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Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Vallavanema veerg

Head võidupüha ja toredat jaanipäeva!

Hea vallarahvas!

Võidupüha puhul pärgade asetamine Kanepi Vabadussõja
ausamba juures 23. juunil kell 9.

Põlgaste lasteaed-algkoolis kasutatakse õppemeetodina ka
õuesõpet. Pildile on jäänud hetk linnulaulu kuulamise hommikust. Tundi juhendavad riikliku looduskaitsekeskuse spetsialistid. Täpsemaks kuulamiseks on kõigil abiks käed.

19. juulil kell 11
toimub Kanepis tänavakorvpalliturniir
KANEPI STREETBALL 2008

Võisteldakse kahes vanusegrupis:
- noormehed (1991. aastal ja hiljem sündinud);
- mehed (1990. aastal ja varem sündinud).
Osavõtutasu meeskonnalt eelregistreerimisel: noormehed 200 kr
ja mehed 300 kr, kohapeal vastavalt 300 ja 400 kr.
Võistkonnas on 3+1 mängijat.
Lisainfo: http://streetball.converse.ee
Kontakt telefon 508 7980,
e-post: lutsmartin@hot.ee

Jõksi järve ääres toimunud Kanepi gümnaasiumi looduslaagris olid
huvitavad õpitoad, võistlused ja viktoriinid. Takistusriba ületamist
juhendab Peeter Pau. Rohkem pilte vaata www.kanepig.edu.ee.

Tänavakorvpalliturniir toimub Kanepis
viiendat suve järjest.

Ilusa kodu konkurss
MTÜ Kanepi Valla Selts koos Kanepi vallavalitsusega
kuulutavad välja 2008. aasta ILUSA KODU KONKURSI.
Eraldi hinnatakse eramuid, ühismaju, suvekodusid ja
tootmishooneid.
Osavõtust anna teada Aid ja Kodo kaupluses 1. augustiks.
Võistlusele võid esitada oma kodu. Naabri või tuttava
kodu esitamiseks räägi enne temaga läbi, seejärel anna
teada.
Komisjon külastab konkursile esitatud kodusid augustikuu jooksul ja teeb kokkuvõtted septembris.
Ilusat kodukaunistamissuve kõigile!
Korraldajad

23. juunil JAANIPIDU
Jõksi laululaval
kell 20 eeskava ,,Tantsime koos jaanipäeva ilusaks!”,
kell 21 jaanitule süütamine,
tantsuks mängib ansambel TU-144,
plaate keerutab Dj Anti Mäe.
Söögid-joogid:
OÜ Havers, Jussi Kaubandus, OÜ Keskoja.
Müügil a lõkk ja grill-liha.
Ootame kõiki jaanipeole!
Suvediskode kohta Jõksi laululaval jälgi reklaami!

Riigilipu kasutamise kord

Heisatav ja väljapandav Eesti riigilipp peab vastama 1993. aasta
23. märtsi ,,Riigilipu seaduse” paragrahvis 2 (RT I 1993, 17, 273)
ja 1992. aasta 7. juuli seaduses ,,Eesti Vabariigi riigilipu ja riigivapi etalonkujutiste kinnitamise kohta” (RT 1992, 43, 566) toodud
kirjeldusele ning olema puhas ja terve.
Riigilipu heiskamise päevad (lipupäevad) on: 1. jaanuar – uusaasta, 2. veebruar -Tartu rahulepingu aastapäev , 16. veebruar - Leedu iseseisvuspäev, 24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi
aastapäev, 14. märts – emakeelepäev, 1. mai – kevadpüha, maikuu
teine pühapäev – emadepäev, 14. juuni - leinapäev (lipud heisatakse
leinalipuna), 23. juuni – võidupüha, 24. juuni – jaanipäev, 20. august – taasiseseisvumispäev, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev, 16. november – taassünnipäev, 18. november - Läti Vabariigi
väljakuulutamise päev.
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Juunikuu toob suve alguse ja jaanipäeva, pool aastast on läbi saamas. Võib teha
tagasivaate tehtule. Oleme lõpetamas
mitut tööd. Kanepi kraanidest tulev vesi
peaks olema tuntavalt puhtam, sest veepuhastusjaama on paigaldatud uued veepuhastusseadmed. Valmis sai Erastvere
pargi valgustus. Alevikus on turvalisem,
sest videovalvesüsteemi abil jälgitakse
Põlva politseijaoskonnas Kanepi peatänaval toimuvat ööpäev ringi. Alevikus on
uuendatud tänavate märgistus ja ülekäigurajad. Kooli tänaval on eraldatud piiretega jalgtee, kooli siseõu on kaetud asfaltkattega. Kõik see on meie oma heaoluks,
aga külalistele on aastate jooksul toimunud muutused ehk märgatavamadki kui
meile endile.
Jätkuvalt toimub ilusa kodu konkurss,
et hoolitsetud majapidamised ei jääks
tähelepanuta.
Valla muretsetud Eesti riigilipp on
enamikule majaomanikele kätte jagatud,
nüüd tuleks see vaid lipupäevadel heisata.
Võidupäeval, 23. juunil peaks Kanepi
vald küll lipuehtes olema. Eesti Vabariigi
90. aastapäeva paraad on Tallinnas, kuid
traditsiooniliselt paneme pärjad Kanepis
Vabadussõja ausambale ning õhtul süütame Jõksi järve ääres jaanitule tõrvikust,
mille Kaitseliit toob Tallinnast.
Jaanipäeva eel on koolides lõpuaktused. Kanepis lõpetab põhikooli ligi 50
noort ja gümnaasiumi lõputunnistus antakse 24 noorele. Uus andmekaitseseadus
on seadnud piirid isikuandmete avaldamisele, seetõttu ei ole ajalehes ka lõpetajate nimekirja. Soovin noortele õigeid
valikuid edasisel eluteel. Kindlasti on
vaja edasi õppida ja elukutse omandada.
Suvi on puhkuste aeg, maainimestele
aga ka tööde aeg. Osake siiski puhata,
korraldage külapäevi ja olge rõõmsad!
Meil on ilus loodus, saab puhata ka kaugemale reisimata. 12. juunil avatud Pokumaa on ilus täiendus meie valla territoorimi vaatamisväärsustele. Märgake kaunist
ja kutsuge ka sõbrad seda vaatama!
Meeldivat suve kõigile!
AIVAR LUTS

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati pidulikult Hurmi järve
äärne puhkeala. Puhkeala kasutamiseks palume ühendust võtta tel 504 2489 või 514 7462. Uudsena saab maapurjekatega sõita. Sõlmige enne kokkulepe ja tuult purjedesse! Puhkeala valmimisele aitasid kaasa Raja, Kuke,
Kopski-Jüri, Pisniko, Püsniku, Järveristi, Lahe, Aeniidu,
Järveotsa, Matsivalli, Savi talu pered. Toetasid MTÜ
Hurmioru Selts, KOP ja Kanepi vallavalitsus.

Hea vallaelanik ja ettevõtja!
Kanepi vallavalitsus töötab välja valla uut arengukava. Arengukava määratleb valla edasised pikaajalised
ja lähemad arengusuunad ning mõjutab vähem või
rohkem iga küla, uusasumit, tänavat, kokkuvõttes iga
vallaelanikku.
Elanike arvamus on arengukava koostamisel määrav,
seetõttu palume teil leida veidi aega ja vastata väljatöötatud küsimustikule ning võimaluse korral lisada
oma arvamus Kanepi valla edasise arengu kohta.
Ankeedi saab vallamajast sekretäri või arengunõuniku käest, Kanepi, Põlgaste või Soodoma raamatukogust. Selle võib tellida ka meili teel (enn@kanepi.
ee). Info tel 797 6315.
Enn Ruusmaa,
valla arengunõunik
Riigilipu võib masti tõmmata ka avalike ürituste, tähtpäevade ja
perekondlike sündmuste puhul, ainult kõik peab toimuma sündsal
kombel.
Riigilipp heisatakse 1. maist kuni 30. septembrini kell 8 ja 1. oktoobrist kuni 30. aprillini kell 9 ning langetatakse päikeseloojangul,
kuid mitte hiljem kui kell 22. Jaaniööl riigilippu ei langetata.

Riigilipu heiskamine

Riigilipp heisatakse hoone peasissekäigu juures või mujal selleks sobivas kohas kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti. Maapinnalt tõusva lipumasti puhul sobiv lipu laius on ligikaudu 1/6 masti kõrgusest. Seina või katuselipuvarda puhul on see
suhe ligikaudu 1/3 varda pikkusest. Seega on normaalmõõtmetega
riigilippu kasutades maast tõusva lipumasti kõrgus ligikaudu kuus
meetrit, seina lipuvarda pikkus ligikaudu kolm meetrit. Heisatud
riigilipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme
meetri kõrgusele.

Jäätmeveokonkursi võitis
AS Ragn-Sells
Kanepi vallavalitsus korraldas avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveol Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja VastseKuuste valla haldusterritooriumil. Avalikule konkursile
esitasid pakkumised AS Cleanaway (Artelli 15, Tallinn
10621), AS Ragn-Sells (Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
11415) ja OÜ PKM Grupp (Roosi 1, Põlva 63308). Kanepi
vallavalitsuse korraldusega 28.05.2008 nr 109 tunnistati
parimaks ASi Ragn-Sells pakkumine kui kõikide hindamiskriteeriumide alusel kõige rohkem väärtuspunkte saanud pakkumine. Ragn-Sells saab ainuõiguse korraldatud jäätmeveoks Kanepi valla territooriumil kolmeks aastaks alates 1. septembrist 2008. Korraldatud
olmejäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed.

Kanepi valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub
vallamajas 7. juulil kell 16.

Suvepäevad sõpradega
Kanepi seenioride segarühma Valtser liikmetel oli kahepäevane külaskäik Loo ja Nissi sõpruskollektiivide juurde.
Toimusid kontserdid Loo ja
Nissi kultuurimajas. Nautisime ka sõprade laule ja tantse.
Pärast kontserte oli meeldiv
kohvilauas vestelda.
Sõbrad korraldasid meile
ekskursiooni: vaatasime Jägala juga, Saka kabelit, Jõelähtme kivikalmeid, Varbola linnust, rannarootsi Mihkli talu ja
nautisime Põhja-Eesti looduse
ilu. Õdusa õhtu veetsime Regiina kaminasaalis, kus võõ-

rustaja jagas infot vaatamisväärsuste kohta.
Kohtumine Nissi kultuurimajas lõppes ühislaulmisega.
Lisaks andis valla sotsiaaltöötaja ülevaate Nissi eakate tegemistest, saime sealt mõtteid
edasiseks tegevuseks.
Oleme tänulikud Kanepi
kultuurimajale, täname Tuuliku bussifirmat ning alati rõõmsameelset ja sõbralikku juhti
Anti Varulit. Meeldivad hetked annavad elule uut hoogu.
Osalejate nimel
LAINE LAAN

2

Kanepi Teataja

JUUNI 2008

Poisid või tüdrukud –
käsitöötundides vahet pole
Parajat elevust tekitasid maikuu tööõpetuse tunnid, mis poiste ja tüdrukute vahel ära vahetati. Tüdrukud tegid puutööd ja
poisid valmistasid süüa. Nii poisid kui ka tüdrukud said suurepäraselt hakkama. Poisid tegid
kooki ja salatit ning tüdrukud
valmistasid pliiatsihoidja, käterätihoidja või pannilabida.
Alguses tundus tüdrukutele,
et neid esemeid ei ole raske teha.
Paraku asi nii lihtne ka ei olnud.
Samas oli puutöö tüdrukute
jaoks tore ja kõik said tänu õpetaja Rein Põdderi oskuslikule
juhendusele hakkama.
Meil oli ka palju naljakaid
olukordi. Näiteks murdus ühel
tüdrukul saag katki ja teisele tüdrukule ütles õpetaja naljatamisi:
„Teil on puutöö jaoks natuke
liiga pikad küüned.” Pannilabidate väljalõikamine oli võrdlemisi raske, kuid ka naljakas.
Selline vahetus võiks korduda, sest see on hea vaheldus käsitööle, millega tüdrukud tavaliselt tegelevad.
MAARJA LATTIK ja TUULI
MUISTNA, 6. klassi õpilased

•••
Poistel toimusid maikuus
koolis kokandustunnid. Valmistasime toitu ja katsime lauda.
Meil oli kolm rühma. Esimene
rühm valmistas kartulisalatit,
teine rühm küpsisetorti ja kolmas rühm jäätisekokteili. Söögivalmistamine oli päris kerge
ning me saime küllaltki hästi
hakkama. Salati kaunistasime
porgandiroosidega. Meie ülesandeks oli valmistada külmlaud,
seega ei saanud miskit hullu juhtuda.
Õpetaja Ele Kõiv õpetas mei-

MTÜ Liiwimaa Antiik
Kanepis paari kuu eest Jaak Metsalu ja Vaidu Vidili loodud
MTÜ Liiwimaa Antiik korraldas maikuu lõpupäevil Pikajärve
mõisas rahvusvahelise antiigi- ja kunstilaada. Paljud PõhjaEestist, Lätist ja mujalt kohale tulnud huvilised pidasid kohta
antiigiürituseks igati sobivaks. Üritusel esines Kanepi segakoor,
pilli mängis Aare Lill, värsse luges Margus Konnula. Vallavanem
Aivar Luts osales antiigioksjoni korraldamise komisjonis.
Liiwimaa Antiik on saanud kokkuleppele Kanepi kirikuga
võtta kirikumõisa ainuke säilinud hoone – ait – kasutusele kunstigaleriina.
Kanepis elab mitu laiemalt tuntud kunstnikku, nimetagem Epp
Margnat ja Toomas Kalvet, karikaturisti Jaanus Nesslerit –, kes
saavad seal oma töid ka kohalikule rahvale tutvustada.
Loodame näitusesaali avada Kanepi raamatuküla ürituse ajal
augusti lõpus.
ENN RUUSMAA

le peale toiduvalmistamise ka
korrektset lauakatmist ja lauas
käitumist. Kui toit oli valmis,
kaunistasime laua ja kutsusime
õppealajuhataja Piret Viili külaliseks.
Õppealajuhatajale maitses
toit hästi, samuti meeldis see
kõigile meie klassi õpilastele
ning juhendajale. Kui olime söönud, koristasime laua ning pesime nõud ja korrastasime ruumi.
Meile meeldisid toitlustamistunnid.
IVOR TURBA,
6. klassi õpilane

•••
Maikuus pidid poisid hakkama kokkama ja tüdrukud puutööd tegema. Esimeses tunnis
panime paika peakokad, kes valisid meeskonnad. Jagasime
meeskondade vahel ära, kes teeb
liharullid, kes keedab kartulid ja
valmistab kastme ning kes serveerib ja katab laua. Toiduained
tuli endal muretseda: kes ostis,
kes võttis kodust kaasa. Aga ikka
juhtus nii, et meil polnud pooli
asju. Läksime poodi ja ostsime
puuduolevad toiduained ning
kiire Taimar sai kodust ka kartulid tuua.
Kõigepealt viilutasime liha
ristikiudu ja vasardasime õhukeseks, maitsestasime soola ja pipraga. Panime täidiseks sibulat,
keedetud muna ja sinki ning keerasime rulli ja kinnitasime tikuga. Kuni liharullid küpsesid,
koorisime kartulid ja panime
keema. Samal ajal katsime laua
ja serveerisime praetaldrikutel
salatiks tomatid ja kurgid. Kui
põhitoit valmis, siis asetasime ka
kartulid, liharullid ja kastme
taldrikutele. Joogiks serveerisi-

Soome televisioonis näeb
Eestit ja ka Kanepit

Katsime laua ja serveerisime praetaldrikutel salatiks
tomatid ja kurgid...
me morssi.
Külaliseks kutsusime klassijuhataja Maive Toropi. Söömise
vahepeal rääkisime toidu maitsest, lauakatmisest, toidu pakkumisest, söögilauas käitumisest
jms. Söök meeldis meeldis kõi-

gile ja kõhud said täis. Oli hea
teha käsitöötunnis teist laadi
tööd, millele saime hinnangu
anda kohe omaenda maitsmismeele kaudu.
MEELIS HÕIM,
8. klassi õpilane

Kevad on Põlgaste lasteaed-algkoolis
kokkuvõtete tegemise aeg
Õppeaasta lõpuaktus toimus
Põlgaste lasteaed-algkoolis 30.
mail. Sellel kevadel jätab lasteaia mängunurkadega hüvasti ja
alustab kooliteed Anneli Lukats,
tuttava koolitee vahetavad uue
vastu algkooli lõpetajad Kati
Järv ja Janek Lukats. Koolirõõmu ja palju uusi avastusi
neile haridustee jätkamisel!
Kanepi vallavanem Aivar
Luts tervitas kogu Põlgaste
lasteaed-algkooli peret õppeaasta lõpu puhul ning tunnustas parimaid õppureid. 2007/08. õppeaastal õppisid ainult väga headele hinnetele Sigrit Säga (2. kl) ja
Marten Hani (2. kl); häid ja väga
häid õpitulemusi näitasid Agnes
Säga (2. kl), Karin Maranik (3.
kl), Mihkel Lukats (4. kl) ja
Kreete Aljes (5. kl). Juhataja tunnustas parimaid õppureid kiituskirjaga, parimaid ainetundjaid
ainealase kiituskirja ja raamatuga ning puudumisteta lapsi väikese maiuspalaga.
Kehalise kasvatuse õpetaja
tunnustas tublisid sportlasi diplomi ja ‰okolaadimedaliga. Meie
õpilased Mihkel Lukats, Kristiina Rinne ja Kaldin Raidväli
näitasid Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlustel kergejõustikus keskmisi tulemusi,
omandati ka võistluskogemusi.
Tallinna haridusamet tunnustas meie õpilasi, kes osalesid
konkursil „Euroopa koolis”, diplomitega. Õpilasi juhendasid
Eha Sööt ja Merlin Jalajas.
Edusammud rõõmustavad lapsi
ennast, aga ka vanemaid ja õpetajaid ning toovad au Põlgaste
lasteaed-algkoolile. Lasteaialapsed esinesid lõpuaktusel mitmest
numbrist koosneva kavaga.
Päeva piduliku osa järel oli
õpilastel võimalik tutvuda looduse salapäraste jõudude ja keemiaimedega, sai näha huvitavaid
koolifüüsika ja -keemia katseid.
Seejärel toimusid spordiväljakul
eelseisva lastekaitsepäeva üritused koos Mary Poppinsiga.
Põlgaste kultuurimaja korraldamisel said lapsed laulda, ring-

sipõnni rajal, ning Karula rahvusparki, kus tutvuti laste loodusrajaga. Kooliõpilased tegid
tiiru Põlvamaal, käies Cista pakendivabrikus, Karilatsi kalamajandis, Põlva talurahvamuuseumis, Taevaskojas, Põlvas ja Põlgaste mõisas. Uut infot saab jälgida www.polgaste.ee.
Kauaoodatud suvi on käes.
Nüüd on võimalik palju õues
olla ja koos pereliikmetega aega
veeta. Hoidkem neid, kes on kallid!
ENE VEBERSON,
juhataja
Arvuti süvaõpe Põlgaste lasteaed-algkoolis. Juhendaja
Elmer Ratassepp.
mänge mängida, ATVdega sõita, maanteemuuseumi ohutu liikleja
näomaalinguid teha ning kiirabi päeval. Kanepi valla IT-spetsiatööga tutvuda.
list Elmer Ratassepp pidas arvuSuur tänu Põlva maavalitsuse tiõpetustunni, kus näitas õpilasterviseedenduse spetsialistile tele arvuti kokkupanekut. KeEne Mattusele ja Põlva kiirabi- vadõite näituse tarvis tõid õpibrigaadile, Teroni isale Liivar lased, töötajad ja Põlgaste MaaTaalile, Põlgaste kultuurimaja elu Seltsi naised õitsvaid taimi.
juhatajale Asta Purule ning õpe- Klassides valmisid õpilastel retaja Merlin Jalajasele koostöö ja feraadid-uurimused. Rühm lapsi
meeldiva päeva eest. Selle tore- eesotsas Kreete Aljesega toimeda päeva pildid on kodulehel tas Põlgaste lasteaed-algkooli
www.polgaste.ee.
ajalehte.
Põlgastes õppivad lapsed taMais said meie lapsed võihavad hommikul lasteaeda ja maluse Kanepi valla terviseprokooli tulla ning siin olla. Õpeta- jekti raames Põlva ujulas ujumas
jad ja kõik töötajad lähtuvad käia. Enne suvepuhkust räägiti
oma töös lapsest, kõiki märga- klassides ja lasteaias veel ohutakse ja kõigi lastega tegeldakse. tust liiklemisest ja käitumisest:
Pärast koolitunde on võimalik mida tuleb liikluskeerises, veeosaleda huviringide töös: näite-, kogude ääres, üldse looduses liispordi-, kunsti-, meisterdamis-, kudes silmas pidada. Neid teadmuusika- ja arvutiringis. Ka ko- misi kontrolliti testi abil ning
duste tööde lahendamisel on või- teadlikumaid tunnustati jalgratmalik õpetajatelt tuge ja abi saa- takiivriga.
da.
Põlgaste Maaelu Seltsi ja PõlEripedagoog tegeleb lastega, gaste lasteaed-algkooli ühine
kel on kõnehäired või õpirasku- kepikõnd lõppes laululava juused. Lasteaialastega tegelevad res veejoomisega. Lasteaialaplisaks rühmaõpetajatele ka muu- sed tähistasid suviseid sünnipäesika- ja liikumisõpetaja. Tunde vi suure tordisöömise ja limpsimitmekesistatakse õppekäikude, joomisega.
välitundide ja mitmesuguste üriLasteaiast suvepuhkusele mitustega. Nii korraldas riiklik loo- nejad said kaasa tööde mapi,
duskaitsekeskus linnulauluhom- tunnistuse ja lillekimbu. Toimus
miku, Ain Erik RMKst oli gii- laste ekskursioon Metsamoori
diks Põrgurajal, osaleti Eesti tallu, kus lustiti humoorikal pi-

Põlgaste lasteaed-algkool
ootab uuel õppeaastal oma
perre uusi lapsi: 1.–6. klassi
õpilasi algkooli ja 3-6aastasi
mudilasi lasteaeda. Avaldusi saab esitada kantseleis
või posti teel: Põlgaste,
63123 Põlvamaa. Kantselei
on avatud 20. juunini ja alates 4. augustist kella 9–13.
Tel 797 3339, 797 3367.

HURMI KÜLA PÄEV –
10 aasta juubel
26. juulil algusega kell 12
Savi talus
Hurmi järve kaldal.
Õpitoad, näitused, loeng, veimevaka uus elu (kasutatud
esemed – ise toon, ise viin,
mis meeldib).
Sportlikud tegevused maal ja
vees, ühiskontsert naaberkülade ja sõpruskollektiivide
osalusel jms.
Külade esindajatel palume
enne registreeruda
tel 504 2489, 799 3322 või
517 4470, 797 9008.

HURMIORU TRIATLON
(lühendatud distantsid)

12. juulil kell 12
Hurmi järve ääres.

Korraldus koos Põlva Inseneride Liiduga. Täpsustused
www.hurmiorg.ee.

18. juunil on Soome TV-2
eetris esimene saade üheksaosalisest sarjast „Matkalla virossa/
matkad Eestis”. Soome tuntud
tootjafirma OÜ Filmaattiset ja
Eesti-poolse produtsendi OÜ
Editors töötajate kõrval kuulusid
võttegruppi ka Vaidu ja Valli
Vidil Kanepist. Mina operaatorina, Valli Vidil tõlgi ja fotograafina.
Identi kaubamärgi all Soome
TVle tehtavad dokumentaalfilmid ja uudistelõigud andsid
meile võimaluse osaleda tippajakirjanike meeskonnas. Sinna
kuulusid reÏissöör Juha-Pekka
Ristmeri, produtsent Risto Vuorinen, saatejuhid Siiri Sisask
ning Tarmo Ruubel.
Kogu eelmise suve kestnud
võtted viisid väikese filmigrupi
risti-põiki läbi Eesti ja mitmele
saarelegi. Välditi tavamarsruute
ja tuntud esinejaid, seetõttu jäi
lindile palju põnevat eestlastegi
jaoks.
Kanepi vallas õnnestus
soomlastele huvipakkuvaks teha
üritus ,,Rehepapi seitse ametit”,
RMK puhkemaja Koorastes,
Knut Klaisi pere savist ökomaja
ehitus, Karste toonekurepesa ja
kodutiigis elav kobras.
Soomes on saatesari tekitanud elavat huvi, ajakirjanduses
on ilmunud hulk artikleid. Sama

reÏissööri mõne aasta eest tehtud
matkasari Soomest kogus üle
poole miljoni vaataja. Sarja näidatakse ka teistes Põhjamaades.
Kellel on vähegi võimalik,
soovitame vaadata. Saade on
eetris iga kolmapäeva õhtul ja
kordussaade järgmisel päeval
Soome YLE TV-2s.
Mis saadetesse ei mahtunud,
seda näeb osalt internetis yle.fi/
matkalla virossa.
Ident-filmil on ka sellel suvel
hulgaliselt huvitavaid töid. Hiljuti sai valmis tunnine videofilm
„Kanepi kihelkonna ajaloo- ja
kultuurikilde minevikust tänapäevani”. Maikuus näidati seda
Kanepi kooliõpilastele. Selles
räägib lugusid peaaegu 30 Kanepiga seotud inimest. Filmi küsi ,,Aid ja Kodo” poest. Hiljuti
toimus Lohusuus kohaliku kiriku 110. aastapäeva puhul dokumentaalfilmi esitlus. Monteerimisel on Haaslava meeskoori
juubelisaate salvestus. Alustatud
on võtteid, kus tähelepanu all on
Peipsi järve ökoseisundi halvenemine. Sügisel jätkame Kanepi
ajaloo ja kultuuriloo teemaga,
materjali on vähemalt kolme filmi jagu. Kaamerasilma kaudu
näeb ise ja saab ka teiste jaoks
mõndagi huvitavat jäädvustada.
VAIDU VIDIL

Suvesoovitus politseilt
HOIATA OMA PERE NOORI! Igas peres ja sugukonnas on
vanemaid inimesi, kelle sõna noortele loeb. Kuna just noored
kipuvad suvisel ajal purjuspäi autorooli istuma ja kihutama, siis
on omal kohal vanemate ja vanavanemate hoiatused noortele
uljaspeadele. Ellu jäänud purjuspäi roolikeerajale on tavatrahv
üle 12 000 krooni ja kindel on vähemalt kolmeks kuuks juhtimisõigusest ilmajäämine.
HOIA TURVAVÖÖ ALATI PEAL! Igal aastal sureb Eesti liikluses 40-50 inimest seetõttu, et neil oli liiklusõnnetuse ajal turvavöö kinnitamata. Turvavöö on ainus abivahend, mis aitab ka teiste liiklejate vigade puhul elu päästa. Kasuta turvavööd ise ja nõua
selle kasutamist kõigilt, kelle ellujäämine sulle tähtis on. Tavaline trahv turvavarustuse mittekasutajale on üle 2000 krooni.
HOIATA OHTLIKKU LIIKLEJAT! Iga päev näeme liikluses
inimesi, kes käituvad ohtlikult enese ja teiste suhtes. Kõigist joobekahtlastest, kihutavatest ja ohtlikult manööverdavatest sõidukitest anna teada politsei liiklusliini numbril 14 900. Politsei
edastab hoiatuse sõiduki omanikule ja sageli aitab see rikkuja
sõiduharjumusi parandada.

LIIKLUSLIINI telefon 14 900 –
tõhus liikluskahjurite tõrje Lõuna-Eestis.

Põlvamaa harrastusspordisarja „Liigu
terviseks!” üritused Kanepi piirkonnas
(kogu info www.polvamaa.ee):
19. juulil kell 11 kossuvõistlus Kanepis,
23. augustil kell 10 Erastvere rattamatk,
30. augustil kell 11 algab Karilatsi talurahvamuuseumi juurest rattamatk ,,Postijaamast koolitundi”.
Sarja kokkuvõttes selguvad aktiivseim noor, aktiivseim
täiskasvanu, aktiivseim veteran, sportlikem perekond,
sportlikem kool, spordisõbralikem omavalitsus.

Teated
• 10. juulil kell 8 käsitööringi liikmete ja huviliste ekskursioon Tartumaa mõisatesse ja muuseumidesse.
Registreerimine ja info tel 509 2908, Kiiri Lattik.
• 27. juulil kell 11 Kanepi kultuurimajas naiste käsitööringi 10. aastapäeva näituse pidulik avamine.
Näitus on avatud kuni kella 15ni.
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Tublidus ei tule tööta

Direktsioon tunnustas
paremaid õpilasi
Sel kevadel kutsuti Kanepi
gümnaasiumi direktsiooni vastuvõtule 40 silmapaistvalt kooli
esindanud noort. Täies koosseisus oli kutsutud võistlussarja
„Tähelepanu, start!” finaalvõistlusel I koha saanud võistkond:
Brigite Vaarask, Kädi Lehiste,
Kaarel Kaleva, Kert Pärna, Keimo Vaher, Marie-Rahel Lail,
Mari-Liis Lattik, Robert Rekker,
Mark Kahar, Mairo Lattik, Mariscalle Kõrvel, Kattre Vaher,
Viivika Veski, Viivian Veski,
Deivi Koppel, Helena Lattik,
Kristjan Pärli ja Karel Keldu.
Kutsutute hulgas olid veel Gerret Kivirand - I koht Eesti MV Bklassi kõrgushüppes ja I koht
kõrgushüppes Põlva koolinoorte
meistrivõistlustel; Gerald Kivirand – aktiivne osalemine ja suurepärased tulemused mitmel
maakondlikul ja üleriigilisel
spordivõistlusel; Jane Hiop –
Põlva koolinoorte meister 600 m
jooksus, II koht TB Eesti
meistrivõistlustel jalgpallis, V
koht Eesti MV B-klassi jooksukrossil; Sixtina Ladva – II
koht TB Eesti meistrivõistlustel
jalgpallis, aktiivne osalemine

kergejõustikuvõistlustel; Helika
Aigro – II koht TB Eesti
meistrivõistlustel jalgpallis, aktiivne osalemine kergejõustikuvõistlustel; Lisanne Tamm – I
koht kõrgushüppes TB Põlva
maakonna MV, II koht TB Eesti
meistrivõistlustel jalgpallis; Allar Muuga – Põlva koolinoorte
jooksukrossi võitja, edukas
osalemine korvpalli ja jalgpalli
maakondlikel võistlustel; Janar
Tamm – II koht kõrgushüppes ja
III koht kuulitõukes Põlva koolinoorte MV; Helene Leht – II
koht kaugushüppes ja II koht
kõrgushüppes TB Põlva maakonna MV, suurepärased saavutused maakondlikul käsitööja kunstinäitusel (tunnustatud 6
tööd); Anneliis Pähn – III koht
emakeele- ja III koht majandusolümpiaadi maakonnavoorus;
Egle Rüütli – III koht majandusolümpiaadi maakonnavoorus;
Keelia Hallap – II koht maakondlikul inglise keele kõnevõistlusel; Kadri Plaado – III
koht maakondlikul inglise keele
kõnevõistlusel; Nigol Kaste –
väga hea õppeedukus ja aktiivne
osalemine ülekoolilistes ettevõt-

mistes, III koht maakondlikul
inglise keele kõnevõistlusel, silmapaistev esinemine abituuriumi 10. kevadnäitusel; Ragnar
Ziugand – väga hea õppeedukus
ja aktiivne osalemine ülekoolilistes ettevõtmistes, silmapaistev
esinemine abituuriumi 10. kevadnäitusel; Toomas Horma – II
koht bioloogiaolümpiaadi maakonnavoorus; Anastassija Malkova – III koht bioloogiaolümpiaadi maakonnavoorus ja edukas esinemine üleriigilisel loodusteaduste olümpiaadil, suurepärased tulemused maakondli-

kul käsitöö- ja kunstinäitusel (7
tunnustatud tööd); Tanel Pettai –
kooli ürituste tehniline teenindamine; Hip Kõiv – edukas esinemine kirjandusvõistlusel „Ütski
tark ei sata taivast”; Joonas Tagel – aktiivne tantsutegevus; Aili Väronen – III koht Paul Haavaoksa nim luulekonkursil; Ardi
Kikerman – originaalse äriidee
preemia Võru arenguagentuuri
korraldatud äriplaanide võistlusel.

Klassi ja kooli lõpetamisest ning
koolist väljaheitmisest
Õpilaste hindamine, järgmisse klassi
üleviimine, klassikursust kordama jätmine ja koolist väljaheitmine toimuvad
vastavalt haridus- ja teadusministri
määrustele nr 75 24. detsembrist 2001
(muudetud 10.01.2008), nr 41 16. novembrist 2006, nr 52 6. detsembrist
2005 (muudetud 4.02.2008). Need seadused leiab internetist, lisaks on kooli
koduleheküljel üleval koolielu jaoks
olulised juhendid.
Põhikoolis jaguneb õppeaasta neljaks veerandiks. Veerandi vältel hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi numbriliste hinnetega ühest viieni. Hinded
,,üks” ja ,,kaks” on mitterahuldavad
hinded, mille parandamiseks on õpilasel aega kümme õppepäeva ehk kaks
nädalat, alates hinde teadasaamisest.
Kui õpilane ei esita tööd õigel ajal, märgitakse päevikusse X ja pärast töö esitamist muudetakse X vastavalt saadud
hindele.
Kui õpilase õpitulemusi on veerandi
lõpul hinnatud hindega „üks” või
„kaks”, siis koostatakse õpilasele järgmisel veerandil individuaalne õppekava
(IÕK) puudulike teadmiste likvideerimiseks. IÕK sisaldab teemasid, mida
ja mis ajaks tuleb uuesti või järele vastata. Kui õpilane täidab IÕK nõuded,
siis muudetakse puudulik veerandihinne vastavalt saadud hindele. Kui aga
õpilane ei täida IÕK nõudeid, jääb
puudulik veerandihinne parandamata.
Nelja õppeveerandi järel saab õpi-

lane veerandihinnete põhjal kokkuvõtliku hinde ehk aastahinde. Aastahinnete
alusel viiakse õpilane järgmisse klassi.
Kui õpilasel ei esine aastahinnetes
puudulikke, siis viiakse ta kohe neljanda veerandi lõpul üle järgmisse klassi.
1.-9. klassi õpilased jäetakse kaheks
nädalaks lisaõppetööle ainetes, milles
veerandihinnetest tulenevalt tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või
„nõrk”. Lisaõppetöö tulemusi hinnatakse, seejärel otsustatakse aastahinne ning
üleviimine järgmisse klassi.
Juhul kui 1.–9. klassi õpilasel jääb
pärast täiendavat õppetööd (suvetööd)
aastahinnetesse „puudulikke” või „nõrku”, võib ta jätta õppenõukogu põhjendatud otsusega ja lapsevanema nõusolekul klassikursust kordama, kui tal on
kolmes või enamas õppeaines pandud
välja aastahinne ,,puudulik” või ,,nõrk”,
suvetöö ei ole andnud tulemusi ning
õppekavaga nõutavate õpitulemuste
saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid
koolis kasutatavaid tugisüsteeme. Õpilane, kes ei soorita suvetööd, viiakse
üldjuhul puudulike hinnetega järgmisse
klassi.
Põhikooli lõputunnistus antakse õpilasele, kelle aastahinded on 9. klassi
lõpul vähemalt rahuldavad ning kes on
kõik lõpueksamid sooritanud positiivselt.
Põhikooli lõputunnistuse võib õpilase vanema kirjaliku avalduse põhjal

õppenõukogu otsusega anda põhikooli
lõpetajale, kellel on kuni kahes aines
aasta- või lõpueksamihindeks ,,nõrk”
või ,,puudulik”.
Gümnaasiumis jagunevad õppeained
kursusteks. Ühe kursuse pikkus on 35
õppetundi. Kursuse vältel saadud hinnete põhjal pannakse õpilasele kursuse
lõpul kokkuvõtlik hinne ehk kursusehinne. Kõigi gümnaasiumis saadud kursusehinnete põhjal pannakse 12. klassi
lõpul välja kooliastme hinded, mis on
aluseks gümnaasiumi lõpetamisel, ja
kantakse lõputunnistusele.
Puuduliku kursusehinde parandamiseks on õpilasel aega 10 õppepäeva.
Juhul kui gümnaasiumiastme õpilasel on ühe õppeaasta jooksul kolmes
või enamas õppeaines rohkem kui
pooled kursusehinnetest ,,nõrgad” või
,,puudulikud”, heidetakse keskharidust
omandav õpilane koolist välja.
Gümnaasiumi lõputunnistuse annab
kool õppenõukogu otsuse alusel 12.
klassi õpilasele, kelle kooliastmehinded
on vähemalt rahuldavad ja kes on kõik
lõpueksamid sooritanud positiivselt.
Kui õpilasel riigieksamid ebaõnnestuvad, on tal võimalus järgmisel aastal
ebaõnnestunud eksamid uuesti sooritada. Seejärel väljastatakse talle gümnaasiumi lõputunnistus. Gümnaasiumiastmes õpilasi istuma ei jäeta.
PIRET VIIL,
Kanepi gümnaasiumi
õppealajuhataja

Aksel Mark 95
Rootsis ilmus Mai Mark-Beijerilt
ilus 240leheküljeline raamat, mis kannab pealkirja „Landkränning”. Raamatus on avaldatud tema isa Akseli ja ema
Anu kirjavahetus paguluse algaastail
1944– 1945. Rootsis ilmuvale Eesti
Päevalehele kirjutas raamatu kohta heatahtliku tutvustuse Oole Kint. Ta kirjutab, et pealkirjast saab hästi aru, kui
mõelda sellele, et Aksel Mark on okupatsiooniaegu Eestis vaadelnud kui üleujutusaegu oma sõbra Valev Uibopuu
luuletuse järgi. Raamat ei tutvusta ainult vanemate kirjavahetust. Mai Beijer
annab päevikulise ülevaate oma isa tegevusest Eesti heaks ja Eesti pagulaskonna organiseerimisel. Eesti ajaloo
tähtsamad daatumid annavad rootsikeelsele lugejale teadmisi Eesti ajaloost. Ainuüksi nimede register hõlmab
12 lehekülge. Raamatut kaunistavad
tütarde Mai, Mari ja Tiina lapsekäega
joonistatud pildid, mis olid isale saadetud kirjades. Pagulastee valimine 1944.
aastal ei olnud kerge, aga tütred leidsid
hiljem, et isa tegi õige otsuse. 1941.
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aasta küüditamine näitas, et Nõukogude
võimul häid kavatsusi polnud.
See raamat on tütrelt kauniks kingiks
isale tema 95. sünnipäeva puhul. Aksel
Margi auväärse sünnipäeva kohta on
Kanepi kihelkonna kultuuriloolises
kalendris kirjas järgmist: ,,95 aastat tagasi, 20./7.06.1913, sündis Kanepi kihelkonnas Kõlleste vallas Otsa talus
Aksel Mark, põllumajandusteadlane,
poliitik ja kultuuriloolane, Kanepi kooli
kasvandik, lõpetas Võru ÜG ja Tartu
Ülikooli põllumajandusteaduskonna,
töötas Jõgeva Sordikasvatuse heintaimede osakonnas, Narvas, Elvas ja ViruJaagupis maatulunduskonsulendina,
1941–44 Rakveres agronoomina ja Virumaa peaagronoomina. Oli ajalehe Virumaa Teataja toimetaja ning Agronoomide Koja liige. Emigreerus 1944 Soome, siirdus sealt 1945 Rootsi, töötas
kuningliku metsandus- ja põllumajandusakadeemia väliskatsete keskuses.
Osales juhtivalt Eesti Agronoomide
Seltsis Rootsi, VPLis. Lülitus Rootsis
Eesti pagulaste poliitilisse välisvõitlus-

MERIKE KASTE,
direktor

Kanepi gümnaasiumi tublimad õppurid 2007/08.
õppeaastal olid ja kiituskirjaga lõpetasid Laur
Lilleoja 1. kl, Tarmo Helbre 2. kl, Kristen-Kalev
Lina ja Angela Korela 3. kl, Birgit Kaleva 4. kl,
Helene Leht 7. kl, Anastassija Malkova 8. kl.
Õppenõukogu otsusega autasustati tublimaid raamatuga.
Klasside parimad, keda autasustati õppenõukogu
otsusel raamatuga: Anna-Helena Amon 1. kl,
Brigite Vaarask 2. kl, Mari-Liis Lattik 3. kl, Helena
Lattik 5. kl, Ivor Turba ja Sixtina Ladva 6. kl, Aveli
Oja 8. kl, Roomet Helbre ja Liisi Jalas 10. kl,
Anneliis Pähn ja Hip Kõiv 11. kl.
Õppeaasta lõpetasid neljade ja viitega ning käitusid
hästi või väga hästi:
1. klassist Sven Hallap, Tarmo Veskemaa, Risto
Mäekink, Anette Veski, Linda Rekker;
2. klassist Artur Ennok, Kaarel Kaleva, KarlAugust Kongo, Herely Juurik, Gaidi Põdder,
Kerlin Linder, Cassandra-Meredith Vaher;
3. klassist Robert Rekker, Tauno Pettai, Kaia
Kõrge, Marie Rahel Lail;
4. klassist Mark Paul Leosk, Mariscalle Kõrvel,
Kattre Vaher;
5. klassist Rauno Põdder, Alo Pullmann, Meelis
Hass, Deivi Koppel, Kristina Hiir, Marilyn Amon,
Katrin Vestrik;
6. klassist Erki Plato, Mari Neissaar, Eleri Pärna,
Grislyn Lill, Kinne-Riin Reest, Maarja Lattik.
7. klassist Tõnis Lilleoja;
8. klassist Peeter Piip, Reelika Aland, Sandra
Nukk, Eveliina Urm, Heret Adamson, Marili
Niidumaa;
11. klassist Egle Rüütli, Aili Väronen, Keiu Tamm.

Tuunime ennast roheliseks!
MTÜ Hinokad korraldab sellel
suvel ökosuunitlusega noorteprojekti
,,Tuuni ennast roheliseks!”. See on jätkuks eelmisel aastal toimunud noortevahetusprojektile „Elu võimalikkusest
pärast meid”.
Peamine eesmärk on äratada huvi
keskkonnahoidliku töö- ja elustiili
vastu.
„Tuuni ennast roheliseks!” projekti
käigus soovime käsitleda meile olulisi
ja päevakajalisi teemasid: säästlik tarbimine, paberi tootmine-tarbimine tänapäeva maailmas, loodusannid ja
nende säästev kasutamine, taaskasutamine ja keskkonnasäästlik renoveerimine. Igale teemale pühendame 2-3
päeva, nende vältel korraldame arutelusid, jagame praktilisi näpunäiteid ja
uurime, kuidas neid on võimalik päriselus rakendada. Programm koosneb
viiest moodulist ja laiemale avalikkusele mõeldud lõpuüritustest, mis toimuvad Põlva- või Valgamaa eri paigus, seal, kust mõni partner pärit on.
Tegevused toimuvad nädalavahetustel, s.o reede õhtust pühapäeva õhtupoolikuni.
Osalejate vanus on 14-18 aastat ja
koostööd teevad noored Kanepist,
Otepäält, Veriorast, Räpinast ja Mikitamäelt. Igast paigast on plaanis kaasata ühte moodulisse kaheksa noort, ühel
nädalavahetusel saaksid kokku 40 ini-

mest. Iga kord võivad osaleda uued
noored. Viie kokkusaamise järel võiks
projektis osalenute arv olla umbes 100
inimest. Moodulite eest vastutavad
kohalikest noortest aktiivgrupid, kes
on pidevas kontaktis projekti tuumikrühmaga. Tuumikrühmalt saavad aktiivgrupid abi ning toetust.
Lõpuüritus ,,Tuuni Kanepi roheliseks!” toimub 10. augustil. See on
laiemale avalikkusele mõeldud päev
Kanepis. Lõpuüritusele on oodatud
kõik huvilised. Sel päeval on kavas
ellu kutsuda Kanepi kirbuturg e täika
ja sinna on oodatud kõik huvilised nii
müüma kui ka ostma. Samuti osalevad
seal taaskasutusega tegelevad õpilasfirmad ja laagrinoored. Päeva kestel
toimuvad loodusteemadel viktoriinid
ja konkursid. Esitletakse jalgrattanäitust (Liina Margna tulevikukapitaliprojekt) ja tutvustatakse õppeekspositsiooni „Linnaloodus”. Huvi võiks pakkuda ka Linda Margna loeng toidus
sisalduvatest E-ainetest ja vähki tekitavatest ainetest. Päeva lõpetavad
meeleoluka esinemisega tudengibändid Tartu Ülikoolist.
Projekti toetavad Euroopa Liidu
noorte kodanikuharidusprogramm ja
Kanepi vald.
LIINA MARGNA,
projektijuht

Tule osa saama showtantsupeost
,,Meie ambitsioonid” 4. ja 5. juulil
Põlva Intsikurmu laululaval!

se ning kultuuriloolisse ja ajakirjandustegevusse, kuulus 1962-92 siseministrina Eesti eksiilvalitsusse. Eesti Demokraatliku Uniooni asutajaid 1947, aseesimees ja esimees, 1979-83 Eesti Rahvusnõukogu esimees, välisvõitluse fondi asutaja ning esimees, ajalehe Teataja
peatoimetaja ja vastutav väljaandja, EV
Riigivapi IV klassi teenetemärk 1999.”
Aksel Mark on meie elav ajalugu,
kihelkonnast võrsunud suurmeestest
hea mälu ja suure teadmiste pagasiga
ikka tegev. Olgu see looke talle
kodukandilt sünnipäeva õnnesooviks.
Tema tütrel Mai Beijeril on juba uus
raamat valmis: „Mest Sprak – ainult
keel”. See võtab kokku tema filoloogilise teadustegevuse 20 keelega.
Aksel Margi tütrena kuulub ta meie
kihelkonnast pärinevate teadlaste järelpõlve. Mai ise ütleb ilmuva raamatu
kohta: 30 aastat kodukeelega. Need on
tema töömemuaarid.

Andre Laine Team korraldab esimest showtantsupidu. Etenduses osaleb üle
300 tantsija vanuses 15–26 aastat. Korraldajad jagasid Eesti 12 piirkonnaks:
Võru, Põlva, Valga, Paide, Tallinn, Haapsalu, Pärnu, Viljandi, Tartu, Jõgeva,
Rakvere, Jõhvi. Igas piirkonnas toimusid ülevaatused, kus osalesid noored, kes
soovivad esimesest showtantsupeost tantsijana osa saada.
29. aprillist kuni 10. maini toimunud treeningpäevade ja ülevaatuste juhendajateks olid Andre Laine ja Kerstin Mandel. Nad valisid igast piirkonnast välja
20-30 tantsijat, kes esindavad oma piirkonda showtantsupeol. Iga piirkonna
noored valivad endale ühe ambitsiooni või sihi ja esitavad teemakohase tantsu.
Tantsulaagris 30. juunist kuni 3. juulini seotakse piirkondade tantsud ühtseks
peoks. Pealavastaja on Andre Laine. Kersti Mandel on hip-hop-stiili, Maire
Udras Võrust etno-folgi ja Triin Raudoja jumpstyle õpetaja-juhendaja.
MTÜ Andre Laine Team ühendab eri piirkondade aktiivseid inimesi. Tiimi on
koondunud Tartus Tähe noorteklubi all tegutsenud inimesed ja Kanepi noortekeskuses tegutsevad noored.
Üritus algab 4. juulil rongkäiguga läbi Põlva, Intsikurmus toimub
kaks etendust: 4. juulil kell 19 ja 5. juulil kell 15. Mõlemal etendusel
osaleb Kristjan Kasearu & Paradise Crew. See on esmakordne ja ainulaadne showtantsupidu.
Pileti hind on 75 krooni ja neid saab juba Piletilevist osta.
Projekti aitavad ellu viia Euroopa Ühenduse programm Euroopa Noored,
Põlva linnavalitsus, MTÜ Andre Laine Team, MTÜ Tähe Noorteklubi, Kanepi
avatud noortekeskus, hasartmängumaksu nõukogu, kultuurkapital.
Info tel 513 2672, andre@team.ee, triin.raudoja@gmail.com.

MILVI HIRVLAANE

Korraldajad TRIIN RAUDOJA ja ANDRE LAINE
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23. juunil kell 11
Kanepi gümnaasiumi
staadionil ,,Kanepi
rammumees 2008”

Ökofestival Kanepi vallas
Savi talus
kohaliku toidu kursus.

Võistlevad eri vanuserühmades noormehed: kuni 13aastased, kuni 15aastased, kuni
18aastased ja kuni 22aastased.
Eelregistreerimine
tarvo.planken@mail.ee
(võistleja nimi ja sünniaeg).
Loe täpsemalt
www.fitness.ee ja
www.powerman.ee ning
jälgi reklaami!
Korraldavad raskejõustikuklubi Strongman (Tarvo
Planken, tel 517 2770) ja MTÜ
Spordiklubi Kanepi (Maiken
Keldu, tel 528 3267).

Põlgaste
kultuuriüritused
21. juuni kell 21
Põlgaste laululaval
jaanisimman.
Tervituskontsert lauljatelt, tantsijatelt, laste näiteringilt, tantsule
kutsuvad Uno Kaupmees ja ansambel Lustkast, diskor Tiit Uibusaar, jaanituli, puhvet (müügil
‰a‰lõkk ja grillvorst), südaööl
üllatus. Sissepääs tasuta.
11. juulil kell 22
Põlgaste laululaval disko.
Diskorid Tulvo ja Anti.
Pääse 25 krooni.
19. juulil kell 18 kutsub Kodukant Põlgaste perepäevale.
Spordivõistlused täiskasvanutele
ja lastele, batuut;
kell 21 tantsuõhtu ansambliga
Absolut-Lühis.
26. juulil kell 19 Soodoma
külapäev ansambliga Coantry
Round.
Jälgige reklaami!

21. augustil kell 16 ,,Kiiresti ja tervislikult”,
22. augustil ,,Vanas uues kuues”.
Info Diana Plaksolt tel 527 5889.

Mesipuu talus
toimub laupäeval, 23. augustil

viies hea tahte päev
,,Rehepapi seitse ametit”.
Kella 10.45–12 lipu heiskamine ja päeva
pidulik avakontsert.
Kella 12–16 rehepeks.
Kella 11–16 lamba küpsetamine kuumadel
kividel maa sees.
Kella 12–16 laastulöömine. Kuidas tehakse
laaste ja kuidas need katusele lüüakse?
Kella 12.30–13.30 talumeierei - valmistame
piimast juustu ja kohupiima.
Kella 12–15 mesiniku tööd. Mis on mesi, mis
sülem? Kuidas mesi purki saab? Miks mesilasi
tossutatakse?
Kella 12.30–14 heinategu hobuniiduki ja
loorehaga.

Kella 13–15 leivategu. Kas omaküpsetatud
leib on parem?
Kella 12.30–14 heinategu hobuniiduki ja
loorehaga.
Kella 16–17 lammas maa seest välja ja põske.
Kell 17 simman ja mõnus äraolemine. Tantsitavad pillimehed ansamblist Willy.
Osalemine on kõigile tasuta.
Kohapeal ka tasuta traadita internet (WiFi),
telkimis- ja 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 ja
kohapeal mekkimiseks liha-, piima- ja meesaadused.
Päeva õnnestumisele aitavad kaasa:
Mesipuu talu, Kanepi Maaelu Edendamise
Selts, Kanepi vald, Kanepi avatud noortekeskus, Kanepi aiand, A. Le Coq, Arke lihatööstus, Canon (Overall Eesti), K-Rautakesko, Kämmu Disain, Lõuna Ehitus, Paadi
Pagar, Selteret, Wõro Kommerts.

raamatuküla teha. Raamatuküla on kõrvalseisjale
tõenäoliselt uus mõiste. Tegelikult on raamatukülad Euroopas levinud. Idee on lihtne: linn või
küla, kus ei toimu eriti midagi, on pandud elama
second hand (aga ka uute) raamatute kaudu. Toetatakse kohapeal raamatupoodide asutamist ja ,,turustatakse” oma linna või küla raamatute abil.
Lisaks raamatupoodidele on avatud külalistemaju,
kõrtse, väikepoode, käsitöönurki jne.
Meie eesmärgiks on algatada raamatupäeva traditsioon ja kasvatada see mõnepäevaseks festivaliks,
kuhu on kaasatud kirjanikud ja kirjastused ning
muud loominguga tegelevad inimesed.
Esimene raamatuküla loodi Eestis 2000. aastal
Jõgevamaal Võtikveres. Igasuvised raamatupeod
on 129 elanikuga külla uut elu puhunud.
Esimesel Kanepi raamatupäeval plaanime panna
rõhu lõunaeestikeelsele ja -meelsele kirjandusele
Epp Margna
MTÜ Kanepi Raamatuküla

Õnnitleme juubilare
ja sünnipäevalapsi!
88
Leida Jakobson
Peetrimõisa küla

86

Hilda-Elfriide Siimann
Kooraste küla
Ilse Vahesaar
Kanepi alevik
Salme-Adele Kelner
Närapää küla
Koidula Viiding
Kooraste küla

85

Salme Kõiv
Erastvere küla

Herta Tamm
Sõreste küla
Lehte Hõrak
Kooraste küla

80

Nikolai Paisnik
Kanepi alevik
Maria Kübar
Kanepi alevik
Asta Õigus
Kanepi alevik

70
Valdur Lilleoja
Piigandi küla
Heivi-Elvine Spiczonok
Erastvere HK

65

84

Anton Seppik
Erastvere HK
Neidi Palosson
Põlgaste küla

Heida Uibo
Kanepi alevik

83
Loreida Hurt
Põlgaste küla

60
Helena Timmi
Koigera küla

82
Karl Sisask
Kooraste küla

AUGUSTIKUU

81

92

Erich Lõhmus
Põlgaste küla
Leida Kuhi
Kanepi alevik
Helju Normet
Magari küla

Erich Sikk
Närapää küla

90

Nanni-Natalie Normet
Kaagvere küla

89
Kaja Kirsipuu
Rebaste küla

88

Evi Lepik
Soodoma küla

87

Irma Uhlberg
Erastvere küla

85

Hilja Kling
Erastvere HK
Gerta Otsus
Kanepi alevik

84

Veeliks Kivi
Põlgaste küla
Evald Savi
Põlgaste küla
Koidula Länik
Kaagvere küla
Erika Sisask
Heisri küla
Valve Leis
Hurmi küla

83

Ilse Kõiv
Põlgaste küla
Erika Kalamees
Jõksi küla

82

Laine Suvi
Kanepi alevik

80
Hildegard Kuldmets
Kanepi alevik

75

Heino Sada
Kanepi alevik
Helmut-Olgert Mürk
Piigandi küla
Velda Pedras
Soodoma küla

70

Anne Kivi
Erastvere HK
Tiiu-Reet Tschuchna
Soodoma küla
Eha Meoste
Erastvere HK

65

Mati Kihulane
Kooraste küla
Valentina Sada
Kanepi alevik

60

Peeter Piip
Rebaste küla
Jaan Toomsalu
Hurmi küla
Ain Roht
Magari küla
Kristiina Kuudeberg
Jõksi küla
Angela Haljaku
Karste küla

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

KANEPI TEATAJA

18. juulil kell 18 Rõuge kirikus
30. juulil kell 17 Urvaste kirikus
1. augustil kell 18 Pindi kirikus
7.augustil kell 18 Räpina kirikus
10. augustil kell 18 Kanepi kirikus
Kontserdid on tasuta.
Toeta annetusega oma kogudust!
Täname kogudusi, Eesti Kultuurkapitali ja selle
Valga-, Võru- ja Põlvamaa ekspertgruppe.
TEADE
Kontserdikorraldaja Tartu Kontsert (www.kontsert.ee) vähendas juulikuus Urmas Alenderi mälestuskontsertide ,,Minu
Eestimaa” arvu.
Kahjuks jäeti ära ka 25. juulil Kanepis toimuma pidanud
kontsert. Kagu-Eestis toimuvad kontserdid: 8. juulil Põlvas,
12. juulil Urvastes, 16. juulil Elvas, 18. juulil Otepääl.

Pikajärvel on avatud uus grillikoht, kus saab nautida värskelt püütud forelli. Kala küpsetatakse kas
suitsuahjus või grilli peal.
Forelli kõrvale pakutakse sütel küpsetatud kartuleid
toorjuustukreemiga, toorsalatit, karastusjooke, õlut
ja veini.
Grillikoht mahutab umbes 60 inimest. See annab võimaluse korraldada ka suuremaid üritusi. Söögilauad
paiknevad varikatuse all, kus on ka märja ilmaga mõnus olla. Kuni forell küpseb, on kundedel võimalus
tutvuda Cantervilla lossi ja selle ümbrusega, sõita
paadiga järvel ja mängida võrkpalli.
Majutuse, sauna ja peosaalide kohta leiab infot kodulehelt www.cantervilla.ee.
Lahtioleku ajad: K, N, P kella 11–20; R, L kella 11–22.
Suuremate pidude (nt suvepäevad) ajal on võimalik
valida spetsiaalmenüü.
On olemas suur vokkpann koos gaasipõletiga.
Info tel 551 1790, Rain.
e-post: cantervilla.forell@gmail.com.

Vajatakse ravimtaimede korjamiseks abilisi
tallu (Kanepi vald, Jõksi küla Põhjala talu).
Helistada kella 10–16 tel 5373 8975, Ly Kaasik.

Vastsündinud
vallakodanikud

Jälle tulevad uued päevad, tulevad üle su õue.
Toogu ikka päikesesära, tervist ja õnne su põue!
JUULIKUU

Lõuna-Eesti kirikutes
Psalme ja vaimulikke laule esitavad
Atlan Karp (bariton, teater Vanemuine),
Karmen Puis (sopran, teater Vanemuine),
Elke Unt (organist, EELK Tartu Maarja kogudus).

Cantervilla forellipüük

Kanepi esimene raamatupäev
toimub 24. augustil
Lühikese ülevaate Kanepist aastal 1927 annab
Päevalehe Kanepi kirjasaatja (tõenäoliselt R. Abel,
Päevaleht, 1927, 31. märts, nr 89): ,,Kanepi alevik
kasvab otse silmnähtavalt. Maja kerkib maja kõrvale. Kanepis asub postkontor ja telefoni keskjaam. On ka oma seltsimaja, Kanepi Laulu- ja
Mänguseltsi omandus, kus õige tihti piduõhtuid
korraldatakse. Ka mõni rändav kino peatub siin,
kuid nende vastu pole kaneplastel suuremat huvi.
Selles väikeses Kanepis on isegi kümme kauplust,
restoran ja viinaladu maha arvatud. Nende kaupluste hulgas on ka õige täielik raamatukauplus.
Samuti asub siin Kanepi kõrgem algkool. Isegi
kaks fotograafi, apteek ja uuem ilmaime – raadio
ei puudu siin.”
Praeguses Kanepis enam raamatupoodi ei ole,
trükikojast rääkimata, ja raamatukogu lugejaskond
väheneb.
Et Kanepit taas kultuurikaardile tuua, plaanibki
vast loodud MTÜ Kanepi Raamatuküla Kanepisse

Suvehelid

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

Siim Lepp
Katriin Põder
Romet Reest
Sander Lain
Helena Uibo
Elise Kork

Vallaametnike puhkused
Juunis:
Abivallavanem Olev Pärna
2.06.–30.06.
Pearaamatupidaja Elsa Sikk
2.06.–30.06.
Vallasekretär Õie Põder
2.06.–30.06.
Maanõunik Aare Plato 9.06.–27.06.
Arendusnõunik Enn Ruusmaa
30.06.–4.07.

Juulis:

Õnne ja tervist lastele ja
vanematele!
KANEPI GÜMNAASIUMI
LÕPUAKTUSED
toimuvad 20. juunil:
kell 16 põhikool;
kell 18 gümnaasium.

Vallavanem Aivar Luts 7.07.–29.07.
Maanõunik Aare Plato 7.07.–25.07.
Sekretär Heli Kakk 1.07.–31.07.
Finantsist Ülle Kallas 7.07.–18.07.
Kassapidaja Maire Kivi 7.07.–25.07.
Jurist Laine Kool 21.07.–22.08.
Arendusnõunik Enn Ruusmaa
21.07.–8.08.
Sotsiaalnõunik Tiia Urm 1.07.–18.07.
Vello Saarman 1.07.–28.07.

Augustis:
Olev Pärna 4.08.–22.08.
Elsa Sikk 4.08.–22.08.
Enn Ruusmaa 18.08.–19.08.
Tiia Urm 1.08.–19.08.
Ljubomir Vassilko 1.08.–15.09.

Surnuaiapühad Kanepis
Kanepi Ala kalmistul 24. juunil algusega kell 10.30.
Kanepi Mäe kalmistul 10. augustil algusega kell 10.30.

MÄLESTAME
LEILI HUUL
29.05.1917–22.05.2008
Põlgaste küla
ENDEL SOOVÄLI
2.10.1936–24.05.2008
Erastvere HK
LUULE BORMAN
5.04.1930–5.06.2008
Kanepi alevik

KOIDU TOMBA
14.11.1928–6.06.2008
Hurmi küla
KAINO MÜRK
10.07.1949–9.06.2008
Kanepi alevik
ERIKA KALAMEES
21.08.1925–10.06.2008
Jõksi küla

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.

