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KANEPI TEATAJA
Aprill 2008 Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Volikogu
20. märtsi istung
Päevakord:
1. Kuritegevusest Kanepi vallas 2007.
aastal.
Kuulati valla vanemkonstaabel Silver
Hinto ettekannet, kus ta märkis, et võrreldes 2006. aastaga on vallas kuritegevus vähenenud. 2006. aastal pandi toime 91 kuritegu, 2007. aastal 59 kuritegu. 2007. aastal toime pandud 59 kuriteost avastati 38 ja eelmise aasta kuritegudest 4. Kõige rohkem on toime
pandud salajasi vargusi.
Otsustati valla vanemkonstaabli esitatud informatsioon kuritegevuse kohta teadmiseks võtta.
2. Revisjonikomisjoni akti arutamine.
Revisjonikomisjoni esimees Kalev Kongo tutvustas volikogule revisjonikomisjon akti, millega anti hinnang vallavalitsuse tegevusele. Revisjonikomisjoni
otsuse kohaselt vastas vallavalitsuse tegevus kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja volikogu vastuvõetud
määrustele ja otsustele.
Otsustati langetada otsus nr 14 ja kinnitada revisjonikomisjoni akt.
3. Vallavara võõrandamine.
Otustati võõrandada avaliku suulise
enampakkumise korras kinnistu ,,Erastvere koolimaja” hinnaga 100 000 krooni ja kinnistu ,,Põlgaste kultuurimaja”
hinnaga 100 000 krooni. Otsus nr 15.
4. Vallavalitsuse koosseisu täiendamine.
Vallavanem Aivar Luts tegi ettepaneku
täiendada vallavalitsuse koosseisu kultuuri- ja spordinõunikuga, kelle ülesandeks on valla kultuuri- ja spordielu korraldamine ja selleks eelduste loomine
ning Kanepi kultuurimaja töö juhtimine. Tööle hakkaks ta Kanepi kultuurimajas.
Otsustati vastu võtta määrus nr 12
,,Vallavalitsuse struktuuri täiendamine”.
5. Vallavara omandamine.
Otsustati osta Kanepi vallale ASilt Mahta Kütus maa nimetusega ,,Jäätmejaama”, suurus 938 m2, hind 10 000 krooni.
Otsus nr 16.
6. Kanepi valla prügiveo haja- ja tiheasustuspiirpiirkondade määramine.
Volikogu esimees Vahur Tohver märkis,
et eelmisel volikogul oli kavatsus määrata prügiveol hajaasustuspiirkonnaks
kogu Kanepi vald. Selline lähenemine
oleks aga seadusevastane. Peab lähtuma maakonnaplaneeringust, kuna Kanepi valla üldplaneering ei ole valmis.
Maakonnaplaneeringu järgi on tiheasustusala terve Kanepi alevik. Kui valmis saab valla üldplaneering, siis ka
Põlgaste.
Otsustati sõnastada §5 lõige 1 järgmiselt: korraldatud jäätmeveo konteinerite tühjendamissagedus Kanepi valla
tiheasustusega aladel on vähemalt üks
kord kuus, hajaasustusega aladel vähemalt üks kord kvartalis.
Võeti vastu määrus nr 13 ,,Kanepi valla
korraldatud jäätmeveo tingimuste ja
korra muutmine”.
7. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Maanõunik Aare Plato tutvustas otsuse
eelnõu muuta kinnistu Telli sihtotstarvet. Otsus nr 17.
8. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks astumine.
Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni
esimees Annika Ladva selgitas Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevust ja seda, mida annab Kanepi
noortekeskusele selle liikmeks olek.
Tegemist on mittetulundusühinguga,
mis on katusorganisatsiooniks riigi
noortekeskustele. Olles liige, saab tasuta koolitusi, samuti on võimalik taotleda projektide jaoks raha Euroopa tõukefondide kaudu ja olla informeeritud
noortekeskuste tööd puudutavates
küsimustes. Otsustati nõustuda ühenduse liikmeks astumisega. Otsus nr 18.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER
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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Kas me sellist Eestimaad tahame?
Tee korda oma kodu ümbrus ja osale
heakorrastustöödel!
,,Teeme ära!”
Kanepis
Seoses üleriigilise prügikoristusaktsiooniga ,,Teeme
ära 2008” käisid Annika Ladva, Janis Kukk, Kadi Seeme,
Hip Kõiv ja Egle Rüütli pühapäeval, 6. aprillil Kanepi valla
ebaseaduslikke prügihunnikuid kaardistamas. Leiti 23
prahikuhilat. Varem olid Joonas Leib ja Kristel Kund kaardistanud umbes kolm neljandikku kogu valla territooriumist. Kokku on Kanepi vallas
kaardistatud 70 prügihunnikut.
,,Teeme ära 2008” prügikoristuspäev leiab aset 3. mail.
Kutsume kõiki aktiivseid inimesi kampaaniast osa võtma.
Eriti on oodatud autohaagistega grupid.
Eestis on vaja umbes 40 000
inimest, et kogu kaardistatud
prügi ära koristada. Kanepist

Kevad muudab looduse kauniks, kuid enne sulatab ta lume alt nähtavale palju sellist,
mida me näha ei tahaks. Üleriigilise kampaania ,,Teeme ära!” eestvõtjad kutsuvad kõiki
eestimaalasi 3. mail heakorratöödele, veel on
võimalik liituda. Ka oma kodutänava ja majaümbruse korrastamine kuulub kevade
juurde. Tekkinud prügi tuleb käidelda vastavalt prügieeskirjale.
Kanepi vallavalitsus on kuulutanud välja
konkursi spordi- ja kultuurinõuniku ametikoha täitmiseks. Ootame tööle inimest, kes suudab valla kultuuri- ja sporditegevust koordineerida ning kultuurimajast kõikide Kanepis
tegutsevate laulu-, tantsu-, noorte-, spordi-,
käsitöö- ja külaseltside keskuse kujundada.
Maikuu algus on kõikides koolides, lasteaedades ja kodudes emadepäevateemaline.
Margit Lail meie vallast valiti mullu aasta
emaks. Perekond Laili lapsed on kodust kaasa saanud aktiivse elukoiaku, huvi muusika
vastu, nad leiavad aega tantsuga tegelda ja
sporti teha. Lasterikkas peres kasvavad lapsed, kes märkavad ka teisi enda ümber, hoiavad kokku ja aitavad üksteist. Meie valla kõige lasterikkam ema on aga Liilia Lukats. Lukatsite pere kümnest lapsest on vanemad juba
tööealised, nooremal on kooliminekuni mitu
aastat aega.
Kevad on töörohke kõigile maainimestele.
Ka vallas käivad mitme projekti ettevalmistustööd, nendest aga pikemalt järgmises lehes.
Soovin jõudu heakorrastustöödeks ja ilusat emadepäeva kõigile peredele!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Kanepi valla
õpilasmalev
alustab tööd
on registreerunuid 30, aga
võiks olla rohkem. Kodulehel
www.teeme2008.ee saab kampaaniaga tutvuda ning näeb
valdade kaupa ka prügikaarte.
Oodatud on ka sponsorid,
kes annetaksid prügikotte, töökindaid ja aitaksid transpordi-

TEADE
Kanepi vallavalitsus korraldab ajavahemikus 21.–27. aprillini ohtlike jäätmete
tasuta kogumise ja äraveo. Jäätmeid saab
üle anda Põlgaste tanklas asuvas ohtlike jäätmete punktis (pöörduda tankla töötaja poole).
Vajaduse korral korraldatakse jäätmete kokkuvedu valla transpordivahendiga (tel 797
6312).
Ohtlikud jäätmed on vanad akud, õlijäätmed, õlifiltrid, värvi-, laki- ja liimijäätmed,
päevavalguslambid, elavhõbedajäätmed, vanad ravimid, patareid, pestitsiidid, kemikaalid, külmkapid, olmeelektroonika (telerid,
raadiod, arvutid).

vahenditega.
Ühendust tuleks võtta tel
517 2799 (Annika Ladva) ja
tel 5635 9623 (Joonas Leib).
EGLE RÜÜTLI ja HIP KÕIV,
Kanepi gümnaasiumi 11.
klassi õpilased

Hea Põlgaste küla elanik!
Tule 27. aprillil kell 11 Põlgaste küla
KORISTUSTALGUTELE.
Teeme prügist puhtaks teeääred, üldkasutatavad kohad ja platsid.
Koguneme kaupluse kõrval olevale
platsile. Pärast tööpäeva ootab väike
üllatus. Tule ise ja võta sõber kaasa!
Info: Ainar Põder, tel 511 1840.
•Toetavad Arke Lihatööstus, OÜ Lt
Projekt, Kaska-Luiga talu, OÜ Sale
Autokaubad, OÜ Raudnagel, Põlgaste
Motomehed.

Kanepi vallavalitsus pakub ka käesoleval
aastal 13-17aastastele noortele võimalust
osaleda töö- ja puhkelaagris.
Noored saavad neli tundi päevas jõukohast
tööd teha ja samas aktiivselt puhata. Noorte
ülesanneteks on enamikus heakorratööd valla
objektidel: kalmistul, pargis jne.
Pärastlõunase aja täidavad sportlikud tegevused, meeskonnatöö harjutused, väljasõidud jne.
Laager toimub Kanepis ja Põlgastes ning
kestab kümme tööpäeva. Kõigil on võimalus
osaleda 29.-31. juulini Põlvamaa õpilasmalevate kokkutulekul Saarjärvel.
Noore osalustasu on 300 krooni (T-särk,
kokkutulek), sellest on lapsevanema osalus
(ühe lapse kohta) 150 krooni, teise poole
tasub Kanepi vallavalitsus.
Õpilasmaleva töös osalemiseks tuleb täita
avaldus, blankette saab Kanepi valla noortekeskusest.
Lisainfot küsi Annika Ladvalt telefonil 517
2799 või annika.ladva@gmail.com.
Põlgaste rühma avaldused saab Ene Vebersoni käest, info telefonil 517 7638.
Täidetud avaldus tuleb tagastada enne 22.
aprilli.
ANNIKA LADVA

Kaitseväe õppus

Kanepi valla KEVADLAAT
toimub laupäeval 10. mail kella 9–14
Kanepi gümnaasiumi staadionil.
Kella 10–11 laadaüllatused Ivar Saarelt,
kella 11–13 ansambel Kukerpillid, lastele batuut.
Jälgi reklaami!
Infotelefonid 797 6311 ja 797 6312.

JVÕK Kuperjanovi ÜJP korraldas Kanepi
valla territooriumil ajavahemikul 14.–17.
aprillini luurekompanii õppuse.
Õppuse käigus kasutati Kooraste ja Lajavangu piirkonnas iga päev kella 8–18 imitatsioonivahendeid (paukpadrunid).
Õppusel osales 80 kaitseväelast ning kasutati 18 maastikuautot ja nelja veoautot.
KT

Hooli oma südamest!
Seoses südamenädalaga tuletab perearst
Vaike Meesak meelde, et igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 18 ootab ta kepikõnnile.
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Kulu põletamine on keelatud
Kulupõletus on kõikjal Eestis kuni
sügisvihmadeni keelatud. Lõuna-Eesti päästekeskus ja keskkonnainspektsioon kavandavad
reide kulu põletamise keelu rikkujate tabamiseks. Keelust üleastujaid ootab rahatrahv
kuni 18 000 krooni, samuti tuleb kulupõlengu
põhjustajal tasuda tekitatud keskkonnakahju.
Inspektorid ning päästekeskuse korrapidajad kontrollivad reidide käigus ka tuleohutusnõuete täitmist lõkke põletamisel. Lõkke tegemisel tuleb eelkõige kinni pidada omavalitsuse
territooriumil kehtivast heakorraeeskirjast.
Lõkke tegemine ja prahi põletamine võõral
maal on igal juhul keelatud. Maaomanik peab
mõistma, et kulu või prahti süüdates langeb
kogu vastutus tule tegijale. Seega soovitame

jälgida ka naabreid, kas nad peavad kinni kulu
põletamise keelust ning lõkke tegemisel tuleohutusnõuetest.
Lahtist tuld ei tohi teha hoonetele lähemal
kui 15 meetrit ja metsale lähemal kui 30 meetrit. Lõkkease tuleb mittepõleva pinnasega
ümbritseda ja esmased tulekustutusvahendid
käepärast hoida.
2007. aasta 1. aprillist jõustunud keskkonnaministri määruse „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine” muudatusega keelustati kulu põletamine
pärast lume sulamist.
Lõuna-Eesti päästekeskus

Eesti Energia korraldab elektritöid
kodu- ja äriklientidele
Kui varem tegi Eesti Energia elektritöid vaid
oma vastutusalasse kuuluvas elektrivõrgus, siis
alates eelmise aasta novembrist pakub energiafirma oma klientidele terviklikku sise- ja väliselektritööde teenust. Uuteks teenusteks on
elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine ja
ümberehitamine ning elektripaigaldise tehniline
kontroll.
Elektritööde teenuseid pakub Eesti Energia
ühtviisi nii kodu- kui ka äriklientidele. Ettevõtte
Kagu-Eesti piirkonna juhtivkonsultandi Andrei
Denisovi sõnul korraldatakse kõiki elektriga
seotud töid, esialgu vaid mitte avariitöid.
„Otsustasime elektritööde teenusega turule
tulla, sest selle vastu on olnud klientidel huvi.
Kliendil on mugav, kui ta saab kõik elektriga
seotud teenused ühest kohast tellida; lisaks on
meil kogu Kagu-Eestit kattev teenindusvõrk,”
ütles ta. „Enamasti ei ole kliendid elektriala
inimesed, mistõttu leitakse meie abiga elektriettevõtetega lihtsamini ühine keel.”
„Aasta jooksul plaanime elektritööde teenuseid Kagu-Eesti piirkonnas pakkuda vähemalt
100 kodu- ja ärikliendile.Tegelik projektide arv
sõltub nii nõudlusest kui ka projektide keerukusest,” lausus Denisov. „Lisaks on kavas laiendada teenust lähitulevikus nõrkvooluga seotud
töödele, mille alla kuuluvad arvuti- ja televõrgud, tulekahju- ja valvesignalisatsioonid. Paari

kuu pärast hakkame rentima ehitusaegseid elektrikilpe ajutiste võrguühenduste kasutajatele.”
Elektritöid saab klient tellida kohalikus
klienditeenindusbüroos või vormistades taotluse veebilehel www.elektritood.com.
Et pakkumise tegemist lihtsustada, tuleks
kliendil kohe esitada ka võimalikult palju lisamaterjale, näiteks objekti projekt või majaplaan.
Vajaduse korral täpsustab Eesti Energia projektijuht tellimust ja meie valime kliendi jaoks välja parima hinnapakkumise. Hinnapakkumise
sobivuse üle otsustab klient, seejärel sõlmitakse
töövõtuleping. Pärast lepingu sõlmimist juhib
Eesti Energia projekti kulgu, suhtleb ise tööde
tegijaga ning vastutab tööde kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest.
Eesti Energia annab tehtud tööle kaheaastase
garantii.
Lugupidamisega
GEA TOOMEMÄGI,
ASi Eesti Energia äriklientide ja
võrgumüügi valdkonna assistent
tel 715 5614
ANDREI DENISOV
e-mail: andrei.denisov@energia.ee
tel 512 3201

Emakakaelavähk on
ennetatav
Emakakaelavähk on esinemissageduselt teine pahaloomuline kasvaja naistel kogu
maailmas. Iga sekund diagnoositakse kahel naisel vähieelsed muutused. Iga minut
diagnoositakse ühel naisel
emakakaelavähk. Iga 2 minuti
tagant sureb üks naine emakakaelavähki. Emakaelavähk on
tõsine haigus.

Kuidas
emakakaelavähk
tekib?
Emakakaelavähk on ainus
vähiliik, mille tekitaja on kindlalt teada – see on HPV (Human Papillomavirus) ehk inimese papilloomiviirus, mis levib peamiselt sugulisel teel.
HPV püsimisel naise organismis hakkavad toimuma rakkude haiguslikud muutused, mida naine ise ei tunne, vaid peab
naistearsti juures kontrollima.
Peaaegu 70% seksuaalselt
aktiivsetest täiskasvanutest on
oma eluea jooksul nakatunud
mõne HPV-tüübiga. Viiruse
olemasolu ja tüüpi saab kindlaks määrata HPV-testiga, mis
on valutu protseduur ja mida
tehakse naistearsti juures tavaläbivaatuse käigus.

Palju seda esineb?
Emakakaelavähk on noorte
(15- kuni 44aastaste) naiste
hulgas surma põhjustavatest
pahaloomulistest kasvajatest
Eestis ja Euroopas teisel kohal,
Eestis diagnoositakse igal aastal ligikaudu 170 uut emakakaelavähi juhtumit. Emakakaelavähil on ligi 10aastane
peiteaeg, mil seda on võimalik
veel edukalt ravida. Kurb on
see, et paljud naised jõuavad
arsti juurde siis, kui vähk on

juba kaugele arenenud ning suremus on seetõttu kõrge. Eesti
naiste vähisurmade hulgas on
esikohal rinnavähk ning sellele
järgnebki emakakaelavähk.

Kuidas saan end
kaitsta?
Kuna ravi viiruse vastu puudub, aitab emakakaelavähki
ennetada ainult korrapärane
arstlik kontroll, vaktsineerimine ja vähieelsete muutuste puhul emakakaela õigeaegne ravi.
Emakakaelavähi ennetamine jaotatakse kolmeks:
1) esmane ennetustegevus –
HPV/emakakaelavähi vastane
vaktsineerimine;
2) teisene ennetustegevus emakakaela sõeluuringud;
3) kolmandane ennetustegevus - emakakaela vähieelsete
seisundite ravi.
Emakakaelavähk ei teki
aasta-paariga, selle arenemiseks on vaja pikemat perioodi,
õigel ajal avastatuna on see
kergesti diagnoositav ja ravitav. Mõnes mõttes on emakakaelavähk n-ö hea vähk, sest
talle eelnevad vähieelsed seisundid, emakakaela düsplastilised muutused. PAP-testiga on
võimalik hinnata, kas rakud on
korras või esineb kõrvalekaldeid. Kui avastatakse haiguslikke muutusi või nn vähieelseid seisundeid, jälgitakse naisi tähelepanelikumalt ning
arsti tuleb külastada tihedamini. Teadaolevalt avastatakse
emakakaelavähk kõige sagedamini neil, kellele viimase
viie aasta jooksul ei ole PAPtesti tehtud. Seetõttu on emakakaelavähi ennetamiseks oluline käia regulaarselt, soovita-

tavalt kord aastas naistearsti
juures kontrollis. Vähieelsete
seisundite väljaselgitamiseks
korraldatakse emakakaelavähi
sõeluuringuid (PAP-teste).
Sõeluuringu sihtrühmaks on
30–59aastased naised.
Aastal 2008 kutsutakse
emakakaelavähi sõeluuringule
1978., 1973., 1968., 1963.,
1958. ja 1953. aastal sündinud
ravikindlustatud naised.
Kogu selle aasta jooksul
kutsutakse eeltoodud sünniaastate naised kirjaliku kutsega
uuringule elukohajärgsesse
naistenõuandlasse. Sel aastal
on kirjaliku kutse saajate nimekirjas üle 35000 naise. Ka
Eestis on alates 2006/2007.
aastast HPV-nakkust ja seega
emakakaelavähi teket võimalik ennetada vaktsineerimisega.
Eesti Naistearstide Selts
soovitab vaktsineerimist alates
9ndast eluaastast. Vaktsineerimine on kõige efektiivsem enne suguelu alustamist. Vaktsineerimine ei kuulu Eestis veel
riiklikusse vaktsineerimiskavasse ning seetõttu peavad
vaktsineerida soovijad need
kulud ise kandma. Eestis on
praegu juba neli omavalitsust –
Jõgeva linn, Valjala vald, Tapa
vald ja Tõrva linn – kus kõik
12aastased tütarlapsed saavad
lasta end omavalitsuse kulul
vaktsineerida
HPV-viiruse
põhjustatud emakakaelavähi
vastu.
Emakakaelavähi bro‰üür
koos ennetusjuhistega on alla
laaditav Eesti Vähiliidu võrgulehelt www.cancer.ee.
VAIKE MEESAK,
perearst

Gustav Lind Ritsike laadast Kanepis
Paljud kanepilased teavad, mõned
ehk ka mäletavad Hurmist pärit Kanepi
kihelkonnakooli kasvandikku, kunagist
Kanepi postiljoni Gustav Lindu
(*16.12.1899 † 24.07.2000), kes suure
hoolega oma kodukandi ajalugu uuris.
Ta võttis aktiivselt osa kooli vilistlaspäevadest ja pidas ettekande omaaegsest Kanepi alevikust. Tema 100. sünnipäevaks andsid tema poeg Ago ja pojapoeg Peeter Lind välja mälestusraamatu
– Gustav Lind, ,,Minu mälestused
elatud sajandist”–, mis on olemas Kanepi kooli muuseumis ja ka valla raamatukogus. Agu Linnu lahkel loal pakume killukesi G. Linnu käsikirjalistest
materjalidest (koostatud 1978/79), kus
on juttu Kanepi laadast.
Kanapää kihelkonnas on laatu peetud
alates eelmisest sajandist järgmistes
kohtades: Ritsikel Erastvere vallas,
Puskarul Põlgaste vallas, Alamustil
Krootuse vallas, Tillel Krootuse vallas,
Kitsel Valgjärve vallas ja Sulbis Kärgula vallas. Nendest olid minu kodukoha lähedal neli esimest. Seal sai poisikesena käidud ja mõndagi on meelde
jäänud, eriti Ritsike laadast.
Ritsike laata peeti 1. oktoobril vana
kalendri järgi endise Ritsike kõrtsi juures Kanepi alevikust 1 km Kanepi-Otepää maanteed mööda, Ritsike talupidaja Zirkeli maa-alal. Laadakaupmehed
olevat maksnud Zirkelile vastavalt
müügiputka alla võetud maa-alale ühe
rubla piirides, Eesti ajal 1-2 krooni.
Putkade või telkide üleslöömiseks saadi
kohapealt eritasu eest ajutiseks kasutuseks latid ja lauad. Mõned kaupmehed
tulid juba laada eelpäeval kohale ja lõid
telgi üles, kus siis ka ööbisid. Rikkamad
kaupmehed lasid telgid üles lüüa tasu
eest talupidajal Zirkelil ja ise ööbisid
talus (andmed Zirkeli pojalt). Kaup

toodi kohale hobustega. Enamik kaupmeestest sõitis oma või palgatud hobusega laadalt laadale, sest laatu oli kaunis
tihedalt, peaaegu igal nädalavahetusel.
Kaupmeeste telgid asusid kahel pool
maanteed, samuti laada keskel ühe või
kahe rajatud kõnnitee ääres. Telk või
putka koosnes lattidest kokku löödud
raamistikust, millele oli tõmmatud
valge riie, müügileti poolt oli see lahti.
Kellel oli vähe kaupa, sellel oli telgi asemel valgest riidest suur sirm (vihmavari), mille all pakkus oma kaupa.
Kaupmehi oli Ritsike laadal nii 30-40,
peale selle talupidajad, kes müüsid oma
kaupa otse vankrilt. Suuremad laadakaupmehed olid Võrust ja Tartu linnast,
peamiselt eestlased. Laadakaupmeeste
hulgas oli ka juute ja mõni üksik venelane, kes siiski valdas ka eesti keelt.
Ritsike laadal oli peaaegu igal aastal
karussell, teistel ümbruskonna laatadel
seda ei olnud. Peale selle oli laadal (mitte küll igal aastal) mootorrattasõit tünnis, leierkastimees, mõned mustkunstnikud jne. Ritsike laat viidi 1936. või
1937. aastal üle Kanepi alevikku kiriku
taga olevale maa-alale ja siis peeti seda
neli korda aastas: 15. jaanuaril, 25.
aprillil, 20. augustil ja 14. oktoobril (uue
kalendri järgi). Laadapidamine lõpetati
Kanepis 1940. aastal. Teisi ümbruskonna laatu peeti järgmistes kohtades: Kitse
kõrtsi juures Valgjärve vallas 10.02. ja
13.11., Sulbi alevikus 13.03. ja 8.10.,
Puskaru kaupluse juures 20.03.,
Alamusti riigiviina monopoli juures
19.04., Tille kõrtsi juures Tilleorus 7.10.
(vana kalendri järgi).
Laadakaupmehed müüsid tööstuskaupadest riiet, pitsi, paelu, põllesid,
pearätte, niiti, nööpe, taskurätte, suupille, taskunuge, saapaid, kalosse, savikausse, taldrikuid, tasse ja veel mõnda

muud. Toidukaupadest saia (kaalusai),
safransaia (kollane), vesikringleid kopikas tükk, prantssaia, sarvesaiu, pisikesi
rõngaid roguskist nööri järgi aetuna,
kompvekke (Vähikaelad, piparmündikommid jt), samuti paberita purgikompvekke, jaanikõtru (kõvad tumepruunid
kõdrad), vorsti, pähkleid, präänikuid
jne. Müügil olid ka tubakas, paberossid
ja hülsid (paberist suitsud, mille sisse
topiti omatehtud tubakat). Jookidest oli
müügil mõdu (ilma gaasita magus meejook). Alkoholi laadal ei müüdud. Õlut
sai osta lähemast kauplusest, viina müüdi ainult monopolis. Laadal õitses althõlma viinamüük, seda näitas purjus
inimeste rohkus. Veel müüdi laadal laste
pildiraamatuid, õlivärvitrükis pilte, kirjutustarbeid, pildiraame, maalitud pilte
jne. Juturaamatute (ilukirjanduse) müüki ma laadal ei näinud. Rändraamatukaupmees Gustav Mikkelsaar kurdab
oma mälestustes, et laadaplatsi hind olevat kallis olnud, see takistanud laatadel
kirjanduse müüki.
Kaup oli asetatud riiulitele, letile ja
nööridega ülevalt alla riputatud. Mõned
kaupmehed pakkusid oma kaupa suure
häälega karjudes: „Neiukesed, noorukesed, astuge ligemale, tulge ostma sitsi,
pitsi, pearätte – odavaid ja häid!” Peale
tavaliste laadakaupmeeste müüsid kohalikud ja kaugemalt tulnud puutöömeistrid puunõusid (toobid, kapsa- ja
lihatünnid jne). Talupidajad müüsid
vankrilt õunu ja teisi aiasaadusi. Neil
laatadel, kus mina käisin, ma naiste
käsitöid müügil ei näinud, ja kes neid
töid oleks ostnudki, kui igas peres naised ise käsitööd tegid.
Igal laadal oli hobuste ost-müük.
Meie ümbruskonna taluperemehed käisid hobust ostmas-müümas enamasti
Kodijärve laadal Kambja vallas märtsi-

kuus. Seal oli siis suurem hobuselaat.
Alalised laatadel olijad olid mustlased:
mehed parseldasid hobustega, naised
ennustasid tulevikku kaartide ja käe
vaatamisega. Laadaliste hulgas kundesid leidus. Maanteel prooviti hobuse
jooksu, kas loomal on jalad terved.
Hobuse vanust määrati hammaste järgi.
Läikiv karv oli terve hobuse tunnuseks.
Hobuse müügi korral anti tavaliselt kaasa ka valjad (päitsed). Tsaariajal puudusid hobustel passid, siis esines sageli hobusevargusi. Laadal juhtus mõnigi kord
omanik oma varastatud hobust nägema.
Sellepärast käis varastatud hobuse omanik kaugematel laatadel, lootes sealt
oma hobuse kätte saada.
Talumehed müüsid laatadel lehmi,
lambaid, põrsaid. Loomade ülesostjateks olid lihunikud Võrust ja Tartust.
Lihunikud kogusid kokkuostetud loomad kokku ja ajasid karjana linna, selleks palkasid kohapeal kaks-kolm ajajat. Ka talupidajad ostsid laadalt lehma
või põrsaid. Lehma vanust arvati sarvedel olevate voltide järgi, piimaanni headust näitas udar.
Laadalt ei puudunud kerjused. Nad
istusid maanteekraavi kaldal ja laulsid
kirikulaule, müts raha kogumiseks kõrval maas. Mõni kerjus saatis oma laulu
viiuliga, sellel oli suurem menu. Laat
algas tavaliselt kell 9-10 ja lõppes
õhtupoolikul. Maal kestsid laadad üks
päev. Linnades oli mitmepäevaseid laatu, näiteks Võrus veebruaris terve nädal,
seda nimetati jaarmargaks. Laat oli
võrdlemisi kärarikas. Mõni lõõtspillimängija oli laadale pilli kaasa võtnud.
Siis istus oma või mõne tuttava vankril
ja mängis oma pilli, nii et ümbruskond
helises, kerjused laulsid, põrsad vingusid.
Kaugemale laadale sõideti hobusega,

lähemal asuvale laadale mindi jalgsi,
muidugi kui laadale midagi müügiks ei
viidud. Laadalised tulid tavaliselt vähem kui kümne versta kauguselt.
Laadale ei mindud mitte üksnes ostmamüüma, vaid ka niisama vaatama ja tuttavatega kohtuma. Laadale minnes riietuti nagu kirikusse minnes. Kui laat oli
lähedal, siis said ka teenijatüdrukud ja
sulased prii päeva ja palga arvel natuke
laadaraha. Ritsike laadale minekuks
said karjalapsed alati loa, sest seal oli
karussell ja laat toimus karja lauta jäämise ajal. Kojujäänutele toodi laadakostiks saia, kompvekke, jaanikõtru,
eriti lastele. Kaugemale laadale mindi
teatava sihiga, mitte niisama lõbu pärast. Meie ümbruskonnast käidi kaugematel laatadel: Oriku laadal 20. detsembril, Sulaoja laadal aprillis Kambja
kihelkonnas.
Laadal olikorravalvuriks kohalik valla urjadnik (politseinik), suuremal laadal nagu Ritsike ja Alamusti oli kohalikule urjadnikule abiks naabervalla oma.
Urjadnik kandis sinisest kalevist kullavärvi nööpidega ja pagunitega vormirõivaid ning vormimütsi. Vööl kandis ta
nahktaskus revolvrit ja puusal rippus
mõõk. Meie ümbruskonna laatadel juhtus kaklusi harva, seega korravalvuril
suurt tööd ei olnud. Küll tuli tal vahel
abiks olla hobusevarga tabamisel.
Selles kirjatükis oli juttu enne I
maailmasõda peetud laatadest. Eesti
Vabariigi ajal tuli laatu juurde. 1938.
aastal oli Eestis kalendri andmetel 1094
laata. Kõige rohkem laatu oli oktoobris
(168) ja kõige vähem juulis (36).
Gustav Linnu käsikirju lehitses
MILVI HIRVLAANE
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Ennetusprojekt ,,Tegijad 2008”
jõudis Kanepisse
Lõppes järjekordne etapp Lõuna
Politseiprefektuuri preventsioonitalituse eestvedamisel ja koostöös kohalike omavalitsustega korraldatud projektist „Tegijad 2008”.
Projekti II etapp toimus seekord
kevadisel koolivaheajal Kanepi gümnaasiumis.
Osalesid 12–16aastased noored
Kanepi, Otepää, Valgjärve, Veriora ja
Võru vallast.
See etapp oli loodussuunitlusega.
Õpetaja Rein Põdderi juhendusel
meisterdati lindudele pesakaste. Huvitav oli see, et pesakaste tegid suure
innuga ka laagris osalenud tüdrukud.
Teiseks näpuharjutuseks oli õpetaja
Helve Konsapi juhendusel vildist esemete valmistamine, sellest võtsid
omakorda huviga osa ka poisid.
Seekordse väljasõidu tegime loodusesse Käbliku tallu, kus aitasime
peremehel metsa alt oksi koristada
ning neid põletada. Pärast mõnetunnist metsa all rassimist pakkus peremees meile kosutavat suppi. Kui supp
oli söödud, rääkis peremees huvitavaid looduslugusid. Noored esitasid
hulgaliselt küsimusi jahinduse kohta
ning said lahkelt peremehelt ka vas-

tused.
Õhtu naelaks oli Põlvast pärit
noormees Kahru Kaasik, kes trikitas
kaarditega ja juuksekummidega.
Oma õla pani alla ka Kaitseliidu
Põlva maleva instruktor-noortejuht
Aile Vals, kes korraldas meeskonnatöö harjutusi. Selle tulemusena paranes noorte omavaheline suhtlemine.
Palju tehti sporti, mängiti saalijalgpalli, saalihokit ja võisteldi teatevõistlustes. Sportliku tegevuse organiseerimise eest suur tänu õpetajatele
Kadrile ja Maikenile ning abiturientidele Kadri Plaadole ja Sigrit
Vaaraskile.
Politseist olid üritusel kohal neljajalgsed sõbrad Elmundo ja Reks, neid
presenteerisid koerajuhid Tiina Kiik
ja Hillar Heil.
Seadusi ja head käitumist tuletasid
noortele meelde preventsioonitalituse
vanemkonstaablid Maarja Punak ja
Maris Orgusaar.
Loodusteemalise laagri koostööpartneriteks olid Erastvere ja Ilumetsa metskond.
Pidulikul laagri lõpetamisel anti
metskonnale üle 58 pesakasti. Need
pannakse üles Erastvere ja Ilumetsa

metskonna hallatavatesse metsadesse
ja loodusradade lähedusse.
Ennetusprojekti „Tegijad 2008”
raames toimub veel kaks kolmepäevast etappi.
Suvisel koolivaheajal oleme Veriora vallas Viluste põhikoolis, kus samuti toimuvad loengud, tehakse
meeskonnatöö harjutusi, jõustruktuurid tutvustavad oma tegevust, toimub väljasõit Meenikunno maastikukaitsealale.
Viimasel etapil oleme Mooste vallas välitingimustes ning etapp on militaarkallakuga. Etapi viimasel päeval
pannakse i-le täpp teenistusrelvadest
tulistamisega.
Lõpetuseks tänan omalt poolt OÜd
Jestec ja eraisikut Kaido Kõivu, kes
toetasid meie etappi vajaminevate
materjalidega. Aitäh!
PEETER PAU,
Lõuna politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna
preventsioonitalituse
juhtivkonstaabel,
ennetusprojekti
„Tegijad 2008” juht

7. aprillil külastasid Kanepi gümnaasiumi
Narva koolide direktorid ja õpetajad. Nende
külastus toimus integratsiooniprojekti raames, eesmärgiks oli tutvuda Lõuna-Eesti koolide huvitegevuse korraldusega, traditsioonide ja projektidega. Kanepi gümnaasiumis
tutvusid nad 12. klassi õpilaste kevadnäitusega, külastasid kooli muuseumi, kuulasid
õpilaskontserti. Huvijuht Aino Mõttus rääkis
meie kooli huvitegevusest, õpilaste omavalitsusest, kevadisest looduslaagrist ja algklassiõpilaste pikapäevakooli projektist. Eelmisel
kevadel osalesid meie looduslaagris ka Narva
koolinoored. Pärast kolmetunnist külaskäiku
sõitsid narvalased edasi Võrru.
MERIKE KASTE,
Kanepi gümnaasiumi direktor

Näituse avab Nigol Kaste.

Abiturientide kevadnäitus
Esmaspäeval, 7. aprillil oli Kanepi
gümnaasiumis juba kümnendat korda
abituuriumi korraldatav kevadine
kunstinäitus õpetaja Ele Kõivu eestvedamisel. Aasta 2008 on Eestis kuulutatud arhitektuuriaastaks ning näitus oligi sel korral just arhitektuuriteemaline, pühendatud Kanepi sümboliks olevale skulptorile August
Weizenbergile. Näitus avati koolimaja vanemas osas, mis on valminud
1937. aastal Eesti ühe kuulsama koolihoonete projekteerija arhitekt Arnold Matteuse projekti järgi.
Iga õpilane lõi isikliku visiooni nii
kunstist üldse kui ka selle seotusest
arhitektuuriga. Valminud olid väga
huvitavad maketid, projektid ning
abstraktsed maalid. Näituse avamisega kaasnes happeningi stiilis näitemäng, järgnesid sissejuhatavad sõnavõtud, tööde esitlused autoritelt, kriitiku hinnang ja kaitsekõne oma loometöö juures.
Omapärased olid nii vanaaegsete
taluhoonete maketid kui ka moodsa
kujundusega tulevikukodud. Kasutatud oli kõikvõimalikke materjale
klaasist, paberist ja tikkudest kuni

tehismaterjalideni. Mõned projektid
olid arvutiprogrammiga koostatud,
oli ka suuri seinamaalinguid. Tegijad
olid oma taieseid luues palju tunde
kulutanud.
Kunstinäituse avamisel osalesid
lisaks õpilastele lastevanemad, Põlva
maavanem Priit Sibul, Kanepi vallavanem Aivar Luts, koolijuhid Narvast
ning teisedki kunstilembesed uudistajad. Toreda üllatusena oli külas vilistlane Martin Medar, kes esitles kümme aastat tagasi valminud esimest
taiest, milleks oli grupitööna kaunistatud uks. Sellest kõik algaski, ka rühmatööd, mis nüüd on nii tavalised,
kuid siis olid veel haruldased.
Näitus toimus Kanepi gümnaasiumis juba kümnendat korda, aga oli
sellest hoolimata omapärane. Oluline
pole mitte ainult see, et koolis saab
oma loovust rakendada, vaid ka see,
et enne lõpueksameid leiavad abituriendid praktilist tegevust ja saavad
näidata, kuidas kooliaastad on neid
kujundanud. Näitust sai vaadata kogu
nädala kooli raamatukogus ja fuajees.
MARI-LIIS MEESAK,
abiturient

Kanepi gümnaasiumi õpilased
kohtusid kirjanikega

Kagu Kabujalakõsõ
oli ,,Koolitantsul”
väga edukas
Tänavuse ,,Koolitantsu” finaalis
saatis edu Andre Laine loodud eestiteemalist tantsu „Eesti veri, Eesti liha…Oll la lee”.
Kanepi noortest tantsisid „kabukeste” rühmas Hip Kõiv, Egle Rüütli, Kadi Seeme, Liis
Seeme ja Joonas Tagel.
Kagu Kabujalakõsõ pidas 4. aprillil oma 10. aastapäeva
pidu. On hea meel, et Põlvamaa noori koondavas tantsurühmas on läbi aegade tantsinud palju Kanepi noori. Ka
Andre Laine ise on ,,kabukeste” tantsijate seast kasvanud
ja sealt tantsuga tegelemiseks innustust saanud.
,,Koolitants 2008” finaali pääsesid Kanepi noored kahe
Andre Laine loodud tantsuga. Edukad oli 7.–9. klassi vanuserühmas ImPro vabatants „·ahh-matt” ja eestiteemaline tants „Torupilli jalad”. Tore, et 7.–9. klassi õpilastest
koosnev ImPro rühm oli oma koosseisult ja ka poiste osaluse poolest arvukaim.
Veel oli ,,Koolitantsul” võistlustules Andre Laine juhendatava Põlva Meie Stuudio show-tants „Kontrast”.

Kagu Kabujalakõsõ oma sünnipäevapeol.

„Küll om umbõ hää, et Contra külän käis, nüit om meilgi pää ulle mõttit täüs." 9.-12.klassi õpilased kuulasid huviga, kuidas oma kandi kirjamees Margus Konnula luges ja laulis oma vabavärsse, luuletusi ja
Foto: Aino Mõttus
haikusid.

ImPro vabatants „·ahh-matt”.

Õpilased käisid Tartus.
10. klassi õpilaste õppekäigu eesmärk oli kinnistada kunstiõpetuse
ja ajaloo tundides õpitud materjali.
Käidi Tartu ülikooli peahoones, ülikooli kunstimuuseumis, aulas, kartseris, Toomemäel, Jaani kirikus.
Ekskursiooni korraldas kunstiõpetaja Ele Kõiv, Tartus oli giidiks Epp
Tohver.
Foto: Ele Kõiv

Algklasside õpilased kohtusid Kanepi raamatukogu eestvõttel lastekirjanik Heiki Vilepiga. Tema rõõmsameelsed ja mõtlema panevad
luuletused meeldivad lastele. Oma lemmikluuletustest esitasid lapsed
väikese luulekava. Õpilastel oli kirjanikule hulgaliselt küsimusi luuletuste saamisloo kohta. Lapsed kuulsid ka selliseid luuletusi, mis ei olegi veel trükis ilmunud ja said kirjanikult raamatutesse autogramme.
Aitäh Heli Adamsonile Kanepi raamatukogust, kes on kirjanikke külla
Tekst ja foto: Helgi Vassilko, algklasside õpetaja
kutsunud.
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Tänavune beebipidu

Õnnitleme
maikuu juubilare ja
sünnipäevalapsi!

Kanepi vallavalitsus koos Kanepi ja Põlgaste kultuurimajaga alustasid uute väikeste
vallakodanike tunnustamise traditsiooni
2005. aasta kevadel. Toimub see üritus kevadpühade ajal ja sel aastal siis juba neljandat korda.
23. märtsil toimus beebipidu Põlgaste
lasteaias. Peole olid kutsutud eelmisel aastal
Kanepi vallas sündinud 10 tüdrukut ja 14
poissi koos vanematega. Piduliku vastuvõtu
avasid kultuurimaja juhataja Asta Puru ja
Põlgaste lasteaed-algkooli juhataja Ene
Veberson.
Tervituskontsert väikestelt Põlgaste esineÜhispilt tänavuse beebipeo osavõtjatega.
jatelt tekitas päevakohase meeleolu.
Foto: Ene Veberson
Vallasekretär Õie Põder tervitas ja tunnustas uusi vallakodanikke meenetega. Kõik
kui ka vanemaid.
lapsed said pehme mänguasja ning nimelise kleepAitäh kõikidele osavõtjatele!
suga albumi. Beebipeolisi ootas sööklas kaetud
ASTA PURU,
kultuurimaja juhataja
fur‰ettlaud, eraldi beebidele ja vanematele.
Lasteaia mängunurgad kutsusid mängima nii lapsi

Jälle tulevad uued päevad
tulevad üle su õue.
Toogu ikka päikesesära,
tervist ja õnne su põue.
Elsa Kongo
Jõksi küla
Voldemar Hurt
Põlgaste küla
Pärja Vaha
Kanepi alevik
Leili Huul
Põlgaste küla
Aino Kriveler
Rebaste küla
Kunda Reiman
Heisri küla
Eha-Elfride Ajalik
Kaagvere küla
Kaja Kerner
Põlgaste küla
Eldur Tiisler
Erastvere küla
Bernhard Külv
Jõgehara küla
Elfriide Ehte
Erastvere küla
Kaja Sikk
Magari küla
Kalju-Johannes Lõo
Rebaste küla
Linda Pappel
Sõreste küla
Evi Sults
Erastvere küla
Olev Ehte
Kanepi alevik
Saima Tiisler
Piigandi küla
Olga Paisnik
Kanepi alevik
Heino-Leidur Kudu
Kooraste küla
Henn Tschuchna
Soodoma küla
Meino Leis
Lauri küla
Daisi Pettai
Hino küla
Aino Simga
Kanepi alevik
Olav Nigula
Magari küla
Väino Sikk
Hino küla
Vaino Lokk
Jõgehara küla
Helga Lasting
Kanepi alevik
Spodra Paala
Erastvere küla
Hindrek Holzmann
Kanepi alevik
Harald Kaas
Kooraste küla
Vambola Põdder
Heisri küla
Liia Toomsalu
Hurmi küla
Sirvi Arumets
Kanepi alevik
Astrid Adul
Erastvere küla
Mare Dreyersdorff
Hurmi küla
Kalev Kängsepp
Erastvere küla
Kalev Uder
Kanepi alevik

Põline kanepilane meenutab
Dagi Mõttus meenutab
elu Kanepis Eesti Vabariigi algusaastail.
Dagi Mõttus on põline
Kanepi elanik. Ta on juba
85aastane, kuid ei kurda
oma vanuse üle, sest praegu on igasuguseid ravimeid, et oma tervist turgutada. TööstaaÏi, enamikus kaubanduses, on tal kogunenud ligi 50 aastat, seetõttu ei kurda ta ka pensioni
suuruse üle. Dagil on südamest kahju ainult sellest, et
temaealisi jääb üha vähemaks. Rõõmustamiseks on
põhjust aga küllaga. Dagi
on kursis meie igapäevaeluga televisiooni ja ajakirKanepi näitekunstikursus 1939. aastal. ,,Andres ja Pearu” etendajad.
janduse kaudu.
Dagi meenutusi ajendas
Mis meenub ühistegevusest?
bunud Riigikogu liikme Arrase
kirja panema tema huvitav elu.
Neiuna osales Dagi kodutütarde matustele.
Oluline on teistelegi teada anda,
Mõnda ka seltsitegevusest.
kuidas elati Kanepis Eesti Vaba- tegevuses ja oli aktiivne Kanepi
tuletõrjeseltsi noorliige. Ta osales
Kanepi rahva kultuurilembusest
riigi esimesel perioodil.
Kuidas tähistati Eesti Vaba- seltsi tarbeks annetuste kogumisel. on palju räägitud ja kirjutatud. Ka
Selleks külastati jalgsi või hobusel Dagi osales aktiivselt näitemänguriigi aastapäevi Kanepis?
24. veebruari hommikul kogu- talusid, kust saadi vilja, raha või des. Seda tunnistab foto aastast
neti seltsimaja juurde. Kohale tulid mida kellelgi oli võimalik anda. 1939, millel on Kanepi näitekunskõik Kanepi tähtsamad esindajad: Kuna elu arenes, oli ka tuletõrjel tikursus näidendi „Andres ja Peavabatahtliku tuletõrjeseltsi liik- vaja mobiilsemaks muutuda. Raha ru” tegelastena. Lavastusega sõimed, kaitseliitlased, naiskodu- koguti auto muretsemiseks. 1936.- deti ringi ja esineti lähikonna seltkaitsjad, kodutütred, ettevõtjad 1937. aastal saigi Kanepi tuletõrje- simajades. Etendustega kogutud
jne. Seltsimaja juurest liiguti ühi- selts endale tänu Kanepi rahva toe- raha kasutati seltsimaja elu edenses rongkäigus lippudega ja mürt- tusele ja noorte aktiivsusele auto. damiseks. Küllap oleks ka selles
suva orkestri saatel Vabadussõja Kanepi tuletõrjujad said nüüd appi vallas eeskuju võtta. Dagi soovitab
kaotada erimeelsused ja liituda
mälestuskivi juurde, kus kõneldi minna kaugemalgi.
Dagi suurim korjandusraha tuli ühise eesmärgi nimel ka uue KaVabadussõjast ja meenutati langenuid. Seejärel toimus kirikus Va- siis, kui ta ulatas põllulillede nepi kultuurimaja ehituseks.
badussõjale pühendatud jumala- kimbu siseminister Veermaale, kes
Dagi Mõttuse meenutused
teenistus. Selline pidulik ja üldrah- annetas 5 krooni, mis oli tolle aja
pani kirja JAAN TIIVOJA
valik aastapäeva tähistamine vää- kohta väga suur raha. Minister
Veermaa oli nimelt Kanepisse saarib ka tänapäeval järgimist.

MÄLESTAME

Tugevat tervist ja jõudu
sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu
ja vallavalitsus

LIIDIA MEITERN
13.06.1917-13.03.2008
Kanepi alevik
MATTI HOLTER
5.10.1942-15.03.2008
Varbuse küla
NEIDI LENZIUS
23.01.1930-26.03.2008
Erastvere HK
VALMAR NORMET
5.04.1936-27.03.2008
Magari küla
AHTI TRÄÄL
18.10.1940-8.04.2008
Piigandi küla
REGINA LAINE
3.12.1928-10.04.2008
Soodma küla
GUSTAV NILBE
22.03.1921-10.04.2008
Magari küla

Järgmine Kanepi Teataja ilmub mais. Artikleid ootan vallamajja või
e-posti aadressil kanepi.teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

KANEPI TEATAJA

Kultuuriüritused
Kanepi gümnaasiumis
8. mail kell 18 emadepäevale pühendatud kevadkontsert.
9. mail kell 14 kodutütarde emadepäeva üritus.
Kanepi lasteaias
8. mail kell 16 emadepäeva pidu.
Põlgaste lasteaed-algkoolis
8. mail kell 17 emadepäeva kontsert.
Kanepi kultuurimajas
10. mail kell 20 emadepäeva pidu ansambliga Melody.
Põlgaste kultuurimajas
18. aprillil kell 18 jüripäeva tähistamine
koos Päri seltsiga. Tõrvikud, pannkoogid, üllatused.
18. aprillil kell 21 disko. Plaate keerutab
dj Kepu.
25. aprillil kell 21 nõidade sabat ansambliga Kondor. Kella 22ni kostüümides sissepääs tasuta, õhtut juhib ,,nõidade päälik”, pääse 35 krooni, puhvet.
9. mail kell 21 emadepäeva pidu ansambliga Hauka Vägevad, jalakeerutus
ans Sulatsõ saatel, pääse 35 kr, puhvet.
23. mail kell 21 disko. Plaate keerutavad
Tulvo ja Anti.
18. aprillil kell 16 Kanepi raamatukogus
kohtumine Paul-Erik Rummoga. Ootame kõiki huvilisi! Heli Adamson.

8. ja 9. mail Kanepi gümnaasiumis
kunstiõpetuse ja käsitöö klassis

õpilastööde näitus.
Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja
KONKURSI
kultuuri- ja spordinõuniku vaba
ametikoha täitmiseks.
Eesmärk:
valla kultuuri- ja spordielu efektiivne
korraldamine ning selleks eelduste loomine Kanepi vallas, Kanepi kultuurimaja töö juhtimine.
Tööülesanded:
valla kultuuri- ja sporditegevuse koordineerimine ja juhtimine.
Nõudmised kandidaadile:
* eriharidus (soovitavalt kõrgharidus);
* arvuti kasutamise oskus;
* hea suhtlemisoskus;
* soovitav eelnev projektide kirjutamise ning juhtimise kogemus.
Sooviavaldus, CV ja oma tegevuskava
kultuuri- ja sporditöö korraldamisel ja
arendamisel saata või esitada 28. aprilliks aadressil: Kanepi Vallavalitsus, Turu
2, Põlvamaa 63101.
Info tel 797 6310, 506 6567.

KARSTE KOOLI KOKKUTULEK
3. mail kell 14.
Koguneme kooli juures.
Registreerimine tel 5666 5037 (Maria),
tel 5192 1647, 797 7933 (Tiiu).

Kanepi Vallavalitsus müüb avaliku

suulise enampakkumise korras

Killukesi kultuuriloolisest kalendrist
APRILLIS
•90 aastat tagasi (24.04./7.05.1918)
sündis Kanepis Õie-Helmine
Küün-Harju, Vana-Piigandi koolmeistri August Küüni tütar, Julius
Harju abikaasa, Ülle Harju vanaema,
kauaaegne Kanepi koolmeister, maateaduse ja algklasside õpetaja, näitejuht, surnud 26.09.1984 Kanepis,
maetud Kanepi Ala kalmistule.
•140 aastat tagasi (23.04. 1868) toimus Kaagvere koolimaja juures
Kurgsoo mäel teorendi lõpetamise
puhul rahvapidu Jüri Kanni pasunakoori esinemise, Jaan Kanni loodud
,,Päevapulkade laulu” esitamise ja
mõisa teopäevapulkade põletamisega, mis pidi sümboliseerima orjuse
lõppu. Sellest väljaastumisest kirjutas
Eesti Postimees.
MAIS
•80 aastat tagasi (2.05.1928) sündis
Sõreste külas muusikamees Kalju

Sarnit, lõpetas Tartu muusikakooli,
töötas akordioniõpetajana Narva, Võru, Põlva ja Tartu muusikakoolis. Tegeles 30 aastat lõõtspillide valmistamise (ligi 70 pilli) ja moderniseerimisega, lisas Teppo lõõtspillidele minoorset laadi, oli VI kategooriaga pillide häälestaja ja remontija. Surnud
12.05.1998 Põlvas, maetud Põlva kalmistule.
•135 aastat tagasi (11.05.1873) sündis Sillaotsa kõrtsis Robert Taba,
kauaaegne koolmeister (1890-1933)
Koigeras, Põlgastes ja 34 aastat Kooraste algkooli juhataja, laulukooride
juhataja ja põllumees, olnud 18971918 kaitserõugete panija. Andis kõigile oma üheksale lapsele hea hariduse. Suri Savernas 6.02.1965, maetud
Kanepi Mäe kalmistule.
Milvi Hirvlaane,
ajaloolane

30. aprillil 2008 kell 10
Kanepi vallamajas
(Turu 2, Kanepi alevik):
1. Kinnistu PÕLGASTE KULTUURIMAJA
suurusega 3355 m2, sihtotstarbega sotsiaalmaa, asukohaga Põlgaste külas,
alghinnaga 100 000 krooni.
2. Kinnistu ERASTVERE KOOLIMAJA
suurusega 7376 m2, sihtotstarbega sotsiaalmaa, asukohaga Soodoma külas,
alghinnaga 100 000 krooni.
Osavõtutasu 300 krooni ja tagatisraha
10% alghinnast tasuda eelnevalt Kanepi Vallavalitsuse kontole Hansapangas
1120263205 või vallavalitsuse kassasse.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse
müügileping ühe kuu jooksul alates
enampakkumise tulemuste kinnitamise
päevast. Ostuhinna, notaritasu ja riigilõivu tasub ostja enne müügilepingu
sõlmimist. Müüdava varaga saab tutvuda kohapeal.
Info telefonil 797 6310 või 797 6317.

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.

