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Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Hind 2 krooni

Nr 2 (37)

Vallavolikogu istung
toimus 15.veebruaril

Vallavanema veerg

Päevakord:
1. Toimetulekutoetuste maksmisest.
2. Toimetulekutoetuste vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine. Otsustati vastu võtta määrus
nr 8.
3. Reservfondi kasutamise kord. Otsustati vastu võtta määrus nr 9.
4. Kanepi Vallavolikogu 16.veebruari 2006.a
määruse nr 8 ,,Kanepi valla 2006. aasta eelarve kinnitamine” muutmine. Otsustati vastu
võtta määrus nr 10.
5. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
Otsustati vastu võtta otsused nr 8 ja 9.
6. Detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 10.
7. Vallavara võõrandamine. Otsustati vastu
võtta otsus nr 11.
8. Auto ostmine. Otsustati vastu võtta otsus nr
12.
9. Vallavara hindamine.
Otsustati, et peremehetu ehitise arvele võtmise
hinna määrab vallavalitsus.
10. Riigikogu valimistest.
Vallasekretär Õie Põder andis ülevaate 4.
märtsil toimuvatest Riigikogu valimistest.

4. märtsil on Riigikogu valimiste päev.
Eesti valimisseaduse järgi saavad Riigikogusse need saadikud, kelle partei saab valimistel rahva suurema toetuse. Oluline on, et
valite parteide, mitte kandidaadi lubaduste
järgi. Kõige halvem on, kui jätate valimas
käimata. Nagu EV President Toomas Hendrik Ilves aastapäeval oma kõnes ütles, on
need inimesed järgmised neli aastat hääletud.
Otsustage, kui valimise võimalus on meile
antud!
Elu viivad edasi aktiivsed inimesed, tegutsedes kodus, tööl või lihtsalt tegutsemisrõõmust, saamata selle eest suurt rahalist
kompensatsiooni. Meil on palju tublisid tegijaid, kes ka Kanepi elu edasi viivad, ja seda
nii noorte, keskealiste kui ka vanema
põlvkonna hulgas. Uskumatult aktiivne on
meie pensioniealiste põlvkond, kes korraldab
oma klubilisi üritusi, osaleb laulu- ja tantsuringides, käib väljaspool esinemas. 50 aastat
on tantsujuhina teistegi samme seadnud
Helju Leib, praegugi nelja rühma juhendaja.
Noortekeskuse tegevus on avardanud tunduvalt noorte vaba aja sisustamise võimalusi.
Keskealiste põhimureks on töö. Kuid on ka
neid, kes on aktiivsele tööotsimisele käega
löönud. Kanepi vallavalitsus liitus Euroopa
Sotsiaalfondi projektiga „Töö tugi KaguEestis 2. Tööklubidest töötubadeni”, mille
raames saavad töötuks jäänud või ümberõpet
vajavad inimesed peagi läbida koolitusi
kohapeal Kanepis.
Talv on täies jõus, head suusasõitu!

Hääletamisruumid asuvad Kanepi vallamajas ja Põlgaste kultuurimajas. Kanepi
valimisjaoskond korraldab hääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimistepäeval on hääletamisruumid avatud kella 9–20.
Hääletamine toimub ka kodus. Avaldusi on
võimalik esitada kuni kella 16ni.
Elektroonilist hääletamist saab teha Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehel, Kanepi raamatukogus ja Põlgaste raamatukogus. Vajalik ID
kaart ning kaks Pin-koodi.
Kanepi Vallavolikogu 25. jaanuari
OTSUS nr 2

Jaoskonnakomisjonide
moodustamine
Riigikogu valimise seaduse paragrahv 18
lõige 2 alusel Kanepi Vallavolikogu otsustab:
1. Nimetada valimisjoaskonnas nr 1 jaoskonnakomisjoni esimeheks Eda Tarend ja
liikmeteks Liia Toomsalu, Aadu Jõgiaas,
Maive Torop, Tiia Urm, Ele Kõiv, Maire Kivi,
Klara Kana ja Heli Kakk.
Asendusliikmeteks Elsa Sikk ja Külli
Pettai.
2. Nimetada valimisjaokonnas nr 2 jaoskonnakomisjoni esimeheks Inge Rammul ja
liikmeteks Milvi Lokk, Argo Zoludev, Kaili
Jõgiaas, Irina Kruusla, Ere-Elbe Lepvalts, Heli
Kalk, Pilvi Rammul ja Asta Puru.
Asendusliikmeteks Ruthi Rinne ja Piret
Kurusk.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
VAHUR TOHVER,
volikogu esimees

18. veebruaril mindi vallamaja eest ühises rongkäigus kogu pere vastlasõidule
Keramäele. Liugu lasti reega, kelguga ja omaloominguliste sõidukitega. Pikema liu tegijatele olid auhinnad, kõigile pakuti vastlasuppi. Täname sponsoreid: AS Kalev Chokolate
Factory, Mündi kohvik, OÜ Emer Pen, Tamme pagar, OÜ Jussi kaubandus, OÜ Uha, Kanepi
vallavalitsus, noortekeskus, spordiklubi, kultuurimaja, dj Kepu, Aivar Võitra, Urmas
Kivirand, Tiit Rammul, OÜ Anton Invest, Leo Vijard, Naiskodukaitse: Tuulike ja Merike
Mölder.
Tahame muuta valla ühise vastlapäeva traditsiooniks.
Korraldajad

AIVAR LUTS,
vallavanem

Foto Meeli Rammul

Kanepi valla üldplaneeringu koostamisest
Kanepi Vallavalitsus teatab, et
toimub Kanepi valla üldplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks
on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Üldplaneeringus
on kesksel kohal just maakasutuse
suunamine ning seepärast määratakse planeeringuga maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ning tiheasustusalad. Teisisõnu – planeeringuga määratakse näiteks see, millistes piirkondades ja kuidas toimub edaspidi ehitustegevus, kus
arendatakse tööstust ning millised
alad jäävad kõikidele avatud puhke- ja rohealadeks. Taoliselt määratakse ka ülejäänud funktsioonidega maade arendamise ja kasutamise
tingimused.
Tänaseks päevaks on valminud
planeeringu lähteandmestiku ana-

lüüs ja tugiplaan ning koostatud
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. Kogutud
andmete analüüsi põhjal saab nüüd
edasi minna juba reaalse ruumilise
planeerimise juurde (üldplaneeringu II etapi juurde) ning hakata välja
töötama valla üldisi arengusuundumusi ning nendest lähtuvalt konkreetset valla maakasutust. Antud
protsessi jooksul hinnatakse ja analüüsitakse pidevalt, kuidas mõjutab
planeeringuga kavandatav tegevus
looduskeskkonda, sotsiaal-majanduslikku keskkonda või kultuurilist
keskkonda ning püütakse jõuda selliste lahendusteni, mis väldivad või
vähendavad negatiivset mõju ja
suurendavad positiivset mõju (näiteks kui järvede kallastel elamute
ehitamine võib põhjustada seda, et
inimesed ei saa enam järvede ääres
vabalt liikuda, siis tuleb kaaluda,

kas ja kuidas lubada järvede ääres
elamuehitust, et säiliksid läbipääsud ja avalikud ujumiskohad). Sellist planeerimisega pidevalt kaasnevat hindamist-analüüsimist nimetatakse keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks, mis on planeerimise lahutamatu osa ning aitab erinevate mõjudega arvestamise läbi jõuda parima võimaliku
planeeringuni. Üldplaneeringu II
etapp lõpeb üldplaneeringu eskiisi
tutvustava ja KSH aruande avaliku
aruteluga, mis toimub orienteeruvalt aprillis-mais.
Üldplaneeringu raames praeguseks valminud dokumentidega ning
planeeringu raames valmivate dokumentidega on pidevalt võimalik
tutvuda Kanepi valla kodulehel
(www.kanepi.ee) ja planeeringu
ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise konsultandi Hendrik-

son&Ko koduleheküljel (www.
hendrikson.ee, kus valida: avalikud
dokumendid/Põlvamaa).
Planeeringu protsessi kohta on
pidevalt võimalik saada informatsiooni Kanepi vallavalitsusest (planeeringu koordinaator Enn Ruusmaa, tel 797 6315, enn@kanepi.ee,
Kanepi alevik, Turu 2 63101) või
Hendrikson&Ko (Ann Ideon, tel
740 9802, ann@hendrikson.ee,
Raekoja plats 8, Tartu 51004).
Antud kontaktidel saab esitada ka
üldplaneeringu kohta kirjalikke
ettepanekuid.
Kanepi vallavalitsus ootab huviliste aktiivset osavõttu üldplaneeringu koostamisel, ettepanekute
tegemist ja kutsub avalikel koosolekutel osalema!
ENN RUUSMAA,
valla arengunõunik

Kohaliku initsiatiivi arendaja - Põlvamaa Partnerluskogu
Tuginedes kolme sektori (st mittetulundusühingud, ettevõtjad ja omavalitsused) partnerlusele, arendab
Põlvamaa Partnerluskogu kohalikku
initsiatiivi ja kohalikku elu.
Põlvamaa Partnerluskogu loodi
2001. aasta kevadel, olles Eestis esimene Leader-põhimõtetel tegutsev
koostöökogu.
Põlvamaa Partnerluskogul on 40
liiget, neist 9 kohalikku omavalitsust,
16 MTÜd ja 15 äriühingut või FIEt.
Põlvamaa Partnerluskogul on oma
strateegia, mille elluviimist rahastatakse osaliselt Eesti riikliku arengukava meetmest 3.6 ,,Kohaliku initsiatiivi arendamine-LEADER-tüüpi meede”. Strateegia hõlmab partnerluskokku kuuluvate kohalike omavalitsuste territooriumi, nendeks on Ahja,
Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste,

Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja
Veriora vald. Partnerluskogu üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia on
väga mahukas. Selles ettenähtud tegevused tuleb ellu viia 2008. aasta suveks. Strateegias kavandatud tegevuste eelarve on üle 3,3 miljoni krooni
ning sellest 2,8 miljonit krooni saadakse toetusena LEADER meetmest
ja ülejäänud osa kaetakse liikmemaksudest ja omateenitud vahenditest.

Millele kulub
3,3 miljonit krooni?

Strateegia tegevused jagunevad
üheksaks eraldi programmiks. Neist
nelja esimese märksõnad on loodus,
kultuuripärand ja turism. Nende programmide raames saame oma maakonda juurde seitse uut ja atraktiivset
piirkondlikku turismikaarti. Kaardid
paigutatakse kohtadesse, mis jäävad

turistide liikumisteedele. Tehakse vähemalt kolm investeeringut, mis tõstavad piirkonna turistlikku atraktiivsust, näiteks läbi kultuuri-, loodusvõi ajaloopärandi. Turismiettevõtjatele ning loodus- ja ökotoodete tootjatele on ette nähtud koolitusprogramm. Selle eesmärgiks on nende
ettevõtlikkuse toetamine ning ettevõtjate omavahelise koostöö arendamine.
Elukondliku üldkasutatava infrastruktuuri programmi prioriteediks on
puhta joogivee tagamine. Selle raames on ette nähtud vähemalt kolme
puurkaevu rajamine. Eelistatavalt rajatakse need vähemate võimalustega
kogukondadesse.
Tegevuskeskuste programmi sihiks
on olemasolevate tegevuskeskuste
arendamine, toetades neid uute tee-

nuste kättesaadavuse parandamisel
(näiteks lastehoid, terviseteenused,
puhastus- ja iluteenused jne). See programm toetab ka uute tegevuskeskuste planeerimist.
Viiakse läbi suuremahuline küla- ja
kogukonnaliidrite koolitusprogramm.
Nimetatud programmil on väga oluline roll partnerluskogu järgmise strateegia kujundamisel ja kohalike algatuste aktiviseerimisel.
Loomulikult pole Põlvamaa Partnerluskogu strateegias unustatud ka
noorte tähtsust kohaliku initsiatiivi
arendamisel. Toetatakse noortegruppide omaalgatuslikke tegevusi. Paraku ei ole noortel seni olnud eraldi
riiklikke ega regionaalseid maanoorte
programme. Partnerluskogu noorteaktiivile suunatud programm eelistabki noorte aktiivsust oma projektide

algatamiseks, juhtimiseks ja elluviimiseks.
Loetletud tegevuste elluviimine on
vaid üks osa partnerluskogu tööst.
Igapäevaselt tuleb töötada uue strateegia uuendamise kallal. Uuel programmperioodil (2007-2013) on Leader meetme tugi kohalikule initsiatiivile veelgi suurem.
Kutsun ka sind, hea lugeja, lööma
aktiivselt kaasa oma piirkonna arengule suunatud projektides ning ootan
häid ideid, planeerimaks uue programmperioodi investeeringuid Põlvamaale.
TIIU RÜÜTLE,
Põlvamaa Partnerluskogu
tegevjuht
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Metsaseaduses kehtivad
uuest aastast muudatused
Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima uus metsaseadus (RTI,
4.07. 2006, 30, 232), sellega seoses on keskkonnaminister
välja andnud mõned uued määrused, millest metsaomaniku
jaoks on olulisim ehk „Metsa majandamise eeskiri” (RTL,
9.01.2007, 2, 16). Uuendused on vajalikud metsa kui ökosüsteemi kaitseks ja säästva majandamise tagamiseks.
Toome leheruumi nappuse tõttu välja olulisemad punktid, milles toimusid muudatused ning millega peaks enne oma tegevuse planeerimist tutvuma.
•Metsaseaduse mittekohaldamine väiksemates (alla 0,5 ha)
metsatukkades ning teede ja liinide kaitsevööndites.
•Metsamajandamiskava koostamine ühist piiri omavate
kinnistute kaupa.
•Kaitsemetsaks määramine kraavide, peakraavide ja kanalite
piiranguvööndis.
•Metsa uuendamise kohustused, tähtajad, lubatud metsa uuendamise võtted, uuendamisvõtete rakendamise kohustus metsakasvukohatüüpide kaupa, nõuded, keskkonnateenistuse ettekirjutus, sunniraha.
•Tagatisraha metsa uuendamise tagamiseks.
•Lageraie tegemiseks vajalikud tingimused, küpsusdiameeter,
elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud, minimaalsed liitumisajad, liitumise kohustus eri omanike kinnistutel, lageraielangi suurus kaitse- ja tulundusmetsas.
•Raiumise õiguse tõendamise kohustus metsas raie tegemisel.
•Toore koorimata okaspuupuidu väljavedamise tähtajad.
Kirjeldatud muudatuste kohta saab infot Riigi Teatajast: metsaseadus (RTI, 4.07.2006, 30, 232) ja metsa majandamise
eeskiri (RTL, 9.01.2007, 2, 16).
Siinkohal toome riigiasutuste kontaktandmed, kust saab metsaseaduse ning selle rakendusaktide kohta vahetut ning
asjatundlikku nõu:
Metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse tegevusvaldkond on
metsa inventeerimise, metsamajandamiskavade koostamise,
metsa uuendamise ja kaitse korraldamine ning asjaomaste
andmekogude pidamine. Kontakttelefon on Tartus 733 9464,
Tallinnas 677 1301. Interneti kodulehe aadress: www.metsad.ee
Erametsakeskuse tegevusvaldkond on erametsanduse toetamine. Kontakttelefon 652 5333. Interneti kodulehe aadress:
www.eramets.ee
Keskkonnateenistused: Harjumaa – tel 672 2972, Hiiumaa –
tel 462 2831, Ida-Virumaa – tel 332 4401, Jõgevamaa – tel 776
2410, Järvamaa – tel 384 8689, Läänemaa– tel 472 4722, Lääne-Virumaa–tel 325 8400, Põlvamaa – tel 799 8198, Pärnumaa
– tel 447 7388, Raplamaa – tel 484 1170, Saaremaa– tel 452
7777, Tartumaa– tel 730 2242, Valgamaa – tel 766 6130,
Viljandimaa – tel 435 5610, Võrumaa – tel 786 8369.
Täpsemad kontaktandmed on keskkonnaministeeriumi kodulehel: www.envir.ee.
TÕNU SEPP
AS Holmen Mets

Muudatused sotsiaaltoetustes
Alates 1. jaanuarist 2007:
•Eestkostel ja perekonnas
hooldusel olevate laste toetus
tõusis 600 krooni võrra – 900
kroonilt 1500 kroonini.
•Elluastumistoetust 6000 krooni saavad ka eestkostel ja peres
hooldusel olnud lapsed. Siiani
toetati iseseisva elu alustamisel ühekordse elluastumistoetusega lastekodudes kasvanud
lapsi.
•Vanemahüvitise määr on
2007. aastal 2690 krooni, hüvitis alampalga suuruses 3600
krooni ja maksimaalne hüvitis
21 624 krooni.
•Matusetoetuse suurus on
2007. aastal 2 600 krooni.
•Ohvriabi seaduse muudatusega tõsteti makstava hüvitise
suurust 70 protsendilt 80 protsendini vägivallakuriteoga tekitatud varalisest kahjust. Hüvitise maksimumsumma tõusis
50 000 kroonilt 150 000 kroonini, ohvri surma korral makstavate matusekulude hüvitise
määr tõusis 5500 kroonilt 7000
kroonini.

•Toetused represseeritutele
tõusid 3000 kroonini. Tervishoiuteenuste, retseptiravimite
või taastusravi tuusiku (isikutele, kellele on määratud vanaduspension või kes on üle 63
aasta vanad) maksimummäär
tõusis 2500 kroonini (2006.
aastal 2000 krooni), koos 500
krooni transpordihüvitisega on
aastane hüvitis 3000 krooni.
•Toimetulekupiir tõusis 900
kroonini üksi elavale inimesele või pere esimesele liikmele
ning 720 kroonini pere teisele
ja igale järgnevale liikmele.

Muudatused 2007. aasta
jooksul:

•Alates 1. aprillist on keskmine
vanaduspension 4390 krooni
(tõus 11,29 %).
•1. juulist tõstetakse lapsetoetus alates pere kolmandast lapsest 900 kroonini. Samaaegselt
lõpetatakse kolme- ja enamalapselise pere toetuse ehk kvartalitoetuse maksmine.
•1. juulist on isadel võimalik
saada vanemahüvitist siis, kui
laps on 70 päeva vanune vara-

sema kuue kuu asemel.
•Septembrist hakatakse maksma lapsetoetust ka õppijatele,
kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse
baasil kutseõppeasutuses teistes õppevormides kui päevane
õppevorm (õhtuõppes, kaugõppes ja ilma põhihariduseta
kutseõppes).

Tervishoiu valdkonnas
alates 1. jaanuarist 2007:

•Hambaravihüvitis tõusis 150
kroonilt 300 kroonini aastas.
•Üle 63aastastele inimestele
makstav hambaproteesihüvitis
tõusis seniselt 2000 kroonilt
4000 kroonini.
•Jõustus määrus, millega paljude meditsiiniseadmete käibemaks tõusis 5 protsendilt 18
protsendini. Soodustusega 5%
jäid muu hulgas kõik ravimid,
puuetega inimeste abivahendid, imikute mähkmed jne.
(Kogu nimekiri on avaldatud
Riigi Teatajas).

Töövaldkonnas alates
1. jaanuarist 2007:

TIIA URM,
Kanepi valla
sotsiaalnõunik

•Töötuskindlustusseaduse

Registreeringu õigsuse kinnitamine
* Vastavalt majandustegevuse registri
seaduse § 26 peab ettevõtja esitama vallavalitsusele iga aasta 15.aprilliks kinnituse
registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja
registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotluse alusel on möödunud rohkem kui 3 kuud.
* Vallavalitsus peatab ettevõtja registreeringu, mille andmeid ei ole kinnitatud,
15 päeva möödumisel tähtpäevast arvates.
* Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringu õigsuse kohta, kustutab vallavalitsus peatatud registreeringu 6 kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates.
* Asudes kinnitama oma registreeringu
õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmed majandustegevuse registri veebilehel http://www.mkm.ee/mtr

või vallasekretäri juures. Kui selgub, et
mõningad andmed vajavad muutmist,
kasutada registreeringu muutmise vormi
(taotluse vormid, lisa 17 ning sellele vastav juhend) ning teha registreeringu andmetes vajalikud muudatused.
* Registreeringu õigsuse kinnitamise
eest ei tule tasuda riigilõivu.
* Äriregistrisse registreeritud ettevõtjal
on võimalus registreerimistaotlusi esitada
ja õigsust kinnitada elektrooniliselt. Lisateave MTR-i avalehel ja juhend aadressil:
http://x-tee.riik.ee/eit/
* Kindlasti tuleb kontrollida ka ettevõtja andmete õigsust (taotluse vormi punkt
1). Taotluse vormis tuleb näidata ettevõtja
aktuaalsed kontaktandmed (aadress ja sidevahendite andmed).
* Kui ettevõtja on teinud hooajalise re-

Metsandusest Erastvere mõisas
(Algus eelmises lehes)

Mõisapark rajati
perekonna mälestuseks
Erastvere mõisa härrastemaja ehitati Marie Eugenie von UngernSternbergi päevikute järgi tema isa
sünniaastal 1816. Ta kirjutab: ,,Peahoone juurde istutati ilupuid ja põõsaid. Osa pargi alleesid ja väärispuid
istutati 1837. aastal. Parki ümbritses
kivipostide külge kinnitatud aed, mille Kanepi-poolsel väraval oli väike
neljaastmeline trepp. Pargis peeti vabalt faasaneid ja metskitsi. Härrastemaja ees oli suur muruplats, kuhu oli
istutatud sümmeetriliselt kolm suurt
põõsast ja lilleplatsid, mis varjasid ka
majandushooneid. Hoone pargipoolses küljes kasvasid kaks suurelehelist
ameerika pärna ja kaks vana saart,
mille ees oli lipuvarras. Teisel pool
maja oli 1806. aastal istutatud iidne
kask, mille suure oksakupli varju oli
paigutatud ümmargune söögilaud.
Toidulauda rikastasid talulaste korjatud maasikad, mustikad, vaarikad,
pohlad ja seened ning jahimeeste
saak: loomad ja linnud. Mõisa suure
saali akendest avanesid kaks siseõue,
kaks lillepeenarde ja ülejäänud pargi
ja järve poole. Veranda ees oli kaks
kiviposti, ühel neist aastaarv 1859.”
Praegune park rajati mõisate ülemvalitseja Otto Schulze juhtimisel
1871. aastal. Schulze oli Räpina paberivabriku omaniku vend, nii võisid
Räpina lossi juurde kuulunud park ja
aed head eeskuju pakkuda. Nähtavasti
toodigi pargi rajamiseks tammeistikud sealsest puukoolist. Pargi istutasid ja seda hooldasid talupojad.
Mõisast viisid teed Võrru, Urvastesse,

muudatus: kui taotleja ühe kalendripäeva töötasu on suurem
kui kolmekordne kindlustatute
Eesti keskmine kalendripäeva
töötasu, arvutatakse hüvitis
selle alusel.
•Sotsiaalmaksu kuumäär tõusis 2000 kroonini kalendrikuus. Riik tasub sotsiaalmaksu
lapsehooldustasu, vanemahüvitise ja töötu abiraha saajate
ning kaitsejõududes ajateenijate eest.
•Töötutoetus tõusis seniselt
400 kroonilt 1000 kroonini
(töötutoetuse päevamäär 32,90
krooni).
•Riik tagab ravikindlustuse
kõikidele tööturuametis arvel
olevatele aktiivselt tööd otsivatele töötutele. Kindlustuse
saavad nad võrdsetel alustel
töötutoetuse saajatega kuni
üheksaks kuuks ehk 270 päevaks.

Erastvere mõis.

Puskarru. Nende äärde istutati kasealleed. Erastvere mõisalt Hansi-Jüri
talu päriseks ostnud talumehel Juhan
Kalgil Tebane külast (Milvi Hirvlaane
vanaisal) lasus erikoormisena nende
alleede noorte kaskede kastmise ja
hooldamise kohustus. Praegu on nendest allesolevatest kaskedest enamik
juba väga vanad ja põdurad. Pargi
mäekünka ja härrastemaja vahel asus
kõrge telliskivist müüriga piiratud
mõisaaed, kus olid ka triiphooned viinamarjade kasvatamiseks. Aiamüür
on osaliselt säilinud. Mõisa kärneri
jaoks oli ehitatud keskusse maja ja
kärneriks oli ka praegu pargi eest
hoolt kandva Kanepi LKS tegelase
Aare Kapteini emapoolne vanaisa perekonnanimega Kattai. Taluaiad said
esimesed istikud ja eeskujud mõisast.

Pargi väärtuslikem osa on
põline tammik
Erastvere mõisa park ei ole eriti liigirikas, siin leidub harilikku kuuske,
harilikku mändi, arukaske, harilikku
pärna, harilikku vahtrat, harilikku
tamme, harilikku saart. Ainsaks võõrpuuliigiks on Siberi nulud. Mõisast
suundub piki järve kallast allee, mis
algab elupuudega ning lõpeb pärnadega. Marie Anna Eugenie kirjutab:
,,Lai maaliliste pärnadega ääristatud
allee viis kolmveerand versta pikkuselt piki järvekallast läbi pargi. Järve
äärde olid istutatud ka mõned pärnad
ja mõisahoone järvepoolses küljes oli
nn pärnasaal, mille moodustasid latvadega kokkupõimunud 8 hiiglasuurt
pärna, mis olid Marie isa ja tema 7 õevenna sünni puhul istutatud ja kand-

gistreeringu, milles on märgitud alguse ja
lõpu päev, siis tuleb ka selline registreering kinnitada, sest selle registreeringu
alusel kaupleb ettevõtja järgmisel aastal.
Registreeringu õigsust peavad kinnitama kõik Kanepi valla ettevõtjad ja FIEd,
kes on registreeritud majandustegevuse
registris 2004., 2005. ja 2006. aastal.
NB!
Ettevõtjad, kes pole üldse kantud
majandustegevuse registrisse, tehku
seda kohe!
Info tel 797 6311; 504 1307 või e-post:
oie@kanepi.ee

sid nende nimesid. Pargi sissekäiku ilmestasid sihvakad nulud oma kaunilt
taeva poole püüdlevate latvadega.
Need oli Marie isa enda poolt külvatud seemnetest võrsunud puud, mis
istutati nimelistena Marie ja tema
õdede-vendade sünni puhul, et nad
tooksid lastele headust ja õnnistust.”
Allee kõige jämedama pärna ümbermõõt on 4,15 m ning tema tüves on
tühimik, millesse vabalt inimene ära
mahub. Allee ja järve vahele jääb looduskaitse all olev Erastvere tamm
(ümbermõõduga 3,50 m), mis on istutatud arvatavasti 1806. a ning on seega umbes 200aastane. Pargi kõige
väärtuslikum osa on looduskaitsealune tammik. Tammikus asuvale mäekünkale oli 1883. a rajatud UngernSternbergide pärandkalmistu ja Marie
nime kandev kabel-kirik. Kirik lammutati lõplikult 1948. aastal Erastvere
hooldekodu poolt, kalmistu rüüstati.
1996. aastal nägid võssakasvanud perekonnakalmistut esmakordselt viimased Erastvere mõisa liini esindajad
Saksamaalt Gerd ja Martha von Ungern-Sternbergid. Nende finantseerimisel raiuti võsa ja korrastati perekonnakalmistu ning 1997.a püstitati
Marie kabel-kiriku varemetele mälestuskabel, millele anti viimase Eestis
sündinud Erastvere mõisa omaniku
Gerhard von Ungern-Sternbergi mälestuseks tema poja poolt Gerhard
von Ungern-Sternbergi nimi (Hirvlaane, 2001). Nende finantseerimisel
restaureeriti 2005.a ka vana punasest
telliskivist hoone järve kaldal Erastvere erihooldekodu jumalateenistuste
tarbeks ja nimetati Gerd von UngernSternbergi vanaisa mälestuseks Conradi kabeliks.

ÕIE PÕDER,
vallasekretär

Erastvere tammik on
hästi läbi uuritud
Erastvere tammikut on uurinud
metsateadlased Paul Reim (1923),
Elmar Kaar (1961), Mart Reim, Tõnu
Reim (1991) ja Priit Kask (1998).
Koorastest pärinev Paul Reim koostas
Erastvere tammiku kohta oma Tartu
Ülikooli metsaosakonna lõputöö. Hiljem sai Paul Reimist esimene TÜ
metsaosakonna lõpetanud metsandusdoktor ning tunnustatud haavauurija.
Paul Reim leiab, et tammiku juurdekasvu languse põhjustab kohaliku
muldkonna ebapiisav viljakus.
1998. aasta pargi inventuur näitas,
et surnud ja surevaid puid oli 16 %,
normaalsest hõredama võraga tervelt
55 %. Oma metsateaduskonna lõputöös Erastvere metskonna huvimetsandusest kirjeldab tammiku kasvu ka
Reget Kalamees. Tammikus ei leidu
ka küllaldast järelkasvu, arvestatavad
on vaid üksikud 5-10aastased nulud ja
2-3aastased tammed.
Tammikut on pikka aega entusiastlikult hooldanud looduskaitsetegelane
Aare Kaptein. Hoogtööpäevi on korraldanud pargis Looduskaitse Seltsi
Kanepi osakond. Peamisteks töödeks
on olnud kuivanud ja murdunud puude koristamine, võsaraie, muru niitmine ja teede hooldamine. Looduskaitseobjektina on park Keskkonnateenistuse valitseda, kuid hooldust ja
korrastamist ning puhkevõimaluste
loomist korraldab praegu RMK Puhkemajanduse osakonna KiidjärveKooraste puhkeala, mille juhataja on
Ain Erik.
PRIIT KASK,
RMK Erastvere metsaülem,
geograafiamagister
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane
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Võimalus osaleda
liikumise Kodukant
projektis
ÕPPIV KÜLA
Liikumine Kodukant kuulutab välja
konkursi, leidmaks 15 külaseltsi osalema
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meede 1.1.
programmist rahastatud projekti ,,Õppiv
küla” õpiettevõtete koolitustel ja väljaarendamisel.
Projekti ,,Õppiv küla” läbivaks ideeks on
keskustest kaugemal asuvates külamajades luua elukestva õppe keskused ning
käivitada seal õpiettevõtted. Õpiettevõtted on Eestis täiesti uus algatus, kus täiskasvanud aasta jooksul oma ühise toote
või teenuse väljaarendamise ja rakendamise kaudu omandavad juhtimise, turunduse, suhtlemise, raamatupidamise jne
vajalikke oskusi, mis võimaldavad paremini konkureerida tänasel tööturul või
ise ettevõtjaks hakata.
Projektis osalevale külaseltsile pakume:
•Külaseltsi ühe esindaja koolituskursust õpiettevõtte juhendajaks.
Koolituskursuse maht on viis kahepäevast moodulit:
I moodul 4.-5. aprill 2007
II moodul 3.-4. mai 2007
III moodul 27.-28. september 2007
IV moodul 24.-2.5 jaanuar 2008
V moodul 28.-29. veebruar 2008
Kodutöödena moodustatakse oma seltsi
juurde õpiettevõte, kus osalevad kohaliku piirkonna inimesed, kes soovivad
omandada teadmisi ja kogemusi ettevõtluse alustamisest, selle protsessist ja lõpetamisest.
•Õpiettevõttes osalevate inimeste koolitust, ühest õpiettevõttest 4-6 inimest.
Koolituskursused toimuvad kolmes piirkonnas, koolituskursuse maht on kolm
kahepäevast moodulit.
Saared, Läänemaa, Raplamaa ja Pärnumaa 25 osalejat:
I moodul 12.-13.04.07; II moodul 31.051.06 .07; III moodul 10.-11.01.08
Kagu-Eesti, Tartumaa, Viljandimaa 25
osalejat:
I moodul 19.-20.04.07; II moodul 7.8.06.07; III moodul 17.-18.01.08
Virumaa, Jõgevamaa, Harjumaa, Järvamaa 25 osalejat.
I moodul 26.-27.04.07; II moodul 14.15.06.07; III moodul 24.-25.01.08
•Õpiettevõtte töö külaseltsi juures
toimub projektimeeskonna nõustamisel
12 kuud: aprillist 2007-aprillini 2008.
Oma väljaarendatud toodet/teenust tutvustatakse Eesti külade VII Maapäeval
17.-19.august 2007. Projekti toetusel
koostatakse iga õpiettevõtet tutvustavad
voldikud.
Osalemistingimused:
•Osaleda sooviv külaselts peab olema
ametlikult registreeritud MTÜ, kes on
tegutsenud vähemalt aasta.
•Külaseltsi kasutuses peab olema külamaja.
•Külaselts näeb oma külamaja arendamises olulisel kohal piirkonna inimeste
koolituskursuste korraldamist ehk soovi
muutuda kohaliku elukestva õppe pakkujaks.
•Valmisolek kaasata piirkonna inimesi
ning koos nendega välja arendada kohalikud tooted-teenused.
•Kuna projekti jooksul käivitatakse seltsi juures majandustegevus, peab seltsil
olema raamatupidaja ja toimiv seltsi juhtimine.
•Külaseltsi ja omavalitsuse tugev koostöö. Projektis osaleda sooviv külaselts
peab saama kokkuleppe kohaliku omavalitsusega projektis osalemise (3000
krooni) kaasfinantseeringu tasumiseks.
Muid osamakse projektis osalemine
juurde ei too. Osalejatele tasutakse projekti eelarvest koolituse sõidukulud, majutuse ja toitlustuskulud ning kõik programmiga seotud kulud.
Sooviavaldus projektis osalemise kohta palume saata hiljemalt 7. märtsiks
aadressil: eha15@mail.ee
Avaldusel palume ära tuua külaseltsi
esindaja koos kontaktandmetega, kes
hakkab osalema õpiettevõtte juhendajate
koolitusel, ja neli kuni kuus inimest oma
piirkonnast, kes osalevad õpiettevõtte
töös ning koolitustel. Samuti palume
lahti kirjutada eespool toodud tingimustele vastavus.
Lisainformatsiooni saab küsida projektijuht EHA PAASILT, tel 517 0214,
eha15@mail.ee.

Noortekeskuse tegemistest
Üks põnev kohtumine toimus 19. jaanuaril, kui
Epp ja Liina Margna eestvedamisel külastasid meie
noortekeskust Läti Balvi ja Ape noortekeskuste
liidrid. Kaasas oli ka üks vabatahtlik Saksamaalt,
kes on tegus praegu Balvi noortekeskuses.
On toimunud mitmed töötoad, kus tegime ettevalmistusi Koolitantsuks, meisterdasime kingitusi ja
kaarte sõbrapäevaks, valmistasime oma noortekeskuse paberit ja toimus teisigi põnevaid ettevõtmisi.
PidÏaamapidu toimus 9. ja 10. veebruaril koos
kooli huvijuhiga. Käisime diskol, valisime filmide
paremusjärjestuse ja vaatasime neid üheskoos.
Põnevust pakkusid mängud ja ehete meisterdamine.
Tänan tublisid korraldajaid Kaid, Kertut, Kead,
Kerlit ja Gertrudi. Suured tänud Tuuli ja Deivi
emale, kes aitasid kaasa.
12.–17. veebruarini oli noortel võimalus osa saada Kanepi gümnaasiumi ja noortekeskuse korraldatud sõbranädalast, tähistasime sõbrapäeva ja toimus
playback show.
16. ja 17. veebruaril külastasid 20 noort Veriora
noortekeskust, viisime kaasa Kanepi valla ja gümnaasiumi sümboolikaga meeneid. Vastuvõtt oli väga
meeldiv. Noored sobisid omavahel hästi ja plaanis
on jätkata ühiseid ettevõtmisi.
18. veebruaril aitasid noored korraldada Kanepi
valla vastlatralli Keramäel. Selle üritusega lõpetasime sõbranädala.
20. veebruaril lasime vastlaliugu Latikumäel,
pärast jõime noortekekuses teed ja sõime küpsiseid.
Terve veebruarikuu käis lauatenniseturniir,
millest kokkuvõtted teeme märtsikuu lõpul.
22. veebruaril olime Valgjärve valla noortekeskuse avamisel.
Noortekeskuse märtsikuu plaanis on loeng „Kuidas saada kurjategijaks?”.
7. märtsil kell 15.15 toimub noorteaktiivi koosolek „Sinu arvamus loeb”. Oodatud on kõik prae-

Playback show
Kanepi gümnaasiumis

Vastlapäeval

Külas Veriora noortekeskuses.
gused liikmed ja need, kes tahavad kaasa rääkida, et
noortekeskus ikka tõeliselt noorte oma näoga oleks.
Tule ja tee ettepanekuid ürituste planeerimiseks ja
läbiviimiseks!
Jätkub nooremate seas populaarne ,,Lõbus tund”,
mis toimub 10. märtsil kell 12.
12. ja 15. märtsil on meeskonna töökoosolek
pidÏaamapeol osalejatele.
16.-17. märtsil toimub pidÏaamapidu-2 (eelregistreerimine 9. märtsiks).
17.-25. märtsini on koolivaheaja üritused.
23. märtsil oleme Koolitantsu piirkondlikul festivalil Võrus.
Infot saab noortekeskusest.
ANNIKA LADVA,
noortekeskuse juhataja

20. veebruaril tegid Keramäel vastlasõitu kõik
algklasside õpilased, kõik pika liu tegijad said auhinnaks kommi. Kommi sai ka kommiraja läbimise eest,
kui hoo pealt said rajale pandud kommi kaasa haarata. Kõige keerulisem oli aga slaalomisõit kelguga, kui
tuli lipukesi korjata. Kõige rohkem lipukesi korjas
Rauno Põdder 4.kl ja Marie-Rahel Lail 2.kl. Algklasside vastlapäeva medalid kujundas Alo Pullmann.
Vanema klassi õpilastest kogunes viimaste tundide
ajal paarkümmend liulaskjat Latikumäele.
Paarissõidus võitsid I koha Tanel Pettai 11.kl ja
Lauri Konsa 9.kl; II koha said Kristjan Siimann 8.kl
ja Kaider Viljat 11.kl; III koha Mari Neissaar ja
Kinne-Riin Reest 5.kl.
Pikema liu sõidu võitsid kõige fantaasiarikkama
sõidukiga Lauri Konsa, Märt Torop, Roomet Helbre
9.kl ja Martin Metsalu 10.kl; II koht Kaider Viljat
11.kl ja III koht Kinne-Riin Reest.
AINO MÕTTUS,
huvijuht

Koolitants 2007 on juba alanud!
Põlvamaa tantsupäeva edasipääsejate seas olid
Kanepi gümnaasiumist järgmised tantsud ja eripreemiate saajad: Vabatantsu rühmas: Kama2 „Ainult
roheline lubab…” – leidlike motiivide eripreemia;
Las Käia „Isikukood”–Joonas Tagelile stiilse esituse
eripreemia. Estraaditantsus: Las Käia „My Number
One" – rõõmsa värvikuse eripreemia; Show-tants:
Kama2 „Sigade revolutsioon" – terviklikkuse eripreemia tantsud „Hit me” ja „Temptation”.
Kõik eespool nimetatud tantsud jätkavad võistlemist piirkondlikul festivalil Võrus 23.märtsil. Hoiame pöialt, et ka Koolitants 2007 lõppkontserdile Tallinna 27.-29.aprillil oleks Kanepi tublidel tantsijatel
põhjust sõita. Harjutame selle nimel ikka nädalavahetustel edasi.
Tantsuõpetajad
BRIT PIKKUUS ja ANDRE LAINE

Maakondlikus mälumängus oli
Kanepi gümnaasium edukas
Riviõppus Kanepi gümnaasiumi 11. klassi riigikaitse tunnis.
Õpetaja Peeter Pau.
2päevastel õppustel Kaitseliidu deid. Põlvas kohtume üle nädaPõlva malevas koos klassivenna late, rühmas on 22 noormeest ja
Tõnis Krosmanniga. Õpime sü- kolm tüdrukut. Selle kursuse lävendatud õppekava järgi riigikait- bimine annab meile reamehe auset, relvade ehitust, märtsikuus astme ja kaitseväkke teenima
algavad õppused. Sõjatopograa- minnes oleme juba omandanud
fia tundides õpitud teadmisi kasu- noorteaja tarkused.
ROBERT HANSEN,
tame aga väliõppustel, samuti si11. klassi õpilane
depidamise teadmisi ja vahen-

Muuseum kohvriga koolis!
Põlva Talurahvamuuseumi
töötajad on välja pakkunud huvitava töövormi: nad on valmis tulema kooli ja kaasa võtma mõned
huvitavad eksponaadid, mida
saab kohvrisse peita.
Esimene kohvriga külaskäik
toimus 30. jaanuaril Kanepi gümnaasiumi 5. klassi õpilaste ajalootundi. Külla tulid Reet Roop ja
Marge Luude.
Eelnevalt olime kokku leppinud, et räägime rahvakalendri
veebruarikuu
tähtpäevadest:

Koolielu uudiseid
Playback show toimus 15. veebruaril, esinesid
kuus rühma ja külalised Võru Kesklinna gümnaasiumist. Võitjateks osutusid Vanilla Ninja laul ,,Cool
Vibes”, esinejad Mari Neissaar, Doris Järv, Maarja
Lattik, Kinne-Riin Reest, Erki Plato 5.klassist ja
Cheetah Girlsi laul ,,Cinderella”, mille esitasid 7.
klassi õpilased Reelika Aland, Reeli Helbre, Sandra
Nukk 7.klassist ja 9.klassist Tuuli Teever. Mõlemad
grupid lähevad kooli esindama 4.aprillil Põlvasse
Play-Back Fest maakondlikule festivalile. Äramärkimist Ïürii poolt leidis ka ,,Scotty doesn´t know” 5.
klassi poiste esituses.

Riigikaitseõpetus Kanepi gümnaasiumis
30.jaanuaril astus 11. klassi
riigikaitse õppetundi sõjaväevormis noor mees. Algas esimene
riigikaitse õppetund, kus õpetajaks lipnik Peeter Pau, kelle põhitöökoht on Lõuna Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna preventsioonitalituses. Ta tegeleb aktiivselt ka Kaitseliidu Põlva malevas.
Esimestes tundides õppisime
sõdade ajalugu, milles eestlased
on osalenud. Huvitavad olid ka
tänapäevased auastmed mere- ja
maaväes, millest enamikul polnud mingit ettekujutust. Oleme
veel õppinud tänapäeva sõjalisi
kriisikoldeid ja kuulsamaid eestlasi-sõjaväelasi läbi ajaloo: Johannes Laidoner, Johan Pitka, Alfons Rebane ja paljud teised. Viimases tunnis oli teemaks tänapäeva kaitseväe distsipliin ja käsuliinid.
Minu jaoks ei ole kõik tundides enam võõras, vaid päris tuttav
õpetus, sest ühinesin Kaitseväe
korraldatud sõduri baaskursusega
(SBK). Nädalavahetustel oleme
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küünlapäev, vastlapäev ja tuhkapäev.
Seekord õpilased ei teadnud, et
neid ootab üllatus. Kohver ise oli
juba vaatamist väärt! Tunni algul
õpilased meenutasid, kuidas rahvakalendri päevi tähistatakse,
kuid keegi ei teadnud, kuidas
vanasti küünlaid tehti ja milliseid
tööriistu selleks vaja läks. Kohvris olid peidus nii esiemade telgedel kootud pitsilised heegelduste ja tikitud soovidega käterätikud kui ka pruudi pulmade

aluspesu. Kõik said katsuda linatakku ja sellest värtnal keerutatud
linast lõnga.
Muuseumipedagoog Marge
Luude oli koostanud ka töölehed,
mille täitmine jäi aga järgmisse
tundi. Õpilased leidsid, et tuleb
muuseumi minna, vanaaja elu on
nii erinev tänapäevasest.
TIIU LEPPIKUS,
Kanepi gümnaasiumi
ajalooõpetaja

Talvised tegemised Põlgaste koolis
Lasteaed-algkooli lapsed käisid metsas loomadele toitu viimas. Veebruaris tähistati koos
sõpruskoolidega Kääpalt, Kanepist ja Valgjärvelt
sõbrapäeva playboxiga. Sellel aastal sai erilise tunnustuse osaliseks ansambel Nexus, keda kehastasid
Katriin Arras ja Anneli Lukats Põlgaste lasteaiast.
Kõige enam oma etteasteks vaeva näinud ansambel
Lordi Kääpalt tunnistati parimaks. Sõbrapäeva peol
õpiti mõned seltskonnatantsud Irina Kruusla juhendamisel, oldi koos väikese puuviljalaua ääres, tantsiti kultuurimajas diskori plaadikeerutuse järgi ning
kõigile jäi päeva meenutama väike kingitus.
Vastlapäev on üks väheseid rahvakalendri tähtpäevi, mida on tähistatud iga riigikorra ajal. Pärast
vastlaliu laskmist Tõlli mäel said lapsed koolimajas
õppida vanarahva erinevaid tegevusi. Oma küla
toredad inimesed tulid juhendama taku- ja näpunööri tegemist, vastlavurride valmistamist ning villase lõnga ketramist. Põline põllumees Jüri Läll
rääkis lastele lina tähtsusest ja selle kasvatamisest.
Kogutud teadmiste kinnistamiseks toimus viktoriin,

mille võitis lasteaia võistkond.
Märtsikuu on teatrikuu, siis uurime teatrite ja
näitlejate lugusid ning käime Tartus Vanemuises.
Naistepäeval on tüdrukutele mõeldud üritused nii
lasteaias kui koolis. Emakeelepäeva tähistame koos
raamatukogu ja kultuurimaja töötajatega. 19. märtsil, koolivaheajal toimub juba teist korda käsitööpäev kõigile huvilistele. Seekord maalime puidule ja riidele, teeme vitspunutisi ja lindude pesakaste.
Tänan Asta Puru ja Irina Kruuslat, Põlgaste Maaelu
Seltsi liikmeid, kes on toetanud ja aidanud kaasa
Põlgaste laste ürituste korraldamisel.
Hea meel on ka sellest, et kool saab sellel aastal
du‰iruumid ning vanale koolimajale uued aknad.
Kevadel tahame meie haridus- ja kultuuritempli
ka maantee poole nähtavamaks muuta. Ootame
heade inimeste abi, kellel sae- või veovõimalusi
ning muid abikäsi pakkuda, helistage tel 517 7638.
ENE VEBERSON,
Põlgaste Lasteaed-Algkooli
juhataja

Mälumängu võitis Kanepi gümnaasiumi võistkond. Võitjad lähevad esindama maakonda vabariiklikule mälumängule! Esimesi kohti saadi veel teisigi.
10.-12.kl vanuserühmas saavutas I koha võistkond
koosseisus Nigol Kaste, Mari Rüütli, Liisi Tagel ja
Mihkel Pihl; II koha meie teine võistkond koosseisus
Kadi Seeme, Egle Rüütli, Signe Ladva, Jaanus Pähn.
8.–9.kl vanuserühmas saavutas II koha võistkond
koosseisus Anete Kramp, Liisi Jalas, Gertrud Kivirand ja Toomas Horma; III koha võistkond koosseisus Mirell Lattik, Laine Lilleoja, Katre Neissaar ja
Tuuli Teever.

Tublimad matemaatikud Kanepi
gümnaasiumis
Matemaatika olümpiaadi koolivooru võitjad:
5.klassist Ivor Turba ja Veronika Vestrik;
6.klassist Helene Leht ja Lisanne Tamm;
7.klassist Anastassija Malkova ja Enri Leht;
8.klassist Karoliina Lail ja Helina Ziugand;
9.klassist Sandra Demit‰eva.
Matemaatikanädalal lahendasid nuputamisülesandeid: 12.klassist Mari Rüütli, Tõnis Tagel, Silver
Suurniit, 11.klassist Avo Plato, Tõnis Krosmann,
Olavi Luiv, Liis Seeme (8.kl), Kadri Plaado(11.kl),
Anastassija Malkova (7.kl), Tauri Kirsipuu (10.kl)
Maakonna noorte matemaatikute laagris Rõuges
tegelesid kaks päeva matemaatikaülesannete lahendamisega Enri Leht ja Peeter Piip 7.klassist.

Tervisepäev Kanepi gümnaasiumis
15. märtsil toimub Kanepi gümnaasiumis 1.–9.
klassi õpilastele tervisepäev 10. kl õpilase Krista
Koitla kirjutatud ja auhinnatud projekti ,,Tervem
elu, pikem elu” alusel.
Päev algab kell 9 piduliku avamisega, millele
järgneb virgutusvõimlemine. Päeva jooksul toimuvad
loengud tervislikust toitumisest ja tervetest eluviisidest. Koostatakse sportlik nädalaplaan, toimuvad
sportlikud mängud ja teatevõistlused õues, ajurünnak
,,Kuidas muuta meie kool tervislikumaks?” Ka koolilõuna tervislikkusele on sel päeval suurem tähelepanu. Päev lõpeb matkaga Jõksi metsa, kus järgneb
mäng „Aarete otsimine”. Ootame rohket osavõttu!
AINO MÕTTUS,
huvijuht

kanepi märts 2007
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Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Ei ole jäädav pakase valjus,
päikese pilkudest ei kustu soe,
korduvaid rõõme elus on palju,
veidi ka muresid,
kuid see ei loe.

MÄRTSIS

87
Kalju Reedi
27.03. Jõgehara küla

86
Gustav Nilbe

22.03. Magari küla

Meeta Vals
24.03. Jõksi küla

85
Alla Tuhand

24.03. Magari küla

84
Aliise Valge

5.03. Sõreste küla

Johanna Sõlg
14.03. Lauri küla

Salme-Renate Hallap
25.03. Erastvere küla

Kanepis tegutseb MTÜ Silere
Kas teate, kus tegutseb Kanepis
MTÜ Silere ja millega ta tegeleb?
Mina ei teadnud ja seepärast
läksin vallavanema juhatamise
peale neile külla, et siis teistelegi
valla lehe kaudu teada anda.
Endist Eda baari teate kindlasti,
kuid poe poolt enam sissepääsu
pole, nurga tagant läheb tagasihoidlik uks, pole veel siltigi ukse
kõrval. Käimas on remonditööd
kokku seitsmes ruumis, neist
kolm on peaaegu korras ja kahes
on üritusedki toimunud.
Endised baariruumid on ümber
kujundatud loengusaaliks 30 kuulajale ja baariruumis saab loengute vaheajal kohvi pakkuda. Esimesed koolitused on juba toimunud. Edaspidi on need ruumid
mõeldud lisaks koolituste läbiviimisele ka pidude korraldamiseks,
mida saab kokkuleppel tellida.
Kunagi hiljem, kui on kokkade
koolitus toimunud, avatakse ehk
ka avalik söögikoht. Kuid toitlustamisega tegelema hakkamine
pole nende põhiline tegevus. Silvi
ja Ere jutustavad oma tegevuse
algusest töö tugiisikutena.
„Töö tugi Kagu-Eestis” oli
kaks aastat tagasi esimene kogu
Kagu-Eestit hõlmav töö tugiisikute projekt, mida toetas Euroopa
Sotsiaalfond. Seesama tegevus on
nüüdseks edasi arenenud, on käivitatud Euroopa Sotsiaalfondi toetusel jätkuprojekt „Töö tugi

Kagu-Eestis 2. Tööklubidest töötubadeni”. Jätkub eelmises projektis alustatud tugiteenuse
pakkumine,
et
võimalikult
rohkem töötuks jäänud inimesi
väljaõppele suunata ja neid tagasi
tuua aktiivsesse tööellu, mitte lihtsalt maksta töötu abirahasid ja sotsiaaltoetusi.
Uue projektiga
liitunud 18 omavalitsuse seas
Põlva- Võru- ja Valgamaalt on ka
Kanepi vallavalitsus. Silvi ja Ere
olid tegijatena oma ideedega olemas ning koostöös tegevus käivituski.
Käidi Jõgevamaal Tabiveres
vaatamas, kuidas tegutseb sealne
töötute aktiviseerimise keskus.
Seal valmis ESF toetusel terve
maja, kus on väga erinevad töötoad, kus pikaajalised töötud õpivad tööharjumusi, püüavad leida
motivatsiooni, et uuesti pöörduda
tagasi tööjõuturule. Sotsiaalministeerium ja Tööturuamet toetavad
seda tegevust.
Silvi ja Ere näitavad ruume,
mis on remontimisel, ja räägivad,
mis tegevusi neis tubades tegema
hakatakse, kui remonditööd lõpetatud. Juba praegu on Tööturuamet tellinud tööharjutuse teenust
ning selle raames käivadki remonditöödel inimesed. Praegu on arvestatud keskmiselt kolm kuud, et
tuua pikaajaline töötu tagasi aktiivselt tööturule. Silvi arvab, et
kahjuks on kolmest kuust vähe,

kui inimene on ikka 10-12 aastat
olnud töötu.
Tuleviku suhtes on nii Silvi kui
Ere optimistlikud, sest nad leiavad, et tööle asumise muresid on
tänapäeval palju. Uue ameti või
ümberõppega seoses on neil kogemusi, mida nad saavad jagada,
kutsuda kohapeale lektoreid. Kohalikega on neil hea suhelda, sest
nad võtavad iga nende juurde
pöördunud inimest eelarvamustevabalt, teadmata nende endist
tausta või muid probleeme, mis on
neil inimestel takistanud varem
tööd leida, ja tegelevad vaid töö
leidmise probleemiga. Kogemustele toetudes kinnitavad nad üheskoos, et on vaja julgustada inimesi töökohti otsima ka kaugemalt,
sest hea töökoht ja eneseusk kompenseerivad mitmekordselt kodus
nukrutsemise ja enesehaletsemise. Tuleb lihtsalt endaga aktiivselt
tegelema hakata ja Kanepi inimestele on selline võimalus lausa
kohapeale kätte tulnud
Jõudsime kokkuleppele, et Silvi ja Ere tulevad kooli lõpuklasside õpilastele rääkima, kuidas
edukalt tööturule jõuda, millised
on noorte võimalused.
Infot saab: Silvi Labat, tel 514
6185 ja Ere Kukk, tel 504 2489.
Soovime edu MTÜ Silerele
tänuväärses ettevõtmises!
Külas käis TIIU LEPPIKUS

KULTUURIÜRITUSED
Kanepi kultuurimaja

6. märtsil kl 13.30 kinobuss näitab filmi
„Laulev revolutsioon". Pilet 25 kr. Jutustaja
Linda Hunt (Oscari-võitja). „Laulev revolutsioon" on ameerika filmitegijate Maureen
Castle Tusty ja James Tusty nägemus Eesti
lähiajaloost.
9.märtsil kl 21 peoõhtu kohvilauas.
*Naistepäevaüllatus. Esineb Haaslava meeskoori kammerkoosseis Kalev Lindali juhendamisel.*Tantsuks ansambel Dolores.*Koht
lauas ettetellimisel 35 kr, kohapeal 50 kr.
14. märtsil kell 18 emakeelepäev teelauas.
Külalisesinejad Kanepi gümnaasiumist ja
Saverna näiteringist (kultuurimaja ja raamatukogu ühisprojekt).
23. märtsil kl 21 noorteõhtu.
Soovilugusid valib dj Kepu. Pääse 25 kr.
23. märtsil tantsurühmade osavõtt maakondlikust anripäevast Krootusel.
8. aprillil kell 14 titetrall. 2006. aastal
Kanepi valda sündinud kodanike tunnustamine.
13. aprillil sõnakunstnike osavõtt maakondlikust Ïanripäevast Vana- Koiolas.
13. aprillil kell 21 noorteõhtu.
Muusikapuldis dj Tulvo Ilves. Pääse 25 kr.
4. mail peoõhtu kohvilauas.
*Meeleolu loob Põlvamaa Noorte Meeste
Koor.*Tantsumuusika Rein ja Sirje Kurg,
Heldur Jõgioja.*Koht lauas ettetellimisel 35
krooni, kohapeal 50 kr.
Info tel 797 7593 või 529 5848,
Meeli Rammul.

Põlgaste kultuurimaja
9. märtsil kell 21 naistepäevapidu ansambliga Naabri Valve, üllatuskülaline, pääse 35
krooni.
14. märtsil kell 14 emakeelepäev raamatukogus.
16. märtsil kell 20 disko dj Kepu, pääse 25
krooni.
20. märtsil kell 12 klubi Elulõng liikmete
sünnipäevade tähistamine.
22. märtsil kell 19 ,,Kiitus kosjakontorile”,
Saverna näiteringi etendus.
23. märtsil memmede tantsurühm Krootusel Ïanripäeval.
13. aprillil kell 21 naljakuu puhkeõhtu ansambliga H.A.A.G.
19.–23. märtsil koolivaheaja üritused õpilastele.
Info tel 797 3324, Asta Puru.

83
Elleonora Vaher
5.03. Närapää küla

Leida Reedi

9.03. Jõgehara küla

82
Harald Truija

11.03.Põlgaste küla

Jekaterina Sarik
12.03. Soodoma küla

81
Viktor Laan

3.03. Kanepi alevik

Haljand Ingver

9.03. Kaagvere küla

Aleksander Turu

26.03. Erastvere HK

80
Volfriid Sarik

8.03. Soodoma küla

Endla Rüütli

16.03. Kaagvere küla

75
Aasa Meitern

Kanepi naisrahvatantsu rühma liikmed koos juhendaja Helju Leivaga.

Õnnitleme elurõõmsat rahvatantsujuhti Helju Leiba!

9.03. Kanepi alevik

Erich Vassar

29.märtsil kolmveerand sajandit tagasi sündis
Võrumaal tütarlaps, kellele kerged tantsujalad sündides kaasa antud. Kuidas muidu on ta jõudnud
poolsada aastat teistelegi tantsusamme seada.
1957.a lõpetas Helju Tallinna Kultuuri haridusala Kooli klubitöö ja rahvatantsu erialal, kus sai
Ullo Toomi rühmas tantsides parima tantsupraktika. Esimeseks töökohaks sai Kanepi kultuurimaja, lisandusid võimlemise ja rahvatantsu tunnid
koolis. Nais- ja segarahvatantsurühmadega on võetud osa mitmetest üldtantsupidudest ja maakondlikest rahvapidudest. Pikka aega oli Helju põhitöö
Kanepi raamatukogu juhatamine (1961–1988).
Paljudele on meelde jäänud tantsuetendused
piirkondlikel rahvapidudel, kodukandipäevadel,
jaanipidudel. Tantsupisikuga on nakatatud mitu

14.03.Peetrimõisa küla

Helju Leib

29.03. Kanepi alevik

70
Milvi Ilmas

4.03.Kaagvere küla

Eevi Neostus
14.03. Põlgaste küla

65
Eduard Torbek

6.03. Koigera küla

August Lusti

7.03. Kanepi alevik

Kaljo Valge

põlvkonda kanepilasi, kes kannavad uhkusega
tantsutraditsiooni edasi.
Tänasel päeval jõuab Helju juhendada nelja
rühma: Kanepi ja Põlgaste memmede rühmad,
segatantsurühm Valtser ja naisrahvatantsurühm.
Lisaks iganädalastele tantsutundidele on rohkesti
esinemisi valla, maakondlikel, piirkondlikel ja
üleriigilistel üritustel, Valtseriga käidi suvel Lätimaal.
Tantsijad on tänulikud Heljule, kes on oma elu
pühendanud tantsule ja jagab jätkuvalt armastust
tantsu vastu meile kõigile!

Head tervist ja rõõmurohkeid päevi
edaspidiseks!

Kõigi endiste ja praeguste tantsijate nimel
Kanepi naisrahvatantsurühma tantsijad

10.03. Põlgaste küla

Anni Tomba

10.03. Hurmi küla

MÄLESTAME

16.03. Kanepi alevik

HILDA-SINAIDA KAAS
27.01.1915–31.01.2007
Kooraste küla
KALJO KOLLOM
9.07.1941–4.02.2007
Kanepi alevik
ELSA SAAG
22.10.1928–11.02.2007
Soodoma küla
AIN OJA
14.02.1966–15.02.2007
Põlgaste küla
ÜLO ASI
11.08.1950–16.02.2007
Hurmi küla

Õie Rand

Helve Konsap

Sirje Liivapuu ja Peeter Oja perre Rebaste külas
sündis 4. veebruaril poeg

27.03. Hino küla

Malle Mürk

SILVER OJA

29.03. Kanepi alevik

Kadri Tageli ja Elar Odeni perre Kooraste külas
sündis 4. veebruaril poeg

1.03. Erastvere küla
Soovime tugevat tervist ja
jõudu edaspidiseks kõikidele
sünnipäevalastele!

Diana Jõgisuu ja Priit Viini perre Jõgehara külas
sündis 10. veebruaril poeg

60
Küllikki Kõiv

TOOMAS-MARTEN ODEN
STEN VIIN

KANEPI VALLAVOLIKOGU
ja VALLAVALITSUS

KANEPI TEATAJA

Kas sul on madal enesehinnang või sa tunned
ennast üksikuna ja pole oma eluga rahul? Oled
masenduses ja energiat napib? Oled vastuvõtlik
haigustele? Ühesõnaga – su elul pole enam maitset!
SINUL ON MURE,
MINUL ON TAHE SIND AIDATA!
Psühholoogiline nõustamine gestaltteraapia meetodil aitab sul ennast paremini mõista, avastada
endas seni tundmatuid ressursse. Arusaamine oma
tegelikest tunnetest ja vajadustest on sul abiks
suuremat rahulolu pakkuvate valikute tegemisel
elus.
Nõustamine on tasuta!
KONFIDENTSIAALSUS GARANTEERITUD.
Võta ühendust mobiiltelefoniga 5333 3030
või õhtuti lauatelefoniga 797 7781
Helgi Vassar, GIS International Taani gestalterapeutide väljaõppe 4. kursuse üliõpilane, praktikant.

Kolme valla tantsuvõistlus
Juba 8. korda!
Üritus toimub 20. aprillil kell 15 Valgjärve põhikooli võimlas. Oodatud on kõik tantsuhuvilised
noored Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallast.
Vanuserühmad: 1.-3.klass; 4.-6.klass; 7.-9.klass;
10.-12.klass.
Iga tantsutrupp esitab 2 tantsu.: üks vabalt valitud
teemal ja stiilis pikkusega 3 minutit, teine ergutustants
(cheerleaderid jm) pikkusega kuni 1 minut.
Tantsijaid hindab ürii, kuhu kuuluvad tunnustatud
tantsuinimesed. Hoolsat harjutamist ja kohtumiseni
Valgjärvel!

Järgmine Kanepi Teataja ilmub aprillis 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.

