekoldevälise tule (lõkke) tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja
loal või vastavalt tähistatud kohas, täiskasvanud isiku juuresolekul ning tuule
kiirusel kuni 1,5 m/s. Pärast lõkke või
muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb
põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega
ülevalamise või mulla või liivaga katmise
teel. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb
järgida üldisi tuleohutusnõudeid.
(2) Lõkke või muu küttekoldevälise tule
tegemise koht peab paiknema vähemalt
15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast ja vähemalt 30 m
kaugusel metsast selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust
puhastatud mineraalpinnasel.
(3) Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et
tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.
(4) Tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavat teisaldatavat ‰a‰lõki- või grillahju või
muud samalaadset seadist tuleb kasutada
vastavalt tootja juhistele, kuid mitte lähemal kui 5 m ehitisest.
(5) Kala- või lihatoodete suitsuahi peab
asuma mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast
töö lõpetamist tuleb kütusel täielikult ära
põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.
(6) Avaliku lõkke tegemise koht peab
paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m
kaugusel. Avaliku lõkke tegemise peab
korraldaja enne kirjalikult kooskõlastama
Kanepi vallavalitsusega.
§ 6. On keelatud
(1) Reostada ja risustada territooriume,
rikkuda või saastada maad jäätmete, heitvee või muude kahjulike ainetega või mõnel muul viisil.

(2) Kahjustada avalikku haljastust (vigastada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid jms).
(3) Lõhkuda või kahjustada avalikku vara
(joonistada, sodida ja kanda värvi hoonetele ja rajatistele, taradele, pinkidele jm).
(4) Hoida toiduaineid ning muid esemeid
akende ja rõdude väliskülgedel.
(5) Kloppida rõdudel ja aknast põrandavaipu. Visata välja tolmu- ja olmejäätmeid, hoida seal esemeid, mis ulatuvad
väljapoole või kõrgemale rõdu piirdest,
kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal või
selleks mitte ettenähtud kohtades.
(6) Hoida küttepuid, ehitusmaterjale jms
väljaspool krundi piire.
(7) Kasutada üldkasutatavaid maa-alasid
kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmiseks ilma vallavalitsuse loata.
(8) Kasutada soola või soolaliiva libedusvastaseks tõrjeks kõnniteedel.
(9) Lumetõrje käigus loopida lund sõiduteele.
(10) Matta jäätmeid pinnasesse, välja
arvatud kompostimine.
(11) Visata prügikonteineritesse vedelaid
jäätmeid, tuleohtlikke ning toksilisi aineid, samuti esemeid, mis ulatuvad prügikonteinerist välja või takistavad nende
tühjendamist.
(12) Valada kütte- ja määrdeõlisid, toksilisi või teisi kahjulikke aineid kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.
(13) Pesta sõidukeid veekogudes ja lähemal kui 10 meetrit veepiirist.
(14) Kulu põletamine.
(15) Rohket suitsu tekitava risu, põhu jms
põletamine.
(16) Suitsetamine, välja arvatud selleks
ette valmistatud ja tähistatud kohas või
mineraalse pinnasega kohas, kus puudub
taimestik või selle jäänused.
(17) Lõkke tegemine, välja arvatud selleks ette valmistatud ja tähistatud kohas.
(18) Raiejäätmete põletamine.
(19) Muu tegevus, mis võib põhjustada
tulekahju.
§ 7. Määruse rakendamine
(1) Tunnistada kehtetuks Kanepi vallavolikogu 19.09.2002. a määrus nr 21
„Kanepi valla heakorraeeskiri”.
(2) Määrus jõustub 1. mail 2007.
VAHUR TOHVER,
volikogu esimees
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Kevadarvestustest ja eksamitest
Kanepi gümnaasiumis
Kõik Kanepi gümnaasiumi õpilased
teevad juba kolmandat aastat koolisiseseid kevadarvestusi. Need on klassiti
erinevad. Vanemas kooliastmes valivad
õpilased need õppeained, mida nad soovivad teha gümnaasiumi lõpueksamina.
See aitab oma valitud ainet süvitsi õppida
ja korrata, nooremas astmes aga selgitada, millise taseme õpilane põhiainetes on
saavutanud. Kevadarvestuse hinnet arvestatakse ühe osana aastahinde väljapanekul, mitterahuldava hinde saamisel
ei pea seda ümber tegema, kuid aastahinne on sel juhul vaid rahuldav.
Päev enne kevadarvestust on õpilastel
koolitööst vaba.
3. ja 6. klassides toimuvad ka üleriigilised tasemetööd, 9. klassil on põhikooli
lõpueksamid, 12. klassil üleriigilised
gümnaasiumi lõpueksamid, mida võivad
sooritada ka 11. klasside õpilased.
1. klassi kevadarvestused on matemaatika 25. mail ja lugemine 29. mail.
2. klassi kevadarvestused on etteütlus
21. mail, matemaatika 24. mail ja lugemine 28. mail.
3. klassi üleriigilised tasemetööd eesti

keeles ja matemaatikas olid aprillis, koolisisesed lugemiskatsed on 18. mail.
4. klassi lugemiskatsed on 22. mail ja
põhioskuste test 28. mail.
5. klassi kevadarvestus matemaatikas
on 24. mail.
6. klassi üleriigilised tasemetööd olid
muusikaõpetuses ja eesti keeles 26.
aprillil, matemaatika on 8. mail, etteütlus
kooli kevadarvestusena on 25. mail.
7. klassi kevadarvestused on inglise
keeles 21. ja 22. mail ning kehalises kasvatuses 25. mail.
8. klassis on kohustuslik teha kaks
arvestust, millest üks on matemaatika või
emakeel. Teiseks aineks on aine, mille
õpilane valib 9. klassi lõpueksamiks.
Kevadarvestused valikainetes (keemias,
füüsikas, bioloogias või inglise keeles) on
23. mail, 24. mail on inglise keele suuline
osa, 25. mail matemaatika (8.a kl), 28.
mail eesti keel (8.b kl) ja 29. mail eesti
keel (8.a kl).
9. klassi üleriigilised lõpueksamid on
4. juunil eesti keeles, 11. juunil matemaatikas ja 15. juunil õpilase valitud
aines.

Lõpuaktused Kanepi gümnaasiumis:
9. klass
21. juunil kell 18
12. klass
22. juunil kell 17

10. klassis on kohustuslik teha kolm
arvestust. Kevadarvestused on 18. mail
geograafias, 21. mail inglise keeles (kirjalik), 23. mail valikeksam eesti keeles ja
ajaloos, 25. mail matemaatikas, 28. mail
keemias, 30. mail inglise keeles (suuline).
11. klassi kevadarvestused on 21. mail
eesti keeles või vene keeles, 23. mail
matemaatikas või saksa keeles (kirjalik),
24. mail saksa keeles (suuline), 25. mail
inglise keeles (kirjalik), 25. mail inglise
keeles (suuline).
12. klassi üleriigilised gümnaasiumi
lõpueksamid: 14. aprillil emakeele kirjand, 27. aprillil ühiskonnaõpetus, 18.
mail matemaatika, 22. mail vene keel, 28.
mail bioloogia, 1. juunil geograafia, 5.
juunil keemia, 12. juunil füüsika.
12. klassi koolieksamid õpilase
valikul: 4. juunil füüsika, bioloogia,
saksa keel, kunstiõpetus, 8. juunil kirjandus, 12. juunil ajalugu.
Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane tegema viis eksamit, neist kaks võivad olla koolieksamid.
PIRET VIIL,
õppealajuhataja

•Info arvestuste ja eksamite kohta on üleval kooli
kodulehel õpilaste lingi all.
•31. mai on koolipäev - karjääripäev.
Külas on mitme elukutse esindajad ja
tutvustatakse erinevaid koole.

Mis tehtud, mis teoksil
Põlgaste lasteaed-algkoolis
Aprill on Põlgaste lasteaed-algkooli
perele olnud väga tegus. Alustasime kollase värvi päevaga, südametervise nädalal
toimusid matkapäevad lasteaias ja koolis,
koostati plakateid teemal „Hoia süda
terve!” ning võeti osa militaristlikust jüriõhtust. Lasteaialapsed esinesid tervituskontserdiga Kanepi kultuurimajas „Titetralli” üritusel. Kevadpühade eel rääkis
õpetaja Margit Lail lasteaed-algkooli perele Kanepi kirikus värvide tähendusest
ning näitas käärkambrit. Lasteaialapsed
osalesid Mõniste muuseumi lihavõtteaskeldustes.
9.–13. aprillini olid lahtiste uste päevad.
Lapsevanemad ja hoolekogu liikmed said
tutvuda õppe-kasvatustegevusega lasteaias ja koolis. Võimalust kasutas vaid
kolm inimest.
Aprillist asus koolis õpetaja Neidi Ulsti
asemele tööle uus õpetaja Merlin Jalajas.
Ta õpetab 5. ja 6. klassis humanitaaraineid
ning kõigis klassides inglise keelt.
Aprillikuus on koolipere elanud veidi
ekstreemsetes tingimustes. Õppetööd
saatis ehitusmüra ja kõikjale tungis tolm.

Aprillist asus koolis tööle uus
õpetaja Merlin Jalajas, kes õpetab
5. ja 6. klassis humanitaaraineid
ning kõigis klassides inglise keelt.

30. aprillil andis ehitusfirma Spaatel
pidulikult kätte du‰iruumide võtmed.
Tänan vallavalitsust, kes on pidanud
oluliseks muuta Põlgaste laste õpi- ja kasvatuskeskkond paremaks ning taotles
hasartmängumaksu nõukogult toetust.
Veel sel kevadel saab avatumaks vaade
koolihoonele maantee poolt, sest vana
kuusehekk raadatakse. Korrastatakse
ümbrust ja täiendatakse mängu-spordiväljakut. Muret teeb, et paljud ei oska kaunist
ümbrust hoida.
On kevad ja koos sellega sünnivad ka
uued ideed ja saavad alguse uued ettevõtmised. 3. mail toimus koolis lauluvõistlus,
10. mail on emadepäeva kontsert, tulemas
on spordipäevad, ekskursioonid.
Põlgaste lasteaed-algkool korraldab 31.
mail väikekoolide spordipäeva.
Lõpuaktus toimub 1. juunil. Koolilaste
ekskursioon Virumaale toimub 4. juunil,
lasteaialastel on ekskursioon Taevaskotta
31. mail.
Häid mõtteid ja palju armastust!

See katsumus teenis ühte suurt eesmärki:
koolilastele loodi pesemisvõimalused.

ENE VEBERSON,
lasteaed-algkooli juhataja

Tulemas on noortelaager Põlgastes
Sel suvel toimub Põlgaste
koolimajas noortelaager, milles osalevad noored Kanepist
ja Läti vabariigist Apest ja
Balvist. 2.–11. juulini plaanitava noortelaagri teema on
„Elu võimalikkusest pärast
meid”. Kogu ettevõtmine saab
teoks programmi Euroopa
Noored toetusel.
Kümne päeva jooksul toimub nii mõndagi huvitavat.
Püüame omavahel ja ka targemate inimeste abiga arutleda
säästlike eluviiside ja nende
järgimise võimalikkuse üle
igapäevaelus, anname vanadele asjadele uue elu läbi taaskasutuse ja kunsti ning õpime
tundma looduses kasvavaid
taimi ja laulvaid linde. Jalgratastega plaanime sõita Varbuse maanteemuuseumi, käia
Tilleoru matkarajal ja sõita
ekskursioonile mõnda tuuleveskit vaatama. Kavas on korraldada looduspäev, ökoehi-

tuse päev, jalgrattapäev, mahetoidu päev, kunstipäev jpm.
Keskkonnahoidlikust elulaadist räägitakse järjest rohkem. Kümnepäevane laager,
kus selle teemaga intensiivselt
tegeldakse, paneb ehk osavõtjaid rohkem mõtlema, kuidas
loodussäästlikult käituda. Oma
igapäevaseid valikuid tehes
oskavad nad siis eelistada
keskkonnasõbralikke lahendusi.
Samas on selge, et ühe laagriga seda teemat ei ammenda ja
tegevus peab jätkuma tulevikuski. Põlgaste algkooli ruumidesse on plaanis rajada nn
ökotuba – säästva ja ökoloogilise eluviisi teabetuba. Selle
ruumi renoveerimisel ja sisustamisel peetakse silmas loodussõbralikke põhimõtteid ja
see ruum jääb edaspidi kohalikele lastele ja huvilistele avatuks säästva eluviisiga seonduvateks tegemisteks.

Kohaliku kogukonna teavitamine ja selle projekti tutvustamine toimub Põlgaste kodukandipäeval.
Noortelaagri korraldavad
MTÜ Hinokad, Kanepi valla
noortekeskus, Balvi ja Ape
noortekeskus, toetavad Kanepi
vallavalitsus ja liikumine Euroopa Noored.
Kel soovi ja võimalusi noorte algatust ökoehitusmaterjalide, söögi-joogi või muu vajalikuga toetada, võib võtta
ühendust e-posti aadressil
hinokad@metsas.ee või helistada Epule tel 514 4718.
Lisame ka üleskutse kõigile
noortele, kes Kanepi avatud
noortekeskuse tegemistes kaasa löövad. Plaanime trükkida
noortekeskust iseloomustava
postkaardi, mida oleks hea
noortekeskuse külalistele kinkida ja oma sõpradele saata.
Kuulutame välja postkaardi
kavandamise konkursi. Post-

kaardi ideid ootame 30. maini
Kanepi valla noortekeskusesse. Osaleda võib üksinda või
mitmekesi–meeskonnaga. Kel
kodus idee ja teostus nii hästi
välja ei tule, saab 30. mail koos
kunstnikuga noortekeskuses
kaarte meisterdada. Valminud
kavandeist valitakse parim,
mis trükitaksegi postkaardiks.
LIINA MARGNA,
projektijuht

Lauatenniseturniiril osalejad noortekeskuses.

Noortekeskusest
1.aprillil osalesime Põlva
kultuuri- ja huvikeskuses Põlvamaa kooliteatrite festivalil
Andre Laine tantsuetendusega
„Punamütsike”. Saime eripreemia huvitava lavaliikumise eest.
Lihavõtte ehk kevadpühade
ajal küpsetasime üheskoos
vahvleid, värvisime mune ja
tegime pühadekaunistusi. 18.
aprillil käis meil külas Lõuna
Politseiprefektuuri preventsioonitalituse vanemkonstaabel Peeter Pau, kes rääkis teemal „Kuidas saadakse kurjategijaks?”.
Tegime kokkuvõtte lauatenniseturniirist. Täname osalejaid, võitjad said auhinnad.
Komplekteeritud on õpilasmaleva rühmad, kokku saab
kahes Kanepi rühmas ja Põlgaste rühmas tööd 60 õpilast,
rühmakomandöridena hakkavad tööle Annika Ladva, Mari
Rüütli, Andre Laine, Eha Sööt.

Jüriöö teatejooksus saavutas noortekeskuse võistkond
oma vanuserühmas esimese
koha. Valminud on noortekeskuse koduleht (http://www.
kanepi.ee/noortekeskus/
noortekeskus.html), mille eest
suured tänud Elmer Ratassepale!
Noorteka aktiivi nimel
MARI RÜÜTLI

Lauatenniseturniiri
tulemused:
Tüdrukud:
I koht SIXTINA LADVA
II koht LISANNE TAMM
III koht JANE KIRSIPUU
Nooremad poisid:
I koht KARL-MADIS KUKK
II koht HENRI TAMM
III koht GERALD KIVIRAND
Vanemad poisid:
I koht KAIDER VILJAT
II koht TANEL HIIR
III koht STEVEN KONGO

E-kool Kanepi gümnaasiumis
Alates 1. aprillist on Kanepi gümnaasiumis kasutusel
veebipõhine kooli ja kodu
suhtlusprogramm e-kool.
Lapsevanemal on e-kooli
vahendusel võimalik jälgida
pidevalt oma lapse õpitulemusi, koolikohustuse täitmist, edastada teateid koolile
jne.
E-koolis on kasutusel klassipäevik, puudumiste päevik,
õpilase hinneteleht (õpilaspäevik), õpinguraamat, tunniplaan, kodused ülesanded ja
kontrolltööd, foorumid.
Kasutaja tuvastatakse ekoolis isikukoodi alusel ja
vastavalt kasutajale antud rollile määratakse tema kasutamisfunktsioonid.
Aineõpetaja saab sisestada
hindeid, koduseid ülesandeid,
puudumisi, märkmeid õpilase
kohta, veerandihindeid.
Klassijuhataja näeb oma
klassi kõikide õpilaste hindeid, õpetajate tähelepanekuid õpilaste kohta, koduseid
ülesandeid, veerandihindeid,
aga ei saa neid muuta. Klassijuhatajal on võimalik märkida puudumise põhjusi ja neid
korrigeerida ning muuta õpilase isikuandmeid.
Õpilased ja lapsevanemad
ei saa muuta kooli sisestatud
infot, vaid ainult seda vaadata. Programm on väga turva-

line: õpilane näeb ainult
temaga seotud infot, lapsevanem ainult oma laste kohta
käivat infot.
Kõik Kanepi gümnaasiumi
õpilased on saanud e-kooli
kasutajaõiguse. Õpilasel on
võimalik siseneda programmi
ID-kaardiga või internetipanga tunnustega. Kui õpilasel ei
ole nimetatud vahendeid kasutada, siis esialgse parooli
saamiseks on vaja pöörduda
õppealajuhataja poole.
Kuna kasutaja tuvastamiseks peab programm teadma
kasutaja isikukoodi, siis tuleb
neil lastevanematel, kes soovivad saada e-kooli kasutajaõigust, täita vastav teabeleht. Lapsevanem saab taotleda kasutajaõigust ka läbi ekooli veebilehe, täites seal
vastava taotluse. Ka lapsevanem saab siseneda e-kooli
(pärast kasutajaõiguse saamist) kas ID-kaardiga, internetipanga kaudu või parooliga. Esialgse parooli saamiseks tuleb pöörduda kooli õppealajuhataja poole.
Kanepi gümnaasiumis on
kuni augusti lõpuni programmi kontrollaeg.
Rohkem infot e-kooli kohta saab vaadata aadressil
www.ekool.ee.
PIRET VIIL,
Kanepi gümnaasiumi
õppealajuhataja

1.–2. juunil toimub Jõksi järve ääres Kanepi gümnaasiumi
1.–8. ja 10. klassi õpilastele LOODUSLAAGER.
Kell 9.30 kogunemine kooli õuel.
Kella 10–14.20 lastekaitsepäeva üritused (osalevad 1.–7. klass).
Matk Erastvere metskonna õpperajale (osalevad 8.a, 8.b ja 10. klass).
Kell 14.30 kõik üheskoos laagrisse Jõksi järve äärde!
Kell 15.30 laagri avamine, tegevus vastavalt laagri plaanile.
Laupäeval, 2. juunil kell 12.30 laagri kokkupanek, lõunasöök kooli sööklas kell 13.30.
NB! Laagrisse registreerimine toimub klassijuhatajate juures hiljemalt 24. mail.
Ööbimine telkides, koolimajas või kodus. Lastevanematel on vaja kirjalikult teatada,
kas õpilane ööbib telklaagris või kodus.
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Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!

KULTUURIÜRITUSED
Kanepi kultuurimaja
17. mail esineb tantsurühm Waltser Põlva valla ja
linna eakate kevadpeol.
18. mail kella 19–23 noorteõhtu, muusikapuldis
Väino Tamm Team Antsla kultuurikeskusest.
Pääse 20 kr.
27. mail kultuurimaja kollektiivid Põlvamaa kolme
põlvkonna peol.
10. juunil osalemine Lõuna-Eesti lolme põlvkonna
peol Valgamaal Taagepera lossis.
15.–17. juunini kultuurimaja segakoor Soome-Eesti
laulupeol Soomes Pori linnas.
23. juunil suur rahvapidu kultuurimaja isetegevuskollektiivide kontserdi ja jaanitulega Jõksi lauluväljakul, tantsuks mängib ansambel Pool 2 Teist.
Dj Väino Tamm.
18.–19. juulil eakate tantsurühmade üleriigiline
laager Kanepi kultuurimajas.
20.–21.juuli Waltser Valgas Eesti–Läti tantsulaagris.

Et laulud ei lõpeks,
et jalad ei väsiks,
et nooruslik reipus
teis kaua veel püsiks.

93
ELSA KONGO
24.05. Jõksi küla

91
VOLDEMAR HURT
21.05. Põlgaste küla
PÄRJA VAHA
30.05. Kanepi alevik

Suvised noorteõhtud

90
LEILI HUUL
29.05. Põlgaste küla

Aprillikuu teisel pühapäeval toimus Kanepi valda sündinud laste ja nende
vanemate tunnustamise üritus. Üritus toimus kolmandat korda. 2006. aastal
sündis vallas 30 uut ilmakodanikku. Esinesid Põlgaste lasteaed-algkooli
lapsed. Lapsed said kaasa mälestustänukirja ,,Kanepi valla kodanik 2006”,
kingiks lepatriinu-rahakassa hambarahaga ja pühademunakoores muru.
Järgnesid kohvilaud ja jututuba. Täname kõiki osalejaid!
Korraldajad Asta Puru ja Meeli Rammul

88
AINO KRIVELER
6.05. Rebaste küla

86
KUNDA REIMAN
30.05. Heisri küla
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Foto Meeli Rammul

EHA-ELFRIIDE AJALIK
20.05. Kaagvere küla
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Lugeja kirjutab ja küsib
Kanepi valla heakorra kohta

KAJA KERNER
8.05. Põlgaste küla
LEIDA SILD
9.05. Soodoma küla
HELJU PÕDER
27.05. Jõgehara küla
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ELDUR TIISLER
18.05. Erastvere küla

82
ELFRIIDE EHTE
1.05. Erastvere küla
KAJA SIKK
3.05. Magari küla
BERNHARD KÜLV
23.05. Jõgehara küla
KALJU-JOHANNES LÕO
28.05. Rebaste küla
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EVI SULTS
5.05. Erastvere küla
LINDA PAPPEL
17.05. Sõreste küla
OLEV EHTE
25.05. Kanepi alevik
SAIMA TIISLER
31.05. Piigandi küla
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RAIMU MEITERN
1.05. Kanepi alevik
SELMA OJA
11.05. Peetrimõisa küla
KAJA OJA
15.05. Koigera küla

65
HILLAR KASESALU
5.05. Kanepi alevik
LEA-MALL HALOP
7.05. Rebaste küla
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LEILI TAAL
4.05. Peetrimõisa küla
KADRIN LEA
5.05. Jõgehara küla
TAUNO VALS
10.05. Jõksi küla
MAILI HOLZMANN
25.05. Kanepi alevik
ANATOLI KIRILLOV
25.05. Soodoma küla
ENN SARNIT
30.05. Sõreste küla

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

KANEPI TEATAJA

Palun kirjutage Kanepi valla ajalehes lühidalt ja selgelt, kuidas peavad Kanepi valla
elanikud käitlema oma majapidamises tekkivat
prügi: kuhu viia vanapaber, kuhu plastpudelid,
kuhu autokummid, kuhu olmeprügi ja kuhu
ehituspraht. Kas ja kuidas on organiseeritud
prahivedu Adiste prügimäele individuaalmajade elanikele?
Otsisin ja leidsin valla kodulehelt 12lehelise
jäätmekäitluse eeskirja. Olen kindel, et seda ei
loe ükski tavakodanik läbi.
Miks ma palun seda teemat käsitleda?
Põhjendus on siin: minu vanematekodu
asub Kanepi vallas, Kanepist ligikaudu kolm
kilomeetrit edela poole, männimetsa taga põldude vahel. Sellest männimetsast ma tahangi
kirjutada.
Nädalavahetusel vanematel külas käies
avastasin oma suureks jahmatuseks, et keegi
,,hea remondilembene inimene” on toonud
minu kodutee äärde metsa alla neli sületäit
kipsplaadi tükke, osalt oli ta need veel puude
alla laiali loopinud. Olin vapustatud: veel lausraiest pääsenud männimetsa alla puhtale samblale on keegi visanud mitu hunnikut rämpsu!
Minu jaoks oli see vaatepilt sama võigas,
kui keegi oleks mu elutuppa oma solgipange
tühjendanud! Prügi koht ei ole metsas! Prügi
koht on prügimäel! Ei osanud teha muud, kui
korjata need ehitusjäätmed puude alt kokku ja
tassida välja tee äärde kõigile imetlemiseks.
Naiivselt loodan, et see, kes kipsplaadi tükid
metsa alla viis, hakkab mõtlema, koristab oma
prahi tee äärest ära ja viib prügimäele.
Ma ei tea, kes sinna prügi viis, aga õudusega
vaatasin ma Kanepi peatänava ääres üht maja,
mille teist korrust hetkel remonditakse. Selle
maja ümber on hulk musti kilekotte, arvatavasti ehitusprahti täis. Kas nende omanik teab,
kuhu ta ehitusprügi peab viima? Või võtavad

mind järgmisel nädalavahetusel vastu suuremad prügikuhjad?
Kas ja kui suured on trahvid looduse (sh
metsaaluse) reostamise eest?
Tegelikult oleks mu jutt veel pikem. Võiks
rääkida sellest, kuidas ma käin nädalavahetustel koeraga metsas jalutamas ja korjan üles
metsa alla jäetud prügi, enamasti kile- ja
klaaspakendeid. Mind hämmastavad ja vihastavad inimesed, kes justkui tulevad metsa loodust nautima ja kinnitavad seda mahajäetud
tühja taara, ühekordsete nõude ja muu prahiga.
Eriti rikas on mu ,,saak” raiesmikel (metsatööde piirkonnas) ja järvede läheduses.
Head inimesed, saage aru: praht ei haihtu
metsast iseenesest! Palun tulge ja imetlege
oma plastpakendeid igal nädalavahetusel, kas
või 50 aasta pärast!
Autoaknast välja visatud olmepraht, kilekotid, vanad autorehvid ja muu teede ääri
palistav praht on veel omaette teema.
Kui kaua lagunevad erinevad materjalid,
saab lugeda taaskasutuskeskuse kodulehelt
alla laaditavast infovoldikust (voldiku nimi:
Peeter Plekpurk) http://www.taaskasutus.ee/
content/view/73/73/:
paber – 2,5 kuud
apelsinikoored – 6 kuud
suitsukoni – 10-12 aastat
kilekott – 10-20 aastat
plastpudel – 50-80 aastat
ühekordne lapsemähe – 75 aastat
konservikarp – 100 aastat
plekkpurk (õllepurk) – 200-500 aastat.

Info tel 797 7593 või 529 5848 (Meeli Rammul)
kanepi.kultuurimaja@kanepi.ee

Põlgaste kultuurimaja
11. mail kell 20.30 emadepäeva pidu, Põlvamaa
poistekoori kontsert, dirigent Eda Heinaste,
tantsuks Matibänd, pääse 35 kr.
18. mail disko, dj BOBO, pääse 25 kr.
1. juunil lastekaitsepäeva tähistamine.
22. juunil kell 21 jaanituli, meeleolu loovad ja
tantsule kutsuvad Uno Kaupmees ja ansambel
Lustkast.
Info tel 797 3324 (Asta Puru)
polgaste.kultuurimaja@kanepi.ee

Ajaga sammu
Aprillis toimus Põlva maakonna eakate konverents „Ajaga sammu”, millest oli võimalus osa võtta ka Kanepi eakatel. Konverentsi tervitas endine Põlva maavanem Urmas
Klaas, praegu Riigikogu liige.
Konverentsi avamisel esines
Kanepi seenioride segatantsurühm Waltser tantsuga „Promenaad”, lõpetuseks esinesid
Põlva isetegevuslased.
Konverentsi loengud olid
peamiselt arstidelt, esinesid
Mare Dreyersdorf, Tiiu Vihalem, Annely Soots, Viigi Viil,
ettekannete teemadeks olid
Põlvamaa eakate tervis, kuidas
hoida südant, keskkonnafaktorite kahjulik mõju tervisele.
Maivi Parv tutvustas ravikindlustussüsteemi, Irje Karjus andis nõu ravimtaimede kasutamise kohta. Toredaid näpunäiteid jagas psühholoog Tõnu
Ots. Konverentsi juhtis Ülo
Needo Moostest.
Osalejad said kaasa infoma-

pi ürituse kava ja materjalidega. Konverentsi ruumides oli
välja pandud käsitöönäitus,
kust meiegi eakad said uusi
ideid.
Meeldivalt olid korraldatud
energia- ja kohvipausid, vaheaegadel saime suhelda heade
sõpradega teistest piirkondadest. Headest sõpradest ja
meeldivatest üritustest saab
alati energiat edaspidiseks – ka
see on suur väärtus. Oli üritus,
mis toetas positiivset eluhoiakut. Sellelt konverentsilt jäi
kõlama neli mõtet: tervislik
toitumine, aktiivne liikumine,
rahulik uni ja rõõmsameelsus.
Tänan korraldajaid Põlvamaa tervisenõukogu, Tervise
Arengu Instituuti ja Eesti haigekassat.
Tasuta sõidu Kanepi eakatele võimaldas Kanepi vallavalitsus.
LAINE LAAN,
konverentsist osavõtja

Ootan vastuseid kanepi.teataja@mail.ee.
MARI KADAK

Vastsündinud vallakodanikud

MÄLESTAME

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

SIIRI ELLERHEIN
7.06.1944–9.04.2007
Erastvere EHK

6. aprillil sündis
GERT MÄEKINK
Erastvere küla
ema Tiia Tillmann, isa Tiit Mäekink

OSKAR GRIBOV
5.03.1951–7.04.2007
Piigandi küla

Õnne ja tervist nii lastele kui ka
õnnelikele vanematele!

Kanepi kultuurimaja korraldusel:
8. juunil dj Väino Tamm,
13. juulil dj Tulvo Ilves,
10. augustil dj Tulvo Ilves,
31. augustil dj Väino Tamm.

AUGUST LUSTI
7.03.1942–17.04.2007
Kanepi alevik

Kanepi vallavalitsus korraldab
10.–17. maini

OHTLIKE JÄÄTMETE
KOGUMISE ja ÄRAVEO
(külmkapid, telerid, pesumasinad,
elektri- ja gaasipliidid, akud).
Kogumise kohtadeks on
Mahta tanklad Põlgastes ja Kanepis.
Transpordi tellimiseks helista
tel 797 6312 või 506 6567.

Järgmine Kanepi Teataja ilmub juunis 2007.
Tänan kõiki häid abilisi. Artikleid ja ettepanekuid
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.

