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Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Esimene Kanepi
raamatupäev on
24. augustil
Kell 10 avatakse raamatulaat Kanepis: kohal on
kirjastused oma lettidega ja kõik teised raamatumüüjad, ka kasutatud raamatud. Kuniks jõuame
taastada ajaloolise Abeli raamatupoe, kutsume
kirjastajaid ja väljaandjaid omi raamatuid laadale
müüma.
Kell 10.30 avamine. Raamatupäeva avavad
Kanepi vallavanem, MTÜ Kanepi Raamatuküla
ja Sysmä raamatuküla esindajad.
Kell 10.30 rahvusvahelisest raamatukülade ketist
ja lähemalt Sysmä raamatukülast räägivad külalised Soomest. Kuidas kujunes Sysmä raamatukülaks, kuidas on väikesed kohad leidnud oma
koha kultuurimaastikul, kuidas ühele ettevõtmisele järgneb teine ning kujuneb välja raamatuja kirjandussõbralik paigaidentiteet.
Kell 11 galerii ja näituste avamine. Vaidu Vidil
tutvustab aidagaleriis näidatavaid filme.
Kella 12–16 tegutseb laste raamatu- ja jututelk,
tutvustatakse lasteraamatuid, illustreeritakse
mõnd lugu.
Kella 12–16 vabalaval esinemised pooltundide
kaupa: Contra luulelis-laululine programm, Viie
Pääle Punt laulukavaga, Ruitlase luule, Kauksi
Ülle luule ja loitsud, Jaan Kaplinski akadeemiline
pooltund, Andres Ehini katkeid loomingust,
Merca laulud ja luule, Võru Instituudi tegijatest
ja tegemistest.
Kell 14 soovijatele jalgsimatk Kanepi ajaloolistesse ja kirjanduslikesse paikadesse: kus asusid
Abeli trükikoda ja raamatupood, millised kirjanikud on Kanepiga seotud, milliseid lugusid
peidavad endas peatänava puithooned jne.
Kell 16 kirjanike avalik debatt lõunaeestimeelse
ja -keelse kirjanduse üle. Kui nii palju kirjamehi
ja -naisi on koos, ei saa jätta kasutamata võimalust nad koos arutlema panna. Ehk koorub sellest
ka viljakaid ideid Kanepi raamatuküla edasiste
tegevuste tarvis.
Kell 17 autogrammi-simultaan kirjanikelt.
Kell 17.30 kirjanduslik oksjon. Enampakkumisel
on nii külaliskirjanike esemed kui ka muud kirjanduslikud meened. Oksjoni juhib Contra.
Kell 18 kuulutatakse välja esimene ,,Kanepise
hame” laureaat. MTÜ Kanepi Raamatuküla
plaanib laureaaditiitli välja anda igal aastal.
Kell 18.30 raamatupäeva lõpetamine.

Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Kanepi õpilasmaleva rühmad tulid
Põlvamaa õpilasmalevate
kokkutulekult kaksikvõiduga
Sellel aastal hinnati kokkutulekul malevlasi
viiel alal: tutvustus ja lipp, jantlik sport, rühmalaul, telklinnaku püstitamine ning meeskonna
rollimängud indiaanipäeval. Võistlema asus 16
rühma, sealhulgas kaks rühma Kanepist. Eelmise
aasta võitja – Kanepi rühm – soovis sellel kokkutulekul tiitlit kaitsta. See ka õnnestus. Kanepi
noored said koguni kaksikvõidu. Võitjaks tuli

Kanepi II rühm 84 punktiga (rühma juhid Mari
Rüütli ja Annika Ladva). Teise koha sai Kanepi I
rühm 76 punktiga (rühma juhid Andre Laine ja
Annika Ladva). Kolmandaks tuli Pikajärve rühm
62 punktiga.
12.-14. augustini esindavad Kanepi malevlased Põlvamaad üle-eestilisel õpilasmalevate
kokkutulekul Pilistveres. Edu malevlastele!

,,Kanepi streetball 2008”
10. augustil Kanepi alevikus
noorteprojekti lõpuüritus
,,Tuuni Kanepi roheliseks!”
Kell 10 kirbuturu avamine. Too oma nurgas seisev vanakraam müügile!
Kell 11 päeva avamine, projekti „Tuuni ennast
roheliseks!” esitlus.
Kell 11.30 pakenditest rahakottide valmistamise
töötuba. Kui su rahakott on näritud väljanägemisega, tule ja tee endale ise uus!
Kell 12 viktoriin „Jagame omi teadmisi” projektis osalenud noortelt. Tule, proovi võita 5.b klassi!
Kell 12.30 Liina Margna jalgrattanäituse avamine: ,,Kaheksa põhjust, miks sõita jalgrattaga”.
Kell 13 linnalooduse näituse esitlus.
Kell 14 Linda Margna räägib toidus sisalduvatest
lisaainetest. Inimene on see, mida ta sööb.
Kell 15.30 prügiskulptuuride valmistamise konkurss. Igaühest võib saada skulptor!
Kell 16 Arne Aderi loodusfotode slaidishow. See
ei saa nägemata jääda!
Kell 17 esineb sensatsiooniline Tartu Kevadbänd.
Viska näppu ja tunne ennast tudengina!

20. augustil kell 9 Eesti Vabariigi
taasiseseisvumise aastapäeva puhul pärgade asetamine Kanepis
Vabadussõja ausamba juures.
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19. juulil toimus Kanepis viiendat korda tänavakorvpalliturniir.
Korralik auhinnalaud (väärtusega üle 22 000
krooni) ja päikeseline ilm meelitasid Kanepisse
23 meeskonda, neist 13 osales meeste ja kümme
noorte arvestuses. Meeste arvestuses pakkusid
Põlvamaa kõvematele tiimidele konkurentsi valitseva Tartu meistri SK Nordic Basketi võistkond eesotsas Silver Kuubaga, võistkond Sport
Court eesotsas Mario Luige ja vendade Vellerammidega ning tänavakorvpallis hästi tuntud
võistkonnad Nahhker ja Juhatus.
Meesteturniiril pakkusid üllatusi juba alagrupimängud. B-alagrupis said järjest kaotused kirja
nii Sport Court kui ka Juhatus. Viimane pidigi
piirduma alagrupimängudega ja Sport Court läks
juba veerandfinaalis kokku turniiri ühe favoriidi
SK Nordic Basketiga.
Meesteturniiril pääsesid süsteemi järgi otse
poolfinaali Ohtlikud ja Nahhker. Vastaseid ootasid nad kahest veerandfinaalist. Turniiri kahe
favoriidi - SK Nordic Basketi ja Sport Courti
kohtumine leidis aset juba veerandfinaalis. Sport
Court alustas hästi ja kahest kaugviskest asuti
juhtima 4:1. SK Nordic Basket aga ei murdunud
ja tuli head meeskondlikku mängu näidates kaotusseisust välja, lõpuks saavutas ka kindla võidu
tulemusega 11:7. Teises veerandfinaalis võitis
KK Räpina Kotkad võistkonda Jõuga Baari.
Poolfinaalpaarideks kujunesid lõpuks SK Nordic
Basket ja Ohtlikud ning KK Räpina Kotkad ja
Nahhker. Esimeses poolfinaalis tundus võit SK
Nordic Basketil juba käeulatuses olema, kui Aimar Kivirüüdi efektsest dongist mindi kiirelt juhtima 10:4. Tänavakorvpallis saab efektitsemine
aga kiiresti karistuse ning SK Nordic Basketi
ebaõnnestunud ilumängule vastasid Ohtlikud tabavate kaugvisete ja vabavisetega. Ühtäkki juhtis juba Põlva võistkond Ohtlikud 11:10. SK
Nordic Basket suutis säilitada külma närvi ja Ta-

nel Kimaski lõpusekundil sooritatud ühepunktivise tõi võidu tulemusega 12:11.
Teises poolfinaalis toimus KK Räpina Kotkaste ja Nahhkeri vahel lõpuni ülipõnev punktpunkti heitlus ja mängijate emotsioonid kippusid
üle keema. Poolfinaali võit kuulus Nahhkerile
tulemusega 9:8.
Finaalmäng SK Nordic Basketi ja Nahhkeri
vahel kujunes üsna ühepoolseks ja pingevabaks.
Nahhkeril polnud Silver Kuuba vastu tegutsemiseks mingit rohtu ning turniirivõit läks SK
Nordic Basketile tulemusega 12:7.
Parima mängija karikas läks SK Nordic Basketi mängijale Aimar Kivirüütile.
Meeste tulemused:
I SK Nordic Basket Tartust (Aimar Kivirüüt, Silver Kuuba, Tanel Kimask, Romet Loos).
II Nahhker Tallinnast (Reido Sepp, Mikk Valdas,
Erkki Kasenurm, Triin Kravets).
III KK Räpina Kotkad Räpinast (Kaido Salomon, Ants Järv, Oskar Otsus).
IV Ohtlikud Põlvast (Kahro Peedosaar, Elari
Asi, Davis Kostõgov, Mairo Padar).
Noorte arvestuses tuli võitjaks Tartu võistkond
Handsome, kes ei pidanud samuti kordagi kaotusekibedust tundma.
Noorte kümme meeskonda jagati kahte alagruppi. A-alagrupist pääsesid edasi Talumehed ja
Sõmka. B-alagrupist sai võitjana edasi Handsome. Teine edasisaaja Räpina Kotkad selgus punktide vahega. Võrdselt võite oli kolmel meeskonnal (Vastse-Kuuste, KK Kanepi, Räpina Kotkad).
Noorte tulemused:
I Handsome Tartust (Tiit Bürkland, Ott Marten
Lunge, Paavo Birsol).
II Talumehed Põlvast (Priit Kadaja, Olver
Kaljuve, Rauno Siniaas, Joonas Põlluveer).
III Sõmka Sõmerpalust (Kristo Lindsalu, Martin
Kallas, Martin Kulberg, Mihkel Taaber).
TEET KALMUS

Augustikuu näitab suvelõpu märke,
sügise saabumist kuulutavad kombainid
ja toonekurgede parved põldudel.
Suvi on andnud vihma ja päikest võrdselt nii põllumeestele kui ka puhkajatele.
Suvel on peetud palju külapäevi ja kindlasti osaletud mitmel üritusel, mõned
neist on veel tulemas, ja lausa tasuta. Iga
kanepilane võiks veel osa saada 24. augustil toimuvast raamatuküla päevast,
käia 10. augustil noorte korraldataval
keskkonnapäeval ja kirbuturul. 23. augustil toimub Mesipuu talus viies Rehepapi
päev ning kindlasti on toredaid ja kasulikke ettevõtmisi rohkemgi.
Kultuurimajas olid väljas Kanepi naiste käsitööd, mis üllatasid oma värvikusega. Kümnes Hurmi külapäev tõi kokku
hulgaliselt inimesi lähedalt ja kaugelt.
Hurmioru koostöövõrgustik on eeskujuks
teistelegi.
Meie õpilasmaleva kolm rühma tegid
tublit tööd ja said maakondlikul kokkutulekul võistlustes üldkokkuvõttes esimese ja teise koha. Seega saavad Kanepi
noored teist aastat järjest õiguse esindada
maakonda üleriigilisel malevarühmade
kokkutulekul.
Selle aasta märgusõnaks on kindlasti
ka jäätmekorraldus. Kuna 1. septembrist
on kogu valla segaolmejäätmete veo
õigus ASil Ragn-Sells, siis on valla elanikud oodatud 13. ja 14. augustil infopäevadele, et saada vastused seoses uue korraga tekkinud küsimustele.
Suured muudatused toimuvad Erastvere hooldekodus: töötajate arvu vähendatakse, kuid voodikohtade arv jääb samaks.
Algav kooliaasta võib jääda Põlgaste
koolilastele viimaseks, sest praeguse seisuga on kooli nimekirjas vaid kümme õpilast. Lasteaed toimib küll edukalt. 1. augustist juhatab lasteaeda-algkooli Eha
Sõõt.
Kanepi gümnaasiumi nimekirjas on
alla kolmesaja õpilase. Esimesse klassi
astujaid on 20. Gümnaasiumi 10. klassi
on praegu 23 avaldust, aga enne 1. septembrit neid kindlasti lisandub.
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõuniku ametikohale pole veel sobivat inimest leitud. Kuna uue kultuurikeskuse
ehitamise algus on peatunud, siis tegeleme vana hoone renoveerimisega. Alates
maikuust on vana Kanepi kultuurimaja
nimeks taas Kanepi seltsimaja.
Hajaasustuse veeprogramm on käivitunud. Laekus üle 40 avalduse, vallavalitsus võtab ise taotlejatega ühendust. Probleeme on aleviku elanikele tekitanud uus
veepuhastusjaam. Kuna seadmed on
uued, siis võtab nende häälestamine lihtsalt aega. Palun elanikelt seni kannatlikku
meelt.
Kaunist augustikuud kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem

TEADE
Alates 1. septembrist on Kanepi vallas
segaolmejäätmete veo ainuõigus ASil
Ragn-Sells.
Infopäevad toimuvad Kanepi vallas:
13. augustil kella 10–18
Kanepi kultuurimajas;
14. augustil kella 10–18
Põlgaste kultuurimajas.
Lepinguid saate sõlmida ja küsimusi
esitada lisaks infopäevadele ka kirjalikult e-posti (tartu@ragnsells.ee), faksi (730 1771) või tavaposti (Sepa 26,
51013 Tartu) teel.
Lepingu sõlmimiseks vajalikke andmeid on võimalik edastada ka RagnSellsi koduleheküljel www.ragnsells.
ee, täites seal vastava avalduse.
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Alates 1. septembrist on Kanepi vallas
segaolmejäätmete vedamise ainuõigus
ASil Ragn-Sells
Kanepi vallavalitsus korraldas
avaliku konkursi, et leida segaolmejäätmete vedaja Kanepi valla haldusterritooriumil. Konkursil pakkus
kõige soodsamat hinda AS RagnSells. Sellest tulenevalt tegeleb 1.09.
2008–31.08.2011 segaolmejäätmete
veoga Kanepi vallas üksnes RagnSells. Ülejäänud jäätmevedajad kaotavad alates 1. septembrist 2008 õiguse Kanepi vallas segaolmejäätmeid koguda ja vedada, st kõik senised jäätmeveolepingud kaotavad
kehtivuse.
Täpsemat teavet on võimalik
saada infopäevadel, kus on kohal ka
valla kui jäätmekäitleja esindaja.
Soovijad saavad sõlmida lepingud.

Infopäevad toimuvad

13. augustil kella 10–18 Kanepi
kultuurimajas;
14. augustil kella 10–18 Põlgaste
kultuurimajas.
Lepingu saate sõlmida ja küsimusi esitada lisaks infopäevadele ka
kirjalikult e-posti (tartu@ragnsells.
ee), faksi 730 1771 või tavaposti teel
(Sepa 26, 51013 Tartu). Lepingu
sõlmimiseks vajalikke andmeid on
võimalik edastada ka Ragn-Sellsi
koduleheküljel www.ragnsells.ee,
täites seal vastava avalduse.

Jäätmeveoga liitumine

Korraldatud jäätmeveoga peavad
liituma kõik jäätmevaldajad, kes
elavad või tegutsevad Kanepi valla
haldusterritooriumil.

Tühjendussagedus

Alates 1. septembrist viiakse segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise sagedused vastavusse Kanepi vallavalitsuse kehtestatud nõuetega. Veosagedused (miinimumpakettide alusel) on alljärgnevad:
Tiheasustusalal veetakse segaolmejäätmed ära vähemalt iga 28

Teenindushinnad
Segaolmejäätmete käitluse teenuse osutamise hinnad
(Eesti kroonides, koos käibemaksuga).
KONTEINERI
TÜÜP

Kuni 0,08 m3
Kuni 0,14 m3
Kuni 0,24 m3
Kuni 0,37 m3
Kuni 0,66 m3
Kuni 0,80 m3
Kuni 1,5 m3
Kuni 2,5 m3
Kuni 4,5 m3

REGULAARNE
TÜHJENDAMINE,
KORD

40,00
55,00
70,00
70,00
100,00
100,00
77,50
150,00
240,00

KONTEINERI
LAENUTUS,
KUU

30,00
35,00
45,00
55,00
75,00
85,00
165,00
210,00
270,00

KONTEINERI
MÜÜK,
TK

712,50
712,50
903,00
1416,00
2814,90
3140,00
7363,20
8496,00
11044,80

Graafikuväline lisatühjendus on regulaarse tühjendamise hinnast
30% kallim. Konteineri esmapaigaldus 413 kr/konteiner.
päeva tagant, hajaasustusalal vähemalt iga 84 päeva tagant.

Konteinerile esitatavad
nõuded

Vastavalt Kanepi vallavalitsuse
kehtestatud nõuetele on konteineri
minimaalseks suuruseks nii juriidilisel kui ka füüsilisel isikul 80 liitrit.
Kõikidel klientidel peab olema konteiner, kilekottidega jäätmeid vastu
ei võeta. Konteinereid on võimalik
Ragn-Sellsilt osta või rendile võtta
tabelis toodud hinnakirja alusel.
Tühjendame ka kliendi isiklikku
konteinerit, kui see on standardne
(st 80- kuni 800liitrised plastkonteinerid on ratastel ja tõsteääre kõrgus on vähemalt 90 cm). Jäätmevedajal ei ole võimalik tühjendada
mittestandardseid vanu 0,8m3 veneaegseid konteinereid.

jäätmeveokiga samal tasandil kõva
kattega alusel, mis ei ole jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast kaugemal kui neli meetrit. Suurtele metallkonteineritele (1,5–4,5m3) peab
olema tagatud jäätmeveoki vahetu
ligipääs.

Konteinerisse sobivad
jäätmed

Segaolmejäätmete konteinerisse
ei tohi panna ohtlikke, aia- ja haljastus-, suuremõõtmelisi ning ehitusja lammutusjäätmeid.
Meeldivat ja keskkonnasõbralikku koostööd soovides
AS Ragn-Sells
Sepa 26, 51013 Tartu
klienditeeninduse üle-eestiline
infotelefon 15155
e-post: tartu@ragnsells.ee
faks 730 1771
www.ragnsells.ee

Konteineri asukoht

Konteinerid peavad asetsema

Arenduskeskuse
eestvedamisel luuakse
ühisel kaubamärgil
põhinev koostöövõrgustik
Põlvamaa seostub paljude tarbijate teadvuses puhta loodusega. Seda toetavad ka
maakonna tunnuslause ning üha kasvav
loodusest inspireeritud toodete-teenuste
hulk, alates looduslikust mineraalveest, kohalikust toorainest toidu- ja tööstuskaupadest kuni mahedate põllu- ja metsasaaduste ja ökotoodeteni välja.
Kuigi hästi toota juba osatakse, tunnevad
paljud väiketootjad, et müüa polegi nii hõlbus. Seetõttu peetaksegi ühisturundust peamiseks koostöövaldkonnaks. Välja on pakutud idee tunnustada Põlvamaa väärt tooteid
piirkondliku kvaliteedimärgisega ning neid
koos aktiivselt turustada – internetis, messil
ja laadal või ühise turunduskampaania korras. Kasu sellest on kahepoolne: tarbija
leiab kiiremini üles tooted, mille päritolu ja
kvaliteeti ta usaldab, ning tootja saab
rohkem müüa.
Kuigi peamise koostöövaldkonnana nähakse ühisturundust, pole see kindlasti ainus võimalus. Vahel on äris veelgi olulisem
info, teadmiste ja oskuste kättesaadavus.
Seetõttu on otstarbekas ühiselt näiteks pakendite sisseostu, tootearenduslikke tegevusi korraldada, koolitustel, seminaridel ja
õppereisidel osaleda ning miks mitte ka
muresid-rõõme jagada. Ja ühistegevuse
puhul kehtib aritmeetika, et kulud jagatakse,
kuid teadmistest ja oskustest saavad kõik
100 protsenti.
Euroopa Liidu fondide toel saab arenduskeskus olla koostööideede elluviijaks, kuid
seda vaid koos asjast huvitatud ettevõtjatega. Kui oled väiketootja, talunik, käsitöömeister või oskad kohaliku looduse väärtusi muudmoodi kasutada, anna endast märku!
Lisainfo: Tiiu Marran, tel 53438 0003, epost: tiium@polvamaa.ee.
KAIRE METS
SA Põlvamaa Arenduskeskus

Erastvere metskonna töötajad Ilumetsas rajatud metsakultuuri
tähise juures.

Metsamajandi endiste töötajate
kokkutulek oli igati vääriline
Räpina metsamajandi töötajate kokkutulekut peeti 17. mail Ristipalos, koguneti
endise metsamajandi keskuse juures.
Aastatel 1947-1992 töötanud inimestest
olid kohal ligi pooled (250). Kokkutulekut
jäi meenutama mälestuskivi Juhan Liivi
sõnadega: ,,Kes minevikku ei mäleta, see
elab tulevikuta.”
Kokkutulekul oli hea meenutada, kui
palju sai Räpina metsamajandi aastatel
Põlvamaa metsade heaks tehtud, selles on
ka Erastvere metskonna töötajate panus.
Metskonnad olid ka maaelu edendajaks
ja säilitajaks. Metsakasvatus ja -hooldus,
jahimajandus, looduskaitse – kogu keskkonnakaitsesüsteem kuulus riikliku metsavalve töötajate kontrolli alla. Seda toetasid kohapeal metskondade töötajad, eriti
metsnikud ja metsavahid. Praeguseks on
metsavahtide ametikohad kaotatud, metsnikest on ametis veel vaid üksikud. Selle
asemel töötab linnades arvukas keskkonnateenistuse ja -inspektsiooni pere. Siinkohal pakub palju kõneainet teema: kui

Kodutoetus lasterikastele
peredele
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud lasterikastele
peredele mõeldud eluasemetingimuste parandamise toetuse ning taotlusi võtab vastu sihtasutus KredEx. Riiklik tagastamatu
toetus on mõeldud suurtele peredele, kus
on vähemalt neli kuni 19aastast (kaasa
arvatud) last ning kelle sissetulek leibkonna ühe liikme kohta on kahe viimase aasta
tuludeklaratsiooni alusel kuni 6000 krooni
kuus. Eesmärgiks on aidata luua lasterikastele peredele nüüdisaegsed elamistingimused ning vähendada nende sotsiaalset
tõrjutust.
Toetatakse eluaseme püstitamist, rekonstrueerimist või laiendamist ehitusseaduse tähenduses; eluaseme soetamist;
eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või
omafinantseeringumakse tegemist; eluaseme tehnosüsteemide muutmist või
asendamist; eluaseme renoveerimist, mis
ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega ja ehitusloa või ehita-

miseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku
nõusoleku taotlemisega seotud kulusid.
Taotlejal on õigus saada toetust ühe
projekti finantseerimiseks. Maksimaalne
toetussumma on 160 000 krooni ühe projekti kohta. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamiseks mõeldud
projekti 80-100% ulatuses selle maksumusest. Toetuse määr oleneb taotleja
leibkonna kahe viimase aasta keskmisest
maksustatavast tulust leibkonna ühe liikme kohta.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri kinnitatud juhendiga ,,Kodutoetus
paljulapselistele peredele”. Nii juhend kui
ka toetuse taotlemise vorm on kättesaadavad KredExi kodulehel www.kredex.ee/
esk. Taotluste esitamise tähtaeg on 30.
september 2008. Taotlusi saab esitada
vaid Eesti Posti kaudu tähitud kirjaga.
Lisainfo toetuse taotlemise kohta telefonil 681 9973 ning 681 9948 või toetused@kredex.ee.

Lasterikaste perede
ühinguga Saaremaal
Juuni lõpus toimus Põlvamaa lasterikaste perede
ühingu kolmepäevane reis Saaremaale. Osa võttis
ka pool meie perest. Siinjuures tänan Kanepi
vallavalitsust, kelle toetusel lahenes osavõtumaksu
mure. Reis oli huvitav ja muljeterohke. Käisime
põnevates paikades ja kohtusime sealsete suurperedega. Oli järjekordne ühingu korraldatud tore ettevõtmine.
Meie pere on olnud ühingu liige selle asutamisest
alates. Kutsungi valla suuri peresid üles ühingu liikmeks astuma. Igal aastal toimub midagi huvitavat ja
mõnikord on jagatud tasuta või väikese tasu eest
toiduaineid, riideid ja muud. Augustis tuleb üldkoosolek. Jälgige teateid maakonnalehes või internetis (www.freewebs.com/polvalasterikasteperedeuhing)!
REET HELBRE

tõhus on praegune Eesti Vabariigi metsandussüsteem? Kahjuks pidid ka kokkutulekust osavõtjad tõdema, et nende elukogemust ega arvamust ei peeta miskiks.
Kokkutuleku raames toimus ekskursioon Räpina, Orava ja Ilumetsa metskonna maadel. Et kokkutulekust jääks jälg
tulevikku, istutasid endised metskondade
töötajad Ilumetsa metskonnas kaks hektarit kuusemetsa. Selle jäädvustamiseks
püstitati ka tähis (pildil).
Kokkutulek lõppes koosviibimisega
Ilumetsa metskonna keskuses Nohipalus,
kus kõik osavõtjad said raamatu „Räpina
Metsamajand 1947-1992. Meenutused”.
Raamatu on koostanud Valdek Kütt ja Jaan
Tiivoja. Raamatusse on koondatud mälestused tööst selles suurepärases kollektiivis.
Siinkohal tänusõnad ka Erastvere metskonna töötajatele, kes oma mälestused kirja panid.
JAAN TIIVOJA,
metsamajandi veteran

Külapäev Kaagnas

Kaagnas said soovijad ATVga sõitu proovida.
19. juulil oli Kaagna külapäev, kus sõime ühiselt seljankasuppi ja mängisime mänge.
Toimusid kotisjooks nii suurtele kui ka väikestele,
takistusjooks ja aja peale veejoomine. Sai batuudil
hüpata ning ATVga sõita.
EVE HIOP,
külavanem

Külapäev Põlgastes ja
Soodomal
19. juulil toimus Põlgastes pere- ja spordipäev. Ürituse
alguses tutvustasid Põlva päästeosakonna päästjad
oma uut tuletõrje-päästeautot ja uusimat varustust.
Veel tutvustati nüüdisaegseid kodus kasutatavaid
tulekaitseseadmeid ja -vahendeid. Pärast mängiti
sportmänge, selgitati välja kõige osavamad, kiiremad
ja julgemad külaelanikud. Tublimaid osavõtjaid tunnustati auhindadega. Õhtul mängis tantsuks ansambel. Üritus läks igati korda. Täname kõiki abilisi ja
sponsoreid, kes meie külapäeva toetasid.
26. juulil toimunud Soodoma külapäeva aitas korraldada Päri selts. Ka seal käisid külalised Põlva päästekomandost, mängiti, tantsiti ja võisteldi.
AINAR PÕDER,
Põlgaste külavanem
ASTA PURU,
Põlgaste kultuurimaja juhataja
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Kanepi valla noortekeskus sai
projektikonkursil raha diskori- ja
helitehnika soetamiseks

Naiste käsitööringi 10. aastapäeva pidustustel
osalesid (vasakult) Leida Valge, Kiiri Lattik, Laine
Jalas, Ele Kõiv ja Sirje Lattik.
Foto:

Kanepi naised teevad
ilusat käsitööd
Kanepis on palju naisi, kes on huvitatud näputööst. Suur osa neist
võtab osa ka käsitööringide tööst. Välja on kujunenud kaks käsitööringi. Enam kui kümme aastat tagasi hakkasid koos käima vanemad daamid pensionäride klubist Ajaring. Nende ringivanemaks on
alati särtsakas ja rõõmsameelne Laine Laan. Kaks aastat tagasi tulid
kokku ka nooremad naised, nimekirjas on 23 näputööhuvilist naist
vanuses üheksa kuni 40 aastat. Naiste käsitööring Tõmblukuga
Vihmavari käib koos õhtuti.
Mõlema ringi juhendajaks on käsitööõpetaja Ele Kõiv. Oleme
teinud iiri pitsi, siidimaali, gobelääni, viltinud jne.
Seekordsel käsitöönäitusel osalesid Maiken Keldu, Kiiri Lattik,
Sirje Lattik, Riina Hass, Helena Lattik, Vesta Laine, Rutt Pettai, Tiia
Hallap, Merike Ingver. Rõõmustame, et meie ringi tööst võtavad osa
ka lapsed. Tublid on Maarja, Helena ja Mari-Liis Lattik ja Tuuli
Muistna.
10. juulil toimus Kanepi pensionäride ja naiste käsitööringi
Tõmblukuga Vihmavari ühine ekskursioon Tartu- ja Jõgevamaale.
Külastasime põllumajandusmuuseumi Ülenurmel, Eesti Rahva
Muuseumi ning Raadi mõisat, vaatasime Jääkeldris näitust „Minu
mulgi muster”. Veel käisime Luua arboreetumis ja Luua mõisas ning
Elistvere loomapargis. Päev oli väga tore ja sisukas. Saime juurde
palju teadmisi eesti rahvakultuurist.
Käsitööring Tõmblukuga Vihmavari alustab sügisel kolmandat
tegevusaastat. Ootame ka uusi liikmeid. Meie tehtut saab vaadata
internetis aadressil http://www.vihmavari.kaneti.ee/, meie kodulehekülje eest kannab hoolt Riina Hass.
KIIRI LATTIK, ringivanem
Kanepi pensionäride klubi käsitööring loodi 1998. aastal.
Kümnenda tegevusaasta puhul toimus Kanepi kultuurimajas näitus,
kus oli eksponeeritud ligi 200 tööd 30lt autorilt. Ringi asutamisest
alates on meid juhendanud ja innustanud Ele Kõiv. Oleme talle selle
eest väga tänulikud.
Ring on käinud koos kord nädalas. Liikmeskonnas on paljude elualade esindajaid, kuid kõiki meid ühendab üks lõpmata väärtuslik
omadus – kohusetunne.
Kümme aastat on osalenud ringis Maria Drenkhan, Leida Valge,
Laine Jalas, Luule Viljaste ja Laine Laan. Maria on praeguseks
kujunenud iseseisvaks loojaks, kes on esitlenud oma kauneid komplekte moedemonstratsioonidel Tallinnas, Põltsamaal, Viljandis ja
Põlvas. Ajakirja Käsitöö korraldatud võistlusel tunnustati tema tööd.
Leida Valge on ergas uute tehnikate proovija. Laine Jalasel valmivad
alati suured ja töömahukad esemed uutes tehnikates, Luule Viljastel
on palju ideid ja ta suudab palju teha. Tublid tegijad on kõik viisteist
naist, kes meie ringi töös osalevad.
Käsitöödega oleme muutnud oma kodu omapärasemaks ja
hubasemaks. Traditsiooniks on saanud tekkide ja patjade valmistamine. Tänavu valmis kümnes ühistöö, mille idee tekkis gobeläänide
kudumisest. Kõik kingituseks tehtud ühistööd on südamlikkusega
vastu võetud.
Silmaringi laiendamiseks oleme käinud ekskursioonidel, osalenud käsitööpäevadel Põlvas ja mujal. Oleme kohtunud teiste käsitöötegijatega.
Tänan kõiki näituse külastajaid. Meeldiv oli kohtuda sõpradega
Põlvast, Savernast, Valgjärvelt, Erastverest ja Põlgastest. Tunnustust
ja asjalikke nõuandeid jagasid meile oma ala asjatundjad Heli Raidla
ja Asta Tagel. Tänu ka Kanepi gümnaasiumi juhtkonnale, kelle
mõistva suhtumise tõttu oleme saanud kasutada kooli käsitööklassi.
Materiaalselt on meie tegevust toetanud Kanepi kultuurimaja,
Kanepi vald ja kohaliku omaalgatuse programm. Näituse korraldamisel olid nõu ja jõuga abiks meie nooremad sõsarad kaks aastat
koos käinud käsitööringist.
LAINE LAAN, ringivanem

Hambaravi OÜ BLENDENT Kanepis alates
augustist avatud E, T, K ja N kella 8–17.
E ja K dr Bender – ravitööd.
T ja N Tartu arstid dr Meeli Tafenau ja
dr Anni Tafenau – proteesid ja ravitööd.
Info ja registreerimine tel 797 7531.

Kanepi APTEEK on avatud:
E, T, N, R kella 8–16, K kella 8–18, L kella 9–12.
Info tel 797 7543.

Märtsis kuulutas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus välja projektikonkursi
„Avatud noortekeskus (ANK) kui varaait,
vol 4”. Konkurssi toetasid haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakond ning hasartmängumaksu nõukogu.
Toetati avatud põhimõttel töötavate ressursikeskuste – nn varaaitade loomist üle kogu Eesti. Varaait on koht, kus on noortekeskuse teenuste mitmekesistamiseks vajalikud
vahendid: sportimis- ja matkatarbed, muusika- ja kunstitarbed ning vaba aja veetmise
vahendid. Varaait laenutab vahendeid noortetöö tegijatele (juriidilised isikud) ja noortele alates 30. augustist 2008 kuni 30. augustini 2010 tasuta ning neid saab kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel.
Projektikonkurss oli avatud kõikidele
ANKidele üle Eesti. Konkursi eelarve oli 1
011 504 krooni. Iga taotleja võis saada toetust kõige rohkem 80 000 krooni, mis on
85% kogueelarvest. Kokku toetati 19 noortekeskust, üks neist oli ka Kanepi valla avatud noortekeskus.
Saime toetust tänu tõsisele eeltööle. Projekti aitasid koostada ettevõtlikud noored
Chris Liebert ja Tanel Pettai. Konsulteerisime ka selle ala asjatundjate Hanno Sellise
(Põlva kultuuri- ja huvikeskuse heli- ja valgustehnik, noortele tuntud kui DJ Kepu),
Tõnu Karpovi ja Peeter Taimiga (noorte

diskorite koolitaja). Koostööpartneriteks on
mitu maakonna ja naabermaakonna noortetöö organisatsiooni.
Projekti koostamisest sai alguse ka meie
koostöö MTÜ Potsataja noorte diskorite
kooli esindajatega Tartust. Mai teisel nädalal
toimus meil ühine kolmepäevane kevadlaager Põlvamaal Varbusel. Osales 30 noort.
Esimesel õhtul oli meil võimalus osaleda
tehnika ülesseadmise töötoas. Sellele järgnesid õpitoad, kus noored said kätt proovida
professionaalse diskoritehnikaga. Vaatasime
koos õppefilmi „God is a DJ”, mis viis meid
kurssi diskori elukutsega. Tegime ühise
jalutuskäigu Varbuse vanas mõisapargis, teejuhiks oli Kalev Lindal. Päeval aitasime
mõisaparki korrastada.
Täname rõõmsameelset pererahvast,
Kalev Lindalit ja Natalit, kes meid kolm
päeva võõrustasid. Oleme tänulikud noorte
diskorite kooli juhatajale Peeter Taimile, kes
meid koolitusele kutsus.
12. augustil toimub Haapsalus Paralepa
rannas noortepäev ning seal on plaanis mitu
uut ja ka juba traditsiooniks saanud üritust.
Täpsemat infot noortepäeva ning seal aset
leidvate ürituste kohta leiate aadressil
www.noortepaev.com.
Põlvamaa maakonna esinduse paneb sel
aastal kokku Kanepi noortekeskus. Ootan
kõiki huvilisi osalema. Ettevõtmisi lisandub

3

NOORTEKESKUSES
AUGUSTIS
10. augustil noortelaagri „Tuuni ennast roheliseks!” lõpuüritus Kanepis.
12. augustil väljasõit rahvusvahelisele noorsoopäevale Haapsallu.
12.-14. augustini osaleme üleriigilisel õpilasmalevate kokkutulekul
Pilistveres.
18.-21. augustini diskorite laager.
22.-23. augustil väljasõit Mesipuu
tallu.
23. augustil ,,Rehepapi seitse ametit” (osaleme töötubade korraldamisel).
30. augustil rannavõrkpall.

SEPTEMBRIS
1. septembril ,,Koolirahu” väljakuulutamine Põlvas (osaleme töötubade korraldamisel).
Täpsem informatsioon ja registreerimine Annika tel 517 2799, e-posti
aadress: annika.ladva@gmail.com ja
msn: ankamanka@hotmail.com.
pidevalt, paljud projektid ootavad veel rahastamisotsust. Küsi julgesti infot noortekeskuste tegemiste kohta suvel! Päikselist
suve kõigile!
ANNIKA LADVA,
Kanepi valla ANKi juhataja

Kanepi noored tuunisid end sel suvel roheliseks
Viis nädalavahetust on Kanepi noored sel suvel tegelnud enda rohelisemaks tuunimisega.
„Tuuni ennast roheliseks!” on
noorteprojekt, mida juhib MTÜ
Hinokad, partneriteks Kanepi,
Veriora, Räpina ja Hellenurme
noortekeskus. Keskonnakaitselaagrites osales kokku üle saja
14-18aastase Põlva- ja Valgamaa
noore.
Projekti „Tuuni ennast roheliseks!” käigus soovisime käsitleda meile olulisi ja hetkel päevakajalisi teemasid: säästlik tarbimine, taaskasutus ja keskkonnahoidlik renoveerimine. Igale
teemale pühendati paar-kolm
päeva, selle vältel korraldati arutelusid, koguti praktilisi näpunäiteid ja uuriti asjatundjatelt,
kuidas neid päriselus rakendada.

Põlva- ja Valgamaal korraldatud laagrites arutleti õiglase
kaubanduse, koduste energiasäästunippide,
põhumajade,
säästliku majaplaneerimise, vana mööbli restaureerimise, taimede tundmaõppimise, ravimtaimede, metsa kui elukeskkonna, ehitustegevuse ja planeeringute teemadel. Lisaks pandi rõhku sportlikule tegevusele, seejuures prooviti erilisemaid sportimisviise, nt joogat, vibulaskmist, orienteerumist ja golfi.
Kõik saadud kogemused ning
teadmised plaanivad noored sügisel ka kirjasõnasse koondada,
andes välja trükise „Minu roheline meelespea”.
Lõpuüritus „Tuuni Kanepi
roheliseks!” toimub 10. augustil
Kanepis. Kavas on prügiskulp-

tuuride võistlus ja keskkonnaviktoriin, oma pilte näitab Arne
Ader, räägitakse toidus leiduvatest lisaainetest ning mängib tudengibänd Tartust.
„Peame tähtsaks, et noored
oma kodupaika hästi meenutaksid ja siia pärast maailmas rändamist tagasi tuleksid,” arvas
Epp Margna, MTÜ Hinokad
juhatuse liige. Projekt on mõeldud Eesti äärealade noortele, et
ka nemad saaksid üha kuumemaks muutuval keskkonnakaitse
teemal sõna sekka öelda. Laagrisse oli kutsutud noori Kanepi,
Veriora, Räpina ja Hellenurme
noortekeskusest ning Mikitamäelt. Projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored ja kohalike omavalitsuste toetusel.

Oli ilus malevasuvi
Kanepi II rühma
suvi malevas
Kanepi II rühm töötas 7.-18. juulini Kanepis ja Varbusel. Rühmas oli
25 noort, rühma juhtideks olid Annika Ladva ja Mari Rüütli. Kanepis
korrastati kalmistuid, parki ning Jõksi
laululava ümbrust. Jõksi randa ehitati
kauaoodatud võrkpalliplats ning seni
nukralt hallina seisnud riietuskabiinid
värviti rõõmsamaks. Siin oli meile
suureks abiks tegus vallavanem Aivar
Luts. Varbusel võõrustas Kanepi II
rühma Kalev Lindal, kelle juhtimisel
korrastati mõisa parki ja aida ümbrust. Varbusel veedetud aeg jääb paljudele malevlastele kauaks meelde.
Oli kokkupuuteid ka metsiku loodusega: pargi koristajaid ehmatas mutt,
kassi käest päästeti pisike hiir, tiigis
põgeneti kaanide eest ning sääsed
olid loomulikult igaõhtused külalised. Tegevust leiti ka töövabal ajal:
toimus mudasõda, köeti sauna, ristiti
malevarebaseid, öösiti tehti ,,surmaviiulit” ja hiiliti pasteerima. Kõik
malevlased said proovile panna oma
kokanduslikud oskused, sest süüa tuli
endale ise teha. Õhtuti valmistuti ka
kokkutulekuks, mis – nagu hiljem
selgus – tasus end kuhjaga ära. PÕMi
2008. aasta kokkutuleku võitis Kanepi II rühm. Kanepi II sai alavõidu tutvustuses, telklinnaku püstitamises ja
meeskonna rollimängus. Rühmalaulus saadi teine ja jantlikus spordis kolmas koht.
Nüüd oodatakse kokkutulekut Pilistveres.
Suurepärase malevasuve eest täname Kanepi vallavalitsust, Põlvamaa
lastekaitseühingut, Varbuse lahket

pererahvast, Kalev Lindalit ja Peeter
Taimi, lasteaia kokatädisid, kalmistuvaht Andres Sikka. Südamlik tänu
Jane emale Üllele, kes meile maleva
lõpetuseks maitsva koogi küpsetas.
Malevlased

Kanepi I rühma
suvi malevas
Sel suvel töötas Kanepi I rühm 9.20. juunini. Esimesel nädalal töötati
Ala kalmistul. Tööd aitasid lõbusamaks teha pauside ajal korraldatud
mängud ja viktoriinid, loositi pulgakomme. Teise pausi ajal said kõik
puhata ja oma soovi järgi tegevust valida. Pärast lõunat olid noortekeskuses huvitegevused. Teisel nädalal toimusid tööpäevad Mäe kalmistul ja
pargis. Kahepäevase põneva väljasõidu tegime Mesipuu tallu. Seal kohtusime Veera ja Terjega Põlvast, kes pidasid huvitava ja õpetliku loengu tööseadustest ja karjääri planeerimisest.
Toimus ka malevarebaste ristimine.
Kanepi I sai Põlvamaa kokkutulekul alavõidu jantlikus spordis ning
tutvustuses, telklinnaku püstitamises
ja meeskonna rollimängus tuldi teisele kohale.
Täname Kanepi lasteaia kokkasid
maitsvate toitude eest, kalmistuvaht
Andrest, kes hoolitses selle eest, et
meie tööpäev hästi sujuks, rühmajuhte Annikat ja Andret, kes veetsid
meiega kaks töökat ja lõbusat nädalat.
Ilusat suve!
Kõigi malevlaste nimel
TUULI TEEVER

MTÜ Hinokad korraldas
möödunud aastal koostöös Kanepi avatud noortekeskuse ja
Läti noortekeskustega rahvusvahelise keskkonnalaagri „Elu võimalikkusest pärast meid”. Sama
projekt teenis selle aasta aprillis
Euroopa Noorte Eesti büroolt
erilise tunnustuse, sest on aidanud pöörata tähelepanu olulisele
teemale ühiskonnas. MTÜ Hinokad tegeleb peale noorteprojektide ka kohaliku rahvapärandi
säilitamise, keskkonnateadlikkuse edendamise ning kunsti viljelemisega. Lisainfot leiab kodulehelt www.hinokad.ee ja saab
küsida e-posti teel hinokad@
metsas.ee.
LIINA MARGNA,
projektijuht

Selgus tänavune
Kanepi rammumees
23. juunil toimus Kanepi gümnaasiumi staadionil kolmandat korda rammumeeste võistlus. Põhivõistlusel
osalesid 1986. aastal sündinud ja nooremad üle 18aastased noormehed. Eesti eri paikadest oli võistlema tulnud
14 noort meest. Samal ajal selgitati ka rammumehed kuni
13aastaste, 16aastaste ja 18aastaste noormeeste seas.
Kokku võistles 22 noort.
Põhivõistlusel tuli mehepoegadel kanda sajakiloseid
kohvreid 40 meetri kaugusele, seejärel tõmmata Ford
Transiti kaubikut. Pärst kahte ala jäi võistlustulle kümme
atleeti. Ees ootas kombineeritud ala, mis koosnes kolme
raskuse pea kohale tõstmisest: esiteks 80 kilo raskune
palk, siis Apollo kang (80 kg) ja lõpetuseks 41 kg kaaluv
hantel. Neljandaks alaks oli meremehekõnd (200 kilo tassimine 20 meetri kaugusele). Viies ala oli traktorirehvi
kantimine kuus korda. Kuuendal ja viimasel alal pidid
rammumehed 120-, 140- ja 160kiloseid raskusi tassima ja
alusele tõstma ning seejärel 100kilose betoonmuna alusele panema.
Pärast punktide kokkulöömist selgusid võitjad. I koha
sai Tanel Mustasaar, II koha Gunnar Gimbutas ja III koha
Marko Mehine. 13aastastest saavutas I koha Henri Sikk,
II kohale jäi Karel Keldu, III koht kuulus Kristjan Pärlile.
16aastaste seas sai I koha Rain Ennok, II koha Henri
Tamm ja III koha Gerret Kivirand. 18aastastest võitis
Lauri Konsa. Noored rammumehed tassisid kanistreid,
hoidsid hantleid, viskasid kuuli, tõstsid kangi ning kantisid väiksemaid traktori- ja autorehve.
Kuigi ilm kippus ürituse lõpupoole vihmaseks, ei
seganud see võistlejaid ega pealtvaatajaid.
Täname toetajaid: Volante Kinnisvara, Kanepi
vallavalitsus, Jussi Kaubandus, Põlva tarbijate ühistu,
Arke lihatööstus, Pop Sport, AS Mefo, Powerman, kaitseväe Võru lahingukool, Võru raskejõustikuklubi Strongman, spordiklubi Kanepi.
Tänu ka headele abilistele. Need olid Meelis Hüvato,
Argo Sibul, Margus Pärsik, Arno Sibul, Markus Männik,
Tarvo Planken, Urmas Kivirand, Tanel Pettai.
MAIKEN KELDU
Spordiklubi Kanepi
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Kultuuriüritused

Õnnitleme
juubilare ja
sünnipäevalapsi!

10. augustil kell 18 suvehelid Kanepi kirikus. Psalme ja vaimulikke laule esitavad
Atlan Karp (teater Vanemuine), Karmen
Puis (sopran, teater Vanemuine), Elke Unt
(organist, EELK Tartu Maarja kogudus).
Kontsert on tasuta. Toeta annetusega oma
kogudust!

Hetked on need,
mis vajuvad uttu,
aastad on need,
mis mööduvad ruttu,
ja aastaid on palju –
need lennul lähevad,
mälestused sõelale
peatuma jäävad.

Surnuaiapüha Kanepi Mäe kalmistul
10. augustil algusega kell 10.30.

SEPTEMBER
96
Hilda Kobakene
Piigandi küla
95
Hilda Ruus
Põlgaste küla
Valter Rätsep
Jõksi küla
89
Armilda Vasser
Sõreste küla
Helje Ehasalu
Heisri küla
88
Perenije Kets
Soodoma küla
87
Harald Silgo
Erastvere küla
85
Aini-Megate Asi
Hurmi küla
84
Laine Plado
Piigandi küla
83
Meeta Leidar
Karste küla
Voldemar Haugas
Kanepi alevik
Hilja Eespäev
Karste küla
82
Edgar Ladva
Kooraste küla
81
Arnold Rull
Peetrimõisa küla
Ellen Vallimäe
Hurmi küla
Helja Sool
Jõgehara küla
80
Erich Hani
Kaagvere küla
75
Elle-Maie Kärsin
Rebaste küla
70
Malle Järv
Põlgaste küla
65
Olev Põld
Kanepi alevik
Külli Tiisler
Kanepi alevik
Jaak Leis
Peetrimõisa küla
60
Eha Drenkhan
Põlgaste küla
Timar Haljaku
Karste küla
Kalev Raudnagel
Põlgaste küla
Hans Tamm
Kaagvere küla
Enn Lokk
Magari küla

Hurmi külapäev
26. juulil peeti Savi talus Hurmi
järve ääres Hurmioru seltsi korraldusel külapäeva. Esimest korda oli
ühine pidu kümme aastat tagasi.
Vahepealsed kokkusaamised on
kandnud ka teisi nimesid: savipäev,
puupäev, pillipäev, Euroopa päev.
Kõik need on korraldanud aga Hurmioru seltsi liikmed järjest laieneva
sõprade ringiga, eestvõtjateks Eela ja
Arvo Jää. Alati on Hurmi üritustele
kutsutud külalisi lähemalt ja kaugemalt. Kutseid oli saadetud sooviga
anda teistelegi julgust oma kandi külaelu käima lükata.
Seekord oli kutsutud kuulsustest
kohal Mikk Sarv. Ta tegi ka sisuka
ettekande külade ja maaelu, ka Eestimaa saatusest. Üheksast Lõuna-

VALLAVALITSUSE TELEFONID
Vallavanem Aivar Luts 797 6310
Abivallavanem Olev Pärna 797 6317
Vallasekretär Õie Põder 797 6311
Sekretär-asjaajaja Heli Kakk 797 6312
Pearaamatupidaja Elsa Sikk 797 6313
Finantsist Ülle Kallas 797 6313
Raamatupidaja Maire Kivi 797 6314
Maanõunik Aare Plato 797 6315
Arendusnõunik Enn Ruusmaa 797 6315
Sotsiaalnõunik Tiia Urm 797 6316
Veterinaararst Ljubomir Vassilko 510 3744
MA Karjäär Vello Saarman 797 6319

Vastsündinud
vallakodanikud
Kiirelt kasva ja harjuda
püüa iga maailma imega!
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.
Britta-Lizeth Arras
Põlgaste küla
Robert Lina
Kanepi alevik
Nora Lee Luht
Kanepi alevik
Oliver Leis
Lauri küla

Õnne ja tervist lastele
ja vanematele!

MÄLESTAME

Tugevat tervist ja jõudu
edasiseks kõikidele
sünnipäevalastele!
Soovivad Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsus.
Järgmine Kanepi Teataja ilmub
septembris. Artikleid ootan
vallamajja või e-posti aadressil
kanepi.teataja@mail.ee.

KANEPI TEATAJA

Eestist valitud riigikogulasest käisid
üritusel Urmas Klaas, Ester Tuiksoo
ja Heimar Lenk. Tamme istutamise
tseremoonia ajaks nad ei jõudnud,
aga selle istutasid väärikad mehed,
kelle poolt võiks järgmistel valimistel oma hääle anda. Jututoas rääkis
Rein Kaldma Hurmi valla ja seltsitegevuse ajaloost. Esines külaelanike koor Hurmioru Ööbikud.
Huvitava tantsukava oli kokku seadnud Aime Vilu Tartumaalt. Tema juhendusel tantsisid naisrahvatantsurühm Helbe, Valguta Vahvad ja
Päikesekiired. Esinejaid oli teisigi.
Kõik said tänukirja ja kõigi nimed
jäädvustati Hurmioru kroonikasse.
Tegutses kolm õpituba: pillimängu võis harjutada Tõnu Lumi kõla-

EVE PAIMRE
9.07.1963–3.07.2008
Soodoma küla
ARMILDA SARNIT
25.06.1933–7.07.2008
Sõreste küla
MEETA VALS
24.03.1921–19.07.2008
Jõksi küla
TAUNO VALS
10.05.1947–21.07.2008
Jõksi küla

pillidel, pilte joonistada Karin Pauluse eestvedamisel, voolida koos
Krista Varuli ja Kadi Piirimäega või
viltida Liidia Kängsepa ja Kairi Kolgi juhendusel. Näitusel olid välja
pandud naiste käsitööd, ilusad fotod,
albumitäied pilte Hurmioru rahva
tegemistest ja Sirje Kuke elevantide
kollektsioon. Lapsi huvitasid aga
kõige enam eksootilised väikeloomad, keda esitles Silver Koit. Perenaised Anni Tomba ja Helju Küppar
pakkusid maitsvat Hurmi küla suppi,
töötas Puuriidabaar. Üritust juhtisid
Urve Järg ja Ilmar Tagel.
TIIU LEPPIKUS
PAAVO JÄRGI foto

VASTUVÕTUAJAD:
Kodanike vastuvõtt E,T,R kella 8–16.
Vallavanem E,R kella 8–16, tel 506 6567.
Kanepi valda teenindab Lõuna Politseiprefektuur:
Juhtivkonstaabel Silver Hinto N kella 9–10,
tel 5330 7182, 797 7692;
vanemkonstaabel Jan Jõema T kella 10–11,
tel 5330 7183;
politsei üldnumber 110.
Põlvamaa keskkonnateenistuse
piirkondlik metsaspetsialist Margit Ani vallamajas E kella 10–12, tel 799 7046, 5346 5726.
Kalmistuvaht Andres Sikk, tel 504 8930.

Põlvamaa harrastusspordisarja „Liigu
terviseks!” üritused Kanepi piirkonnas:
23. augustil kell 10
algab Erastvere rattamatk.
30. augustil kell 11
algab Karilatsi talurahvamuuseumi juurest
rattamatk ,,Postijaamast koolitundi”.
Sarja kokkuvõttes selguvad aktiivseim noor
(18aastane ja noorem), aktiivseim täiskasvanu, aktiivseim veteran (65aastane ja vanem),
sportlikem perekond, sportlikem kool, spordisõbralikem omavalitsus.
Kogu info www.polvamaa.ee.
Ökofestivali raames Põlvamaal Kanepi
vallas Savi talus kohaliku toidu kursus.
21. augustil kell 16 ,,Kiiresti ja tervislikult”.
22. augustil ,,Vana uues kuues”.
Info Diana Plaksolt tel 527 5889.
Laupäeval, 23. augustil algusega kell
10.45 Mesipuu talus viies hea tahte päev
,,Rehepapi seitse ametit”:
•rehepeks •lamba küpsetamine kuumadel
kividel maa sees •laastulöömine •talumeierei
•mesiniku tööd •heinategu •leivategu •simman ja mõnus äraolemine ansambliga Willy.
•Osalemine on kõigile tasuta!
•Kohapeal traadita internet (WiFi), telkimisja parkimisvõimalus.
•Lastele on avatud mänguplats, korraldatakse mänge ja võistlusi, saab vaadata, paitada
ja toita koduloomi.
Tulge kogu perega!
Lisaks loterii, ratsutamine ja hobuvankrisõit,
lõõgastav meemassaaÏ, suitsusaun, sepapoisid, talutoidud, meemõdu ja koduõlu, puhvet, soe toit ja jahedad joogid, kaasaostmiseks või kohapeal mekkimiseks mitmesugused liha-, piima- ja meesaadused.
Loe lisa www.mesipuu.ee.
29. augustil kell 20 Põlgaste laululaval
disko ,,Jälle kooliteele!”

Kanepi valla avaliku korra eeskiri
Kanepi Vallavolikogu
19.09.2002. a määrus nr 22
1. Kanepi valla avaliku korra eeskirjaga tagatakse vallas avalik kord, puhtus ja turvalisus. Eeskiri kehtib Kanepi valla haldusterritooriumil avalikes
kohtades ning on kohustuslik kõigile
valla territooriumil viibivatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
2. Avalikuks kohaks on iga territoorium, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav: tänavad, väljakud, hoovid, haljasalad, teed, pargid, kalmistud, autoparklad, staadionid, vabaõhulavad, üldkasutatavad supluskohad,
ametiasutused, toitlustus- ja kaubandusettevõtted, avalikud WCd, kortermajade ühiskasutatavad ruumid.
3. Kanepi vallas on igaühel õigus ja
kohustus käituda nii, et oleks tagatud avalik kord ja kaasinimeste turvalisus. Avaliku korra nõuded on lisaks
seadustele, määrustele ja muudele
üldkohustuslikele aktidele kehtestatud käesolevas eeskirjas.
4. Avaliku korra tagamiseks tuleb
järgida keeldusid.
Keelatud on:
4.1 ebasündsad väljendid, lärmamine
ning muud kaasinimeste rahu jakaitstust rikkuvad sündsustunnet riivavad
või inimväärikust alandavad teod;
4.2 autosignaalide kasutamine ning
muu häiriva müra tekitamine avalikes kohtades, kui see ületab tavalise
päevase olmemüra ja häirib kaaskodanikke, välja arvatud seadustest

tuleneval otstarbel;
4.3 mootorsõidukiga haljasalal, põllumaal, pargis, mängu- või spordiväljakul või muudes selleks mitte ettenähtud kohtades sõitmine ja parkimine valdaja loata, samuti töötava
mootoriga kauem kui 2 minutit seismine, kui mootori müra häirib kaaskodanikke;
4.4 kaaskodanikke tülitav äritsemine
ja kerjamine;
4.5 kõikvõimalik reostamine, prahi
mahapanek selleks mitte ettenähtud
kohtadesse;
4.6 pinkide, piirete, prügikastide,
avalike ehitiste ja inventari rikkumine;
4.7 suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohtades;
4.8 alla 18aastastele isikutele alkoholi- ja tubakatoodete ning joovastavate ainete ostmine ja edasiandmine;
4.9 alla 18aastastel isikutel alkoholija tubakatoodete ning joovastavate
ainete omamine;
4.10 kasutada pesemisvahendeid üldkasutatavates veekogudes ja ujutada
koduloomi avalikes supluskohtades;
4.11 kella 23–6 (puhkepäevadel kella
23– 9) lärmata, rikkuda kaaskodanike
rahu valju muusikaga või muul viisil
müra tekitamisega;
4.12 ajavahemikul kella 23–6 viibida
avalikes kohtades alla 16aastastel
isikutel vanemateta või täiskasvanud
saatjata, kelle hoolde nad on usaldatud. Erandiks on jaanipäev ja uusaasta. Erandi võib kehtestada ka vallavalitsus, kui ürituse korraldaja tagab

alla 16aastaste noorte organiseeritud
transpordi. Koolide ja kultuuriasutuste ürituste korraldajad peavad
tagama, et alla 16aastased vanemateta või täiskasvanud saatjata noored
lahkuvad ürituselt ajal, mis võimaldaks neil kella 23ks koju jõuda.
4.13 alla 16aastastel isikutel viibida
vanemateta baarides, kohvikutes või
teistes toitlustus- ja kaubandusasutustes, kus tarvitatakse alkoholi.
5. Avalik kord kauplemisel, teenindamisel ja avalikel üritustel:
5.1 avalike ürituste korraldamiseks
on vaja vallavalitsuse luba;
5.2 kauplemise korra üritusel määrab
ürituse korraldaja, kooskõlastades
selle vallavalitsusega;
5.3 kui külastaja on jäänud alkoholiga kauplevas ettevõttes või avalikul
üritusel seisundisse, mis on ohtlik temale endale või häiriv ja tülikas kaaskodanikele, peab ettevõtte omanik
või ürituse korraldaja tagama külastajate või üritusel osalejate turvalisuse.
5.4 avaliku ürituse korraldaja on kohustatud kasutatud territooriumi
korrastama hiljemalt 24 tunni jooksul
pärast ürituse lõppu.
6. Avalikus kohas teiste isikute rahu
või avaliku korra muu rikkumise eest
karistatakse karistusseadustiku (RT I
2001, 61, 364) paragrahvi 262 kohaselt.
7. Karistusseadustiku § 262 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus.

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.

