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Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

,,Teeme ära 2008!”
Kõik oleme mööda metsateed jalutades
näinud koledaid prügilasusid, mis sunnivad
pilku eemale pöörama ja sammu kiirendama. Selline pilgu kõrvalepööramine on
aga tekitanud olukorra, et prügi tuleb aina
juurde ning puhta koha leidmine läheb järjest raskemaks.
Maavanem Priit Sibul pühendas vabariigi aastapäeva eel Põlva kultuurikeskuses
peetud kõnes tublisti tähelepanu maakonna
hüüdlausele „Rohelisem elu!” ja sellele,
mida põlvamaalased saaksid teha, et see
pelgalt tühjaks lauseks ei jääks.
Maavanem kutsus üles prügi mahapaneku kohti kaardistama ja 3. mail metsadest
prügi koristama. See on kodanikualgatuse
korras sündinud aktsioon „Teeme ära
2008!” ja eesmärgiks on Eesti illegaalsetest
prügihunnikutest puhtaks teha. Seda kogu
Eestis ja ühe päevaga.
Esmalt kantakse kõik prügihunnikud
GPS-seadmeid ja spetsiaalset tarkvara
kasutades Eesti kaardile ning seejärel kutsutakse kokku ligi 40 000 vabatahtlikku, et
need 3. mail koos ära koristada. Prügikaarti
näeb aadressil www.teeme2008.ee.
Loomulikult ei saa niivõrd mastaapset
üritust toetajateta korraldada.
Toimkonna soov on kaasata organisatsioone ja ühendusi kõigist sektoritest, koole, sõpruskondi, töökaaslasi, peresid –
kõiki, kes tahavad ürituse õnnestumisse
oma panuse anda. Põlvamaa prügihunnikute kaardistamisel 8. märtsil oli kohal 30
inimest, kaasa arvatud maavanem Priit Sibul. Kohaletulnute vahel jagati kaardistatavad vallad. Maavanema toimkond läks
prügi kaardistama Kanepi valda, Kaitseliidu Põlva maleva ülem Tarmo Sütt valis
kodukoha Mooste valla jne.
Hea Kanepi valla inimene, anna sinagi oma panus 3. mail suurel koristuspäeval. Registreerimine algab 21. märtsil.
Andke teada, kuidas ja millega teil on võimalik aidata: töövahendid, tehnika, kütus,
vabatahtlik töö. Teeme oma kauni kodukoha veel kaunimaks. Meie eesmärk ei ole
üksnes prügi koristada, vaid muuta ka
nende inimeste käitumist, kes prügi metsa
veavad.
Ärme oleme enam sallivad nende kaaskodanike vastu, kes seda teevad. Hoiame
oma kodu, hoiame oma Eesti puhtana!
PIRET PALM,
Põlvamaa koordinaator,
piret@teeme.ee
Telefon 511 4382

Soovist üritusel osaleda võib teada
anda Kanepi vallavalitsuse telefonidel
797 6317, 797 6311, 797 6312.

Ootame kandidaate
,,Kanepi valla
ettevõtja 2007”
konkursile
Konkursi ,,Kanepi valla ettevõtja
2007” auhinnakandidaate võivad
esitada asutused, organisatsioonid
ja üksikisikud.
Võitjate väljakuulutamine toimub
….
Tulemused avalikustatakse valla
koduleheküljel www.kanepi.ee ja
valla ajalehes.
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
eraettevõtja, puuduvad maksuvõlgnevused, tegevuskohaks Kanepi
vald, tuntus piirkonnas, hea maine
kogukonnas, soovitavalt keskkonnasäästlik tegutsemine.
KANEPI VALLAVALITSUS
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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

24. veebruari hommikul Kanepi Vabadussamba juures.

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamine Kanepis
24. veebruari päikesetõus
kutsus Kanepisse Vabadussamba juurde hulgaliselt huvilisi, et alustada uut traditsiooni – Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamist lipuheiskamisega.
Mõtisklusega riigist ja vabadusest kutsus ühinema Kanepi koguduse õpetaja Margit

Lail. Lipu heiskasid punetava
taevakaare taustal vallavanem
Aivar Luts, Pärja Pilv ja Mario
Lattik. Laulsid Põlva noorte
meeste koor Andres Määri juhatusel ja Kanepi segakoor Kalev Lindali taktikepi all, mängis Parksepa puhkpilliorkester
Väino Repi juhatusel.
Tervituseks said sõna Põlva

Pärja Pilv ja Jaan Tiivoja said lisaks Kanepi valla
tänukirjale tunnustuse ka Eesti Looduskaitse Seltsi
esindajatelt.

maavanem Priit Sibul, Kanepi
vallavolikogu esimees Vahur
Tohver, Kaitseliidu Põlva maleva pealik kapten Tarmo Sütt,
Kanepi vallavanem Aivar Luts.
Üritusel osales ka Põlva sõprusmaakonna Segebergi maavanem Georg Gorrissen.
Vabadussambale asetati pärgi, põlesid küünlad, auvalves
seisid kaitseliitlased.
Pakuti kuuma puljongit ja
sooje pirukaid. Pidupäevaüritus jätkus sõbralikus vestluses,
meenutati ka eelmisel õhtul
kultuurimajas toimunud aktust, kus esines Võru meeskoor
Heino Pehki ja Andres Määri
juhatusel, tantsumuusikat tegi
ansambel Tuulest Viidud.
Tänukirja ja ,,Kauni kodu”
raamatu said vallavanemalt
Kanepi arengule kaasa aidanud
firmad ja paljud tublid inimesed, kes on oma igapäevatööd tehes andnud panuse
Kanepi valla elu paremaks ja
mitmekesisemaks muutmisel.
KT

Õpilasfirmade
laadal Belgias
20.–28.veebruarini toimus
Belgias rahvusvaheline õpilasfirmade laat. Kanepi gümnaasiumi esindajad võtsid sellest
osa juba teist korda. Eelmisel
aastal toimus õpilasfirmade laat
Rumeenias. Seekordse laada
toimumiskohaks oli Belgia suuruselt teine linn Antwerpen.
Kanepi gümnaasiumi esindas
õpilasfirma Clavis, mis oli kokku pandud kolmest sügisel
loodud firmast. Antwerpenis
käisid Signe Hiir, Tiina Poolak,
Marleen Moritz ja Külliki Luik.
Sõitsime Tallinnast laevaga
Rostocki ja seejärel bussiga
Hollandi kaudu Belgiasse. Laadapäevadel suhtlesime aktiivselt teiste õpilasfirmadega.
Veetsime sisukalt vaba aega.
Käisime ekskursioonil Brüsselis ja tutvusime vaatamisväärsustega. Toredad olid ka ühised
peod ja bowlingumängud.
Kiiresti möödusid päevad,
mis rikastasid meie igapäevast
elu.
KÜLLIKI LUIK,
10. klassi õpilane

Kanepi gümnaasiumi õppealajuhataja, majandusõpetaja Piret Viil sai 8. märtsil Moostes toimunud
maakondlikul ettevõtluspäeval Põlvamaa ettevõtluse auhinna ,,Majandusõpetaja 2007”. Piret Viil on
Kanepi gümnaasiumi majandusõpetajana ärgitanud õpilastes ettevõtlikkust ja teotahet. Tänukirjal
on sõnad: ,,Hoolsa aedniku külvatud seemned on
kasvatanud edukaid õpilasfirmasid ja kinnitanud
usku Põlvamaa ettevõtlusvaimu õitsemisse.”
Foto: Tiiu Leppikus

Tähistasime Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva aktustega asutustes ja kõik valla kodanikud olid oodatud 24. veebruari päikesetõusul
Vabadussamba juurde lipuheiskamisele, et
panna alus uuele traditsioonile Eesti riigi sünnipäeva tähistamisel. On hea meel, et nii
palju inimesi oli sel kaunil hommikul kohale
tulnud. See näitab, et meie inimestele on iseseisev Eesti riik tähtis. Vallavalitsuse poolt
tahame kõikidele majapidamistele kinkida
Eesti riigilipu, et pidupäevadel veelgi enam
sinimustvalgeid lippe lehviks. Täpsemalt
anname teada, kui meie valla tellimus on
täidetud ja lipud kohal. Tõenäoliselt korraldame lippude kätteandmise külade kaupa.
Valla tublisid tööinimesi tänasime kontsertaktusel, kuid meil on veel välja andmata
tiitel ,,Kanepi valla aasta tegija 2007”.
Ettepanekuid ootame vallamajja märtsikuu
jooksul.
Hansapanga sularahaautomaat Aid ja
Kodo poe juures on end igati õigustanud ja
seda kasutatakse aktiivselt. Lõppes rendileping, mille eest vald tasus Hansapangale
kuue kuu jooksul iga kuu 3000 krooni.
Edaspidi meilt enam tasu ei võeta, sest kasutamine oli kokkulepitust suurem.
Uusi probleeme toob valla elanikele Kaagvere ja Soodoma postkontori sulgemine ning
Erastvere metskonna tegevuse lõpetamine.
Endiselt tegeleb vald jäätmemajandusega.
Seekordse lehe vahelt leiate ka Kanepi valla
jäätmehoolduseeskirja, mida tasub kodus
alles hoida ja aeg-ajalt üle vaadata, et oma
pere prügimajandus korras oleks. Kutsume
kõiki osalema ka 3. mail üleriigilisel üritusel
,,Teeme ära!”, et oma koduvald kaunimaks
muuta!
Kaunist kevade algust kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Volikogu
veebruarikuu istung
Päevakord:
1. Kanepi lasteaia arengukava kinnitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 9
,,Lasteaia arengukava kinnitamine”.
2. Kanepi valla haridusasutuste pedagoogide töö tasustamise alused 2008.
aastal.
Otsustati vastu võtta määrus nr 10, kinnitada Kanepi valla lasteaed-algkooli, gümnaasiumi ja lasteaia pedagoogide töö
tasustamise alused ja kuupalga alammäär.
3. Kanepi valla jäätmehoolduseeskirja
uue redaktsiooni kinnitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 11, kinnitada Kanepi valla jäätmehoolduseeskiri.
4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Otsustati vastu võtta katastriüksuse
sihtotstarbe määramise otsused nr 9 ja
10.
5. Detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 11 ,,Nurmepõllu kinnistu detailplaneeringu
algatamine”.
6.Vallavara võõrandamine avaliku suulise
enampakkumise korras.
Otsustati müüa kinnistu Raudtee 3 Tartus
ja Põlgaste majas nr 12 korter 9 avaliku
suulise enampakkumise korras. Tehti otsus nr 12 vallavara võõrandamisekohta
avaliku suulise enampakkumise korras.
7. Pokumaa sihtasutuse põhikirja muutmine. Otsustati vastu võtta otsus nr 13 SA
Pokumaa põhikirja muutmise kohta..
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER
NB! Volikogus langetatud otsustega saab
tutvuda valla raamatukogudes ja valla
kantseleis.
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„Tegijad 2008”
Ennetusprojekti
„Tegijad
2008” korraldajateks on Lõuna
Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna preventsioonitalitus
koostöös kohalike omavalitsustega.
Miks on kutsutud ellu ennetusprojekt ,,Tegijad 2008”?
2006. aastal saadeti Põlva
maakonna alaealiste komisjoni
alaealiste õigusrikkujate kohta
149 materjali (neist 32 õigusrikkumist 2005. aastast) ja 2007.
aastal 145 materjali. Võru
maakonna alaealiste komisjoni
saadeti 2006. aastal 128 materjali (2005. aastast 6 õigusrikkumist) ja 2007. aastal
122 materjali. Valga maakonna
alaealiste komisjoni saadeti
2006. aastal 106 materjali ja
2007. aastal 123 materjali.
Laste õigusrikkumiste arv järjest suureneb.
Statistika näitab, et alaealiste
komisjoni satuvad lapsed sageli
seetõttu, et puudub vanemate
kontroll laste vaba aja tegevuse
üle. Selle projektiga soovime
sisustada riskirühma laste koolivaheaegasid, pakkuda neile
laagris ühtaegu põnevat ja harivat tegevust.
Millised noored on kaasatud projekti?
Osalevad Kanepi, Valgjärve,
Veriora ja Otepää valla noored.
Alates teisest etapist liituvad ka
Võru valla noored. Osalejad on
12–16aastased. 60 protsenti osalejatest on juba olnud seadusega
pahuksis. Ülejäänud osalejad
soovitasid valdade sotsiaaltöötajad.
Mis toimub, mida tehakse?
Pakume noortele hulgaliselt
sportlikke harjutusi. Toimuvad
loengud narkomaania, alkoholismi, esmaabi ja seadusandluse teemadel ning meeskonnatöö harjutused.
Käivitunud projekt on neljaetapiline.
Esimene etapp toimus 3.–5.
jaanuarini Põlvamaal Valgjärve
põhikoolis. Õhtud olid sisustatud sportliku tegevusega ning
enne öörahu näidati ennetusfilme. Teisel päeval käisime Pühajärve spaas, kus mängisime bow-

lingut. Täname bowlingusaali
energilist töötajat Kertut, kes
meid nõu ja jõuga toetas.
Teine etapp toimub 18.–20.
märtsini Põlvamaal Kanepi
gümnaasiumis.
Päevane aeg on sisustatud
meisterdamise (puidu-, metallija tekstiilitöö) ja õpitubadega
(narkomaania, liiklus, seadusandlus jms). Palju viibitakse looduses, räägitakse loodusest ja
loodushoiust.
Õhtu on sisustatud sportliku
tegevusega, külla tuleb keegi
„kuulus või kummaline” ning
enne öörahu näidatakse ennetusfilme.
Kolmas etapp toimub Põlvamaal Veriora vallas Viluste põhikooli territooriumil. Ööbitakse
sõjaväetelkides. Päevad on sisustatud päästetehnika, seadusandluse ning politsei, Kaitseliidu
ja Punase Risti tegevuse tutvustusega, orienteerumise, pallimängude, teatevõistluste, ellujäämiskursuse, laskeharjutuste
(paintballi relvad), esmaabikursuse ja spordiga.
Neljas etapp toimub Põlvamaal Mooste vallas Kaitseliidu
Põlva maleva Hullumäe lasketiiru territooriumil. Lapsed ööbivad sõjaväetelkides. Aeg on sisustatud sõjaväeliste tegevustega. Kaks ööd ööbitakse metsas, kus toimuvad ellujäämiskursused ja laskeharjutused
paintballi relvadest, automaatrelvadest ja teenistuspüstolitest. Toimuvad loengud narkomaaniast, alkoholismist, esmaabist, seadusandlusest. Tehakse
sportlikke meeskonnatööharjutusi.
Missugusi tulemusi projektilt oodatakse?
Oodatavaks tulemuseks on
noorte sotsiaalsete oskuste ja
suhtlemisoskuste paranemine
ning korduvsüütegude arvu
vähenemine. Loomulikult loodame, et paraneb noorte teadlikkus seadustest.
PEETER PAU,
Lõuna Politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna
preventsioonitalituse
juhtivkonstaabel

Tähelepanu, start!
14. veebruaril toimus Põlvas Mesikäpa hallis Põlva maakonna koolide algklasside võistlus „Tähelepanu, start!”.
Kanepi gümnaasiumist osales 19 2.-5. klassi õpilast. Toimus
viis teatevõistlust, millest kolmes oldi parimad, ühes jäädi
teiseks ja ühes kolmandaks.
Kõikide punktide liitmisel tuli ülekaalukas üldvõit Kanepi
võistkonnale. Võistkonnas olid teise klassi õpilased Lehari
Leib, Kaarel Kaleva, Kert Pärna, Kädi Lehiste, ja Brigite
Vaarask, kolmanda klassi õpilased Joel Klaar, Keimo Vaher,
Marie-Rahel Lail, Mari-Liis Lattik, neljanda klassi õpilased
Mark Kahar, Mairo Lattik, Kattre Vaher, Viivika Veski ja
Mariscalle Kõrvel ja viienda klassi õpilased Viivian Veski,
Deivi Koppel, Helena Lattik, Kristjan Pärli ja Karel Keldu.
Järgmine võistlus ootab ees 25. märtsil Räpinas.
KADRI TULEV,
kehalise kasvatuse õpetaja

Emakeelepäeval jagati auhindu
parimatele kirjutajatele ja lugejatele
Luuletuste lugemises olid tublimad Anneli Aland 6. klassist,
Ardo Niidumaa 5. kl ja Kelli Nukk 6. kl.
Kirjandivõistluse ,,Kanepi kool 25 aasta pärast” võitjad olid
Alo Pullmann 5. kl, Marili Niidumaa 8. kl, Egle Rüütli 11. kl,
Kadri Plaado 12. kl.
Kõnekäändude põhjal joonistasid kõige vaimukamalt Helina
Ziugand ja Liis Seeme (,,Pea pulki täis”), Mirell Lattik, Laine
Lilleoja, Grete Põdder ja Rain Ennok (,,Hammas hamba vastu”, Tanel Pettai ja Marit Luik (,,Koguteos”).
Klassi kõige ilusamad vihikud on järgmistel õpilastel: Kristiina Hiir 5. kl, Tuuli Muistna 6. kl, Kärt Laine 7. kl, Anastassija
Malkova 8. kl., Kätlin Hani 9.a kl, Helina Ziugand 9.b kl, Kent
Joosep 10. kl, Signe Ladva 11. kl ja Nigol Kaste 12. kl.
TÄHTE TAGEL ja KÜLLI PETTAI,
Kanepi gümnaasiumi emakeeleõpetajad

Päästeteenistus tänab tublisid
sotsiaaltöötajaid
Päästeteenistus tänab möödunud
aastal toimunud projektis ,,Kodu tuleohutuks!” aktiivselt kaasa aidanud Põlvamaa omavalitsuste sotsiaaltöötajaid,
neil oli ettevõtmise õnnestumises märkimisväärne roll. Sotsiaaltöötajate kaasabil
valmisid paljude tuleohutusalast nõustamist vajavate perede soovituslikud nimekirjad.
Lõuna-Eesti Päästekeskuse Põlvamaa
päästeosakond seadis koostöös omavalitsustega ülesande nõustada eelkõige
kaugema kandi peresid.
Kohas, kuhu päästemeeskonna kohalejõudmine õnnetuse korral kauem aega
võtab, on tuleõnnetuse võimalikult kiire
avastamine ja ohtude minimeerimine seda olulisem. Erilist tähelepanu pöörati
lasterikastele peredele, nende kodus leiduvad ohuallikad vaadati koos spetsialistiga kriitiliselt üle.
Kodukülastajatele paistis silma, et rutiinses igapäevaelus kipub inimestel
ohutaju kaduma. Päästespetsialistide

meeldetuletusi ja nõuandeid kuulati mõningase üllatuse, aga ka suure huviga.
Päästeteenistuse jaoks oligi tähtis ohuallikatele viidata ja ohutusega seotud sõnum edastada.
Projekti kokkuvõtete põhjal selgus, et
peamisteks probleemideks on kodude
tuleohutuse tagamisel suitsetamine eluruumides, kütteseadmete amortisatsioon
ja nende ebakorrapärane hooldus, küttepuude ladustamine tuleohtu arvestamata ning vananenud elektrijuhtmestikud ja koduelektroonika. Mõneski kodus
hakkas silma spetsialisti abita ning omal
käel parandatud elektritehnika. Eraldi
tekitavad päästjatele muret korrastamata
sissesõiduteed ja hoovid, kust nüüdisaegse päästeauto läbipääs on raskendatud. Päästeteenistus palub kõigil elanikel
turvalise elukeskkonna edendamise nimel need valupunktid üle vaadata ning
oma kodus vajaduse korral parandusi teha.
Hea koostöö tulemusena külastasid

päästespetsialistid Põlvamaal kokku 160
kodu ning suitsuandur paigaldati 151
majapidamisse.
Päästeteenistuse üleriigiline projekt
,,Kodu tuleohutuks!” toimub tänavu veebruarist oktoobrini. Selle raames jätkub
tihe koostöö omavalitsustega. Soovituslike nimekirjade alusel külastame taas
kodusid, juhime inimeste tähelepanu
ohutuse tagamisele ning nõustame
riskipiirkonda jäävaid perekondi. Kellel
oma jõud peale ei hakka, sellel aitab
spetsialist suitsuanduri paigaldada. Koos
leitakse andurile ka kõige sobivam
asukoht.
,,Kodu tuleohutuks!” projekti raames
saab päästespetsialisti kodukülastuse tellida ka päästeala infotelefonil 1524.
SULEV KALLAVUS,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo
vanemspetsialist

Killukesi kultuuriloolisest kalendrist
100 aastat tagasi 13. veebruaril 1908 sündis Kooraste
Alakülas Jüriussaia talu kümnelapselises peres puutöömeistri esimese pojana pillimeister Hans Reedi. Ta õppis
Kooraste algkoolis, kaitseväeteenistuse järele lõi koos
külanoortega külakapelli ja
hakkas ise pille tegema. Valmis duurkannel, viiul, kontrabass. Kapellis mängis vend
Johannes duurkannelt, Kornelius Oja viiulit, Robert Habe kitarri, Richard Ori kontrabassi ja Hans ise bajaani. Harjutati Koigere koolimajas.
Isa Augusti Jüriussaia eeskujulikult sisustatud puutöökojas valmistati kõiki tarbe-

esemeid, kappidest, vokkidest, regedest, tööpinkidest
kuni rehepeksumasinani. Esimene kontrabass viidi Kärgula kooli. Koos venna Helmutiga pandi alus puutöökojale
Jõgeharal, kus hakati valmistama kontrabasse kogu Eesti
jaoks. Hans Reedi juhendusel
tegid kontrabasse vend Helmut, Vello Oja, Tõnu Türna ja
Kalju Suvi, abitöid tegid ka F.
Haidak, kes jäädvustas selle
kirjasõnas. Hans Reedi suri
26. detsembril 1980 ja on
maetud Mäe kalmistule. Tema tütar Maie Krukov rajas
koos perega 2004. aastal Kanepi vallas Mesipuu turismitalu, kus tutvustatakse vanu

talutöid („Rehepapi seitset
ametit”). Rehepapiks on pillimeistri vend Kalju.
95 aastat tagasi, 3. aprillil
1913, sündis Koorastes Tamme Kusto talus möldri tütrena
Erika Aland-Vernik, näitekirjanik, luuletaja ja proosakirjanik („Kohvipõllu leib”), tekstiilikunstnik Brasiilias Sao
Paulos. Ta lõpetas cum laude
Otepää gümnaasiumi, abiellus 13. augustil 1938 Brasiilia
eestlase Jüri Vernikuga ja lahkus kodumaalt. Kooliajal tegi
ta luulekatsetusi ja avaldas
need OLI-ONi peatoimetaja
Yri Naelapea julgustusel.
Koorastes elades kirjutas ta
ka mõned näidendid, osa neist

– ,,Eesti nimi”, „Jõulud” – lavastati tema osalusel Kooraste algkooli ruumes. Mitu näidendit on tõlgitud ka portugali keelde ja leidnud tunnustust teatripalade võistlusel
Sao Paulos. Neid on lavastanud Sao Paulo eesti selts.
Tema tekstiilikunsti on tunnustatud Salao Paulista de
Belas Artes kunstinäitusel.
Erika Aland-Vernik suri 25.
mail 2001 Sao Paulos.
Pikemalt saad kultuuriloolist kalendrit lugeda Kanepi
valla kodulehelt kultuuri alt
www.kanepi.ee.
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane

Meenutusi kooliajast
Venelased tahtsid meile näidata, et neil
on rohkem kultuuri, seepärast pandi käiku
7. klass. Kuna igas koolis ei suudetud 7.
klassi avada, sai Põlgaste, Erastvere ja
Kanepi kooli pääle üksainus 7. klass
Kanepi koolimajas. 1940/41. õppeaasta oli
kurb, aga vähemalt saime koolis olla. Ma
ei mäleta, kus teisel korrusel oli kolm klassi (algkooliosa), sest magasime ühes magamistoas ja poiste magamistoas oli meie 7.
klass, vist köögi või söögitoa vastas. Akna
all oli rida poisse ja siis kaks rida
tüdrukuid, ikka kahekaupa pingis. Rääkisin
õega Londonis ja lugesime Milvi Hirvlaane
raamatut ,,Kanepi kool läbi kahe sajandi”
ning katsusime meelde tuletada, kes meie
klassis olid. Poistest tulid meelde Enno Urb
ja Haljend Henga (suri Saksamaal 8-9 aastat tagasi). Tüdrukutest Virve ja Sylvia
Kirsimägi, Asta Mitt, Virve Rätsep ja vist
Eha Akken. Õpetajateks olid Paul Mitt
(klassijuhataja), Lydia Akkel, Aino Tiru.
Üks oleks pidanud veel olema, aga ei mäleta. Mälu võtab endasse nähtavasti ainult
väga head ja hinge tungivad asjad.
Muidugi tuli meil õppida vene keelt ja
Venemaa geograafiat. Oh seda konspektide
kirjutamist ja kaartide tegemist, sest ega tol
ajal ju raamatuid olnud. Ainult keelatud
raamatud olid mõnel. Kommunistlikuks
nooreks astusid vähesed ja teistel ei lubatud
isegi välja palli mängima minna. Õhtul
õppimise vahetunnil võttis Paul Mitt viiuli
ja pani meid saalis tantsima. Eks see oli ka
selline aeg, kui õpetati mõnda asja ja teist
mitte.
Mul on meeles, kui pidime õppima pähe
ühe luuletuse, mille pealkiri oli „Abezjana”
(ahv). Poisid ei saanud sellega kuidagi
hakkama. Lõpuks leidsime paraja viisi,
õhtusel vaheajal jalutasime ülemises koridoris ja laulsime: ,,Pribõl po okeanu, iz
Aafriki matros. Mallutku abezjanu iz
Aafriki privjos.” Laul on meeles, aga ühtki
vene keele tähte teha ei oska. Sellest sai
nagu klassi hümn. Kui Mitt pidi Tartusse
minema, siis tõi ta meie lauale ahvi kuju.
Sinna ta jäi.
Me küll Mitti kommunistiks tembeldada

ei saanud. Tema pidi meile õpetama ja
meid vaos pidama, nagu aeg nõudis.
Mäletan hästi, et 24. veebruari hommikul
olime aegsasti klassis. Muidugi oli ausamba juures Eesti lipp ja kuskilt surnuaia kandist kuuldus hümnilaulmist. Lõime ka
vaikselt noodid pääle. Mitt tegi ukse lahti,
vaatas, nii et kõik jäid vait, ja pani ukse
sõna lausumata kinni. Siis tuli miilits
suuskadel, võttis lipu maha, keerutas
aeglaselt varda ümber ning sõitis koolimaja ja kiriku vahelt minema. Keegi ei rääkinud pärast enam midagi, sest see oli varahommikul enne tunde. Nii meid kantseldati
kevadeni.
Talvel tegime suusaretki. Koolis on ikka
nii, et ühele meeldib üks aine, teisele teine.
Meile oli vastumeelt trigonomeetria. Ei
saanud aru, mida sellega maaelus peale
hakata. Parem oleks olnud õppida arvutamist. Kui oli matemaatika kontrolltöö,
siis Mitt pani mu õe poiste ritta ja ühe poisi
minu kõrvale. Mina olin matemaatikas
tugevam, õde nõrk. Me kumbki ei usu
tänapäevani, et Mitt ei teadnud, et poisid
õele kõik valmis tegid. Pidi mingi muu
põhjus olema. Trigonomeetria tõi mu
kooliellu esimese kolme ja rikkus ära mu
hea tunnistuse.
Ja siis tulid kevadised eksamid. Anti
nädal aega kodus kordamiseks. Ma jäin sel
ajal kopsupõletikku. Eks ema poputas ja
Aino Tiru käis vaatamas, kas must ikka
saab eksamile mineja. Jalgsi ma küll
Kanepisse ei oleks jõudnud, aga ema ja pr
Tiru tellisid takso ja nii jõudsime kohale
nagu saksad. Esimene eksam oli vene keeles. Tõmbasin nr 1 ja see läks nagu lepase
reega. Aga pärast käsutati mind voodissse,
sest õhtupoolikul oli teine eksam. Läbi ma
sellest proovitulest sain ja lõpetasin klassi.
Suvel käis sõda üle ja sügisel oli kooliminek. Kuna 8. klassi enam ei tehtud, siis
pidi igaüks ise vaatama, kus edasi õppida
saab. Õde läks Võru gümnaasiumi ja sai
oma algklasside pinginaabri Ilse Leisiga
kokku.
Mina käisin järjekordsel ülevaatusel
Tartu Ülikooli kliinikus, kus mulle käratati,

et midagi ülearust nagu kool enam olla ei
tohi. Kodus pidasin suu kinni. Läksin
Orole karjuseks, ega ema olekski jõudnud
meid kahte gümnaasiumi panna. Mõtlesin
siis, mida oma elukesega peale hakata, sest
talvel pole karjaskäimist ka. Aga kus häda
kõige suurem, seal abi kõige ligem!
Erastveres oli kodumajanduskool. Ja sealt
ei osanud ükski arst mind otsida. Nii olin
1941. aasta sügisel jälle Erastvere koolis.
Ainult et meie klassiruumiks oli kooli saal.
Tundide ajaks olid meile varutud kaks
pikka lauda ja pingid ahju ligidal. Ruumis
olid veel kangaspuud (teljed), vokid ja kõik
muud kangakudumiseks ja muuks käsitööks vajalikud atribuudid. See oli kool,
millest mul oli edaspidises elus kõige
rohkem kasu. Õppisime taimedega värvimist, milliseid taimi korjata ja kuivatada
jne. Kes arvab, et käsitöökoolis pole tarvis
matemaatikat, see eksib väga! Arvesta, kui
palju on sul lõnga, kui palju lõimeks üles
vedada, kui palju sissekudumise lõnga vaja
läheb jne. Pea pidi töötama ja silm pidi värvide valikul õpetust saama. Üks kord nädalas oli lõuna valmistamine. Alati oli üks
perenaiseks, kes pidi tegema menüü ja
välja arvestama, mida vaja on ja mis lõuna
maksma läheb. Kokad, lauakatjad, ettekandjad olid tüdrukud järjekorras. Lõunale
tulid meie omad tüdrukud ja õpetajad. Ei
mäleta, et Kooli-Robi oleks lõunal käinud,
aga Harry Leis oli alati platsis oma kena
huumoriga, kui midagi viltu läks. Meil oli
kaks väga toredat õpetajat, aga nimed ei
tule meelde. Õpetajatena töötasid Aaja
Taba, Ellen Kelder, Mari-Ann Pügi, Liia
Markvard ja Linda Zilmer (Toode).
Elu oli jälle joones, sest olin koolis. Orol
sai suvel igasuguseid kangaid kootud. Ka
kaks vahvelruutudega vooditekki, mille
lõnga sain isaemalt kingiks. Üks neist vooditekkidest soojendas meid, kuni jõudsin
Floridasse. Nüüd on see tagasi Eestis.
Meenutanud
SYLVIA KIRSIMÄGI Floridast
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Riigikogulane Urmas Klaas andis
gümnaasiumis ajalootunde
3.–4. märtsil andis Kanepi gümnaasiumi 12. ja 9. klasside õpilastele
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tunde
Riigikogu liige, majanduskomisjoni
esimees Urmas Klaas.
9. klasside õpilastele rääkis Urmas
Klaas Eesti Vabariigi väljakuulutamisest, taasiseseisvumisest, eestlaste tegevusest eksiilis, ka Vabadussõjast. Lähemalt rääkis Urmas Klaas
meile riigi iseseisvaks olemisega
kaasnevast. Esiteks majandusest –
kogu Eesti riigi eksisteerimise ajal on
olnud sõltuvus Venemaa majandusest. Pärast Eesti taasiseseisvumist
kehtestas Venemaa Eestile topelttollid ja selle tulemusel hakkas Eesti
otsima turgu Lääne-Euroopast. Eesti
Vabariigi algusaastatel oli põhiline
roll põllumajandusel. Iseseisva majanduse aluseks on oma raha. Urmas
Klaas tõi näiteid ka Eesti Vabariigi
sise- ja välispoliitikast.
1991. aastal ühendas Eesti end Venemaast lahti ja 2004. aastal liitus
Euroopa Liidu ja NATOga. Eesti on
sõltunud Venemaast pikka aega. Eesti
välispoliitika ülesandeks on tagada
Eesti iseseisvus.
Õpilaste arvates oli huvitav kuulata tunnis ka kedagi teist peale oma
õpetaja. Tund aitas värskendada fakte, mis olid juba ununenud. Kindlasti
võiks veel olla tunde, mida annavad
poliitikud, neid on huvitav kuulata.
12. klassi õpilastel oli võimalus
kuulata Urmas Klaasi kolme õppetunni jooksul. Esmaspäeval, 3. märt-

Urmas Klaas Kanepi gümnaasiumi 9. klassile tundi andmas.

Kolmas õppeveerand Põlgaste
lasteaed-algkoolis
Veebruar oli üritusterohke: lasime
üheskoos vastlaliugu Agnese ja Sigriti
kodus Varbusel, sõbrapäeval pidasime
omatehtud lilledega meeles Põlgaste
Maaelu Seltsi ja korraldasime oma kooli „Talendijahi”. Eesti Vabariigi aastapäevaks kaunistasime ruumid, koostasime stendid Eesti ajaloost ja Euroopa
Liidust, korraldasime viktoriini „Tunne
oma kodumaad!” ja „Mängime presidendi vastuvõttu”.
Märtsikuu algus on toonud elevust
meie pere naisliikmetele, nädala jooksul riietuti ainult seelikutesse-kleitidesse. Koolis käisid külas Kanepi valla
noortekeskuse noored. Nad mängisid
õpilastega toredaid seltskonnamänge,
õpetasid tantsusamme ja esitasid Eesti
euroloo „Leto svet”. Lasteaias oli külas
Tauri ema, kes aitas tüdrukutel naistepäeva eel juukseid soengusse sättida
ning õpetas soengumoodi poistelegi.

Märtsikuu on Põlgaste lasteaed-algkoolis kirjanduskuu. Otsitakse infot lastekirjanike kohta, pannakse välja raamatunäitus ning tehakse ise raamatuid.
Võimalus on osa saada Tilsi põhikooli
näiteringi etendusest „Elu on lill”.
Koolivaheajal, 18. märtsil kell 10
toimub käsitööpäev, kus lastel on võimalus kogenud juhendajate käe all viltimist õppida, nahkehistööd teha, ‰enilltehnikat viljelda ja puust sinililli valmistada.
Koolivaheajal saavad kaks klassiruumi nüüdisaegse valgustuse, jätkuvad ,,hea toa” remonditööd. Põlgaste
lasteaed-algkooli paigaldatakse turvaseadmed.
Elame kevade ootuses, et päevad
läheksid valgemaks ja rõõmsamaks.
ENE VEBERSON,
lasteaed-algkooli juhataja

Mängiti presidenti vastuvõttu

Tiiu Leppikuse foto

sil rääkisime Eesti tulevikust, teisipäeval aga Eesti Vabariigi majandusest ning kodanikuühiskonnast. Teemad olid huvitavad, eriti kui neid vaadata poliitiku vaatevinklist. Analüüsisime eestlaste püsimajäämise võimalusi ning rahvastiku muutusi läbi
ajaloo. Urmas Klaas oli optimistlik, et
eestlased jäävad rahvusena püsima.
Pikemalt käsitles ta Eesti Vabariigi
majandust ja muutusi seoses Euroopa
Liiduga. Meile oli üllatav teada saada, et praegu on Saksa Liitvabariigi

majanduskasv neli korda madalam
kui Eestil. Liiga kiire majanduskasv
pole ka alati hea, esineja tõi välja
Eesti valupunktid.
Urmas Klaas on väga hea esineja ja
suhtleja, tal oli kaasas palju artikleid,
mida ta aeg-ajalt tsiteeris. Tundide
andmisel ei jäänud ta alla õpetajatele,
kes teevad seda tööd iga päev.
KADRI PLAADO,
abiturient

Veebruarikuu üritused noortekeskuses
Veebruarikuu oli noortekeskuses
väga toimekas. Kuu alguses oli kõigil
võimalus kohapeal oma sõpradele
sõbrapäevaks meelepäraseid kingitusi ja kaarte valmistada.
Vastlapäeval käisime lumepuuduse
tõttu metsas grillimas. Enamikule oli
see esimene kogemus talvel väljas
grillida. Nautisime loodust, tegime
lõket ja küpsetasime vorstikesi. Selle
ettevõtmise eest täname Jevdokijat ja
Kristiinat.
Meie noortekeskuse juures hakkas
tegutsema tüdrukuteklubi. Koos
käiakse üks kord kuus esmaspäeviti.
Esimestel kohtumistel on olnud huvitavad teemad. Näiteks tutvustasid
Mari Neisssaar ja Tuuli Muistna oma
hobi – ratsutamist. Koos fännati Bedwettersit ja jagati oma teadmisi bändi
kohta. Praegu tehakse ettevalmistusi
võileivakonkursiks ja plaanis on veel
palju põnevat.
Koolis toimunud playbackshowl
tuli noorteaktiivi esindus looga „Leto
svet” esimesele kohale, võideti ka
publiku lemmiku tiitel. Täname Tiina
Liebertit, kes aitas dekoratsioone valmistada. Noortekeskuses jätkasime
sõbrapäeva Jane ja Heidi eestvedamisel pitsaõhtuga. Kohale tuli palju
väikseid ja suuri sõpru. Täname Ülle
Kirsipuud, kes küpsetas meile suure
pitsa, mis maitses kõigile ülihästi.
16. veebruaril toimus kauaoodatud
kohtumine huvitava inimesega. Külas
käis Lääne Politseiprefektuuri kriminaalosakonna Rapla kriminaaltalituse
vaneminspektor ja julgestuspolitsei
korrakaitsetalituse kiirreageerimisosakonna regionaalse tugiüksuse liige
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Väikeses armsas Põlgaste lasteaed-algkoolis peeti Eesti Vabariigi
90. aastapäeva sel aastal hoopis isemoodi ja väga tõsiselt. Mind kutsuti
üritusele kui väliskülalist ja Kanepi
vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja
noorsookomisjoni esimeest.
Mis tegi selle ürituse eriliseks? 25.
veebruaril oli vanas koolimajas oma
presidendipaar, toimus kätlemistseremoonia ja kontsertaktus, oli kaetud
rikkalik fur‰ettlaud. Kohal olid filmimehed, kes jäädvustasid kogu sündmuse. Sõna said õpilaspresident ja
Põlgaste lasteaed-algkooli juhataja,
esinesid lasteaia ja kooli lapsed ning

Põlgaste kultuurimaja naisansambel
Vannaviisi. Kõik oli Eesti Vabariigi
90. sünnipäeva vääriline. Kogu lasteaed-algkooli pere oli ürituse ettevalmistamisel vaeva näinud ning koos
tunti ka õnnestumisest rõõmu.
Põlgaste lasteaed-algkoolis on lapsekeskne lähenemine õpetamisele ja
kasvatamisele, siin ollakse originaalsed ja tegusad.
Oli rõõm sellest peost osa saada.
Aitäh kutsumast!
ANNIKA LADVA,
volikogu haridus-, kultuuri- ja
noorsookomisjoni esimees

Emakeelepäeval
emakeele ülistuseks
Vastlapäeval grilliti metsas vorstikesi.
Jaan Aas. Oli väga huvitav ja õpetlik
õhtupoolik. Et kõigil oleks mõnus
olla, siis küpsetasid noored maitsvaid
vahvleid.
Head sõprussuhted on meil kujunenud Räpina ja Veriora noortega,
oleme vastastikku külas käinud. 22.
veebruariks oli meid kutsutud Veriora
noortekeskusesse diskole. Oli meeldiv ja lõbus õhtu, kus arutasime ka
edasist koostööd. Juba koolivaheajal
ootame Veriora ja Räpina noori vastukülaskäigule.
Naistepäeval käisime külas Põlgaste õpilastel. Ühises ringis mängiti
põnevaid mänge ja õpiti tantsusamme.
25. veebruari üritusel tuletasime
Marju Jalase eestvedamisel meelde

maarjapäeva tähendust eesti rahvakalendris.
Ees ootavad uued ja põnevad tegemised. Tulemas on järjekordne pidÏaamapidu, filmiõhtu, tüdrukuteklubi
üritus, poisteõhtu, paastumaarjapäev,
stiilipidu jne. Täpsemat infot saad
meie tegemiste kohta noortekeskusest. Tule ja osale julgesti!
Noorte poolt südamlik tänu Taneli
ja Tauno emale Rutt Pettaile, kes kudus noortekasse imearmsa ja sooja
vaiba! Meil on palju toetajaid lastevanemate seas, suur tänu kõigile
headele sõpradele!
ANNIKA LADVA,
noortekeskuse juhataja

Kanepi gümnaasiumis tähistati
emakeelepäeva aktusega.
6. klassi tüdrukud esitasid õpetaja
Tähte Tageli kirjutatud õpetliku sisuga näitemängu, kus tegelasteks on
ema oma iseäralike tütardega. Tütardel oli raske ülesanne emakeelepäevaks luuletus kirjutada. Moe- ja slängisõnu pruukivatel tütardel sai lõpuks
siiski ilus luuletus valmis:
Helise, mu emakeel,
aastasadu kosta veel!
Öelda eestikeelseid sõnu –
see on lihtsalt lust ja mõnu!
Selles keeles kosub vaim,
eemale saab aetud laim.
Emakeeles räägib pere,
sõbrale saab öelda tere.
Helise, mu emakeel,

aastasadu kesta veel!
Täna, homme –
ükskõik millal
SÕIDA TASA ÜLE SILLA!
Sild on ammustest aegadest tähendanud ühendust millegi või kellegi
vahel ja kui sõidad tasa üle silla, siis
on sul aega mõelda, mis sobib meie
keelde, mis on väärtuslik teiste keelte
juures. Peaasi on oma emakeelt armastada!
Kanepi gümnaasiumi emakeeleõpetajad Külli Pettai ja Tähte Tagel
olid 13. märtsil kutsutud Põlvasse
maavanem Priit Sibula vastuvõtule,
kus tänati emakeeleõpetajaid ja toimus kontsert.
KT

Kahepäevane väljasõit viis Lätti kohtuma Ape ja Balvi noortega
7. märtsi õhtupoolikul sõitis noortekeskuse aktiivi esindus Lätti Apesse, mis asub päris piiri lähedal ja on
üks Euroopa väiksemaid linnu (alla
2000 elaniku). Läksime kohtuma
sõpradega, Balvi ja Ape noortega, kellega meil oli suvel MTÜ Hinokate
eestvedamisel Põlgastes ühisprojekt.
Sel korral saime kokku, et edasisi
koostööplaane arutada.
Algatuseks korraldasid lätlased

tutvumismängu, õppisime üksteist paremini tundma. Iga osaleja pidi snäkilaua jaoks kaasa võtma midagi oma
maale iseloomulikku. Katsime lauad
ja snäkke jagus terveks õhtuks, isegi
hommikuks.
Sealne noortekeskus asub kohaliku
kultuurimaja teisel korrusel, keskuse
kasutada on kaks ruumi. Noored kasutavad neid ruume korra nädalas.
Meie oleme õnnelikud selle poolest,

et Kanepis on noortekeskus avatud
viiel päeval nädalas ja alati on Annika
nõus vastu tulema, nii et meil on võimalik ruume kasutada ka väljaspool
lahtiolekuaegu.
Koos möödus aeg meeleolukalt.
Mängisime seltskonnamänge. Laulsime läti keeles karaoket, mis oli tõeliselt põnev. Ei puudunud ka korralik
disko.
Hommikul tutvusime Ape vaata-

misväärsustega. Majad on ehitatud
põhiliselt kohalikust ehitusmaterjalist
– dolomiidist. Seal on säilinud ka
parun Delvigi häärber ja park ning
vanad munakivisillutisega tänavad.
Vaidava jõe käärus on Taevaskojalaadne Nõiakalju. Apes väidetakse
kasvavat Euroopa kõige suurem paju,
mille ümbermõõt on kaheksa meetrit.
Käisime Ape laululaval, mis asub
imeilusas metsatukas keset linna.

Külakostiks ja tänuks meeldiva
vastuvõtu eest viisime Eesti Vabariigi
90. sünnipäeva logoga kruusi, noorteka märgid, rotiaasta alguse puhul ka
lõbusa rotitüdruku, Eesti komme ja
Eestiga seotud meeneid. Kaasa tõime
Läti leiba, millest poisid valmistasid
naistepäeva filmiõhtuks mõnusad
võileivad.
KRISTIINA LIEBERT,
noorteaktiivi liige
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Kultuuriüritused
Kanepi kultuurimaja:
4. aprillil kell 20 naljakuu tantsutrall
ansambliga Hea Story.
10. mail kell 20 emadepäeva pidu
ansambliga Melody.

Õnnitleme

Põlgaste kultuurimaja:

aprillikuu juubilare
ja eakaid
sünnipäevalapsi!

23. märtsil kell 12 beebipidu.
2007. aastal Kanepi vallas sündinud
laste ja nende vanemate tunnustamine. Pidu toimub Põlgaste lasteaias.
Info tel 797 3324.

Tulevad tagasi lõod ja luiged,
tuleb tagasi pääsulind.
Ei tule tagasi elatud aastad,
kuid nooreks jäägu
su süda ja hing.

Ilse Müürsepp
Magari küla
Hugo Vares
Sõreste küla
Koidula Perv
Kooraste küla
August Õigus
Kanepi alevik
Magda-Eherranda Teder
Magari küla
Miralda-Vilhelmine Sindi
Erastvere küla
Linda Mandel
Hurmi küla
Evelia-Elsbet Kütt
Kanepi alevik
Helmi Sikk
Kanepi alevik
Aime Iisma
Karste küla
Meinhard Suur
Lauri küla
Malle Hallap
Kanepi alevik
Hele Pärli
Erastvere küla
Elviira Kudu
Erastvere küla
Heino Visla
Põlgaste küla
Erik Aunapuu
Soodoma küla
Kalev Kirotar
Sõreste küla
Elmut Käsik
Sõreste küla
Juta Oja
Soodoma küla
Ats Teidla
Põlgaste küla
Soovime tugevat tervist ja
jõudu kõikidele
sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu
ja vallavalitsus

Vastsündinud
vallakodanikud
Kiirelt kasva ja harjuda püüa
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.
Kairiti ja Taneli perre
Närapää külas
sündis 10. veebruaril tütar

Liisbeth Oja.
Malle Rannula perre
Põlgaste külas
sündis 11. veebruaril tütar

Kätili Rannula.
Õnne ja tervist lastele ja
vanematele!

MÄLESTAME
KADRIN LEA
5.05.1947–19.02.2008
Jõgehara küla
ESTER KABER
21.10.1931–28.02.2008
Erastvere HK

KANEPI TEATAJA

11. aprillil kell 21 naljakuu tantsutrall
ansambliga H.A.A.G.
25. aprillil jüripäeva tähistamine koos
Päri seltsiga. Lastele pannkoogipidu ja
mängud.
25. aprillil kell 21 nõidade sabat
ansambliga Kondor.

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise aktusel esinesid Kanepi gümnaasiumi poisid.

Playbacki võitis Kreisiraadio „Leto svet”
14. veebruaril Kanepi gümnaasiumis
toimunud playbackshow tõi lavale erakordselt palju osalejaid alates 2. kuni 12.
klassi õpilasteni. Esineti uuemate ja vanemate popplugude parodeerimisega.
Kostüümide valmistamisel oldi väga
originaalsed. Laval käisid kuus esinejate
rühma ja kaks noort solisti Angela Korela
ja Kristiina Pokk. Kokku esitati kuusteist
laulu.
Võitjad olid: 1. koht ja publiku preemia Kreisiraadio „Leto svet” (Tanel
Pettai, Tanel Hiir, Tõnis Krossman,
Jane Kirsipuu, Jevdokija Popova ja
Heidi Ingver).
2. koht Chipzi „One, Two, Three”
(Sandra Nukk, Reelika Aland, Reeli
Helbre, Tuuli Teever).
3. koht Niki „Sa oled see, kes jääb”
Fotol võitjad Kreisiraadio „Leto svet".
(Kristiina Pokk).
Eripreemia arvuka osavõtu eest läks
11. klassile ja eripreemia stiilipuhta esituse eest Seelikuküttidele.
Kogu koolipere oli esinejaid toetamas ja hääletamas.
AINO MÕTTUS, huvijuht

Teade
Ettevõtja, kel on registreering majandustegevuse
registris, peab igal aastal hiljemalt 15. aprilliks esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
Kui ettevõtjal ei ole võimalik kasutada ettevõtjavõi kodanikuportaali või digiallkirja, siis tuleb
edastada taotlus registreeringu teinud asutusele
(Kanepi vallas vallavalitsusele) posti teel.
Ettevõtjal on võimalus elektrooniliselt ise
taotlusi sisestada ja nende õigsust kinnitada.
Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus
registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust kinnitada elektrooniliselt.
Ettevõtja esindamise õigust omav isik tuvastatakse äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali
,,X-tee teenused ettevõtjale” kaudu.
Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus
,,Sisenemine majandustegevuse registrisse ettevõtja kasutajana”. Tutvu ettevõtjaportaali kasutusjuhendiga!
FIEna tegutseval ettevõtjal on võimalus registreerimistaotlus esitada ja registreeringu õigsust kinnitada kodanikuportaali kaudu.
Majandustegevuse registris registreeritavate
tegevusalade loetelu leiad menüüvalikust ,,Info”.
Pabertaotluse esitamise vormi ja juhendi leiad
menüüvalikust ,,Taotluste vormid”.
Info majandusministeeriumi kodulehel
www.mkm.ee. Valida majandustegevuse register
(MTR) ja uuendused.

Nurme laat

23.–25. maini toimub Pikknurme külas
Puurmani vallas Jõgevamaal järjekordne
Nurme laat. Eelmisel, esimesel laadal oli
külastajaid umbes 5000.
Laat toimub Tallinna-Tartu maanteega
piirneval kinnistul.
Kohapeal on korralik vee- ja elektrivarustus, olmejäätmete liigiti kogumine, korralikud (tasuta) WCd, piisavalt (tasuta)
parkimisruumi, tasuta telkimisala, rohkelt
istekohti lava ümbruses, lõkkeplats jpm.
Külastajatele sissepääs tasuta.
Laadal osalemine on soodne.
Tähtsal kohal on meelelahutus, laste ja
täiskasvanute vaba aja veetmise võimalused. Tänavu juhivad laata professionaalid. Vaba aja sisustajatele ning atraktsioonidega osalejatele osavõtt tasuta.
Kaubeldakse kodumaise käsitööga ning
väikeettevõtete toodanguga, samuti taimede, istikute, aia- ja kodutarvetega. Tänavu on laadal ka tööstuskaupade müüjad, aga teistest kauplejatest eraldatult.
Mullused laadalised olid seda meelt, et
tööstuskaupade müüjad võivad olla küll,
aga eraldi alal.
Laadaala ning kauplemiskohtade skeem
on
üleval
interneti
kodulehel
www.nurme.ee. Registreerimine ning
lisainfo: info@nurme.ee või telefonil
5302 4868.

Järgmine Kanepi Teataja ilmub aprillis. Artikleid ootan hiljemalt 4. aprilliks vallamajja või e-posti aadressil
kanepi.teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

Eesti Post teatab
Alates 1. aprillist 2008 läheb Eesti Post
üle viiepäevasele kandele, see tähendab, et
liht- ja tähtkirjad ning postisaadetiste
saabumise teated jõuavad üle Eesti saajatele esmaspäevast reedeni ühel korral
päevas.
Perioodiliste väljaannete kannet jätkatakse endiselt kuuel päeval nädalas, esmaspäevast laupäevani üks kord päevas.
Reklaamiteenuse osutamisel (aadressiga või aadressita reklaami kanne) tagatakse
seni kehtinud kvaliteedistandard, mille
kohaselt jõuavad saadetised üle Eesti saaja
kätte kuue tööpäeva jooksul.
Toetuste ja pensionide väljamaksmine
posti vahendusel toimub vastavalt piirkondlikele võimalustele. Lähtutakse eelkõige
põhimõttest, et puhkepäevadele (laupäev ja
pühapäev) langevad toetused ja pensionid
makstakse puhkepäevadele eelnevatel tööpäevadel.
AAVO KÄRMAS,
Eesti Posti juhatuse liige

Pühendüsega Kanapää
seltsimajalõ

Ei tiiä õkva, kuis üts vana maja
mi kõigi süäme külge om nii jäänü.
Joba aastit kummitas üts hirmus kaja,
et ta sainapalgi omma ärä määnü.
Kae, seo majaga om inemistel uma ristsõ,
ta saino sisse pantu noide huul.
Kui halba kõnõldi, sis rinnoh piste
ja süämest puhkse läbi põhjatuul.
Ma tiiä häste, olõ eski nännü,
sääl majah eläs vana seltsi vaim.
Ei olõki ta kohegi viil ärä lännu,
kae, vana-aasta seengi tedä nätä sai.
Kui rahvas tull ta suurdõ üskä,
et torti süvvä, tandsi, laulda lava pääl,
es olõ sis tal miskit tuska
ja kõigil ütenkuun oll olla hää.
Jah, hää oll pidol kaia vanno-nuuri,
kõik ütenkuun ja üte asja man.
Seo põlvõst põlvõ kasvatanu juuri,
mis seltsielolõ om järje paika pand.
Meil teedä kõik ta sündümise lugu,
sest rahvas mäletäs ja pidä meelen.
Om vaimuvara hoitjal Milvil ajalugu,
mis tallõtatu eski vanan kodokeelen.
Ka maja mäletäs, kes timäst saanu rõõmu,
ta miil sai hää - kui vanast daamist nimmäti.
Kõik nuu, kiä seltsielost saanu sõõmu,
noid kõiki maja juubelil ka hinnati.
Mis edesi küll saa mi armsast majast,
kelle huuldõ jääse vana seltsi vaim?
Kas lääme edesi, vai jääme maha ajast,
kellel tollõst and - küll teedä aim?
Tänotundõga kirja pannu,
Kanepi k/m segakoori vanem
VAIKE KOTTISSE

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.

