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Veebruar 2008

Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Tervitame valla kodanikke Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva puhul
ja soovime kõigile head tervist, palju positiivseid mõtteid ja
kordaminekuid igas ettevõtmises!
Kanepi Vallavolikogu ja Kanepi Vallavalitsus

Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva ürituste kava
23. veebruaril kell 19 Kanepi kultuurimajas kontsertaktus, tervituskõned,
Võru meeskoori kontsert (dirigendid
Heino Pehk ja Andres Määr). Tantsuks
mängib ansambel Tuulest Viidud. Tasuta.
24. veebruaril kell 7.15 mõtiskleb Vabadussamba juures Kanepi koguduse
õpetaja Margit Lail, kell 7.23 riigilipu
heiskamine ja pärgade asetamine Kanepi Vabadussamba jalamile. Tervitavad Põlva maavanem Priit Sibul, Kanepi
vallavolikogu esimees Vahur Tohver,
Kaitseliidu Põlva maleva pealik kapten
Tarmo Sutt, laulavad Põlvamaa Noorte
Meeste Koor ja Kanepi segakoor, osaleb Parksepa puhkpilliorkester, oodatud on külalised kogu maakonnast.
25. veebruaril kell 10.20 on Kanepi
gümnaasiumis aktus, esineb ajaloolane
Aadu Must.

Kanepi vallavolikogu istung
toimus 24. jaanuaril

Päevakord:
1. Reformierakonna Kanepi piirkonna ajakirjanduses avaldatud probleemide arutelu.
2. Valla 2008. aasta eelarve kinnitamine.
Otsustati kinnitada 2008. aasta eelarve kogumahuga 37 306 117 krooni. Kinnitada reservfond 370 000 krooni ja kassatagavara 25
000 krooni ning kulude katteks suunamata
jääk summas 2 876 643 krooni.
3. Palgamäärade kehtestamine.
Otsustati määrata tasu tööst osavõtu eest volikogu esimehele 2680 krooni, aseesimehele
1227 kr, komisjoni esimeestele 1227 kr, liikmetele 1115 kr ja volikogu sekretärile 1227 kr,
määrata vallavanema töötasuks 20 527 kr,
tõsta vallavalitsuse ametnike ja hallatavate
asutuste töötajate palka 15%.
4. Kanepi lasteaia struktuuri ja koosseisu ning
õpetajate palgamäärade kinnitamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 3.
5. Põlgaste lasteaia-algkooli struktuuri ja
koosseisu ning õpetajate palgamäärade kinnitamine. Otsustati vastu võtta määrus nr 4.
6. Audiitori määramine. Otsustati määrata
valla eelarve täitmise aruande audiitoriks OÜ
Juristibüroo Fides.
7. Koolilõuna piirhinna kehtestamine.
Otsustati kehtestada 1. jaanuarist 2008 õpilaste koolilõuna piirhinnaks päevas koos käibemaksuga Kanepi gümnaasiumis 12.50 ja
Põlgaste lasteaias-algkoolis 11 krooni.
8. Korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord
ning jäätmevaldajate registri asutamine ja
pidamise kord. Otsustati vastu võtta määrus nr
7 ja määrus nr 8.
9. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsustati vastu võtta otsused nr 1-5.
10. Maa munitsipaalomandisse taotlemise
algatamine. Otsustati taotleda Varbuse külas
asuv riigi reservmaa munitsipaalomandisse
sihtotstarbega sotsiaalmaa.
11.Volikogu 2008. aasta tööplaani kinnitamine.
12. Komisjonide 2008. aasta tööst.
13. Vallavara võõrandamine avaliku suulise
enampakkumise korras.
Otsustati võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras vallale kuuluvad Erastvere
koolimaja Soodoma külas alghinnaga 100 000
krooni, Põlgaste kultuurimaja (vana) alghinnaga 100 000 krooni, kinnistu Voolu Hurmi
külas alghinnaga 120 000 krooni ja korter 4
Meieri majas Karste külas alghinnaga 10 000
krooni.
14. Merili Põderi avalduse lahendamine.
Otsustati avaldust mitte rahuldada, sest korter
on võimalik võõrandada enampakkumise korras.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda
raamatukogudes, valla kantseleis ja kodulehel
www. kanepi.ee (Amphora).
Väljavõtte on koostanud

vallasekretär ÕIE PÕDER

Kanepi valla aasta noor Mari Rüütli, volikogu esimees Vahur Tohver, noortekeskuse juhataja Annika Ladva, aasta noorte sõber vallavanem Aivar Luts,
Riigikogu liige Urmas Klaas.

Kanepi tunnustas aktiivseid
noori ja noorsootöö toetajaid
1. veebruaril toimus Kanepi kultuurimajas esimest korda tunnustusüritus, kus peeti meeles valla aktiivsemaid noori ja noorte sõpru, kes on
andnud märgatava panuse kohaliku
noorsootöö arendamisse.
Esmalt andsid noored ise ülevaate
2007. aasta suurematest projektidest.
Õpilasmaleva suvest tegi kokkuvõtte
rühmajuhina töötanud Mari Rüütli.
Tantsumüsteeriumist „Jää ellu!” rääkis ja pilte näitas Joonas Tagel. Koos
Läti noortega korraldatud keskkonnaprojektist „Elu võimalikkusest pärast
meid” andsid ülevaate Päivi ja Külliki
Luik. Demokraatiaprojekti „Me&
You&EU” tutvustasid Põlva avatud
noortekeskuse esindajad. Järgnes
kontsert, kus esinesid Põlva Serviti
tantsutüdrukud, Põlvamaa segarahvatantsurühm Kagu Kabujalakõsõ ning

lauljad Helena Kullasaar ja Kätlin
Vaher Värskast. Suurepärase üllatuse
valmistasid Kanepi noormehed Tanel,
Hugo, Lauri, Tanel ja Chris, kes esitasid täiesti iseseisvalt ja suure saladuskatte all välja mõeldud tantsukava –
segu kaerajaanist ja jumpstyle´ist.
Publik võttis etteaste vastu marulise
aplausiga.
Seejärel said tänukirja ja meene
noortekeskuse alati abivalmis sõbrad
ja toetajad, kelleta olnuks eelnimetatud projekte ilmselt palju raskem
ellu viia. Esmakordselt kuulutati välja
ka Kanepi valla aasta noor ja noorte
sõber. 2007. aasta nooreks valiti eelmisel aastal Kanepi gümnaasiumi lõpetanud ja nüüd Tartu Ülikoolis õppiv
Mari Rüütli, kes on noortekeskuse
käivitamisele kaasa aidanud ja aktiivselt selle tegevuses osalenud. Noorte
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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!
Õnnitlen kõiki Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul ja tänan meie valla heaks tehtud
töö eest! 23. veebruari aktusel täname valla
tublisid inimesi. Eesti Vabariigi aastapäeval,
24. veebruaril on Kanepis ikka Vabadussambale lilli ja pärgi asetatud, kuid sellest aastast
on Põlva maavanema Priit Sibula ettepanekul
algatatud uus traditsioon. Lipuheiskamine ja
pärgade asetamine Kanepi Vabadussamba
juures toimub päikesetõusul (kell 7.15), laulab Põlvamaa Noorte Meeste Koor. Kanepisse oodatakse külalisi kogu maakonnast. Traditsiooni algatatakse Kanepist, edaspidi toimub see maakonnas teiste Vabadussõja mälestusmärkide juures.
Iga valla kodanik jätab oma tegevusega
jälje. Valla eelarvesse laekuvad tulumaks,
maamaks ja käibemaks on pidevalt suurenenud, mis näitab, et meie inimestel läheb
hästi. Ka vald saab seetõttu planeerida kõigi
meie elukvaliteeti parandavaid ettevõtmisi.
Valla eelarvest kolmandik läheb lastele ja
noortele, koolidele, lasteaedadele ja ka noortekeskusele.
Võime öelda, et seni tehtud otsused on
olnud õiged: meie valla noored on olnud väga
tublid nii õppimises kui ka koolivälises tegevuses. Noortekeskusel Annika Ladva juhtimisel on olnud väga sisukas aasta, millest
tehti kokkuvõte noorte tunnustamise üritusel
1. veebruaril. Kohal oli saalitäis elurõõmsaid
tegusaid noori ja nende sõpru. ,,Koolitantsu”
esimeses voorus esinesid järjekordselt hästi
Andre Laine tantsulapsed, peaaegu kõik
tantsud said edasi järgmisse vooru. Võime
olla õnnelikud, et need noored, kes koolieas
õigete ja heade asjadega tegelevad, oskavad
oma aega planeerida, jõuavad palju ja saavad
ka edasises elus hakkama, on kohusetundlikud, enesekindlad ja ettevõtlikud. Me kuuleme nende tublidest tegudest veel tulevikus.

sõbraks valiti vallavanem
Aivar Luts, kes on alati
nõu ja jõuga noortekeskuse ettevõtmisi toetanud.
Pärast pidulikku osa
pakuti kohvi ja torti ning
esines
noortebänd
Groundhog Day. Hiljem piirasid
kohalikud fännid bändipoisse peaaegu terve tunni. Õhtu lõpetas disko.
Kokkuvõttes võib öelda, et üritus
läks igati korda. Tagasiside oli positiivne. Kanepi noori kiitis ka üritusel
viibinud Riigikogu liige Urmas
Klaas. Põlva maavanemana oli ta olnud ka noortekeskuse avamispeol.
Kõige enam valmistas meile rõõmu vallavanema kingitud akvaarium.
See nõuab meilt kannatlikkust ja
hoolt ning on silmailuks endale ja
külalistele.

AIVAR LUTS,
vallavanem
Iga tunnustus on oluline ja motiveerib edasi minema. See pidu oli
tunnustus rohkem kui sajale Kanepi
noorele, kes on leidnud oma vaba aja
sisustamiseks tee noortekeskusesse.
Üritust aitas korraldada Kanepi
noortekeskuse aktiiv. Täname ürituse
sponsorit Coffee In-i, kes jagas kõigile osalejatele „kohviraha”.
Tunnustusürituse pilte saab näha:
http://fotoalbum.ee/photos/kanepiank/
EGLE RÜÜTLI,
11. klassi õpilane

,,Koolitants 2008” edasipääsejad
7. veebruaril selgitati Põlva kultuurikeskuses
välja Põlvamaa parimad tantsud. Taas näeb neid
19. märtsil Põlva kultuurikeskuses ,,Koolitantsu” piirkondlikul festivalil.
Laval käis 372 noort tantsijat 26 tantsutrupist
ning esitati 52 tantsu. Kanepi gümnaasiumist
osales 80 õpilast 13 tantsuga, juhendajaks Andre
Laine.

Teise vooru pääsesid

Lastetantsud: Kanepi lasteaia Naksitrallide
rühm tantsuga ,,Põdra maja” ja Kanepi gümnaasiumi Tipa-Tapa rühm tantsuga ,,Kratid missioonil”.
Vabatants: Kanepi gümnaasiumi rühm ImPro

tantsuga ,,·ahh-matt” (eripreemia tervikliku
lavastuse eest), Joonas Tagel Kanepi gümnaasiumist tantsuga ,,Mees, kes kõndis üle lava”
(tantsija eripreemia), Kanepi gümnaasiumi rühm
Las Käia tantsuga ,,Dimensioonid”.
Estraaditants: Kama 2 Boys tantsuga ,,Kanepi
aleviku poisid”, Kanepi gümnaasiumi Kama 2
tantsuga ,,Käsna Kalle Kantpüks”, Kanepi gümnaasiumi Las Käia tantsuga ,,Liiga hilja, et
vabandada”.
Eesti tants: Kanepi gümnaasiumi ImPro tantsuga ,,Torupilli jalad” (eestiteemalise tantsu eripreemia), Kanepi gümnaasiumi Las Käia
tantsuga ,,Kiigele” (eripreemia modernse tantsu-

keele väga orgaanilise kasutamise eest).
Showtants: Kanepi gümnaasiumi Kama 2 tantsuga ,,Ohtlik kurv”, Kanepi gümnaasiumi ImPro
tantsuga ,,Kalamehe unenägu”.

Tänu!

Kanepi gümnaasiumi direktor avaldab tänu
kõigile õpilastele, kes osalesid ,,Koolitantsu”
maakondlikul võistlusel, ja lastevanematele,
kelle toetusel õpilased treeningutesse ja võistlusele jõudsid.
Õnnitleme kõiki järgmisesse vooru saanud
tantsijaid ja soovime neile vastupidavust, edu ja
tantsurõõmu!
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120aastase Kanepi seltsimaja ajaloost
(Algus eelmises lehes.)
Milline nägi välja see paik,
kuhu ehitati vana seltsimaja?
Kindlasti oli olemas Kanepit
läbiv tee, mis kevaditi ja sügiseti
muutus mäekülgedel läbipääsmatuks ja seal võis kuni vankrirummuni porisse jääda. Sellist
puitasumit peatee ääres ei olnud.
Laiusid Vana-Piigandi, Erastvere ja kirikumõisa põllud, olid
üksikud talud: Savi talu, Mäe- ja
Ala-Karba talu, ka Hüssil ja
Keral võis talu olla. Saraku kõrts
oli olemas, ka tilluke, hiljem
Manda Sikk-Otsusele kuulunud
majake, mille aknapoolse voodrilaua all olevat aastaarv 1804,
kirik ja koolitare, köstrimaja ja
leerimaja. See peaks olema kõik,
mida tollal Kanepis näha võis.
Savimäest allapoole enne Ritsike jõge oli magasiait ja Ritsikel
veski, Vana-Piigandi koolitare,
kõrts ja laadaplats.
„Treffneri poisid” ja Kanepi
mehed rahvuslikus liikumises
Kanepi köstri Ludwig Treffneri pojad Hugo, Gustav ja Kornelius olid eesti rahvusliku liikumise eesotsas ja soovitasid
Kanepi meestel kõikides olulistes ettevõtmistes kaasa lüüa.
Nad andsid head eeskuju nii laulupidude laulude õppimisel kui
ka seltsielu edendamisel. Eestikeelse kooli – Eesti Aleksandrikooli liikumise Kanepi abikomitee tegutses 1870. aastast, naisabikomitee 1882. aastast. Osaleti kõigil üldlaulupidudel alates
esimesest 1869. aastal. Eesti
Kirjameeste Seltsi liikmeks olid
1877 astunud Erastvere koolmeister Gustav Luts, Kanepi
lauluseltsi asutajaliige, Tamme
koolmeister Juhan Mägi, Tamme
taluperemees Märt Mitt ning isa
ja poeg Nikolai von Rothid.
Järgmisel aastal said liikmeks
Krootuse koolmeister ja Kanepi
meeskoori hiilgav tenor Hans
Kann, meeskoori dirigent ja
kihelkonnakooli koolmeister
Julius
Erlemann,
Karste
koolmeister Juhan Võõbus, Jõksi koolmeister Johan Leppik
ning Piigaste ja Soodla koolmeister Gustav Muld. 1879.
aastal astusid seltsi liikmeks
Erastvere kõrtsmik Johannes Arras, Hurmi taluomanik Gustav
Daniel, Kooraste koolmeister

Jaan Flink, Kanepi koolmeister
Jaan Kunda, Erastvere taluperemehed Ludwig Leppik ja Juhan
Tõldsepp, Erastvere vallakirjutaja Moritz Org, Mary Thal
Erastverest, Kanepi koolmeister
H. Treufeldt ja Tamme koolmeister Martin Vares. Neid tarkusi, mis nad sealt said, rutati
Kanepis järgima. Sellepärast ei
ole midagi iseäralikku, kui 24
meest, nende seas enamik eespool nimetatud meestest – 9
koolmeistrit, 8 päriskoha omanikku, 2 vallavanemat, 2 mõisavalitsejat ja 1 mölder – kirjutasid
alla Kanepi Laulu Seltsi asutamise dokumendile. Esimeheks
valiti ühel häälel kõige aktiivsem eestvedaja, Hurmi Kundi
talu peremees Gustav Daniel. 5.
jaanuaril 1886 toimunud lauluseltsi koosolekut kaunistasid
oma lauluga neidude kvartett ja
segakoor. Siis tehti otsus seltsile
oma maja ehitada. R. Abeli kirjast loen, et „mul on meeles, et
lugesin juhatuse koosoleku protokolli, kus ehituse plaani peeti.
Üks juhatuse liige joonistas kriidiga ukse peale seltsi maja projekti, juhatus tunnistas selle
heaks ja selle järgi ehitatigi”.
Seltsil oli siis juba 60 liiget. Iga
taluperemees (talud olid päriseks ostetud põhiliselt viimase
20 aasta jooksul) abistas jõudumööda. Samal talvel korraldati
juba metsalõikus- ja ka metsaveotalgud. Palgid tulid enamikus
annetusena oma meeste taludest,
ka mõisad aitasid. Savi talu
omanik oli tollal August Arras.
Ta oli nii raamatukogu kui ka
lauluseltsi asutajate seas. Tema
panus oli majaaluse maa rendile
või lihtsalt kasutusse andmine.
Nagu aeg näitas, tuli sellest
heateost 23 aastat hiljem (vt
Rahva Päevaleht 1909, 2. mai)
suuri sekeldusi. Talu ostis siis
köster Johannes Raudjalg, kes
seaduse järgi omandas ka kõik
selle maa peale püstitatud ehitised ja seltsil tuli maja temalt välja osta või rendis kokkuleppele
saada. Rahaasjus sõber sõpra ei
tundnud, aga küllap oli põhjuseks ka see, et teda laulukoori
juhatajaks ega lauluseltsi etteotsa ei valitud.
Ajakirjandusest lendasid läbi
rõõmusõnumid, kui Kanepi selt-

si majale 2. augustil 1887 nurgakivi pandi ja see teisel jõulupühal 1887 „sisse pühendati”.
Vana kalendri järgi võib seltsimaja õnnistamise aastaks pidada
aastat 1888. Lauluseltsi poolt
Võru sillakohtule esitatud kaval
on sillakohtu luba nr 151026 9.
detsembrist 1887. Kava on järgmine: „Kanapää lauluseltsi maja
pühendamiseks Jõulu keskmisel
pühal 26. Dezembril 1887. Hakatus kel 3 pärast lõunat. Programm. I. 1. Vaimulik laul ja pühendamise kõne. 2. Eestseisuse
poolt kõne ja aruanne maja ehituse üle. 3. Neidude kwartett laulud ja muusikamäng. 4. Näitemäng „Saaremaa onupoig” nalja
ja Soolo lauludega klaweri kaassaatusel. 5. Pasuna ja viioli koori
lõbustused. 6. Elawad pildid. II
Pidusöök musikamängu lõbustusel. III Tants. Piletide hinnad
esimese jao kohta: I plats, iste
koht a’ 1 Rbl. II plats iste koht 60
kop. III plats seisukoht 30 kop.
Pidusöögi pilet a’ 75 kop. Tantsu
pilet a’ 50 kop.”
Eestseisuse nimel on Gustav
Daniel oma kalligraafilise käekirjaga alla kirjutanud. Kuidas
nii ruttu, pool aastat pärast nurgakivi panekut? Aga maja ehitamise otsus tehti ju aasta varem.
Nii et otsuse langetamisest sisseõnnistamiseni jäi ikkagi vähemalt 23 kuud. Ei oodatud mingit
imet ega saadud selleks ühtegi
senti tsaaririigilt. Silma hakkavad hoopis näitusmüügid, kontserdid, näitemänguetendused
seltsimaja ,,ehituse hääks”. Ehituskoormus lasus kogu kihelkonnal. Ühise mütsi alla olid
rahva viinud juba paljud varasemad ettevõtmised. Nende hulgas
Kanepi meeskoori ja Jüri Kanni
pasunakoori osalemine esimesel
üldlaulupeol 1869 ja teise üldlaulupeo võistulaulmisel 1879.
aastal esikoha võitmine. Muidugi ka meeskoori arvukad kontserdireisid.
Seda sära aitas hoida mitu kirjasaatjat, kes ajalehtedele Kanepi sündmusi kajastavaid artikleid lähetasid. Et üks selts ehitab
endale ise maja, oli Kanepi kihelkonnale ka auküsimus, eessammuja nagu ta maarahva seas
oli. Mujal Eestis, ka Võrumaal,
ehitati maaseltsidele majad mi-

tukümmend aastat hiljem, kuigi
muidugi palju uhkemad. Kanepi
kihelkond pidigi seltsimaja ehitamises esimene olema, sest
need esimese koha toonud laulumehed istusid ka selle otsuse
tegemisel seltsi koosolekul.
Kõik oli läbi mõeldud, kuidas
materiaalset külge lahendada.
Sellepärast oli maja piduliku
pühitsemise järel kohe teise
punktina päevakorras eestseisuse aruanne maja ehituse kohta.
Alles siis said hääled sisse neidude kvartett ning pasuna- ja
viiulikoor Kaagvere koolmeistri
Jüri Kanni käe all, järgnes näitemäng „Saaremaa onupoig”.
Edaspidi on seltsi protokollides
aina pidude kavad ja näitusmüügid Kanepi lauluseltsi maja
„ehituse hääks” ja juhatuse
koosoleku aruanded võlgade tagasimaksmise kohta. Selts ise on
kõige aktiivsem pidude korraldamisel.
Seltsimaja avamise peokava
juures oli märge klaveri kohta.
See võimaldas hiljem Miina
Hermannil (Härmal) siin soolokontserte anda. Ka liikuvate
piltide näitamise fakt on huvitav.
Viie aasta eest otsisin arhiivis
Võru sillakohtu materjalidest
välja seltsi põhikirja ja tegevuse
dokumendid aastatest 1885–
1900. On olemas peaaegu terviklik pilt lauluseltsi ajast. Esialgu tähistati seltsi sünnipäeva
1885. aastal tsaarivalitsuse loaga
kinnitatud põhikirja järgi. Siis
aga leiti, et ei vabas Eestis saa
keegi ette kirjutada, milline päev
seltsi vanuse aluseks võtta. Otsustati lähtuda aastast 1869 ja
telliti ka vastav tempel lauluseltsi embleemi ja aastaarvuga.
Kõik see on meie ajalugu, mille
soovin veel raamatuks kirjutada.
Sügav kummardus Kanepi
auväärsele kultuurikoldele, mis
on püsinud läbi keeruliste aegade, olnud hälliks laulule ja muusikale, tantsule ja näitekunstile.
Soovin Kanepi Laulu Seltsi järgmiseks juubeliks uut nüüdisaegset hoonet ja sellele auväärsele majale väärilist kohta kas
päevakeskuse, muuseumi või
muu sellise ettevõtmisena.
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane

Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord

Põlgaste tegevuskeskusele
eraldati raha puutööpinkide
ostmiseks
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu kogukonna tegevuskeskuste programmist eraldati raha Põlgaste käsitöökeskuse
puutöökoja sisustamiseks. Kaasfinantseerijaks oli projektis
Kanepi vald.
Kogukonna tegevuskeskuste programm on üks osa Põlvamaa Partnerluskogu tegevusstrateegiast aastateks 2007–2013.
Seda rahastatakse RAKi meetme 3.6 raames LEADER-tüüpi
tegevuste elluviimiseks.
Partnerluskogule esitas seadmete saamiseks rahataotluse
A. Matteuse nimeline haridusselts. Põlgaste lasteaia-algkooli
juhataja Ene Vebersoni sõnul paigutatakse seadmed Põlgaste
koolilt renditud töökoja ruumidesse, kus neid saavad kasutada nii vallaelanikud, koolilapsed kui ka teised soovijad.
Matteuse haridusseltsi liikmetel on plaanis korraldada hulk
üritusi, pakkumaks teenuseid kogukonna tegevuskeskustes
(seltsimaja, külakeskus, noortekeskus, info- ja teabepunkt,
käsitöökeskus). Eesmärgiks on laiendada mitmesuguste
teenuste kättesaadavust (nt lastehoid, vabaharidus-, spordi-,
kultuuriteenused, sotsiaal- ja terviseteenused, puhastus- ja
iluteenused jne) maapiirkondades.
ENN RUUSMAA,
arendusnõunik

Põlvamaal jagatakse
tasuta nõu, kuidas vanu
palkehitisi korda teha
Jaanuarist aprillini saavad Põlvamaa vanade palkehitiste
omanikud vana hoone seisundi hindamiseks ja hoone kordategemiseks tasuta konsultatsiooni. Ettevõtmise eesmärgiks
on Põlvamaa palkehitiste omanike ja avalikkuse teadlikkuse
tõstmine ning väärtushinnangute kujundamine palkehituspärandi haldamisel ja arendamisel.
Projekti käigus kogub MTÜ Vanaajamaja andmeid selliste
vanade hoonete kohta, mille omanikud vajavad nõu. Huvilistel tuleb täita küsimustik kodulehel www.vanaajamaja.ee.
Veebruarist aprillini käib 1-3liikmeline komisjon välitöödel,
hindab hoonete seisukorda ja koostab vajaduse korral hoone
kordategemiseks kirjaliku eksperthinnangu. Nii hoone hindamine kui ka ekspertiis on omanikule tasuta. Projekti lõpus
valivad MTÜ Vanaajamaja, Eesti vabaõhumuuseum ja Põlva
maavalitsus välja kõige väärtuslikuma ja huvitavama ning
kiiret abi vajava hoone ning see saab „eripreemiana” tasuta
kas uue laastkatuse või vahetatakse hoonel palgid või tehakse
selles mõni muu vajalik töö. Eraldi tähelepanu all on rehielamud, nende kohta täidetud inventeerimisankeete kasutatakse
Eesti vabaõhumuuseumis maa-arhitektuuri andmebaasi koostamisel. Samuti ootame infot kogenud ehitusmeistrite kohta,
kes tegelevad palkmajade ehituse või taastamisega, maakivi-, vundamendi-, savi- jm töödega ning soovivad liituda
Põlvamaa kästitöömeistrite andmebaasiga.
Paljud vanade palkehitiste omanikud on huvitatud esiisade
hoone kordaseadmisest või tahavad hoonet hävimisest päästa, kuid ei leia töödeks teavet ja töökäsi. MTÜ Vanaajamaja,
Eesti vabaõhumuuseumi, MTÜ Seto Käsitüü Kogo ja Põlva
maavalitsuse koostöös on tekkinud idee palkehitiste omanikke selles küsimuses aidata.
Ettevõtmist toetab Põlva maavalitsus.
Lisainfo: MTÜ Vanaajamaja, Ragner Lõbu, tel 5669
1553, ragnerl@hot.ee.

Kanepi vallavolikogu 24. jaanuari 2008. aasta määrus nr 8.
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §
6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37,
jäätmeseaduse § 69 lõike 3 ning
isikuandmete kaitse seaduse
alusel.
§ 1. Üldsätted.
(1) Kanepi valla jäätmevaldajate
register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mis
asutatakse ja võetakse kasutusele
eesmärgiga:
1) pidada arvestust Kanepi valla
haldusterritooriumil elavate või
asuvate jäätmevaldajate kohta,
kes on liitunud või loetakse jäätmeseaduse § 69 alusel liitunuks
korraldatud olmejäätmeveoga;
2) pidada arvestust Kanepi valla
haldusterritooriumil korraldatud
jäätmeveoga erandkorras mitteliitunud jäätmevaldajate kohta;
3) koguda andmeid ja pidada arvestust korraldatud jäätmeveo
piirkondades kasutatavate jäätmemahutite ning liikuvate jäätmevoogude kohta;
4) koguda andmeid ja pidada arvestust Kanepi valla haldusterritooriumil jäätmeveo eri- või ainuõigust omavate jäätmekäitlejate
jäätmevoogude kohta;
5) Kanepi vallavalitsuse ametnike
varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmemajanduse
üle järelevalve teostamiseks;
6) Kanepi vallavalitsuse ametnike
varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmeveo eri- või
ainuõigust teostavate jäätmekäitlejate valimise, jäätmeveo teenus-

tasude määramise ja teiste jäätmemajandusega seotud probleemide
üle otsustamisel.
(2) Registri ametlik nimi on „Kanepi valla jäätmevaldajate register”.
(3) Registri pidamisel lähtutakse
isikuandmete kaitse seadusest,
avaliku teabe seadusest, käesolevast registri pidamise korrast
(edaspidi kord) ning teistest riigi
ning Kanepi valla õigusaktidest.
(4) Registriandmetel on informatiivne tähendus.
§ 2. Registri pidamise organisatsiooniline struktuur.
(1) Registri omanik on Kanepi
vald.
(2) Registri asutaja on Kanepi
Vallavolikogu.
(3) Kanepi Vallavalitsus korraldab
registri pidamist.
(4) Registriandmeid sisestab, töötleb ja väljastab Kanepi Vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik.
§3. Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed.
(1) Registrit peetakse digitaalse
andmekoguna.
(2) Registri töökeeleks on eesti
keel.
(3) Jäätmeveopiirkondade kohta
kantakse registrisse järgmised
andmed: 1) korraldatud jäätmeveo piirkondade piirid; 2) elanike
arv; 3) korrusmajade arv; 4) eramajade arv; 5) ettevõtete arv.
(4) Jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) jäätmevaldaja juriidiline nimi;
2) jäätmevaldaja aadress;

3) jäätmevaldaja kontakttelefoni
number;
4) märge korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohta;
5) korraldatud olmejäätmeveoga
mitteliitumise korral mitteliitunuks lugemise põhjus, mitteliitunuks olemise alg- ja lõppkuupäev,
viide kohaliku omavalitsuse korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta ning jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku
aruande esitamise tähtaeg;
6) korraldatud olmejäätmeveoga
mitteliitunuks olemise ennetähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus ning korraldatud jäätmeveoga taasliitunuks lugemise kuupäev;
7) märge eri- või ainuõigust omava jäätmekäitlejaga sõlmitud lepingu olemasolu kohta;
8) jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite arv,
tüübid (kogutav jäätmeliik) ja mahud;
9) jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite tühjendamise sagedused;
10) jäätmevaldaja poolt käitlemisele üle antud jäätmekogused
kvartalite ning aastate kaupa;
11) märkused jäätmekäitluseeskirjast kinnipidamise kohta;
12) võlgnevuse tekkimise aeg ja
võlgnevuse suurus, kui jäätmevaldajal on eri- või ainuõigust omava
jäätmekäitleja ees tekkinud võlgnevus ning ta ei ole seda tasunud
ühe kalendrikuu jooksul alates
võlgnevuse tekkest.

(5) Jäätmeveopiirkonnas eri- või
ainuõigust omava jäätmekäitleja
kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) nimi; 2) registrikood; 3) kontakttelefon; 4) jäätmeveomahud
kuude, kvartalite ja aastate kaupa;
5) jäätmeveo eri- või ainuõiguse
ennetähtaegse äravõtmise korral
eri- või ainuõiguse lõppemise
kuupäev ning äravõtmise põhjus.
§4 Andmete esitamine, sisestamise ja muutmise kord.
(1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate kohta sisestab registrisse andmeid jäätmeveopiirkonnas eri- või ainuõigust
omav jäätmevedaja, lähtudes jäätmevaldajatega sõlmitud jäätmeveolepingutest või muudest kokkulepetest (suusõnaline kokkulepe /tellimus).
(2) Andmete esitamise eest jäätmeveo eri- või ainuõigust omavale ettevõttele tasu ei maksta.
(3) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajate kohta
sisestab registrisse andmeid Kanepi Vallavalitsuse poolt selleks
volitatud isik Kanepi Vallavalitsuse vastu võetud õigusaktide alusel. Volitatud isik kannab andmed
registrisse 10 tööpäeva jooksul,
alates vastavate dokumentide esitamisest.
(4) Jäätmeveopiirkonnas eri- või
ainuõigust omava jäätmekäitleja
kohta sisestab registrisse andmeid
Kanepi Vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik jäätmeveopiirkonnas eri- või ainuõigust omava

jäätmekäitleja esitatud dokumentide alusel.
(5) Registrisse kandmiseks andmeid esitanud jäätmevaldajad
ning registrisse andmeid sisestavad jäätmekäitlejad on kohustatud tagama esitatud andmete
õigsuse.
(6) Ebaõigete andmete avastamisel tuleb need kohe parandada.
Andmete parandamisel teeb andmete sisestaja vajaduse korral
järelepärimise andmete õigsuse
kohta andmete esitajale.
(7) Registrisse kantud andmete
muutmine toimub:
1) jäätmevaldaja esitatud dokumentide alusel;
2) Kanepi Vallavalitsuse õigusaktide alusel;
3) jäätmeveoga tegeleva ettevõtte
esitatud dokumentide alusel.
§ 5. Andmete väljastamise kord.
(1) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile
seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud
huvi omavatele isikutele teabe
saamiseks.
(2) Registriandmed väljastatakse
elektroonilisel kujul või paberkandjal.
(3) Registrist väljastatakse andmeid Kanepi Vallavalitsusele esitatud kirjaliku taotluse alusel.
Taotlusesse tuleb märkida andmete saaja ja tema kontaktandmed,
päringu objekt, soovitud andmed

ja nende kasutamise eesmärk.
(4) Andmete väljastaja peab registriandmete väljastamise aja,
andmete saaja ja andmete koosseisu kohta arvestust.
§6. Järelevalve registri pidamise
üle.
(1) Järelevalvet registri pidamise
üle teostavad Kanepi Vallavalitsus
ning isikuandmete kaitse seaduse
§ 32 lõike1 alusel määratud riigiasutus (andmekaitse inspektsioon).
(2) Registri pidamise üle järelevalvet tegeval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja
nende alusdokumentidega, saada
teavet andmete andmekogust väljastamise ja andmete kasutamise
kohta.
(3) Registri pidamisel puuduste
avastamisel on registri pidaja kohustatud avastatud puudused järelevalvet teostava isiku seatud
tähtajaks likvideerima.
§7. Registri likvideerimise kord.
(1) Registri likvideerimise otsustab Kanepi Vallavolikogu.
(2) Registri likvideerimine toimub
arhiiviseadusega ettenähtud korras.
§ 8. Määruse jõustumine.
(1) Määrus jõustub 28. jaanuaril
2008.

VAHUR TOHVER,
vallavolikogu esimees
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Kanepi Teataja

VEEBRUAR 2008

Gerret Kivirand tuli
Eesti noortemeistriks

Kool on pidevas muutumises

5. klassi õpilased rõõmustavad uute kappide üle. Majandusjuhataja Urmas
Kivirand on valmis võtmeid jagama.

2008. aastal peaksid õpilased saama
juba ammu soovitu – individuaalsed kapid riidehoidu. Hasartmängumaksu
nõukogusse on garderoobide rekonstrueerimise taotlus esitatud kolm korda
ja eelmise aasta lõpus meie kooli projekt
rahuldati (414 000 krooni). Riideruumides käib praegu remont, selle käigus vahetatakse välja valgustus, uue värvi saavad seinad–laed, plaaditakse kogu põ-

rand. Garderoobi tuleb 150 lukustatavat
metallkappi (nagu ujulates). Tulevikus
on plaan kappe juurde muretseda, et iga
õpilane saaks endale isikliku kapi. Praegu peavad õpilased otsima endale paarilise, kellega nad kappi jagavad. Kui paariline on valitud, pannakse ennast kirja
majandusjuhataja juures. Ta sõlmib õpilastega aastaks kapi kasutamise lepingu.
Riidehoiu remont peab lõppema 1. ap-

rilliks. Kooli eelarvest (200 000 krooni)
ehitatakse riidehoidu kaks tualetti ning
ruum koristusvahendite hoiuks.
Kuna koolimaja õue asfalt on lagunenud, siis on sõlmitud leping siseõue
asfalteerimiseks ja haljastuse tegemiseks (900 000 krooni) sellel kevadsuvel, niipea kui ilm seda lubab. Kui õuel
on uus asfaltkate, saame õpilasi vaheajal välja lubada.
Päästeameti ettekirjutuse evakuatsioonivalgustuse ja täieliku tuletõrjesignalisatsiooni ehitamise kohta täitsime
eelmisel aastal, sellel aastal tuleb tellida
projekt tuletõkkeuste paigaldamiseks
ning kogu koolimajale tuletõkkeuksed
osta.
Et õpilastele kvaliteetsemat õpet pakkuda, läheb IV klass järgmisest sügisest
üle aineõpetusele, st õppeaineid hakkavad andma aineõpetajad, mitte enam
algklassiõpetaja. Senini toimus üleminek V klassis. Et õpilased jõuavad sel
ajal juba eelpuberteeti, siis on nende
õppeedukus järsult langenud ja kasvanud käitumisprobleemid. Põhjuseks see,
et palju muutusi toimub ühel ajal. Seetõttu alustame aineõpetust II kooliastme
esimesest klassist.
Kõikide muudatuste eesmärk on luua
õpilastele parem ja turvalisem õpikeskkond ja anda head haridust.
MERIKE KASTE,
Kanepi gümnaasiumi direktor

Oma lemmikharrastuse kergejõustikuga tegelemiseks on Kanepi gümnaasiumi õpilased vennad Gerret ja Gerald Kivirand
ning Jane Hiop pidanud olusid
trotsima, aga nad on sellega suurepäraselt hakkama saanud.
Eesti noorte B-vanuseklassi
meistrivõistlustel sisekergejõustikus oli edukaim Gerret Kivirand, kes võitis meistritiitli kõrgushüppes tulemusega 1.80. 600
meetri jooksus oli ajaga 1.49,64
kuuendana fini‰is Jane Hiop. Bvanuseklassis oli võistlusteks re-

Kiitus Kanepi gümnaasiumi
tublidele õpilastele

29. jaanuaril Põlva huvi- ja kultuurikeskuses toimunud Vabadussõja
89. aastapäeva aktusel esinesid ettekandega Eesti Vabadussõja
väejuhtidest 11. klassi õpilased AHTO OJA, INDREK HAAVISTU,
JOONAS TAGEL, JUHAN PÜÜ, RISTO RAIG, TAMAR-TORMI TIISLER,
ERGO ADAMSON.

KANEPI KODUTÜTRED:
2007. aastal kodutütarde üleriigilisel omaloomingu konkursil saavutas Külliki Luik III koha
(PowerPointi esitlus Kodutütarde
organisatsioonist).
19. jaanuaril pälvisid kodutütarde
peavanema tänukirja aktiivse
osalemise eest Kodutütarde organisatsioonis Tuuli Teeveer (10.
kl), Mirell Lattik (9.a kl).
Kodutütarde hoolsuspaela tunnistuse said 8. klassi õpilased Reelika Aland, Sandra Nukk, Reeli
Helbre.
Kodutütarde Põlva ringkonnavanema tänukirja pälvis Helena
Lattik (5. kl) aktiivse osalemise
eest Kodutütarde organisatsioonis.
26. jaanuaril Põlva ringkonna
kodutütarde 2008. aasta esivõistlustel sai Maria Väronen (7. kl)

sportpüssist laskmisel II koha ja
Mirell Lattik (9.a kl) IV koha.
MÄLUMÄNGIJAD:
3. veebruaril Eesti koolinoorte
2008. aasta mälumängumeistrivõistluste maakondlikus eelvoorus sai põhikoolide arvestuses
esikoha Kanepi gümnaasiumi
võistkond koosseisus Marili
Niidumaa (8. kl), Mirell Lattik
(9.a kl), Laine Lilleoja (9.a kl) ja
Toomas Horma (9.b kl).
SPORTLASED:
26. jaanuaril toimunud Põlva
maakonna meistrivõistlustel lauatennises esinesid edukalt Gerald
Kivirand (P14-vanuseklassis I
koht) ja Gerret Kivirand (P16vanuseklassis III koht).

Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord
Kanepi vallavolikogu
24. jaanuari 2008. a
määrus nr 7
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja
jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel.
1. peatükk.
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse
Kanepi vallas korraldatud jäätmeveoks:
1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
2) korraldatud jäätmeveoga liitumise tingimused;
3) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
4) korraldatud jäätmeveoks jäätmete vedamise sagedus ja aeg;
5) jäätmeveo teenustasu piirmäärad.
2. peatükk
KORRALDATUD
JÄÄTMEVEO TINGIMUSED

§ 2. Korraldatud jäätmeveo
piirkond
(1) Kanepi vallas moodustakse
üks korraldatud jäätmeveo piirkond, mis hõlmab kogu Kanepi
valla territooriumi.
(2) Kanepi valla korraldatud

jäätmeveo piirkond moodustab
koos Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallas moodustatud korraldatud jäätmeveo
piirkondadega ühtse veopiirkonna, mille kohta viiakse läbi
jäätmeveo ainuõiguse andmise
avalik konkurss.
§ 3. Korraldatud jäätmeveo
haaratud jäätmeliigid
(1) Korraldatud jäätmeveoga
korraldatakse kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes
tekkinud ja Vabariigi Valitsuse
6.04.2004. a määruse nr 102
„Jäätmete, sealhulgas ohtlike
jäätmete nimistu” lisas nimetatud segaolmejäätmete kogumine
ja vedu.
(2) Korraldatud jäätmeveoga ei
ole hõlmatud:
1) liigiti kogutud jäätmed;
2) aia- ja haljastusjäätmed;
3) tänavapühkmejäätmed, septikusetted, kanalisatsioonipuhastusjäätmed ning suurjäätmed.
(3) Korraldatud jäätmeveoga ei
ole hõlmatud avaliku ürituse
korraldamise luba vajavad üritused ega ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes parkides,
kalmistutel ning haljasaladel
paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine.
§ 4. Jäätmevaldaja korral-

datud jäätmeveoga liitunuks
lugemine
(1) Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks
alates Kanepi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo
konkursi võitnud jäätmekäitlusettevõtte korraldatud jäätmeveo
jäätmeloa kehtima hakkamisest.
(2) Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks
elu- või tegevuskohajärgses
veopiirkonnas, sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveolepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole
seda teinud.
(3) Kõik korraldatud jäätmeveoga liitunuks loetud jäätmevaldajate ja jäätmekäitlusettevõtete
vahel enne konkreetsele jäätmekäitlusettevõttele Kanepi vallas
korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmist sõlmitud lepingud
loetakse alates lõikes 1 toodud
ajast automaatselt lõppenuks.
(4) Vallavalitsus võib erandkorras
jäätmehoolduseeskirjas
määratud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt vallavalitsusele esitatud käesoleva määruse lisas 1
toodud kirjaliku avalduse alusel.
(5) Korraldatud jäätmeveoga ei
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pea liituma isikud, kelle jäätmekäitlustegevuse reguleerimiseks
on väljastanud keskkonnateenistus jäätme- või keskkonnakompleksloa.
§ 5. Korraldatud jäätmeveo
sagedus ja aeg
(1) Korraldatud jäätmeveo tühjendussagedus Kanepi aleviku,
Põlgaste, Erastvere ja Soodoma
küla tiheasustusega aladel on
vähemalt üks kord kuus. Hajaasustusega aladel on tühjendussagedus vähemalt üks kord
kvartalis.
(2) Ettevõtetes ja asutustes tekkivate jäätmete kogumise sagedus sõltub tekkivate jäätmete
kogusest, kuid ei tohi olla harvem lõikes 1 toodust.
(3) Jäätmeveo aeg on alates kella 6 kuni 23.
(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid võib täpsustada
vedaja leidmiseks korraldatava
avaliku konkursi pakkumise
kutse dokumentides.
§ 6. Korraldatud jäätmeveo
teenustasu piirmäär
(1) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär on jäätmevedu
tegeva jäätmeveoettevõtte teenustasu piirmäär, arvestatuna
ühekordse kogumiskonteineri
tühjendamise kohta, sõltuvalt

gistreerunud 220 noort kergejõustiklast.
1.-2. veebruaril oli Gerret
võistlusrajal B-vanuseklassi seitsmevõistluses ja sai kuuenda koha.
Edukalt on Kanepi gümnaasiumi võistkonnale alanud TV 10
Olümpiastardi võistlussari. I etapil Tartus võistles vähem kui 250
õpilasega koolide arvestuses 21
kooli ja Kanepi gümnaasium saavutas 8. koha.
SULEV ARUND,
Põlva kergejõustikutreener

Programm „Kaevutee”
Kanepi vallas
Paljudel meie valla majapidamistel
on mure: kaevus on vett vähe või
pole üldse. Siseministeeriumis koostatakse programmi, mis peaks aitama veeprobleemid lahendada.
Veebruaris ja märtsi algul kaardistatakse toetuse vajadus maakonnas ja
vallas. Programmist toetatakse kaevude (puur- ja salvkaevude) ning
nende teenindamiseks vajalike trasside (vesi, elekter) ehitamist ja renoveerimist, olemasolevate kaevude
juurde uute trasside ehitamist või
olemasolevate trasside renoveerimist, kaevude varustamist vee pumpamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega ning rajatud
puhta vee süsteemide teostusmõõdistust. Eeskujuks on võetud programm, mis viidi ellu Võrumaal.
Toetuse suurus pole veel kindlaks
määratud, aga riigi- ja vallapoolne
toetus ei saa olla suurem kui 2/3 kuludest, st inimene peab maksma 1/3
kuludest ise. Taotleja peab elama
selles elamus, kuhu vett taotletakse,
ning olema valla kodanik.
Kes soovib programmist toetust saada, võiks juba eeltööd alustada:
uurida, palju veeprobleemi lahendamine maksma läheb, otsida ehitaja, võtta hinnapakkumise jne.
Mõistlik on veehädast ka vallavalitsusele teada anda.
ENN RUUSMAA,
Kanepi valla arendusnõunik

konteineri suurusest.
Jäätmete
vedamise
teenustasu sisaldab ka
jäätmete laadimisaja
maksumust ja segaolmejäätmete prügilasse
üleandmisel tasutavat
prügila vastuvõtuhinda.
(2) Kanepi vallas kehtestatakse
järgmised konteinerite ühekordse tühjenduse teenustasu piirmäärad (sisaldab käibemaksu
18%):
1) kuni 80-liitrine kogumiskonteiner – 40 krooni;
2) 140-liitrine konteiner – 55 kr;
3) 240-liitrine konteiner – 70 kr;
4) 370-liitrine konteiner – 80 kr;
5) 600-liitrine – 110 krooni;
6) 800-liitrine – 125 krooni;
7) 1500-liitrine – 200 krooni;
8) 2500-liitrine – 300 krooni;
9) 4500-liitrine – 500 krooni.
(3) Jäätmeveo teenustasu piirmäär ei sisalda endas konteineri
paigaldamise ja rendi maksumust.
(4) Jäätmeveo teenustasu muutmise tingimused kehtestatakse
Kanepi Vallavolikogu määrusega.
3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 7. Korraldatud jäätmeveo

rakendamine
(1) Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Kanepi
valla poolt jäätmeseaduse § 67
järgi korraldatud jäätmevedaja
leidmise konkursi tulemuste
kinnitamist ning jäätmevedajale
Põlva
keskkonnateenistuse
poolt jäätmeloa väljastamist.
(2) Kanepi Vallavalitsus teatab
korraldatud jäätmeveo rakendamise algusest valla koduleheküljel, valla ajalehes Kanepi
Teataja ja kohalikus maakonnalehes Koit.
(3) Määrus jõustub 28. jaanuaril
2008.
VAHUR TOHVER,
vallavolikogu esimees

Teade
Sorteeritud jäätmete
konteinerid paiknevad
Kanepis uuel turuplatsil.
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Kanepi kultuurimajas
23. veebruaril kell 19 Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kontsertaktus, tants.
14. märtsil kell 20 peoõhtu ,,Kevade ootel”.
Tantsuks mängib ansambel Kaleo.
4. aprillil kell 20 naljakuu tantsutrall ansambliga Hea Story.
10. mail kell 20 emadepäevapidu ansambliga
Melody.
23. juunil jaanipidu Jõksi laululaval. Tantsuks
mängib ansambel TU-144.

Õnnitleme
märtsikuu juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Aegamisi aastad kaovad, mälestus neist jääb,
raskust õlgadele laovad aja karmid käed.
Aga kui on noorus hinges, elad kaua veel,
naerdes ületad kõik pinged pikal eluteel.
Kalju Reedi
Jõgehara küla
Meeta Vals
Jõksi küla
Gustav Nilbe
Kanepi alevik
Alla Tuhand
Magari küla
Aliise Valge
Sõreste küla
Johanna Sõlg
Lauri küla
Salme-Renate Hallap
Erastvere küla
Elleonora Vaher
Närapää küla
Leida Reedi
Jõgehara küla
Harald Truija
Põlgaste küla
Jekaterina Sarik
Soodoma küla
Viktor Laan
Kanepi alevik
Haljand Ingver
Kaagvere küla

Aleksander Turu
Erastvere küla
Endla Rüütli
Kaagvere küla
Volfriid Sarik
Soodoma küla
Leo Parras
Põlgaste küla
Kalju Oinus
Kanepi alevik
Anna Liivamägi
Kaagna küla
Helju Visnapuu
Piigandi küla
Aino Jänes
Magari küla
Ülla-Külli Kuslapuu
Erastvere küla
Enno Lokk
Põlgaste küla
Tiiu Lauk
Kanepi alevik
Lehte Hinto
Kanepi alevik
Leo Peedusoo
Erastvere küla

Õnnitleme ja soovime tugevat tervist ja jõudu
kõikidele sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu
ja vallavalitsus

Ootan mälestusi
metsamajandist
Käsil on Räpina metsamajandi kohta raamatu koostamine.
See hõlmab aega 1947. aastast kuni 1992. aasta 1. märtsini,
kui metsamajand likvideeriti ja metskond sai iseseisvaks juriidiliseks asutuseks. Selles raamatus soovin avaldada töötajate
mälestused, kes sel perioodil Erastvere metskonnas tööl olid.
Kirja võiks panna nii head kui ka halba. Metsatööd olid
rasked, enamik tööd tuli teha käsitsi nii metsa ülestöötamisel
kui ka uue metsa rajamisel. Töö- ja elutingimused aastate
jooksul siiski paranesid. Kindlasti on mälestusi metsapäevadest ja ühistest pidupäevadest. Ka kõrvaltvaataja pilgu kaudu
võiks mõned lood kirja panna.
Kellel on mõni huvitav foto, võiks lisada mälestustele ka
selle.
Mälestusi ja lugusid ootan juba 1. märtsiks, seega tuleks
kohe kirjutamist alustada.
Kirju ootan aadressil: Rõuge sjsk, 66280 Võrumaa.
JAAN TIIVOJA,
kauaaegne Erastvere metsaülem

MÄLESTAME
ELFRIDE PAPPEL
4.01.1922–15.01.2008
Erastvere küla
ILMAR AKSEL MÜRK
26.07.1922–18.01.2008
Piigandi küla
KALJU PADAR
1.11.1923–21.01.2008
Erastvere küla
LINDA PARRAS
21.06.1926–28.01.2008
Põlgaste küla
ENDLA MÜRK
28.11.1923–12.02.2008
Kanepi alevik
Järgmine Kanepi Teataja ilmub märtsis. Artikleid ootan hiljemalt 7. märtsiks vallamajja või e-posti aadressel kanepi.teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

KANEPI TEATAJA

Põlgaste kultuurimajas
Pikapäevakooli projekt Kanepi gümnaasiumis on võimaldanud korraldada algklasside õpilastele huvitavaid õppereise, mis on õpilastele olnud tasuta. Oktoobris käidi Mõniste
talurahvamuuseumis linapäeval, novembris Tallinnas Estonia
teatris ja vanalinnas. Detsembris käisid lapsed Põlvas jõuluetendust vaatamas. Jaanuaris tutvuti Ülenurmel põllumajandusmuuseumis vanaaegsete tööriistadega, jahvatati käsikiviga ja söödi ahjusooja rukkileiba. Veebruarikuu õppekäik oli
Pärnumaale Pihlaka tallu koduloomi kaema ja katsuma.

7. märtsil kella 21–2 naistepäevapidu ansambliga Qvalda. Pääse 35 krooni. Puhvet.
23. märtsil kell 12 beebipidu (2007. aastal Kanepi vallas sündinud laste ja nende vanemate
tunnustamine). Pidu toimub Põlgaste lasteaias.
Info tel 797 3324.

Õnnitleme Jaan Tiivoja 75 aasta juubeli puhul
Eelmise kuu 25. päeval tähistas kauaaegne Erastvere metskonna ülem ja Kanepi looduskaitsjate eestvedaja Jaan Tiivoja
75. sünnipäeva.
1951. aastast, pärast Kuremaa metsakooli lõpetamist, algas
tema töömehetee Veriora metsamajandis metsavalveinspektorina. 1956. aastast töötas ta Erastvere metskonnas algul meistrina, siis abimetsaülemana. Hiljem oli ta 36 aastat 1995. aastani,
Erastvere metskonna ülem. Kokku saame 54 metsandusele ja
looduse kaitsmisele pühendatud aastat. Hindamatu on Jaan
Tiivoja roll Kanepi looduskaitsjate tegevuse juhtimisel. 26 aastat oli ta seltsi esimees, hiljem on nõu ja jõuga toetanud noorliikmete tegevust, korraldanud õppepäevi, osalenud kokkutulekutel. Kanepi koolimetskonna tegevus pälvis üleliidulist
tähelepanu: koolinoored istutasid ja hooldasid sadu hektareid

metsa.
Ei saa Jaan praegugi ilma looduse ja metsata, vaid tegeleb
metsanduse ajaloo kirjapanekuga. Eelmisel aastal sai tal kaante
vahele raamatuke „Lihtsalt oma elust” ja nüüd paneb ta kokku
Räpina metskonna raamatut.
Soovime head mõttelendu ja tugevat tervist!

Tänu ja juubeliõied dirigent Pärja Pilvele
Kas oskasin tollal 1.-2. klassi lapsena
arvata, et Kanepi poistekooris laulmisega
algust teinud poisile avanevad täiskasvanuna suurepärased kontserdielamused
laias maailmas. Lapsena arvame, et õpetajad on ranged ja kiusavad. Nii arvasin minagi. Nüüd olen tänulik oma lauluõpetajatele, et olen leidnud tee koorilaulu juurde.
Eriline tänu kuulub dirigent Pärja Pilvele,
kes oskas tookord oma kooripoisse hoida,
õpetada ja suunata. Poistekoorist on meelde jäänud väga palju esinemisi ja kontserte
koolis, samuti laulupeod ja laululaagrid
Eesti meestelauluseltsi üle-eestilises poistekooris dirigent Hirvo Surva taktikepi all,
kuhu tänu Pärja Pilve suunamisele jõudsin
ja millega käisin esimesel kontserdireisil
Rootsi. Meenub veel 1994. aasta, kui olin
poistekoori poisina üldlaulupeotule saatjaks Kanepist Tartusse. Neid mälestusi ei
saa unustada, need on väärtus, mis on kasvanud koos minuga. Vahepealsetel aastatel olen laulnud veel mitmes segakooris.
Praegu Tallinnas olles laulan juba teist
aastat Estonia seltsi segakooris, koori dirigendiks on Heli Jürgenson. Eelmisel aastal tunnistati meie segakoor rahvusvahelisel koorifestivalil Eesti parimaks segakooriks. Mõistan nüüd, millise väärtuse on
minusse süstinud poistekoori dirigent Pärja Pilv. Tänu lauluarmastusele on avanenud mulle suurepärased võimalused
võtta osa paljudest laulupidudest ja kontsertidest ka väljaspool Eestit.
Tänan ja õnnitlen auväärse juubeli
puhul endist Kanepi poistekoori dirigenti Pärja Pilve kõikide poistekoori
poiste poolt ja soovin talle veel palju
kauneid hetki ja võimalusi laulurõõmust osa saada.

Muljeid kontserdireisilt
Kirjutan ka oma kahenädalasest kontserdireisist Ameerikasse. Reis toimus
oktoobris marsruudil: Toronto–Amherst–
New-York–Washington.
Mõttes kutsun kaasa elamusi saama ka
oma kunagise dirigendi Pärja Pilve.
Torontos ootas meid lennuväljal buss,
mis viis meid Eesti Majja, kus võõrustajaks oli Toronto eesti akadeemiline sega-

Pärja Pilv.
koor. Eesti Majas andsime ka esimese
kontserdi väliseestlastele.
Järgmistel päevadel olid välja kuulutatud kontserdid Toronto kirikutes. Meie
kavas oli peamiselt tunnustatud eesti
heliloojate (G.Ernesaks, C.Kreek, E.Mägi,
V.Tormis, R.Tobias, M.Saar) looming.
Olulisel kohal oli ka J.S.Bachi, F.Mendelsshon-Bartholdy, G.Verdi, J.Brahmsi ja
W.A.Mozarti suurvormide esitus. Kohalikes ajalehtedes kirjutati, et Eesti koorilaul
vallutas Eesti Maja, meie esinemist nimetati muusikaliseks suursündmuseks. Andsime endast parima. Kontserdi võimas
lõpp uppus püsti seisva publiku ovatsioonidesse. Peab ütlema, et iga päev olid kontesrdisaalid ja kirikud puupüsti rahvast
täis, sest oldi kuulnud küll mees-, laste- ja
poistekoore, aga Eesti segakoori kuuldi
esmakordselt.
Torontos ööbisime väliseestlaste kodudes. Edasi läks meie teekond Torontost
Ühendriikide poole. Järgmiseks peatuspaigaks oli uskumatult võimas Niagara
juga, mida imetlesime nii ülalt kui alt. See
oli võimas elamus.
Ületanud Kanada-USA piiri, külastasi-

me Bostonis J.F.Kennedy muuseumi ning
teisi vaatamisväärsusi. Meie järgmiseks
peatuskohaks oli Amherst, kus esinesime
mitmes kirikus ja Williamsi College`is.
Peab ütlema, et igal pool, kus me kontserte
andsime, võeti meid suure südamesoojusega vastu, sest oma lauludega tutvustasime ju Eesti laulukultuuri ja selle omapära.
New-York võttis meid vastu tohutute
pilvelõhkujatega ja kuuma päikesega.
Päeval külastasime Vabadussammast,
Brooklyni silda, öösel nautisime öist Manhattanit Empire State Buildingu katuselt.
Järgmisel päeval andsime kontserdi Lex
Ave kirikus, pärast kontserti järgnes väike
koosviibimine.
Washingtonis külastasime Valget Maja
ja Lincolni Vietnami sõjaveteranide memoriaale, Kennedyte kalmistut ja G.Washingtoni auks püstitatud obeliski. Käisime
ka lennu-ja kosmosemuuseumis, kus
nägime selliseid aardeid nagu esimese lennuki rekonstruktsioon ning Nagasakile ja
Hiroshimale tuumapommi kukutanud
Enola Gay.
Washingtonis Calvary luteri kirikus
andsime ka oma ringreisi viimase kontserdi.
Minu jaoks on see unustamatu kontserdireis, millele panin aluse juba Kanepi
poistekooris lauldes.
Uued väljakutsed aga ootavad juba ees.
MARTIN KOTTISSE

Fotomeenutus Ameerika-reisilt.

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.

