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Hind 2 krooni

Mõtleme head
Põlvamaal on ülejäänud Eestiga võrreldes omad eripärad, nagu ka Kanepil võrreldes ülejäänud Põlvamaaga. Meil on teiste
maakondadega palju ühesuguseid muresid,
aga olulisem on märgata omapära, sest just
selles peituvad probleemide ja riskide kõrval võimalused.
Mis on Põlvamaa eripärad ja võimalused? Põlvamaa on Euroopa Liidu piirimaakond. Meil on rohkem metsa kui teistes
maakondades. Meie maakonnas on Piusa
koopad, Ahja ja Võhandu jõgi, Taevaskoja,
Värska mineraalvesi ja muda, Kanepini ulatuv kupliline maastik, setud ja võrokesed.
Seoses piiriga saab Põlvamaa Kagu-Eesti läbi aegade suurima riikliku investeeringu. Koidula raudtee ja tollijaama nüüdisaegseks Euroopa piiri- ja tollijaamaks ehitamine läheb maksma umbes miljard krooni.
See suuremahuline töö avaldab kindlasti
positiivset mõju kogu maakonnale. Eesti
Sadam sõlmis koostöölepingu maailma suuruselt neljanda sadamaga ning Muugale
investeeritakse konteinervedude terminali
tarvis miljardeid. See annab uue võimaluse
ka raudtee kasutamiseks, millest omakorda
on kasu nii Koidula jaamale kui ka Põlvamaale. Lisaks arvukatele turistidele, kes
käivad nautimas Põlvamaa väärtusi alates
Taevaskojast ja jõgedel kanuutamisest kuni
Piusa koobasteni, loob Koidula jaam hulganisti uusi töökohti. See omakorda toob uusi
elanikke.
Põlvamaal on suurepärased sportimisvõimalused ja kirev kultuurielu. Eesti koorilaulu ühes hällis Kanepis on koorilaulul endiselt väga tugevad traditsioonid. Aktiivselt
tegeldakse ka tantsuga. Ning kus on, sinna
tuleb ikka juurde. Arvan, et praegu on Põlvamaal vähe neid, kellele Andre Laine nimi
midagi ei ütle. See on lihtne näide vanade
traditsioonide ja tänapäevase elu koostoimimisest.
Kultuur pole ainus, millest Kanepis lugu
osatakse pidada. Külaskäigul Kanepi valda
jäi mulle lisaks aktiivsele kultuuri- ja hariduselule sügav mulje sellest, kuidas Põlgastes on lahendatud reovee puhastus. Reovesi pumbatakse kevadsuvel istutatud pajuvõsale, millest omakorda saab hakkpuitu.
Just sellised näited, kuidas üks probleem on
võimalik lahendada terviklikult ja keskkonda säästvalt, on heaks eeskujuks kogu Põlvamaale, miks mitte ka Eestile. Põlvamaa
on end juba näidanud säästva elukeskkonna
ja mõtteviisi poolest. Selles suunas on meil
vaja edasi töötada. Võib-olla kujuneb just
sellest valdkond, milles suudame olla eeskujuks ülejäänud Eestile ja ka kogu maailmale.
Kui ei ole see, siis on mõni teine idee.
Igal juhul kutsun kõiki arutama ja mõtlema
positiivselt, sest see toodab juurde positiivset, nagu kirumine negatiivset. Juhul kui
soovime, et noored jääksid või tuleksid tagasi Kanepisse ja mujale Põlvamaale, peaksime arutlema rohkem selle üle, mida on
siin head. Just nõnda avastame palju seda,
mida varem märgatagi ei osanud.
Häid mõtteid ja ideid soovib
maavanem PRIIT SIBUL

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva üritused
29. jaanuaril

23. veebruaril

kell 9 pärgade asetamine Kanepi Vabadussamba jalamile;
kell 10 pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi
jalamile Põlva kiriku juures;
kell 11 Põlva kultuurikeskuses temaatiline aktus.
14.–28. jaanuarini Kanepi gümnaasiumis
Eesti Ajaloomuuseumi rändnäitus Eesti vapi ajaloost.

kell 19 kontsertaktus Kanepi kultuurimajas, tants.

24. veebruaril
kell 10 pärgade asetamine Kanepi Vabadussamba jalamile.
Laulab segakoor.

Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Kanepi lasteaia Naksitrallide rühma lapsed tegid õues harjutusi, et hästi esineda ,,Koolitantsu” üritusel Põlvas Andre Laine seatud tantsuga „Põdra maja”,
Sipsikute rühm esineb tantsuga „Üksteist peab hoidma”.
Andre Laine foto

Kanepi seltsimaja tähistas
120. aastapäeva peoga
Kultuurimaja saali oli maja auväärse juubeli
puhuks maitsekalt ja kunstipäraselt kaunistanud
Marje Ernits. Laval ilutses sinisel taustal number
120, lava kõrval rippus rahvariidevööd meenutav
trikoloor, selle kõrval troonis oma uhkuses auväärne Kanepi Laulu Seltsi lipp aastast 1869. Seina
kaunistas Maria Drenkhani Jõksi järve motiiviga
riidest maal.
Peo avasõnad lausus Kanepi valla kultuurijuht
Asta Puru. Põlva maavanem Priit Sibul kutsus oma
sõnavõtus Kanepi rahvast seltsimajas näitemänge
tegema nagu vanasti.
Vallavanem Aivar Luts ja vallasekretär Õie
Põder andsid tänukirja kõikidele tegutsevatele
taidluskollektiividele ja nende juhtidele. Tänukirja
said ka ajaloolane Milvi Hirvlaane ja endised kultuurijuhid Ülo Leib, Ly Lauk, Hele-Mall Türna,
Meeli Rammul, Liivia Miil. Kõik isetegevuslased
said tänuks 2008. aasta kalendri vana seltsimaja
pildiga.
Ajaloolise ülevaate vana seltsimaja sünniloost
ja lauluseltsi tegevusest andis ajaloolane Milvi
Hirvlaane.
Kontserdiosa alustas Kanepi segakoor, keda
juhendab sellest sügisest Kalev Lindal. Segakoori
saatis klaveril Riivo Jõgi ja viiulil meie oma koori
laulja Triin Mäekink. Tantsurühmad Vunkratas ja
Valtser Helju Leiva juhendusel esinesid mitme
tantsuga. Naisrühma Kanapää keerutajaid on

viimastel aastatel juhendanud Andre Laine. Tublilt
esines ka eakate segaansambel, kelle laul helises
samuti Kalev Lindali juhendusel. Suurt elevust
tõid saali omaloominguliste estraadipaladega
sõnakunstnikud Laine Laan ja Hele-Mall Türna.
Sisuka ja meeliülendava kontserdi lõpetas
Kanepi segakoor kolme särtsaka lauluga Kalev
Lindali taktikepi all. Isetegevuslaste kontsert oli
vana maja vääriline.
Kontserdi lõpul süüdati leinaküünal manala
teele läinud Kanepi kultuuritegelaste mälestuseks.
Pidu jätkus kohvilauas. Suure sünnipäevatordi
lõikas lahti segakoori kauaaegne vanem Vaike
Kottisse.
Kõik huvilised said tutvuda kroonikaga tänu
Milvi Hirvlaane, Vaike Kottisse, Ülo Leiva ja Hele-Mall Türna kogutud materjalidele. Peo jäädvustas kaameraga Vaidu Vidil.
Lisaks tantsuansamblile H.A.A.G. virgutas rahvast tantsima ja kaasa laulma akordionistide ansambel koosseisus: Kalev Lindal, Enn Viin, Aare
Lill ja Tiia Hallap.
Südaöö paiku pakkus külalistele elamuse Andre
Laine tantsushow. Õhtu jooksul õnnestus segakoori dirigendil kokku seada ka peokülalistest
koosnev ühendkoor, kust kõigi rõõmuks võttis osa
kauaaegne poistekoori dirigent Pärja Pilv.
Tänu kõikidele külalistele ja esinejatele!
Korralduskomisjon

Eesti põllumajandus on tõusuteel
Arvutused näitavad, et põllumees sai tänavu
kuni kolme aasta kasumi. Eesti teraviljatoodang
ulatus 905 000 tonnini eelmise aasta 680 000 tonniga võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad on 60100% kõrgemad kui mullu. Ka piima kokkuostuhind on keskmiselt ühe krooni võrra kõrgem. Kokkuostuhindade reaalkasv ületab inflatsiooni ja selle põhjuseks on maailma rahvastiku jätkuv suurenemine koos toidupuudusega kolmandates riikides, üleujutused, ikaldused ja põuad tööstusriikides ning bioenergia sektori lisanõudlus taastuvate toormete vastu. Mõnevõrra raskem on sea- ja
linnuliha tootjatel, kes kasutavad teravilja söödaks. Liha kokkuostuhinnad ei ole tõusnud.
Rõõmustav on see, et Euroopa põllumajanduspoliitika toob Eesti põllumajandusse aastatel
2007–2013 umbes 30 miljardit krooni abiraha:
sellest 13,5 miljardit krooni on otsetoetused, 14,4
miljardit krooni maaelu arengukava (MAK)
raames jagatavad toetused ja 1,662 miljardit krooni kalandustoetused. Põllumajandus ja maaelu on

Nr 1 (45)

Isamaa ja Res Publica Liidu üks prioriteete ning
seepärast on järgmise aasta eelarves suurendatud
ELi otsetoetuste kaasfinantseerimist Eesti riigi
eelarvest koguni 250 miljoni krooni võrra, s.o
liitumislepingus lubatud maksimumini.
Maaelu ja maaettevõtluse mitmekesistamise
meetmete raames jõuab Eesti küladesse järgmisel
aastal ligi 860 miljonit krooni MAKi toetusi. Koos
LEADER programmiga isegi rohkem. Maaelu
Edendamise Sihtasutuse kaudu on lisaks võimalik
teenindada maaettevõtlust kuni 600 miljoni kroonise laenude ja 1,5 miljardi kroonise riiklike garantiide portfelliga.
Põllumajandusministeeriumi kaasabil loodame
järgmisel aastal saada suuremat selgust ka maareformi lõpetamises. Praegu on põllumajanduses ligemale 140 000 ha sellist põllumaad, mis on koormatud kas ajutiste maakasutuslepingute, ajutiste
rendilepingute või kasutusvaldustega.
Novembri lõpus andis Euroopa Komisjon
heakskiidu Eesti maaelu arengukavale, mille ra-

kendamiseks peab põllumajandusministeerium
välja töötama üle kolmekümne määruse. Need
meetmed ja abirahad ei ole mõeldud ainult põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks, vaid
on kogu maaelu arendamiseks.
Kurtmise ja hädaldamisega loome maaelule negatiivse maine ning peletame noored maalt
eemale. Seepärast on põllumajandusministeerium
orienteeritud lahenduste otsimisele. Soovime anda
Eesti maaelule optimistlikuma ja nooruslikuma
ilme. Olen kindel, et koostöös põllumeeste ja maarahvaga suudame Eesti maaelu tõusuteele pöörata. Loodan, et lõppenud aasta oli Eesti põllumajanduse kuldajastu esimene aasta ning meil on
põhjust rõõmustada ka järgmistel aastatel.
Edu alanud aastal maarahvale!
HELIR-VALDOR SEEDER,
põllumajandusminister

Aastavahetus on möödas ja 2008. aasta oma
ettevõtmistega juba täies hoos. Tagasivaated
eelmisele aastale on tehtud ja küllap on koostatud ka plaanid alanud aastaks.
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva üritused on
kogu riigis alanud, püüame meiegi neist osa
saada.
Kanepi kultuurirahvast on vana seltsimaja
sidunud 120 aastat, juubelipeol ei mahtunud
kõik soovijad hästi saali. Tänapäeva nõuetele
vastava uue hoone projekt on olemas ja sellel
aastal saame arvatavasti ehitust alustada.
Alustuseks on raha olemas, põhiline on praegu
nii kultuuriministeeriumist kui ka Euroopa
Liidu fondidest toetust leida. See on vallavalitsuse üks prioriteete.
Jaanuarikuu volikogus toimub eelarve teine
lugemine, loodetavasti võetakse see ka vastu.
Valla eelarve üldmaht on 35 miljonit krooni,
sellest kolmandik on haridus- ja lasteasutuste
kulud. Ka teehoiurahad on eelmise aastaga võrreldes suuremad.
Jäätmemajanduses jätkub eelmisel aastal
alustatud aktiivne tegevus. Viie valla jäätmekogumispunktide väljaehitamiseks on raha
saadud ja ehitustegevus algab aprillis.
Uus isikuandmete kaitse seadus ei luba avaldada sünniandmeid, seetõttu õnnitleme valla
ajalehes eakaid juubilare vaid vanuse ja kuude
kaupa. Küllap tuttavad oskavad teid ka sünnipäeval õnnitleda. Kes ei soovi üldse nime avaldamist lehes, sel palun pöörduda vallaelanike
registri pidaja Heli Kaku poole, kes on kõik
need aastad ajalehe jaoks väljavõtteid koostanud. Mälestuskuulutused ilmuvad endisel kujul,
samuti anname endiselt teada meie valla uutest
ilmakodanikest. 2007. aastal sündis vallas 21
last, 2006. aastal oli sünde 28. Oleme endiselt
negatiivse iibega. Lahkunuid oli 33.
Edukamat alanud aastat kõigile!
AIVAR LUTS, vallavanem

Möödunud aasta viimane
volikogu istung toimus
13. detsembril

Päevakord:
1. Valla 2008. aasta eelarve esimene lugemine.
2. Valla 2007. aasta eelarve muutmine ja seitsmenda lisaeelarve vastuvõtmine.
Otsustati suurendada 2007. aasta eelarve tulusid
ja kulusid summas 1 929 796,52 kr.
3. Valla 2008. aasta maamaksumäära ja maamaksusoodustuse kinnitamine.
Otsustati kehtestada 2008. aastal maamaksumääraks haritava maa ja loodusliku rohumaa
osas 1,2% ja muu maa osas 2,0%.
4. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
Otsustati määrata katastriüksuste Kesk-Likandi,
Ojaserva, Künka, Vellenurme, Lääne-Likandi,
Aia, Laatsi, Väike-Kaska, Metsanurga, IdaLikandi, Mäe-Kuku sihtotstarbeks maatulundusmaa.
5. Kanepi valla eelarvest kultuuri-, haridus-,
laste- ja noorsootöö, spordi- ja rahvatervise ürituste, projektide ja programmide jaoks toetuse
andmise korra kehtestamine.
6. Nõusoleku andmine kolme sõiduki ostmiseks
kasutusrendi lepingu alusel.
Otsustati lubada vallavalitsusel soetada kasutusrendiga viieks aastaks kolm sõidukit.
7. Avaldused.
7.1. Meeli Rammuli avaldus.
Otsustati vabastada Meeli Rammul haridus-,
kultuuri- ja noorsookomisjoni liikme kohalt.
7.2. Kalev Aedma avaldus detailplaneeringu
algatamiseks.
Otsustati mitte algatada Ojaveere kinnistu
detailplaneeringut.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER
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120aastase Kanepi seltsimaja ajaloost
Ajalooga on niimoodi, et üldised
teadmised peavad igaühel meist olema, aga need aastaarvud ja sündmused kaovad uttu, kui meil puudub
ajalooga isiklik suhe/– – –/.
Kas ma võiksin teile täna korrata
oma ettekannet, mille tegin viis aastat
tagasi, kui tähistasime seltsimaja 115.
sünnipäeva? Võin kinnitada, et paraku
ei saa, sest vahepeal olen palju targemaks saanud. Uusi fakte on lisandunud tänu meie seas olevatele inimestele nagu Heino Kongo, Kaja Kirsipuu, Dagi Mõtus, Aino Jürgenson,
Marta Avvus, Maimu Mühlberg-Tinn,
Paul Edesi jt, tänu nende meenutustele
ja piltidele ning näitejuht Aleksander
Tamme tütre Heli-Tiiu fotokogule.
Aga ka tänu uutele ajalooallikatele.
Nimelt sain kasutada Eesti vabariigi
ajal Kanepi lauluseltsi ja kogu Kanepi
kultuuri- ja majanduselu ühe kandvama jõu Roland Abeli hoolikalt hoitud
Kanepi lauluseltsi protokolliraamatut
aastatest 1925-1944. Raamatu andis
mulle tema poeg Rein Abel Viljandist.
Selle 306 leheküljel on talletatud tolle
ajastu Kanepi kultuurilugu.
Kes teab, mis aastast kannab Kanepi peatänav August Weizenbergi nime? Protokolliraamatus on kirjas, et
A. Weizenbergi 100. sünniaastapäeva
tähistamisel 1937. aastal paluti Erastvere vallavalitsuselt, kelle alla Kanepi
tollal administratiivselt kuulus, nõusolekut nimetada peatänava August
Weizenbergi nimeliseks. See sai ka
teoks. Millist nime Kanepit läbiv, R.
Abeli ettevõtmisel 1927-29 munakiviteeks ehitatud peatee kuni selleni kandis, seda ei ole paraku ka selles raamatus kirjas. Tuleb leida Erastvere vallavalitsuse protokollid, kui need kusagil
on. Selleks ajaks olid peatänava ääres
juba tihedalt üksteise kõrvale kerkinud puumajad 13 poekese ja kolme
toidukohaga ning arvukate käsitööliste töötoakestega.
Seltsi protokolliraamatust saab selgeks, miks seltsimaja ees olevat Weizenbergile pühendatud mälestussammast ei avatud mitte tema juubeliaastal, vaid järgmisel, 1938. aastal. Väga
lihtne: ei olnud piisavalt raha. See mälestussammas püstitati lauluseltsi

eestvõttel kõigi Kanepi ümbruse seltside korjanduste, näitusmüükide, pidude toel, nagu ka Vabadussõja ausammas 1926. aastal.
Luuletaja Juhan Weizenbergi põrmu ümbermatmise 1977. aastal ja
hauasamba püstitamise maksis kinni
tema sünnipaigas tegutsenud Kalevi
kolhoos. Meie ei ole nii altruistlikud ja
pole ka nii kaugele jõudnud, et vabatahtlikuna üleval pidada tervet seltsimaja, raamatukogu, koore, näiteringi, korraldada pidusid, et kultuurielu
hoidmiseks raha saada, seada sisse kino, elekter, ehitada kogu seltsimaja
neli-viis korda ümber, korraldada iga
kolme aasta järel laulupidu, kus lauljaid-mängijaid oli mõnikord üle tuhande. Igaks laulupeoks pidi Erastvere pargi kasutamiseks Võru maavalitsuselt luba küsima ja laululava
pärast pidu lammutama. On kirjas, et
laulupidu on peetud ka tuletõrje seltsi
aeda püstitatud kõlakojas. Praegu käib
kogu Kanepi kultuurielu valla ja riigi
raha eest. Uue kultuurimaja ehituski
läheb korda vaid vallale.
Sellepärast müts maha meie vanaisade ja vanavanaisade aegsete kultuuritegelaste ees, kes tegid seda kõike oma kulu ja kirjadega, oma kire ja
energiaga pärast rasket päevatööd.
Ülim tasu oli selle eest sõprade, seltsikaaslaste tunnustus ja tänu. Seltsimaja
jalutussaali seinal oli vähemalt neli
raamitud portreepilti: Lauluseltsi asutaja ja esimese esimehe, seltsimaja
ehitamise initsiaatori Gustav Danieli
portree (muide tema mälestuseks rippus ka plekist matusepärg Kanepi kiriku altariseinal ja mingil ajal anti see
lauluseltsile tagasi), seltsi auliikmeteks valitud kuulsa meeskoori tenori
Hans Kanni, seltsi kauaaegse esimehe
ja seltsimaja saali ehitaja Kusta Kongo ja kauaaegse orkestrijuhi Karl Freimanni portree. Oma käega riputaksin
sinna täna veel Roland Abeli, kogu
Eesti Vabariigi aja seltsi esimees olnud Olev Leppiku ja pikka aega seltsi
raamatukoguhoidja, näitejuhi ja majahoidjana tegutsenud Aleksander Tamme portree. Uksepiida kohal ja kõrval
seinale kinnitatud postamentidel olid
August Weizenbergi kingitud Laulu-

isa Kreutzwaldi, Emajõe Ööbiku Lydia Koidula, Carl Robert Jakobsoni ja
ka kindral Johann Laidoneri büst. Viimase olemasolu selgub samuti lauluseltsi protokolliraamatust. Dagi Mõtus meenutas, et seltsimaja lavaeesriidel, mille maalimine telliti protokolliraamatu järgi kunstnik Gustav Raualt,
oli tegelastepoolsel küljel Kanepi
aleviku majade paiknemise skeem ja
teisel pool kuldsete tuttidega nööriga
seotud drapeeringud, keskel lauluseltsi embleem aastaarvuga. Heino Kongo mäletas, et pärast saali valmimist
olid kallima pileti ostnutele saalis istumiseks vineerist põhjaga Viini toolid.
Kui seni seostati Kanepi lauluseltsi
asutamise, aga ka seltsi maja ehitamisega mitut aastaarvu, siis nüüd on olemas mitmele daatumile ametlik kinnitus. Kanepi lauluseltsi alguseks on
peetud kolme aastat: 1868, 1869,
1885. Tõesti, aastal 1868 alustas Kanepi meeskoor suure vaimustusega
köstripapa Ludwig Treffneri ja ta poegade Hugo, Gustavi ja Korneliuse
eestvedamisel ning Kanepi kihelkonna koolmeistrite kaasalöömisel ettevalmistusi järgmisel aastal toimuvale
esimesele üldlaulupeole sõiduks. Sellesama meeskoori katusorganisatsioonina kutsuti Vanemuise seltsi (1865)
eeskujul ellu Kanepi Laulu Selts. Selle embleemil ja templil, mis löödi seltsi raamatutesse, on aastaarv 1869. Ka
Kanepi Mäe surnuaial seisval iidsel
kiviristil on see daatum. Unger-Sternbergid kinkisid seltsile lipu, millele
kunstnikust mõisapreili Marie maalis
kanepikimbu ja teksti ,,Kanepi Laulo
Selts 1819-1869” ning millega mindigi uhkelt esimese üldlaulupeo rongkäiku. Lauluproove tehti kas Savi talus, köstrimajas või leeritoas. Alguses
ei nõudnudki tsaaririik lauluseltsi
põhikirja kinnitamist. Kui bürokraatia
järk-järgult suurenes ja tsaarivõim
tahtis põlisrahva üle järjest suuremat
kontrolli saada, siis tulid igasugused
reglemendid. Need reeglid ei olnud
sugugi formaalsed. Ei aidanud Kanepi
meeskvarteti tervituslaul Varbuse hobupostijaamas kindralkubernerile ega
ka Võrus laulmine 1879. aastal.
Kanepi lauluselts sai oma põhikir-

jale kinnituse alles 11. aprillil 1885,
aga lauluseltsi raamatukogu tundus siseministeeriumile vähem ohtlik olevat
ja see sai tegutsemisloa kaks aastat varem - 1883. Juba 15. aprillist 1885 on
kiri: „Keiserliku Wõru Sillakohtu
nõudmise peale saab sellega aupaklikult teada antud, et Kanapä Lauluselts
oma tegevust on alganud. Asutajad
liikmed saavad pühapäeva 21. aprillil
peale lõunat kell 2 esimest koosolekut
pidama Vana Piigandi Sawi talul, mis
wallavalitsusele teada on antud. Sellel
koosolekul saab nõu peetud korteri
üle, kus selts oma laulu harjutusi piab
ja teiselt saawad selle seltsi Eestseisuse liikmed walitud. Alla on kirjutanud
Keiserliku kohtu alandlik G. Daniel
teiste asutajate nimel.” Seltsi juhataja
abi oli Gusta Kelder, Julius Erlemann
oli laulujuhataja, Johannes Leppik
abi, Johannes Arras kassapidaja, tema
abi Gustav Muld, kirjutaja August
Aras ja tema abi Adam Kudu. Seltsi
liikmete seas on 23. juuli 1885 kirja
järgi veel E. Parrol, H. Kann, J. Pähn,
J. Zeier, P. Pettai, L. Leppik, D. Annask, L. Flink, K. Pettai, O. Ismael, A.
Loot, J. Soome, G. Luts, K. Kroon, J.
Kudu ja J. Aras.
Lauluseltsi eestseisuse koosolekuks ja igaks muuks ettevõtmiseks tuli
varakult Võru keiserlikule sillakohtule avaldus ja kava saata. Siis kas anti
luba või jäeti andmata. Kirjale on märgitud saksakeelsed korraldused Põlgaste mõisa omanikule Nikolai von
Rothile, kes oli sillakohtu adjunkt, ja
parun C. von Ungern-Sternbergile,
kes oli kiriku eestseisja. Kogu tegevus
pidi seisma nende terase silma all.
Dokumendid rändasid edasi Liivimaa
kubermanguvalitsusse ja küllap jõudsid isegi tsaari kätte, kui nõuti. Lauluseltsi eestseisuse koosolekute päevakorras püsis pidevalt küsimus, kus
saab järgmise koosoleku, lauluproovi
või kontserdi korraldada.
MILVI HIRVLAANE ettekanne
seltsimaja 120. aasta peol.
(Teise poole ettekandest
avaldame järgmises vallalehes.)

Kultuuriüritused
Kanepis

Reedel, 1.veebruaril kell 19 Kanepi kultuurimajas tunnustusüritus noortele ja
noorte sõpradele, kes on andnud märgatava panuse kohaliku noorsootöö edendamisse.
Kavas ülevaade 2007. aasta noorteprojektidest ja kontsert. Kuulutame välja 2007.
aasta noorte sõbra ja noore. Esineb noortebänd Groundhog Day, toimub disko.
Sissepääs kutsetega. Info Annika Ladvalt
tel 517 2799.

Põlgastes

15. veebruaril kella 21–02 sõbrapäeva
tantsuõhtu ansambliga Mix Mitte. Pääse
35 kr, avatud on puhvet.
7. märtsil kella 21–02 naistepäevapidu
ansambliga Qvalda. Pääse 35 kr, avatud on
puhvet.

Klubi Elulõng pidas pidu
9. detsembril istus peolauas Kalevi rahvas, nii kutsume endises Kalevi kolhoosis
töötanud inimesi. Bussijuht Kalmer Kukk
sõidutas Põlgaste kultuurimajja pensionäre
Soodoma, Peetrimõisa, Lauri ja Hurmi külast. Põlgaste Maaelu Seltsi naised olid tänu
sponsoritele ja Tammiku pubile katnud kohvilaua 80 peolisele. Tervitasid Kanepi vallasekretär Õie Põder ja sotsiaalnõunik Tiia
Urm. Õie Põder andis ülevaate valla plaanidest. Klubi Ajaring tervitused andis üle Laine Laan.
Süütasime leinaküünla 23 inimesele, kes
2007. aastal meie hulgast lahkusid ja mälestasime neid leinaseisakuga.
Peole olid kutsutud võistlustantsijad Tartust, laulis kultuurimaja naisansambel Andrese taktikepi all, tantsis memmede tantsurühm Kullerkupp. Iriina ja Jüri esitasid humoreski „Lavkat ootamas”. Pidulistele jagati
„Pensionäri laulu” sõnu, seda lauldi viisil
„See oli ennemuistsel aal...”. Publik tervitas
sõnade autorit Velda Pedrast.
Pillimees Kalmer Järveta ei oleks saanud
rahvas tantsida ega muusikat nautida. Kalmer jäädvustas peo ka videosse.
Vanim peoline, 91aastane Erich Sikk leidis, et pidu oli vahva!
Suur tänu peo perenaisele Mallele ja kõigile toetajaile. Täname Põlgaste kultuurimaja, Kanepi vallavalitsust, ASi Arke Lihatööstus, Kaska-Luiga talu ja Põlva Tarbijate
Ühistut.
JÜRI LÄLL, eakate klubi Elulõng
juhatuse esimees

Kanepi Vabadussamba autori skulptor
Aleksander Jannese keeruline elutee
120 aastat tagasi, 11.11.1882, sündis
Vana-Piigastes Janukjärve ääres Sildu
talu 11lapselises peres tulevane rakendusskulptor Aleksander Jannes, Kanepi
kihelkonnakooli kasvandik, kelle mitmesajaleheküljeline käsikirjaline päevik ja albumid annavad väga huvitava
ülevaate ühe mehe visast teest kunsti
juurde.
Aleksander Jannese õpingud algasid
pärast Kanepi kooli Riia kunstikoolis.
Seal sai ta õppida tänu Lucie Köleri
abile, teda on ta ka oma kasuemaks
nimetanud. Seejärel jätkusid erialased
õpingud skulptor A. Volzi ateljees Riias,
et valmistuda rakendusskulptori elukutseks. Sajandivahetuse Riias käis vilgas
ehitustegevus ja seepärast tundus hea
teenistus ehitistele ornamentide ja kaunistuste valmistamine.
Paraku ei täitunud head kavatsused,
sest tsaariarmee vajas Vene-Jaapani sõja
ajal täiendust. Sõjaväest ta ei pääsenud,
kuigi 1905. aastal ta lahingumöllu ka ei
sattunud. Tänu Köleri salongi tutvustele
sai Jannes „sooja koha” grusiinist ülemuse Kavtaradze poegade õpetaja ja
kasvatajana Moskvas kadetikorpuses,
kuni vabanes teenistusest tervislikel
põhjustel.
Elu läkski edasi venna Villemi juures
konservitööstuses Moskvas. Ärireisidel
Soome ja Rootsi ei jätnud Aleksander
kunagi kasutamata võimalust kunstimuuseume külastada. Aeg-ajalt sai ta
tegelda kunstiõpetusega ühes või teises
Venemaa koolis. 1912 sai tema elukohaks Peterburi, nii sai abikaasa jätkata
õpinguid konservatooriumi klaveriklassis. 9. jaanuaril 1914 sündis tütar
Muusa. Esimene maailmasõda, sellele
järgnenud revolutsioonilised sündmused, kodusõda, nälg ja kaos muutsid
kõikide Venemaal elavate inimeste elu,
ka nende oma.

Aleksander Jannes oma skulptuuridega Rootsis.
Peterburist tuli lahkuda ja perele pelgupaik leida. Jätnud pere Rostovisse,
liikus Jannes Aasovi mere äärde.
Kõik kodusõja hädad jõudsid talle
aga järele, tuli tagasi pöörduda. Tuli
püssitoru ees mahalaskmist oodata,
vangist põgeneda, purustatud raudteel
rongi puhvril sõita. Jalgsi ja nälginuna
jõudis ta lõpuks pere juurde tagasi.
Rostovis kuulis Jannes, et Venemaa
ja Eesti vahel on 2. veebruaril rahuleping sõlmitud ja eestlastele puutumatus lubatud. See oli tõeline rõõmusõnum. Nüüd sai peamiseks sihiks kodumaale tagasi jõuda. Aga see ei läinud
sugugi lihtsalt. Varsti õnnestus Jannesel
siiski Rostovis kohalikult kommunistide esimehelt ankeet saada ja sinna esmakordselt uhkelt kirjutada: Aleksander
Jannes, Eesti Vabariigi kodanik. See
muidugi ei tähendanud, et asi on lahendatud ja kojusõit võib alata. Algas

suur ootamine ja elu sees hoidmine. Uus
võim määras Aleksander Jannese, kellel
oli kunstiõpetaja paber, sellesama paberi alusel koolivalitsuse vaeste laste
majade ehk lastekodude organiseerijaks.
Pered olid purustatud, vanemad tapetud, vaeslapsi oli igal pool palju. Kuna
linnades oli nälg, siis sai selliseid asutusi rajada vaid ümbruskonna taludesse.
Seal oli võimalik lahendada vaeslaste
toitlustamise ja majutuse probleem.
Raske oli leida aga lastele riideid ja
jalanõusid.
Saatuse tahtel kohtus Jannes Taganrogis soome inseneri Forsblomiga, kes
oli sõja ajal komandeeritud Ameerikast
Taganrogi lennukitehast asutama. Tehas
ehitati valmis, kuid ehitajad ei saanud
enam tagasi ei Ameerikasse ega ka
Soome. Jannese unistus oli muidugi
Eesti. Nii hakati üheskoos plaani sepit-

sema. Insener hankis mingi ime läbi kirjaliku loa, et Taganrogi lennukitehasest
mõned lennukiosad Peterburi viia, selleks eraldati ka vagun. See tuli sisustada elamiskõlblikuks üheksale inimesele
(nende hulgas Jannes koos naise ja
tütrega). Hangiti mõned vaadid päevalilleõli, et Peterburis õli vahetades
toitu hankida. Tehti sulud kuue põrsa
jaoks, et teel mitte nälga jääda. Reisidokumendid perele sai Jannes Taganrogis
asutatud Eesti Komiteelt, mille esimeheks oli endine Tallinna koolidirektor
Freimann. Tema hankis tol ajal väga defitsiitse viie kilo või eest tõendi, et
Jannesele ja tema perele ei tehta takistusi Peterburi sõiduks, ja tunnistuse
Eestisse opteerumise kohta.
Mõne kuu pärast saadi teele asuda,
ometi kulus laostunud raudteel ainuüksi Taganrogist Moskvasse jõudmiseks
16 päeva. Moskvasse jõuti 21. augustil
1921, linn oli inimtühi. Jätkus sõit
Moskvast Peterburi. Ka Peterburi oli
inimtühi. Räägiti, et endise 4,5 miljoni
inimese asemel oli Peterburis augustis
1921 vaid 500 000 inimest. Valitses suur
toiduainete puudus, inflatsioon. Kui
augustis 1921 maksis nael leiba 500
rubla, siis aprillis 1922, kui nad lahkusid Peterburist, oli leiva hind tõusnud
150 000 rublani.
Venemaalt lahkumine ei tahtnud sugugi edeneda: iga ametnik ootas altkäemaksu. Aga koolis, kuhu Jannes oli
tööle saanud, ei olnud raha palga maksmiseks. Talle oldi võlgu viie kuu palk,
seitse miljonit rubla kuus. Jälle pidi
kasutama tutvusi: VoroneÏi ajast tuttav
naine ajas asja Vene poolel korda. Ka
Eesti-poolne opteerimisamet kasutas
venitamistaktikat. Jannes leidis üles takistaja, see oli keegi Tomp. Aprillis
1922 istuti viimaks rongile. Milline
rõõm! Narva linnas tuli küll paar näda-

lat karantiinis veeta, kuid nüüd oldi ikkagi Eestis. Edasi viis rong Taaralinna
Tartusse. Seal ootas ees varem kümme
aastat Siberis meierina töötanud ja sealt
tagasi tulnud vend Gustav kodutalu
hobusega. Neljakesi vankris istudes
vuristati vana tuttavat teed mööda
Tartust lõuna poole. Küka kõrtsi juurest
paremat kätt algas vilets külavahetee,
kus hobusega sai vaid sammu sõita. Nii
kuni isakoduni Sildul. Seal ootasid
kadunud poega 79aastane isa Juhan ja
74aastane ema Kai. Sildult liiguti edasi
Tallinna. Kuna Aleksander oli oma 40
eluaastast elanud 26 pealinnades –
Riias, Moskvas, Peterburis –, siis võttis
ta ka nüüd sihikule pealinna Tallinna.
Tallinn sai skulptori lootuste ja töö
linnaks. Ikka läbi raskuste tähtede
poole!
Sündinud eestlane, kuid veel tuli tal
põgeneda punavõimu eest. Kõik tema
22 aasta jooksul Eestis visa tööga loodu,
ateljee ja kunstmarmoritööstus, oma
kodu ja kodumaa tuli 1944. aasta sügisel maha jätta. Viimased 26 eluaastat
möödusid Aleksander Jannesel Rootsis
Stockholmis, kuid pagulasena ja juba
vanema mehena polnud need aastad
enam loominguliselt nii viljakad kui
Tallinnas. Ta sai vaid mõned tellimused
hauasammaste kavandamiseks (neist
üks kaunimaid metropoliit Aleksandrile), eramute piirete kaunistuste ja pisiskulptuuride loomiseks. Kogu loomingu paremik jäi Eestisse. See elab
kivisse jäädvustatuna kauem kui looja,
kelle kreedo on raiutud tema hauasambale Stockholmis Västberga kalmistul
koos surmadaatumiga 11.12.1970:
,,Jumalate kallim kink, et ma sündind
eestlane!”
Aleksander Jannese päevikut
sirvis ajaloolane
MILVI HIRVLAANE.
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Tantsupalavik 2007

Algklasside
jõululuule konkurss
11. detsembril lugesid algklasside õpilased Ïürii ees
oma jõulusalme.
Parimad lugejad olid 1. klassist Sven Hallap, Anna-Helena Amon, Anette Veski, eripreemia pälvis Demi Vaarask
omaloomingulise luuletuse eest.
2. klassi tublimad olid: Ave-Kristiina Timmi, Herely
Juurik ja Kädi Lehiste.
4. klassi tublim luuletuste lugeja oli Mariscalle Kõrvel,
teise koha ja eripreemia omaloomingulise luuletuse eest
sai Linda Jalas ja kolmanda koha Birgit Kaleva.

Rammumees 2007

3. klass
Angela Korela
Kaia Kõrge
Marie Rahel Lail
Mari-Liis Lattik
Kristen-Kalev Lina

KT

Koolitants 2008

KANEPI TEATAJA

21. detsember: Raili Aljese juhendusel valmivad
jõuluvorstid.
Teisel veerandil õppisid ainult väga
headele hinnetele Sigrit Säga 2. kl,
Marten Hani 2. kl, Kreete Aljes 5. kl;
headele ja väga headele hinnetele
Agnes Säga 2. kl, Karin Maranik 3. kl
ja Kristiina Rinne 5. kl.
Isadepäeval käisid lasteaialapsed
isadega Tiku-Taku mängumajas lustimas ja koolilapsed bowlingut mängimas. Toimusid ohutusalased õppepäevad töötajatele ja lastele. Saime ise
võrrelda, kui hästi on pimedal ajal
näha helkuriga valgustatud ja valgustamata inimene ning tuletasime meelde tegutsemist hädaolukorras. Kõigil
Põlgaste lasteaed-algkooli inimestel

Tantsupalavikul osalejad.
12. detsembril toimus Kanepi gümnaasiumis
enneolematu üritus – ,,Tantsupalavik 2007”.
Üritusest võttis osa kümme tantsupaari, igast
klassist 4.-12. klassini üks tantsupaar. Võisteldi
kahes kategoorias: 4.– 8. klassi ja 9.–12. klassi
õpilased. Tantsudeks olid valss, rumba, samba
ja dÏaiv.
Võistlejad:
4. kl Kattre Vaher ja Mairo Lattik,
5. kl Katrin Vestrik ja Karel Keldu,
6. kl Kelli Nukk ja Algis Suurkiv,
7. kl Helene Leht ja Henri Sikk,
8. kl Heret Adamson ja Janar Tamm,
9.a kl Kätlin Hani ja Allar Muuga,
9.b kl Liis Seeme ja Rain Ennok,
10. kl Signe Hiir ja Märt Torop,
11. kl Elise Soosaar ja Joonas Tagel,
12. kl Svea Roosilill ja Tõnis Krossman.
Îüriis olid telesarjast ,,Tantsud tähtedega”
tuntud hindajad: Ants Tael = Tarmo Toomiste
Tartust; Jaanika Mölder = Maire Udras Võrust;
Jüri Nael = Jaanus Orro Põlvast ja Merle
Klandorf = Merike Kaste Kanepist.
Publikul oli võimalus valida oma lemmik
mõlemas vanuseastmes. Selleks jagati saalis
laiali sedelid, kuhu sai oma lemmikpaari kirjutada. Publiku lemmikuks sai nooremast
vanuserühmast 8. klassi tantsupaar Heret
Adamson ja Janar Tamm. Vanemast vanuse-

astmest meeldis publikule kõige enam 11. klassi tantsupaar Elise Soosaar ja Joonas Tagel.
4.–8. klasside arvestuses võitis 4. klassi
tantsupaar Kattre Vaher ja Mairo Lattik ning
9.–12. klasside arvestuses Elise Soosaar ja
Joonas Tagel.
Õhtujuhid olid Kätlin Hoop (Merle Liivak) ja
Andre Laine (Mart Sander). Üllatusesinejad
olid Põlvast Reno Olle tantsukoolist.
Kuna pealtvaatajaid oli nii palju ja ka osalejad olid väga rahul, siis tahame selle ürituse traditsiooniks muuta. Kanepis võiks sellise
võistluse korraldada ka täiskasvanutele, lastevanematele ja kohapeal tuntud isikutele.
Kindlasti aitas ürituse õnnestumisele kaasa
see, et sügisel olid kõikides klassides peotantsutunnid, mis lõppesid arvestusega: õpilastel tuli
hindele esitada valss, rumba, samba, t‰at‰a,
aeglane ja kiire fokstrott ning Viini valss. Seal
saigi välja valitud need, kes võiksid esindada
oma klassi klassidevahelisel tantsuvõistlusel.
Muidugi tuli enne ,,Tantsupalavikku” tantsupaaridel päris palju koos harjutada ja vanemate
abiga riided muretseda. Kõik tantsijad olid väga
tublid. Aitäh kõigile toetajatele ja pöidlahoidjatele, tänu ka lastevanematele!
ANDRE LAINE,
Kanepi gümnaasiumi õpetaja

Põlgaste lasteaed-algkoolis
tehakse alati midagi huvitavat

on helkur.
Toimusid kadrikarneval ja kostümeeritud etteasted. Kodanikupäeva
üritus toimus aktiivõppe vormis: õpilased ise vaagisid kodanikuks olemise
õigusi ja kohustusi. 5. ja 6. klassi õpilased käisid Eesti maanteemuuseumis
liiklusõppusel.
Detsembris kaunistati koolimaja
ning valmistuti jõulupeoks. Lasteaia
lapsed käisid Mõnistes mõistatustemaal ja küpsetasid piparkooke.
Jõulupeol etendati muusikal „Pireti
ja Kati jõuluõhtu”.
Viimasel koolipäeval toimusid veel
pühade-eelsed askeldused: tehti veri-

vorste, kaunistati küünlaid ja õpiti kingitusi pakkima. Põlgaste lasteaedalgkool tänab head vanaema Raili Aljest, kes tuli lastega koos verivorste
tegema ja aitas nii vanu eesti kombeid
tutvustada. Toimus hoolekogu koosolek, kus kuulati lasteaed-algkooli juhataja ja hoolekogu esimehe aruannet,
arutati tööplaani, kiideti heaks eelarve
kava ja arutati lasteaia toidupäeva
maksumust (2008.aastal on toidupäeva maksumus 17 krooni).
Sellel aastal tahame parandada õpikeskkonda: renoveerida laudpõrandad
klassiruumides ja koridoris; nüüdisajastada käsitöömaja küttesüsteemi

ning tehnilist baasi. Juba vana aasta
lõpus alustati meie majja häiresignalisatsiooni paigaldust.
Infotehnoloogilises maratonis peame meeles, et inimene ei jääks pelgalt
andmefailiks või arvuks. Enamasti piisab kui teise ära kuulame. Aga eks
seegi kogemus tuleb elust enesest: kui
sind pole lapsena kuulatud, ei oska
sinagi kuulata... Tihti me ei taha või ei
julge rääkida, aga siis on ka väga raske
aidata. Hea Põlgaste lasteaed-algkooliga seotud inimene, tule julgesti
oma mõtete ja ideedega meie juurde!
ENE VEBERSON,
juhataja

Koolipapa meenutab uisutamist Kanepis
40 aastat tagasi oli Kanepi
keskkooli spordielus kiire ja
teguderohke aeg: valmistuti
üleriigilisteks koolinoorte
kiiruisutamisvõistlusteks.
Kanepi keskkooli tollane
kehalise kasvatuse õpetaja ja
treener Neeme Valm oli ka
Kanepis ette valmistanud tubli võistkonna. Kõige suurem
mure oli aga saada korda uisurada staadionil – rajada jääkate praegusele jooksurajale.
Uisurajaga oli õpetaja Valm
ka varasematel talvedel tegelnud. Esialgu toodi liuvälja
jaoks vesi kohale traktoriga
Erastvere piimatööstusest, 1,2
kuupmeetrit korraga. Kui
koolil valmis oma pumbajaam, siis läks ka liuvälja
jaoks vee saamine lihtsamaks.

Kanepi kolhoosi abiga kaevati
kraav kooli pumbajaamast
staadionile, paigaldati torud,
ehitati vee väljavõtmise ‰aht,
kuhu kinnitati tuletõrjest saadud voolikud. Nii võiski külmade ilmadega liuvälja rajamist alustada. Appi tulid ka
lastevanemad, kes aitasid liuväljalt lund kõrvaldada ja
kastmisega liuvälja kvaliteeti
parandada. Õpetaja Valmi
eestvõttel ja majandi elektrike
abiga rajati staadionile ka valgustus. Õhtuti oli liuväljal palju rahvast, kes uisutas, kes alles õppis uiskudel püsimist.
Heino Akkenil ja Kalle Kasukal oli sõitmine hästi selge,
nemad harjutasid võistlusteks,
kuulusid üleriigilistel võistlustel Kanepi võistkonda.

Kanepi Gümnaasiumi
tublimad õppurid
2007/2008. õppeaasta
esimesel poolaastal
2. klass
Artur Ennok
Tarmo Helbre
Karl-Rico Hüdsi
Hereli Juurik
Kaarel Kaleva
Karl-August Kongo
Gaidi Põdder
Brigite Vaarask

Detsembrikuus toimus Tilsis Eesti ja Läti koolinoorterammumeeste võistlus. Kanepi gümnaasiumi noortest sai
kuni 60kg kategoorias teise koha 8. klassi õpilane Gerret
Kivirand ja neljanda koha 9.b klassi õpilane Henri
Tamm. Üle 60kg kategoorias sai kolmanda koha 9.b klassi õpilane Rain Ennok.

Selle aasta ,,Koolitantsu” maakondlik voor on juba 7.
veebruaril Põlva kultuurikeskuses.
Kanepi gümnaasiumis on hoolega harjutanud viis
rühma. Selgeks on õpitud 13 tantsu. Sellel aastal võtavad
,,Koolitantsust” osa ka Kanepi lasteaia nelja- ja viieaastaste rühm Sipsikud ja kuue- kuni seitsmeaastaste rühm
Naksitrallid. Kokku näeb Põlvas võistlemas 30 Andre
Laine tantsu. Tema juhendamisel tantsivad Põlva maakonna tantsustuudio Meie Stuudio, Kagu Kabujalakõsõ,
E-stuudio laululapsed ning tantsurühmad Tilsist ja Võrust.
11. jaanuaril hinnati Andre Laine tegevust Põlvamaa
noore talendi preemiaga. Edu talle ja tantsijatele!
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Fotomeenutus: Kanepi keskkooli uisutajad.

Võistlustel saavutasidki Akken ja Kasuk oma vanusegrupis esikoha, Kanepi keskkool
tuli vabariigis kokkuvõttes
teisele kohale. Seejärel tegi

Põlva spordikomitee ettepaneku avada Kanepis Põlva
spordikooli kiiruisutamise
osakond.
On tore meenutada tublisid

Foto kooli muuseumist.

inimesi, kes Kanepi kooli
nime Eestis tuntuks tegid.
NIKOLAI PAISNIK,
kauaaegne Kanepi
keskkooli direktor

4. klass
Birgit Kaleva
Mariscalle Kõrvel
Mairo Lattik
Mark Paul Leosk
Kerli Tagel
Kattre Vaher
5. klass
Marilyn Amon
Kristina Hiir
Deivi Koppel
Helena Lattik
Alo Pullmann
Rauno Põdder
Katrin Vestrik
6. klass
Sixtina Ladva
Maarja Lattik
Tuuli Muistna
Mari Neissaar
Eleri Pärna
Ivor Turba
Veronika Vestrik
7. klass
Kadi Hõim
Kärt Laine
Helene Leht
Lisanne Tamm
Kersti Veskemaa
8. klass
Heret Adamson
Anastassija Malkova
Marili Niidumaa
Peeter Piip
Janar Tamm
Eveliina Urm
9.a klass
Aira Allas
Kätlin Hani
Heidi Ingver
Laine Lilleoja
Päivi Luik
Grete Põdder
Gerda Põdder
Aile Salundi
9.b klass
Chris Liebert
Kristiina Liebert
Liis Seeme
Helina Ziugand
Svea Vaher
10. klass
Sandra Demit‰eva
Roomet Helbre
Liisi Jalas
Gertrud Kivirand
Merli Koorm
Anete Kramp
Marleen Moritz
11. klass
Egle Kaljula
Hip Kõiv
Signe Ladva
Taivi Oja
Anneliis Pähn
Egle Rüütli
Kadi Seeme
Joonas Tagel
Keiu Tamm
Aili Väronen
12. klass
Nigol Kaste
Kadi Plaado
* Tumedamas trükis on ära toodud
õpilased, kes õpivad ainult viitele.
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Kuhu panna jäätmed?

Kanepi perearst teatab:

Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Ei ajaratas peata oma ringe
ja sellest meil ka hõbeniite peas.
Kuid noorus on teil ikka jäänud hinge,
taas sõpradega olla südamel on hea.
JAANUAR
93
Helmi Visnapuu
Heisri küla
88
Meeta Hõbe
Kooraste küla
87
Õie –Elfriede Rahv
Lauri küla
Aino Hindoala
Sõreste küla
86
Elfride Pappel
Erastvere küla
Marta Hani
Hurmi küla
Helju Hirschon
Kooraste küla
Alma Alter
Soodoma küla
83
Hilda Kade
Piigandi küla
Pauline Hindre
Erastvere HK
82
Evald Siilsoo
Kanepi alevik
Karl Helekivi
Kanepi alevik
Arved Sohar
Põlgaste küla
Hilda Paloson
Põlgaste küla
Eha Trääl
Piigandi küla
Raisa Zoludeva
Põlgaste küla
81
Koidula Kongo
Erastvere küla
80
Evald Kahar
Sõreste küla
75
Jaan Tiivoja
Erastvere küla
Asta-Aliide Kikas
Karste küla
70
Sulev Nuuma
Kanepi alevik
Kaupo Kübard
Karste küla
Vaime Vassar
Peetrimõisa küla
Aino Kaseoja
Erastvere küla
65
Peedu Pettai
Kaagvere küla
Endla Raidväli
Hurmi küla
60
Eha Liidaru
Erastvere HK
Malle Haavapuu
Põlgaste küla

VEEBRUAR
90
Meeli Ratasepp
Põlgaste küla
89
Anna Taivere
Soodoma küla
87
Johannes Visnapuu
Jõksi küla
Leida Urm
Kanepi alevik
86
Emma Oja
Koigera küla
85
Elsa Daniel
Kooraste küla
84
Leili Tarkus
Sõreste küla
Aida Koorm
Karste küla
83
Erika-Antonine
Maisla
Kanepi alevik
81
Virve Holvandus
Sõreste küla
80
Alma Paloson
Põlgaste küla
Pärja Pilv
Kanepi alevik
75
Harri Pall
Põlgaste küla
Maimu Kahar
Sõreste küla
Malle Hindrikson
Kanepi alevik
Hilja Oinus
Kanepi alevik
70
Laine Põlluste
Jõksi küla
65
Ilme Madisson
Kanepi alevik
Helvi Vaha
Põlgaste küla
60
Vello Ehte
Soodoma küla

Soovime tugevat
tervist ja jõudu
kõikidele
sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu
ja vallavalitsus

MÄLESTAME
HELI ADRAT
10.02.1936–3.12.2007
Erastvere hooldekodu

KANEPI TEATAJA

Ravimifirma GlaxoSmithKline pakub minu patsientidele alates 65.
eluaastast välja võimaluse saada tasuta gripivaktsiini 2008. aasta
kevadel ja sügisel. 2008. aasta märtsis tehakse üks vaktsineerimine,
enne ja pärast vaktsineerimist tehakse vereanalüüs. See ei ole mingi
katsetus. Vaktsiin on täiesti korralik, kuid tahetakse analüüsida, kui
palju tekib vaktsineerimise järel antikehasid.
Patsiendile antakse 200 krooni, selle eest, et tuleb kaks korda käia
Kanepis perearsti juures Tartu arsti vastuvõtul. Sügisel tehakse uus
vaktsineerimine, mille toime kestab kuni 2009. aasta sügiseni.
Inimeste arv ei ole piiratud. Ei saa vastu võtta ainult neid, kes on end
2007. aasta sügisel gripi vastu vaktsineerinud.
Palun teatage võimalikult kiiresti nõusolekust projektis osaleda.
Telefon 797 7503.
Lugupidamisega perearst VAIKE MEESAK

Loa taotlemine ilutulestiku korraldamiseks
Juhindudes lõhkematerjaliseaduse §
58, § 59 lõikest 1 ja § 60, tuleb ilutulestiku korraldamiseks avalikul üritusel, asulates või muudel tiheasustusega aladel III ja IV klassi pürotehnilise tootega taotleda ilutulestiku toimumise koha järgsest vallavalitsusest
luba.
Selleks esitab ilutulestikku korraldada
sooviv isik (ettevõtja) vallavalitsusele
taotluse.
Ilutulestiku korraldamise loa taotluses
peavad sisalduma järgmised andmed:
• taotleja nimi ja kontaktandmed; kui

ilutulestikku ei korralda taotleja, siis
andmed ka ilutulestiku korraldaja kohta;
• ilutulestiku korraldamise koht, päev
ja kellaaeg;
• kinnitus päästeametile ja ilutulestiku
toimumise koha järgsele politseile
edastatud teate kohta.
Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ning
teeb otsuse viie tööpäeva jooksul, arvates taotluse saabumise päevast.
Luba ei ole vaja taotleda ilutulestiku
korraldamiseks uusaastaööl.

TEADE

Kanepi lasteaed palub esitada avaldus
lastevanematel, kes soovivad lähitulevikus oma lapse meie lasteaeda tuua.
Seoses uue rühma avamise võimalusega
on meil tarvis teada, kui palju vajame
lasteaiakohti alates 1. septembrist 2008.
Avaldusi ootame lähemal ajal, võimalusel jaanuarikuu jooksul.
Lisainfo tel 797 6303.
ERKIINE MEITSAR,
Kanepi lasteaia juhataja

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

Kertu Lea perre Jõgehara külas
sündis 1. novembril poeg
Karl-Markus Lea.
Ly ja Alari perre Põlgaste külas
sündis 1. detsembril poeg
Alvar Kepler.
Merily ja Kalle perre
Soodoma külas
sündis 21. detsembril tütar
Liisa Pruuli.
Õnne ja tervist lastele ja vanematele!

Vallavara müük
Kanepi Vallavalitsus müüb avalikul
suulisel enampakkumisel 11. veebruaril kell 10 Kanepi vallamajas (Turu 2, Kanepi alevik) Kanepi vallale
kuuluvad sõiduautod:
•Ford Sierra 1,6 (1985) algmaksumusega 2000 krooni;
•Peugeot 306 1,6i Style (1996) algmaksumusega 10 000 krooni;
•Mitsubishi Galant 2,0i (1993) algmaksumusega 15 000 krooni;
•Opel Vectra 2,0i (1993) algmaksumusega 15 000 krooni.
Osavõtutasu 300 krooni ja tagatisraha 10% alghinnast tasuda enne
enampakkumist Kanepi Vallavalitsuse kontole nr 1120263205 Hansapangas või vallavalitsuse kassasse.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse
müügileping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise
päevast arvates.
Ostuhinna ja riigilõivud tasub ostja
enne müügilepingu sõlmimist.
Müüdava varaga saab tutvuda
kohapeal. Info telefonil 797 6310,
797 6317.

Segaolmejäätmed:
Segaolmejäätmete kogumiseks on loodud ühine jäätmeveopiirkond Kanepi, Laheda, Valgjärve, Kõlleste ja VastseKuuste vallaga, operaatorfirma on veel valimata.
Ohtlike jäätmete (patareid, värvi-, laki-, kemikaalide jäätmed, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbe, elektri- ja
elektroonikaromud, akud, vana õli ja filtrid) kogumise konteiner asub Põlgaste ASi Mahta Kütus tanklas.
Vanapaberi ja papi, paberpakendite konteinerid asuvad
Kanepi alevikus ja Põlgaste külas.
Segapakendite (klaas- ja plasttaara, metallpakend) konteinerid asuvad Kanepi alevikus ja Põlgaste külas.
Muude jäätmeliikide kogumine: Kanepi vallavalitsus
korraldab igal kevadel ja sügisel vastavalt elanike soovile
suuremõõduliste (ja ka ohtlike) jäätmete kogumise ringe.
Info tel 506 6567 või 516 5859.
OLEV PÄRNA
Info tel 797 6317, olev@kanepi.ee

Ootan teateid!

Kanepi segakooril on pikk ja kuulsusrikas ajalugu,
segakoori kroonika tekstide ja fotodega on olemas viimase
14 aasta kohta. 2009. aastaks, koori juubeliaastaks, soovin
kroonikat täiendada andmetega lauljate ja esinemiste kohta
eelnevatel aastakümnetel.
Ootan teateid kõikidelt, kellel on ajaloolist materjali
kooride tegevuse kohta Kanepi vallas.
VAIKE KOTTISSE,
Kanepi kultuurimaja segakoori vanem
Info tel 799 3860, 5362 2626.

Kanepi valla eelarvest kultuuri-, haridus-, laste- ja noorsootöö,
spordi- ja rahvatervise ürituste, projektide ja programmide jaoks
toetuse andmise korra kehtestamine
Kanepi Vallavolikogu
13. detsembri 2007. a
määrus nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 ja
paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5
alusel.
1. peatükk. Üldsätted
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesolev kord reguleerib Kanepi valla eelarvest kultuuri-, haridus-, laste- ja noorsootöö, pensionäride ürituste, külaseltside
ürituste, spordi- ja rahvatervise
ürituste, projektide ja programmide jaoks toetuste taotlemist,
taotluste menetlemist, toetuste
eraldamist ning toetuste üle järelevalve teostamist.
(2) Toetuse andmise eesmärgiks
on arendada ja toetada kodanikualgatust ja ühistegevust lõikes 1
nimetatud valdkondades.
(3) Toetust on õigus taotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tegevusteks, mis toimuvad Kanepi
vallas või on muul viisil seotud
Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.
(4) Igal aastal nähakse Kanepi
valla eelarves ette summad, mis
on määratud lõikes 1 nimetatud
valdkondade tegevuste ja projektide toetamiseks.
2. peatükk. Toetuste taotlemine
§ 2. Toetatavad tegevused ja
üritused
(1) Toetust on õigus taotleda alljärgnevateks tegevusteks:
1) maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest finantseeritavate projektide kaasfinantseerimine kuni
20 % ulatuses projekti maksumusest;
2) laste ja kuni 26aastaste noorte
osalemine maakondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel
ja kultuuriüritustel;
3) pensionäride korraldatavad üritused;
4) Kanepi vallas toimuvate ülevallaliste tegevuste ja avalike ürituste korraldamine, sh spordi- ja
rahvaterviseüritused, võistlused ja
laagrid;
5) rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine;
6) Kanepi valla territooriumil
toimuvate rahvusvaheliste, üleriigiliste ja maakondlike ürituste
korraldamise kaasfinantseerimine
kuni 20% ulatuses ürituste kogumaksumusest.

§ 3. Abikõlblikud kulud
(1) Abikõlblikud on kulud, mis on
otseselt seotud § 2 nimetatud tegevuste ja ürituste korraldamise ja
püstitatud eesmärkide saavutamisega.
(2) Abikõlblikud on kulud, mis on
seotud laste-, noorte- ja rahvaspordiüritustel osalejate toitlustamisega.
(3) Abikõlblikud ei ole järgmised
kulud:
1) juriidiliste isikute asutamiskulud;
2) esinduskulud ja kingitused;
3) liikmemaksud;
4) igapäevased majanduskulud
(tegevuskulud);
5) toitlustamise ja alkohoolsete
jookide ostmisega seotud kulud;
6) muud projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
§ 4. Toetuse ja kaasfinantseerimise määr
Toetuse määr § 2 lõike 1 punktides 1 ja 6 projektide puhul on kuni
20% ja teiste projektide puhul
kuni 80% abikõlblikest kuludest.
§ 5. Toetuste taotlemine
(1) Toetuse taotlemiseks esitab
taotleja käesoleva määruse lisas
toodud vormikohase taotluse vallavalitsusele iga aasta 1. veebruariks ja 1. juuniks (korraline taotlus).
(2) Taotlusvoorude välised taotlused (erakorraline taotlus) tuleb
esitada vähemalt kuu aega enne
ürituse toimumist ja need vaadatakse läbi käesoleva korra § 7 kohaselt. Erakorralisi taotlusi võetakse vastu 1. augustist 1. novembrini vabade summade olemasolul.
3. peatükk.
Taotluste menetlemine
§ 6. Taotluste läbivaatamine
(1) Taotlus esitatakse vormikohasel avaldusel vallavalitsusele.
(2) Taotlust ei vaadata läbi, kui
taotleja ei ole esitanud vallavalitsuse varem eraldatud toetuse kasutamise kohta nõuetekohast aruannet.
(3) Taotluste rahuldamise otsustab
vallavalitsus ühe kuu jooksul,
alates taotluse esitamisest, kuid
mitte enne vallaeelarve vastuvõtmist volikogus.
(4) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib vallavalitsus taotlejat kirjalikult kahe
nädala jooksul pärast vallavalitsuse otsuse vastuvõtmist.
§ 7. Toetuse eraldamine
(1) Toetuse saajaga sõlmitakse le-

ping ühe kuu jooksul, arvates
vallavalitsuse otsusest toetuse
eraldamise kohta.
(2) Lepingus sätestatakse:
1) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
2) vallavalitsuse õigused toetuse
sihipärase kasutamise kontrollimisel;
3) sanktsioonid lepingu rikkumise
korral.
(3) Toetatud tegevuse või ürituse
ärajäämisel lõpetatakse toetuse
saajaga leping ja toetuse saaja on
kohustatud toetuseks eraldatud
summa vallale tagastama kümne
päeva jooksul.
4. peatükk.
Aruandlus ja järelevalve
§ 8. Aruandlus ja järelevalve
(1) Valla eelarvest ühe eelarveaasta jooksul rohkem kui 2000 krooni
toetust saanud isik esitab vallavalitsusele käesoleva määruse lisas
2 toodud vormikohase kulude aruande 3 tegevuse korraldamiseks
eraldatud raha kasutamise kohta
ühe kuu jooksul pärast projekti
lõppemist. Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja omanduses olevaid kuludokumentide originaal-eksemplare.
(2) Vallavalitsusel on õigus toetus
tagasi nõuda, juhul kui:
1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel on esitatud
valeandmeid;
3) tegevust või üritust, mille korraldamiseks toetus eraldati, pole
toimunud;
4) kahe kuu jooksul pärast toetuse
eraldamise kalendriaasta lõppemist ei ole toetuse saaja esitanud
nõuetekohast aruannet;
5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.
5. peatükk. Lõppsätted
§ 9. Õigusakti kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 22. aprilli 2004. a määrus nr 6 ,,Kanepi valla eelarvest
mittetulundustegevuse, kultuuri-,
noorsoo- ja spordiprogrammide
ning ürituste toetamise kord”.
§ 10. Määruse jõustumine
Määrus jõustub
1. jaanuaril 2008.
VAHUR TOHVER,
volikogu esimees
*Lisa 1 ja lisa 2 on avaldatud valla
kodulehel www.kanepi.ee, valla raamatukogudes ja vallamaja kantseleis.

Järgmine Kanepi Teataja ilmub veebruaris. Tiiu Leppikus, kanepi.teataja@mail.ee.

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.

