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Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht

Tule karjäärinõustamisele!
23.-25. aprillini on Põlvamaa elanikel võimalik tasuta
karjäärinõustamist saada.
Teenuse on tellinud ja seda
rahastab tööturuamet Euroopa
Liidu Euroopa sotsiaalfondi programmi „Kvalifitseeritud tööjõu
pakkumise suurendamine 20072009” raames. Individuaalsele
karjäärinõustamisele võib tulla
iga Põlvamaa elanik, kes tunneb, et tahab oma ellu positiivseid muutusi tuua. Tulla võivad
nii noored kui ka täiskasvanud,
nii need, kes õpivad kui ka need,
kes on töötud või küll töötavad,
aga tunnevad oma ametis mingil
põhjusel rahulolematust. Kindlasti tasub tulla neil, kel seisab
ees kooli lõpetamine, töökoha
kaotus, otsimine või vahetus.

On valminud töö-ja koolitusportaal „Edukas”.
Portaal on mõeldud eelkõige
erivajadustega inimestele, kuid
ka kõik teised on oodatud seda
kasutama.
Portaali www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandjatel võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel tööd. Samuti on portaalis mitmesugust

Kama 2 Boys pääses „Koolitantsu” finaali eestiteemalise tantsuga „Poiskõnõ”.

informatsiooni käimasolevate
koolituste kohta, kus saavad
osaleda ka erivajadustega inimesed.
Portaali kasutamine on tasuta.
Info telefonil 5347 8422 või
e-posti teel kylliki@think.ee.
Külliki Bode

Kanepi – heade lootuste alevik
Meie kodualevikul võiks oma
tunnuslause olla. Olgu selleks
„Lootuste Kanepi”, „Lootuste
linnak Kanepi” või „Heade lootuste alevik – Kanepi”. Eks sõnastusvõimalusi ole teisigi, aga
lootusega peaks see kindlasti
seostuma.
Sõna „lootus” haakub eelkõige August Weizenbergi skulptuuriga „Lootus”, mis asub tema
vanemate haual Mäe kalmistul.
Samal ajal üllatab Kanepi
oma terviklikkuse ja asukohaga
Lõuna-Eestis. Alevit läbivad
maanteed viivad meid Otepääle,
Võrru, Põlvasse ja Antslasse,
mis kõik asuvad vaid paarikümne kilomeetri kaugusel. Ainult

Tartusse on ligemale viiskümmend kilomeetrit. On hea lootus
jõuda lähimasse linna vaid poole
tunniga.
Ajalooliselt on Kanepi alevik
tekkinud kiriku, kooli ja kalmistu omamoodi linnakuna (inglise
keeles campus, soome keeles
kylä). Seejärel on lisandunud
elamud, kauplused, vallamaja
jms. Tekib analoogia üliõpilaslinnaku või olümpiakülaga, ehkki need on hilisemad nähtused.
Aga linnak seondub alati nooruse (ennekõike gümnaasiumi)
ja lootustega.
Vambola Raudsepp,
emeriitprofessor,
Kooraste küla elanik

Kanepi gümnaasiumi õpilased
osalesid „Känguru” võistlusel
Kanepi gümnaasiumiski on
häid ainetundjaid. Kooli parimad matemaatikud osalesid
„Känguru” võistlusel.
Juuniorid (9.-10. kl):
Enri Leht, Anastassija Malkova, Peeter Piip, Kristiina Liebert, Chris Liebert, Laine Lilleoja, Päivi Margna, Aveli Oja,
Gerda Põdder, Liis Seeme, Helina Ziugand, Henri Tamm.
Kadetid (7.-8. kl):
Maarja Lattik, Erki Plato,
Eleri Pärna, Kärt Laine, Helene

Leht, Lisanne Tamm.
Benjamin (5.-6. kl):
Mark Paul Leosk, Kerli Tagel, Viivika Veski, Kristina Hiir,
Helena Lattik, Viivian Veski,
Katrin Vestrik.
Ekolier (3.-4. kl):
Artur Ennok, Tarmo Helbre,
Karl-Rico Hüdsi, Karl-August
Kongo, Angela Korela, Marie
Rahel Lail, Kristen-Kalev Lina,
Tauno Pettai.
Piret Viil,
õppealajuhataja

Ära tapa oma sõpra!
Võib küll lisada, et ära tapa
ka seda, kes pole sinu sõbraks
saanud.
Maanteeamet ja politseiamet
on taas käivitanud ühiskampaania, et öelda: kinnita turvavöö ka
tagaistmel istudes!
Palju on inimesi, kes ütlevad,
et nendega ei juhtu mingit õnnetust, see on nende oma elu ja nad
ise teavad, kas panevad turvavöö peale või mitte. Eesti riik nii
ei arva – Eestile on kõiki vaja
tervena. Statistika näitab, et
õnnetusi ikka juhtub ja neid ei

Hea vallarahvas!

Nõustamised toimuvad Põlva päevakeskuses (Uus 2) kella
10-17.
Teenus on tasuta.
Karjäärinõustajat on võimalik kutsuda ka koolidesse ning
suvel noortemalevatesse nii individuaalseteks kui ka grupinõustamisteks (ka koolidele ja
malevatele on see tasuta) kogu
2009. aasta jooksul.
Nõustamisele on vaja eelregistreerida e-posti aadressil
info@karjaaripold.ee või telefonil 5301 2776.
Marju Põld,
karjäärinõustaja
OÜ Karjääripõld
tel 5301 2776
www.karjaaripold.ee

Erivajadustega inimestel
oma töö- ja koolitusportaal

saa alati ette näha. Saame vaid
ettevaatlikud olla, pidades kinni
Eesti Vabariigis kehtivatest
eeskirjadest ja seadustest.
Kindlasti olete kogenud ja
kogete ka edaspidi politsei teravdatud tähelepanu turvavarustuse kasutamise ja liikluseeskirjast kinnipidamise vastu. Põhjus
on ikka seesama: meile on kõiki
teid vaja tervena.
Jan Jõema ja Silver Hinto,
Kanepi valla konstaablid
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„Koolitantsu” finaalis kolm Kanepi rühma
„Koolitants 2009” piirkondlik voor toimus
26. märtsil Valgas. Kanepi gümnaasiumist oli
esindatud viis rühma seitsme tantsuga.
Kama 2: Astrid Ziugmann, Deivi Koppel,
Katrin Vestrik, Kattre Vaher, Kristiina Hiir,
Mariscalle Kõrvel, Sixtina Ladva, Eleri Pärna,
Kinne-Riin Reest, Doris Järv, Mari Neissaar.
ImPro: Eveliina Urm, Grislyn Lill, Helene
Leht, Kadi Hõim, Kadi Jänes, Kersti Veskemaa,
Kärt Laine, Lisanne Tamm, Maarja Lattik,
Sixtina Ladva, Maria Väronen.
Las Käia: Grete Põder, Heidi Ingver, Henri
Tamm, Jane Kirsipuu, Joonas Tagel, Kerli
Koorm, Kristiina Liebert, Kätlin Hani, Liis
Seeme, Meelis Hõim, Merli Koorm, Mihkel
Normet, Mirell Lattik, Rain Ennok.
Tipa-Tapa: Anette Veski, Anna-Helena
Amon, Brigite Vaarask, Demi Vaarask, Herely
Juurik, Kadri Kalve, Krislina Kelner, Kristiina
Pokk, Kädi Lehiste, Laura Saunamets, Linda
Rekker, Lorely Kõrvel, Marie Merkuri, Maris
Haavapuu, Merit Rammul, Monika Kattai, Riin
Liin, Sandra Rohelpuu, Silver Hõlst.
Kama 2 Boys: Mark Finagin, Erki Runtal,
Toomas Runtal, Sander Oja, Mairo Lattik, Karel

Eelmisel aastal
sündinud
lapsed ja
nende vanemad saavad
vallavanemalt
mälestuseseme
Tänavu toimub eelmisel
aastal sündinud laste ja
nende vanemate austamine
19. aprillil kell 12 Põlgaste
kultuurimaja saalis.
Kutse vallavanema vastuvõtule said kõik Kanepi
vallas 2008. aastal sündinud lapsed ja nende vanemad.
Lühikese kavaga astuvad
üles Põlgaste lasteaia-algkooli õpilased.
Põlgaste kultuurimaja
juhataja Asta Puru sõnul on
see imeilus traditsioon, et
Kanepi vald kingib aasta
jooksul sündinud lastele
mälestuseseme. See näitab,
et noori peresid märgatakse
ja peetakse meeles.
Eelmisel aastal sündis
Kanepi valda 25 last, 10
poissi ja 15 tüdrukut.
Korraldajatel on palve,
et vastuvõtul osalemisest
teatataks tel 797 3324 või
5561 2427.

Keldu, Kristjan Pärli, Tanel Teder, Peep
Kudrjatsev.
Kagu Kabujalakõstõ rühmas tantsisid
Kanepi gümnaasiumist Egle Rüütli, Kadi
Seeme, Hip Kõiv, Liis Seeme, Henri Tamm ja
Joonas Tagel.
„Koolitantsu” finaali pääses Kanepist kolm
tantsu: Tipa-tapa „Koolielu” (1.-3. klassi lastetants), Kama 2 Boys tants „Poiskõnõ” (7.-9. kl
eestiteemaline tants), Las Käia „Koorumine”
(10.-12. kl showtants).
Finaali pääses seitse minu juhendatud gruppide kava. Lisaks Kanepi kolmele kavale kaks
Varstu keskkooli kava ja kaks Meie Stuudio
kava.
Rõõm on seda suurem, et hindamissüsteem
oli tänavu keerulisem. Enam ei hinnatud piirkondi eraldi, vaid kogu Eestit tervikuna.
Finaal toimub 18.-19. aprillil Pärnus. Meie
tantse on võimalik näha ETVs otseülekandes.
Pöidlad pihku!
Tänan tantsijaid, nende vanemaid, rühmade
saatjaid ja kõiki, kes on „Koolitantsu” õnnestumisele kaasa aidanud.
Andre Laine,
tantsuõpetaja

23. mail kella 9-14 toimub
kooli staadionil

Kanepi valla kevadlaat

Kalendrikevad on käes,
ka loodus annab sellest pikema päevaga märku. Kui
päevad pikemad, jõuab
rohkem ära teha. Valla suurematel ehitusobjektidel
tööd sujuvad. Seltsimaja
välisilme on tundmatuseni
muutunud, sisetööd peaksid valmima mai lõpuks.
Põlgaste pansionaadi
ehitus on kulgenud plaanipäraselt, avame maja jaanipäeva paiku. Mõlemad
ehitused võtavad valla eelarvest päris suure osa.
Valla 2009. aasta eelarve kinnitati volikogu märtsikuu istungil. Eelarve on
tegelikult mahult tunduvalt
väiksem kui 2008. aasta
eelarve, sest 45 miljonit
sisaldavad ka Põlgaste
pansionaadi laenuraha.
Suur tagasiminek on
näiteks teede rahastamisel:
selleks on võrreldes 2008.
aastaga 1,2 miljonit krooni
vähem.
Ka tulumaksu laekumine valla eelarvesse on
vähenenud ligi 15%. Selle
on kaasa toonud meie inimeste sissetulekute vähenemine. Paljud töötavad
osalise tööajaga ja siin on
muidki põhjusi.
Kõigi valla allasutuste
eelarved on tänavu üsna
pingelised. Valla eelarvega
saate tutvuda vallavalitsuses, valla raamatukogudes
ja kodulehel.
1. aprillil 1939. aastal
jõustus seadus, millega
Erastvere valla asemele
loodi Kanepi vald.
Kanepi valla loomise
70. aastapäeva tähistame
jaanipäeval valla laulu- ja
tantsupeoga.
Soovin kõigile töökat
kevadet!
Aivar Luts,
vallavanem

Kell 10 esinevad rahvatantsurühmad.
Kell 11 Andre Laine tantsurühmad.
Kell 12 segakoor Kalev Lindali juhatusel.
Lastele batuut, mängutuba.
Vahepalad Silvi Jansonsilt.
Päeva juhib Ivari Saare.

Info tel 797 6311.

Minu Eesti
MÕTTETALGUD
1. mail 2009

1. mail toimuvad üle
Eesti mõttetalgud, et
üheskoos leida praegustele põletavatele probleemidele häid ja loovaid lahendusi ning muuta elu
Eestis paremaks.
Mõttetalgutel käsitletakse olulisi teemasid nii
kogukondlikul kui ka
ühiskondlikul tasandil.
Veelgi enam, igal inimesel, olenemata vanusest, sotsiaalsest kuuluvusest,
haridustasemest,
keeleoskusest, on võimalus kaasa rääkida.

Kanepi seltsimaja ehitustööd jõuavad peatselt
lõpule.

Mõttekojad avavad uksed kell 10 noortekeskuses (Annika Ladva) ja
Kanepi gümnaasiumi
saalis (Ülle Sillamäe).
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Vallavolikogus
Vallavolikogu 19. märtsi
istungi päevakord:
1. Kanepi valla 2009. aasta eelarve kinnitamine.
Kinnitati 2009. aasta eelarve
kogumahuga 45 029 224 krooni.
2. Pedagoogide palgamäärade
kinnitamine.
Võeti vastu määrus nr 6.
3. Põlgaste lasteaia põhimääruse
kinnitamine.
Võeti vastu määrus nr 7.
4. Põlgaste lasteaia struktuuri
kinnitamine.
Kinnitati Põlgaste lasteaia struktuur: 0,5 juhataja ametikohta,
lasteaiaõpetaja kaks ametikohta,
lasteaiaõpetaja abi üks ametikoht ja 0,5 koka ametikohta.

Määrus rakendub 1. septembrist
2009.

Vallavolikogu järgmine
istung toimub 16. aprillil.
Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni akti arutamine ja kinnitamine.
2. Kuritegevusest vallas.
3. Informatsioon valla laadaks
valmistumise kohta.
4. Informatsioon kevadiste heakorratööde kohta vallas.
5. Jaoskonnakomisjonide loomine.
6. Põlgaste pansionaadi põhikirja, struktuuri, pansionaati suunamise eeskirja kinnitamine.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär Õie Põder

Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla kantseleis, valla infotahvlil, raamatukogudes ja valla kodulehel
www.kanepi.ee.

Kanepi valla 2009. aasta eelarve kinnitamine
Kanepi Vallavolikogu
määrus nr 5 (19. märts 2009).
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõige 1 punkti 1, paragrahvi 38 lõige 1; valla- ja linnaeelarve
seaduse paragrahvide 2,9 ning 12 ja
Kanepi valla põhimääruse paragrahvi 53 alusel.

§ 1. Eelarve tulud ja kulud.
Kinnitada 2009. aasta eelarve
kogumahuga 45 029 224 krooni
(tulud „Lisa 1”; kulud ja finant-

seerimistehingud „Lisa 2”).
§ 2. Reservfond.
Kinnitada eelarve reservfond
summas 450 000 krooni.
§ 3. Kassatagavara.
Kinnitada eelarve kassatagavara
25 000 krooni.
§ 4. Rakendusätted.
(1) Vallavalitsusel on õigus teha
eelarves muudatusi tegevusala
siseselt.
(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009.

Kanepi valla pedagoogide töö tasustamise
aluste ja kuupalga alammäärade kinnitamine
Kanepi Vallavolikogu
määrus nr 6 (19. märts 2009).
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 45 lõike 2,
palgaseaduse § 1 lõike 2 ja § 2 lõike
4, haridusministri 15. septembri
1999.a määruse nr 48 punkti 6(1)
ning Vabariigi Valitsuse 26.02.2009.
a määruse nr 44 „Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga
alammäärade kehtestamine”alusel.

§ 1. Tasu maksmise alused.
(1) Kanepi valla haridusasutuste
(Kanepi gümnaasium, Põlgaste
lasteaed-algkool ja Kanepi lasteaed) pedagoogide kuupalga
alammäärad kehtestab asutuse
juht, võttes aluseks pedagoogide
vastavuse kvalifikatsiooninõuetele ja neile atesteerimisel antud
ametijärgu.
(2) Koolid ja lasteaed vormistavad õppeaasta alguses tarifikatsiooninimekirja, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava
ja asutuste aastaeelarves töötasuks määratud summa.
(3) Pedagoogide normkoormuse
määramisel arvestada, et 1.-9.
klassini kooli keskmine normkoormus ei oleks vähem kui 22
ja gümnaasiumiastmes ei oleks
keskmine normkoormus vähem
kui 20 ainetundi.
(4) Ringitunni juhendaja normkoormus on 22 tundi nädalas ja
pikapäevarühma
juhendaja
normkoormus 30 tundi nädalas.
§2.Pedagoogide kuupalga alammäärad koolides ja lasteaias.
(1)Pedagoogide palga alammäärad vastavalt atesteerimisel antud ametijärkudele on:
1) noorempedagoog
9897,
2) pedagoog
10 480,
3) vanempedagoog
11 978,
4) pedagoog-metoodik 14 464.
(2) Pedagoogide kuupalga alammäärad lasteaias on järgmised:
1) kõrgema haridusega lasteaiapedagoog 9897,
2) pedagoogilise keskeriharidusega lasteaiapedagoog 8413.
§ 3. Ringijuhtide ja pikapäevarühma kasvatajate kuupalga
alammäärad koolides.
(1) Ringijuhtide ja pikapäevarühma kasvatajate kuupalga
alammäärad on järgmised:
1) kõrgema haridusega ringijuht,
pikapäevarühma
kasvataja
9516,
2) pedagoogilise keskerihariduse või haridusega, mis vastab
ametikohale 8090,
3) muu keskeri- või keskharidusega 7613.
§ 4. Tunnipalga arvutamine koolides.

(1)Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu keskmisest töötundide arvust. Kuu keskmine töötundide arv on sõltuvalt üldtööaja pikkusest järgmine:
1) 40tunnise üldtööaja puhul
koefitsient 168,8.
2) 35tunnise üldtööaja puhul
koefitsient 147,7.
(2) Ületunni arvutamisel korrutada vastav summa koefitsiendiga 1,59.
§ 5. Lisatasude määramine.
(1) Direktoril ja koolijuhatajal
on õigus määrata aastaeelarves
töötasudeks ettenähtud summa
piires kõrgemat kuupalka, kui
alampalga määras on ette nähtud, ja maksta preemiaid ja lisatasusid lisatööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma
töö eest. Need määratakse direktori või kooli juhataja käskkirjaga.
(2) Lasteaia juhatajal on õigus
maksta preemiaid ja lisatasusid
vastavalt eelarvele lisatööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest. Need määratakse lasteaia juhataja käskkirjaga.
(3) Direktorile, koolijuhatajale
ja lasteaia juhatajale makstakse
preemiat ja lisatasusid vallavanema käskkirja alusel vastava
asutuse eelarvest eelarvevahendite olemasolul.
(4) Klassijuhataja ülesannete
täitmise eest makstakse lisatasu,
suurendades § 2 lõikes 1 toodud
palga alammäärasid 10% lasteaias-algkoolis ja gümnaasiumis
järgmiselt:
1) noorempedagoog
990,
2) pedagoog
1048,
3) vanempedagoog
1198.
(5) Täitumusega üle 20 õpilase
klassis makstakse lisatasu 40
krooni õpilase kohta (aluseks
õpilaste arv, mis ületab 20 piiri).
§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine.
(1) Tunnistatakse kehtetuks:
1) Kanepi Vallavolikogu 24.01.
2008.a määruse nr 3 §2;
2) Kanepi Vallavolikogu 24.01.
2008.a määruse nr 4 §2;
3) Kanepi Vallavolikogu 22.01.
2009.a määrus nr 2 „Kanepi valla lasteaia-algkooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine”.
§ 7. Rakendussätted.
Määrust rakendatakse 1. märtsist 2009.
Vahur Tohver,
volikogu esimees

Kanepi
vald 70
1937. aastal võttis Eesti Vabariigi rahvuskogu vastu uue vallaseaduse. Vallavalitsuse ülesanded koondati vallavolikogu valitava ja siseministri ametisse kinnitatava vallavanema kätte, kes esineb vallaomavalitsuse juhina, vallarahva esindajana. Vallavolikogu liikmete arvu vähendati (10–29) ja voliniku amet muudeti
auametiks. 1938. aastal korraldati ümber
valdade piirid. Otsus jõustus 1. aprillil
1939. Senisest 365st vallast jäi piiride ja
ka nime poolest endiseks vaid üheksa valda. Kadus 117 valda. 20 valla piirid jäid
endiseks, kuid 11 nende hulgast said uue
nime.
Kanepi vald loodi Erastvere valla baasil
ja oli üks 11 vallast, mille piirid jäid endiseks, kuid vald sai uue keskuse nimega Kanepi. Kanepi muutumine vallakeskuseks
oli loogiline, kui lähtuda Kanepi geograafilisest ja logistilisest paiknemisest ning
ajaloolisest taustast. Kanepi oli ju kujunenud kihelkonnakeskuseks. Ka oli Kanepi
Eesti Vabariigi aastatel muutunud igati
arvestatavaks majanduskeskuseks oma 13
kaupluse ja muude ettevõtetega. Kogu
paikkonda ühendas mitu organisatsiooni
ja ettevõtmist, näiteks nagu kihelkonna
hariduspäev, laulupäevad, kihelkonna
konverents.
1939. aastal oli vallavanem Hugo Leis,
1934-1939 Erastvere vallavolikogu liige

1939. aastal valitud vallavolikogu Kanepis.
ja vallavanem, 1939-1940 Kanepi vallavanem, tegev ka Võru maavolikogus. Kanepi vallavanema abid olid: Valter Leis Põlgaste vallavanema abi 1927-1934, vallavanem 1934. aastast, 1939. aastast Kanepi
abivallavanem; Kornelius Elisto, oli üheksa aastat vallavanema abi, viis aastat kooli
hoolekogu esimees; Oskar Tarkus; August
Müürsepp; Alfred Sild oli Kanepi vallasekretär, Karaski kooli õpetaja, Põlgaste
vallasekretär, vallakohtu kirjutaja, perekonnaseisuametnik ja postiagentuuri juhataja. Vallavolikogu liikmeid veel: Roland
Abel – Kanepi elu edendaja, raamatukaupluse ja kaubamaja omanik, ärimees ja
aktiivne seltsitegelane, lauluseltsi aseesimees, kino Kanepisse tooja, Erastvere
vallavolikogu ja Kanepi vallavolikogu
liige; Paul Arras – Kanepi lauluseltsi,

majandusseltside tegelane; Adam Hark –
võtnud osa I maailmasõjast, veel kooli
hoolekogus ja piimaühingus; Ants Leib –
aktiivne seltsi- ja poliitikategelane, lauluseltsi revisjonikomisjoni liige, vabatahtliku tuletõrjeühingu asutajaliikmeid ja
spordiosakonna juhataja; Aleksander Luts
– Erastvere Ühispanga liige; Paul Zirkel –
aktiivne seltskonnategelane; Hugo Kudu;
Robert Reitkam oli peale vallavolikogu
aktiivne veel Kanepi laulu-mänguseltsis,
Kanepi piimaühingus, majandusühingus
ja Erastvere Ühispangas.
Kanepi vallavalitsus töötas 1939-45
Erastvere vallamajas. Vallavalitsuse ja
vallavolikogu koosseis jäi suures osas
samaks.
Milvi Hirvlaane,
ajaloolane

Kanepi Raamatuküla esindajad käisid tutvumas
Sysmä Raamatukülaga
Eelmise aasta augustis toimus
esimene Kanepi Raamatuküla
päev. Külla olid palutud ka Sysmä Raamatuküla esindajad.
Et Kanepi kultuurilugu ja loodus avaldasid sysmälastele sügavat muljet, soovisid mõlema raamatuküla inimesed veel kohtuda
ja mõtteid vahetada. Mõlema
ettepanek oli ka kahe valla –
Sysmä ja Kanepi sõprusliit luua.
Kanepi delegatsioon asus 6.
märtsi varahommikul Tallinna
poole teele, et laevaga Helsingisse ja sealt 170 kilomeetrit
põhja poole Sysmässe sõita.
Reede pärastlõunal tervitasime Sysmä raamatukaupluse peremeest, samas pani Epp Margna
maja teisel korrusel üles Toomas
Kalve fotonäituse, mille teema
oli Setumaa inimesed ja elu
Setumaal.
Vastuvõtja oli Sysmä Raamatuküla tegevjuht Kari Halme.
Ööbisime Päijätsalos, mis kujutab endast suvilate rajooni kaunite järvede kaldal. Kui Soome

kaarti vaadata, siis Sysmä jääb
päris järvede vahele. Kaart ja
tegelik maastik klappisid. Loodus oli tõepoolest imekaunis.
Sysmälased ise nentisid, et talvel
on seal üsna vaikne. Elu hoogustub suviti, kui linlastel algab
puhkus ja tekib igatsus looduse
järgi. Siis on seal kandis raske
vaba maja või puhkamispaika
leida.
Laupäeva ennelõunal avasime Toomas Kalve fotonäituse ja
kohtusime Sysmä vallavanema
Marketta Kitkiöjokiga. Vestluse
käigus selgus, et Kanepil ja Sysmäl on mõndagi ühist. Elanikke
on umbes samapalju. Valla eelarve on ka numbriliselt sama, kuid
seal arvestatakse seda eurodes.
Kui Kanepi ja Sysmä vald kirjutavad alla koostöölepingule ja
sõprusvalla memorandumile,
siis kõige rohkem kokkupuutepunkte nähakse ühisprojektides,
mida toetavad Euroopa Liidu
fondid: koorilaul, tants, raamatuküla, noored.

Kohtumine vallavanemaga
päädis maitsva lõunasöögiga
Uoti hotellis.
Kohalikus raamatukogus oli
viimast päeva näitus keelatud
raamatutest. Näituse autor ja
kuraator oli Kari Piitulainen –
valla endine finantsist, kes nüüd
naudib pensionäripõlve.
Igas sadamas võib kohata
eestlast, nendib Hemingway.
Kaasmaalast, kantor Jaak Lutsu,
kohtasime seekord kirikus. Religioon on Sysmäs au sees. Pühapäevakoolil, kolmel kirikukooril
on suurepärased avarad ruumid.
Selle keskuse juures on ka täismõõtmetega spordisaal, kus parasjagu mängiti saalihokit.
Püha Olavi kirikus palusime
Jaak Lutsu, et ta meile midagi
orelil mängiks. Kirikust väljuti
äraseletatud nägudega, nagu olnuks ilmutust näinud või kuulnud.
Sysmäs on Euroopa unikaalseim harmoonikamuuseum, mida juhib oma ala asjatundja Tau-

Põlvamaa
vokaalansamblid
laulsid Põlgastes

„Kanepi kala”
võitjad

Põlvamaa vokaalansamblite Ïanripäev toimus
13. märtsil Põlgaste kultuurimajas. Osalesid
Ahja vokaalansambel Rukkirääk, Veriora Kadri,
Kanepi Kanarbik, Laheda Laululust, Valgjärve
Sügiskuld, Põlgaste Vannamuudu, Räpina ansambel Fanni ja Põlva päevakeskuse ansambel
Epp Karro juhendusel. Üksikesinejana astus üles
Aino Luik Põlva päevakeskusest.
Andres Määri ja Kalev Lindali pillihelide saatel lauldi hääled lahti ning algas kontsert, kus iga
ansambel esitas kaks laulu. Publik sai valida
lemmikansambli, kes esindab Põlvamaad 2.
mail Võru-, Põlva- ja Valgamaa vokaalansamblite ühislaulmisel Lüllemäe kultuurimajas. Publiku lemmikuteks osutusid Räpina ansambel
Fanni Margit Linnu juhendusel ja Valgjärve Sügiskuld Saidi Tammeoru juhendusel.
Põlgaste kultuurimaja tänas osalejaid meene
ja tänukirjaga. Maakonna kultuurispetsialist Helje Põvvat soovis laulurahvale jätkuvat laululusti.
Vokaalansamblid õnnitlesid ühise lauluga juubilar Helve Lälli.
Pärast väikest kohvipausi kuulati meesansamblit Hauka Vägevad.
Noorte korraldatud karaoke kutsus kõiki ühiselt laulma ja tantsu keerutama.
Asta Puru

Lõpuks hakkavad pettunud nägudega
kalahuvilised kaldale tulema. Ei, ühel pikal mehel on päris õnnelik nägu peas. Tal
on kala! Heldinult ja äärmise ettevaatlikkusega poetab mees ahvena kaalule. Tervelt 40 grammi. Siis tuleb õhinaga naisterahvas, võikarp käes. Seal on kaks ahvenat. Seejärel läheneb häbeliku naeratusega mees. Näha on, et nii väikest maimu ta tavaliselt koju ei vii, aga oma 30
grammi kaalub temagi saak. Ja ongi kõik!
Väljaspool võistlust käis järvel ka Olavi
Ruitlane. Tema 110grammine ahven
võistlema ei pääsenud, aga päeva rekord
jäi talle.
Rohkem kalu polnudki. Niisiis võis

Kanepi raamatukogu
laenutuste edetabel
(jaanuarist märtsini)

1. Mihkel Raud, „Musta pori näkku”.
2. Katrin Reimus, „Kus tramm ei käi”.
3. Margit Kilumets, „Kersti Kreismann.
Paljajalu kõrrepõllul”.
4. Stephenie Meyer, „Videvik”.
5. Eliis Aunaste, „Katrin Karisma: minu ilus

no Ylönen. Aga alati on aega vähe ja inimesed väsivad. Kes lõpuni entusiastlik püsis, oli peremees.
Õhtul olid meil ööbimiskohas
külas volikogu liige Tapio Kivi,
matkamees Markku Lepistö,
raamatukülade võrgustiku eestseisja Timo Hänninen.
Seminaril tutvustati raamatukülade võrgustikku, Sysmä tänavust raamatupäeva, üle-euroopalist raamatukülade liikumist.
Samas lepiti kokku, et kaks
sõpruskonda saavad sel aastal
kokku Kanepis. Järgmisel aastal
aga sõidavad kanepilased jälle
sõpradele külakosti viima.
Suur tänu Kanepi vallavalitsusele toetuse eest. Loodame, et
valdade sõprusliit kinnitatakse
ka paberil ja Kanepi kultuurimaastik muutub järjest ilmekamaks ja põnevamaks.
Ülle Sillamäe,
Kanepi kultuuri- ja
spordinõunik

auhinnad kätte jagada. Peaauhind, aiatoolid, loositi võistkondade vahel välja. Selle
võitis noormeeste võistkond Dream Team
koosseisus Erkki Vassar, Heigo Tinn,
Jaak Tagel, Priit Tagel. Kanistritäie bensiini koos kanistriga võitis Arvi Suvi.
Kõige rohkem kalu püüdis Anita Pavlova, tema sai auhinnaks Arke lihatööstuse
kinkekomplekti. Lõunalehe kinkekaardi
võitis kohalik poodnik Jaanus Järv. Eripreemia pälvis vapper memm Hilda Reitkam, kes ei saanud küll ühtegi kala, aga
oli innuga asja juures. Temale anti raadio
Marta embleemiga kohvitass ja Kanepi
aiandi lillepott. Kes pidi aga ikkagi päris
tühjade kätega koju minema, sai vähemalt punased põsed ja teadmise, et järgmisel aastal tuleb jälle kalale tulla. Või
auhinnale. Ehk veab järgmisel aastal rohkem.
Ülle Sillamäe,
Kanepi kultuuri- ja spordijuht
elu”.
6. Mari Tarand, „Ajapildi sees: lapsepõlv
Juhaniga”.
7. Reet Made, „Lapsepõlvelood: 20 tuntud ja
tunnustatud inimese lapsepõlvelood”.
8. Stella Noode, „Varastatud õnn”.
9. Maire Aunaste, „Viis aastat peidus”.
10. Sulev Oll „Aeg annab kõik: intervjuu
Heidy Tamme, aegumatu ja unustamatu lauljatariga”.
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APRILL 2009
Kanepi valla õpilasmalev alustab tööd
Kanepi vallavalitsus pakub ka tänavu 13-17aastastele noortele
võimalust osaleda töö- ja puhkelaagris. Teeme jõukohast tööd neli
tundi päevas, enamasti heakorratööd valla objektidel: kalmistul,
pargis jne. Pärastlõunase aja täidavad sportlik tegevus, meeskonnatöö harjutused, väljasõidud ja ettevalmistus kokkutulekuks.
Õpilasmalev Kanepis ja Põlgastes kestab kümme tööpäeva
ning kõigil on võimalus osaleda 29.-31. juulini Põlvamaa õpilasmalevate kokkutulekul.
Osalustasu on 300 krooni (T-särk, kokkutulek jms). Sellest lapsevanem peab maksma 150 krooni ühe lapse kohta, teise poole tasub
vallavalitsus.
Õpilasmalevas osalemise avaldusi saab Kanepi valla noortekeskusest ja Põlgastest Eha Söödi käest või www.kanepiank.ee.
Lisainfo Annika Ladva tel 517 2799 või annika.ladva@gmail.com.
Täidetud avaldus tuleb tagastada hiljemalt 15. aprilliks.

Käsitöönäitus pani mõtlema
vanade esemete tähtsusele

Noortekeskuse tegemised
Sõbrapäeva tähistasime noortekeskuses stiilipeoga, kus kõik
osalejad olid riietatud roosadesse ja punastesse toonidesse. Enne dekoreeriti ruumid sõbrapäeva meeleolule vastavaks. Alustasime vestlusringiga sõbrapäevast, korraldasime viktoriini, valisime parima kostüümi, tegime
sõbrapaelu ja mängisime mänge. Parima kostüümi auhinna
võitis Angela Korela. Oli sõbrapäev, seega jätkus kõigile osalejatele kingitusi. Stiilipeo idee algatajad ja korraldajad olid Angela Korela ja Marie Rahel Lail.
Veebruaris toimusid viltimise
töötoad, kus meisterdasime vildist vastlakukleid, mida valla
vastlapäeval auhinnaks jagati.
Liulaskmine läks samuti edukalt: roosade mütsidega noortekeskuse võistkond teenis kõige
lõbusama võistkonna tiitli.
Toimus filmiöö, koos vaadati
põnevaid filme. Osalesime saate
„Auk seinas” salvestustel. Selle
võimaluse eest täname Tarmo
Varulit.

Märtsis said noored hea kogemuse Põlvamaa vokaalansamblite päeva korraldamisel.
Ka koolivaheaja nädalal oli
noortekeskus tegus. Näiteks teisipäeval oli huvilistel võimalus
mängida lauamänge. Kolmapäeval toimus lauatenniseturniir ja
töötuba „Teeme rahakotte”.
Lauatenniseturniiri tulemused: I
koht Karl-Madis Kukk, II Tauri
Oja, III Erki Plato. Neljapäeval
toimus stiilipidu „Tulen muinasjutust...”. Parima kostüümi auhinna võitsid Maris Haavapuu ja
Kristjan Pärli. Reedel oli piljarditurniir: I koht Tanel Pettai, II
Lauri Konsa, III Tanel Hiir.
Vaheaja nädalat aitasid korraldada Jane Kirsipuu, Kristiina Liebert, Liis Seeme, Heidi Ingver,
Chris Liebert, Steven Kongo.
Noortekeskusel on nüüd ka
uus, noorte endi tehtud koduleht
www.kanepiank.ee. Suur tänu
Hener Hoopile ja Chris Liebertile.
Noorteaktiiv

Üritused noortekeskuses
APRILL
5.-13.aprillini oleme ISFi koolinoorte jalgpalli maailmameistrivõistlustel Türgis Antalyas. Seoses sellega on noortekeskus suletud. Vabandage!
6. aprillil on päevakeskuse
eakate üritus. Info Hele-Mall
Türnalt.
7., 14., 21., 28. aprillil kella
10–11 avatud Kanepi väikelaste mängu- ja tegevustuba.
Info tel 520 1139, Kristel Kõiv.
17. aprillil kell 16 kohtumine
projekti LightLove noortetöö
piirkonnajuhi Egle Rohtlaga.
Kell 20 stiilipidu „Friikide
show”. Registreerimine ja info:
Liis Seeme, Kerli Koorm.
18. aprillil diskorite huvialaring kõigile huvilistele. Juhendaja DJ DAVE-O.
18. aprillil kultuuriõhtu „Killuke Türgist”.
20. aprillil tüdrukute klubi.
Kokkusaamine igal esmaspäeval kell 14, oodatud on kõik 713aastased tüdrukud. Kohtume
huvitavate inimestega, tutvume
huvipakkuvate teemadega, harrastame käelist ja kunstilist tegevust jne.
22.-25. aprillini Eesti ANKi
õppevisiit Lätti.
23. aprillil osaleme Jüriöö
jooksul. Info Kristiina Liebertilt.
27. aprillil kell 14 tüdrukute

klubi.
29. aprillil 15.30 noorteaktiivi
koosolek „Sinu arvamus loeb”.
Oodatud on kõik praegused
liikmed ja noored, kes tahavad
kaasa rääkida noortekeskuse
olevikus ja tulevikus, et keskus
ikka tõeliselt noorte näoga
oleks. Tule, räägi kaasa, osale
ürituste planeerimises ja korraldamises! Kui oled meie tegemistest huvitatud, tule kohale
või kontakteeru täpsema informatsiooni saamiseks.
30. aprillil volbriöö.
MAI
1. mai mõttekoda „Minu Eesti”, noortekeskuses mõttetalgud. Info Annika Ladvalt.
4., 11., 18., 25. mail tüdrukute
klubi.
5., 12., 19., 26. mail kella
10–11 avatud Kanepi väikelaste
mängu- ja tegevustuba. Info tel
520 1139, Kristel Kõiv.
13. mail õpilasmaleva infopäev.
15. mail osaleme Põlvas perede
matkamängul „Ikka koos, ikka
koos”.
27. mail kell 15.30 noorteaktiivi koosolek „Sinu arvamus
loeb”. Täpsem informatsioon
noortekeskusest.
Annika Ladva,
Kanepi valla ANKi
juhataja

Käsitööõpetaja Ele Kõiv ja Kadi Seeme, Hip Kõiv, Egle Rüütli ja Maris Haavapuu
käsitöönäitusel.
Kanepi kooli 205. aastapäeva külalised said
vaadata käsitööklassi üles seatud käsitöönäitust.
Seekordse näituse jaoks oli õpetaja Ele Kõiv
palunud õpilastel tuua peale endavalmistatud
käsitööde ka oma emade, vanaemade ja vanavanaemade näputöid koos lugudega, kes, millal ja
kuidas on need valmistanud. Eri põlvkondade
õmblusmasinaid oli näitusel üle tosina.
Millised on näitusemuljed?
Helina: Näitus oli kui ajas tagasi rändamine.
Seal olid väljas ka minu vanaemade, vanavanaemade ja vanatädide tehtud näputööd. Meie suguvõsas on olnud väga osavad käsitöötegijad ja see
on ka minusse kandunud. Minu emagi peab loomulikuks, et iga naine teeb näputööd. Kodus hoiame vanaaegset käsitööd riidekirstudes. Kõige rohkem on alles tikitud ja heegelpitsidega linaseid
käterätikuid. Need on minu lemmikud ning loodan
neid oma kodus tulevikus kasutada. Omavalmistatud esemetel on eriline väärtus, nad on mulle väga
tähtsad. Minu vanatädide ja vanaemade töökust
näitavad ka vokid, mida alles hoiame.
Siret: Oli põnev vaadata, millist käsitööd on
teinud meie koolikaaslased, nende emad ja vanaemad. Muljetavaldav on, kui palju vaeva on nähtud kaunite tikandite tegemisel. Varem kudusid,
heegeldasid ja tikkisid kõik naised ja tüdrukud
noorest east alates, tänapäeval tegelevad käsitööga
kahjuks vähesed.

Rain: Inimesed on ajaloo vältel valmistanud nii
ilu- kui ka tarbeesemeid. Isetehtud asjad on alati
hinnalisemad kui masstoodang, isetehtud asjal on
hing sees. Minu emale meeldib maalida. Igal tema
pildil on mõte. Tavaliselt maalib ta seda, mis kõige
rohkem meeldib ja mis tunded teda sel ajal valdavad. Isa valmistab ka palju asju ise, tema jaoks
on tähtsam eseme praktilisus. Mäletan oma vanaema käsitöid. Meil on alles tema suure vaevaga
tehtud mustriline vaip.
Ele: Meil on ka kodus üks vana vaip, mille on
kangastelgedel kudunud minu endine naabrimemm. Varem rippus see seinal, aga pärast remonti panime kappi hoiule. Kodus on meil veel väga
vana vändaga õmblusmasin, millega saab teha
kõik vajalikud õmblustööd. Mina, ema ja õde
õmbleme ka praegu selle masinaga.
Tore oli näitusel näha kõrvuti kolme-nelja põlvkonna loodud käsitööesemeid. Need on valminud
ligi saja aasta jooksul eri stiilis, erinevatel põhjustel, kasutades ajastule omaseid materjale.
Käsitööõpetaja Ele Kõiv tänab kõiki vanaemasid, emasid ja õpilasi, kes armastavad käsitööd
teha ning tõid näitusele väljapanekuks omapäraseid ja imeilusaid näputöösid.
Õpilaste mõtteid vahendas
Tiiu Leppikus

Noortest loodusesõpradest läbi ajaloo
Läbi aegade on olnud kooliõpilaste üheks tegevusvormiks kevadised metsapäevad. Neid korraldasid omal ajal kõik metskonnad. Õpilaste huvi oli
suur. Mina nägin õpilastes suuri abilisi metsamajandusele. Kanepi kooli õpilased hooldasid metsakultuure, töötasid puukoolis ja taimlas, korjasid
käbisid, osalesid metsakaitsetöödel ja ulukite eest
hoolitsemisel, varusid lehisvihtasid ja tammetõrusid. Nii tekkis 1961. aastal ka mõte luua Kanepi
koolimetskond, suureks abiks oli sealjuures õpetaja Laine Laan. Ametisse said koolimetskonna metsaülem ja koolimetskonna nõukogu. Koolimetskonna metsaülematena töötasid Kaarel Tiganik,
Ülo Kana, Külli Tiivoja jt. Kaarel Tiganik on jäänud metsandusele truuks.
Koolimetskondade näidispõhimäärus kinnitati
kõrgemal pool, see oli näidiseks kogu Nõukogude
Liidus. Tööjuhendites olid kirjas ohutusnõuded
õpilaste töö korraldamisel. Ei mäleta ühtegi juhtu,
et õpilased oleksid keeldunud käsi mullaseks tegemast või metsakaitsetöödel puutaimedelt männikärsakaid korjamast, ehkki see oli küllaltki ebamugav töö.
Lapsed olid pärit maakodudest, kust nad said
kaasa tööharjumused, loomapidamise ja põlluharimise kogemused. Poisid ja tüdrukud olid lihtsad, võrdsed ja sõbralikud.
40 aastat tagasi, 18. aprillil 1969. aastal, loodi

Eesti Looduskaitse Seltsi (LKS) Kanepi osakond.
Selle loomisel osales 32 õpilast Kanepi koolist.
LKSi osakonna loomisega laienes õpilaste tegevus
looduses veelgi. Õpilased osalesid looduskaitseobjektide korrastustöödel. Põhiobjektideks kujunesid Erastvere park ja Tilleoru maastikukaitseala.
Noored olid ka head informaatorid. Kui märgati
väärnähtusi, näiteks talvel olid metskitsedele nuhtluseks hulkuvad koerad, anti neist teada õpetajale,
kes edastas info metskonda, et koeraomanikud
korrale kutsutaks.
Senini tegeldakse Kanepi koolis looduskaitsega, õpilased osalevad laagrites ja looduskaitsjate
kokkutulekutel. Eestvedajateks on õpetajad Maive
Torop ja Lilian Leib.
Kanepi koolil on oluline seista oma hea maine
eest, mitte lasta kavandatava koolireformiga end
kaotada. See oleks löök kogu piirkonna arengule.
Loodan väga, et vald ja kooli juhtkond suudavad
gümnaasiumi säilitada. Tuleb läbi mõelda, mida
positiivset võimaldab Kanepi ümbruse kaunis
loodus turisminduses, võib-olla on see üks võimalikest arengusuundadest.
Jaan Tiivoja,
vilistlane, endine Erastvere
metsaülem

Ennetusprojekt „Tegijad 2009”
Koolivaheajal toimus Kanepi gümnaasiumis Lõuna politseiprefektuuri preventsioonitalituse ja kohalike omavalitsuste
toetusel ennetusprojekt „Tegijad 2009”.
Projekti „Tegijad” alustasime juba paar
aastat tagasi, osalejateks 11-16aastased
noored Põlvamaalt Kanepi, Veriora, Värska, Mikitamäe vallast, Põlva linnast ja
Tilsi lastekodust, aga ka Võru ja Sõmerpalu vallast – kokku 28 tegusat ja
elurõõmsat noort.
Etapi jooksul toimusid meeskonnatöö
harjutused, tehti sporti, tuletati meelde
seadusi ja hea käitumise tavasid ning vaa-

dati uimastiennetusteemalisi õppefilme.
Kahru Kaasik näitas eakaaslastele kaarditrikke ja muid huvitavaid silmapetteid.
Laagri lõpus antud tagasiside põhjal võib
järeldada, et projekti esimene etapp
õnnestus.
Tänan projekti meeskonna poolt Kanepi, Veriora, Värska, Mikitamäe vallavalitsust, Põlva linnavalitsust ja Tilsi lastekodu ning Võru ja Sõmerpalu vallavalitsust.
Tänusõnad ka Kanepi avatud noortekeskuse juhatajale Annika Ladvale ja Kris
Liebertile, OÜ Hannestele ja OÜle Jestec,
kes nõu ja jõuga meie tegevust toetasid.

Miks on ennetusprojektid vajalikud?
2007. aastal panid alaealised Põlva
maakonnas toime 84 kuritegu ja 787
väärtegu ning Võru maakonnas 80 kuritegu ja 962 väärtegu. Eelmise aasta 31.
oktoobri seisuga on alaealised pannud
Põlva maakonnas toime 113 kuritegu ja
1023 väärtegu ning Võru maakonnas 60
kuritegu ja 1036 väärtegu, õigusrikkumiste arv järjest suureneb. Statistika
näitab, et alaealiste komisjoni ja seadusega pahuksisse sattuvate laste põhiprobleemiks on nende vähene huvitegevus ja

lastevanemate puudulik kontroll laste
vaba aja tegevuste üle.
Selle projekti eesmärk ongi sisustada
ennekõike riskirühma koolivaheaega.
Mis on plaanis?
Ennetusprojekt on planeeritud neljaetapilisena. Kavas on korraldada veel
kolmepäevased laagrid suvel, sügisel ja
talvisel koolivaheajal.
Peeter Pau,
Lõuna politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna
preventsioonitalituse
juhtivkonstaabel
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Kanepi gümnaasiumi
õpilaste üritused
aprillis, mais, juunis
6.–30. aprillini Loodusfotode
konkurss.
7. aprillil abituuriumi kevadnäitus, kunstiõpetuse lõputööde kaitsmine; 1.-3.klassi õpilaste ühiskäik Võrru tsirkuseetendust vaatama.
18. aprillil Pärnus „Koolitants
2009” lõppkontsert.
22. aprillil 12. klassi tutipäev.
23. aprillil 2. klassi loodusõpetuse maakondlik olümpiaad, jüripäeva tõrvikutega
teatejooks.
26. aprillil kodutütarde maakondlik matkamäng.
Maikuus toimub kodutütarde
preemiaekskursioon Ida-Virumaale Kohtla kaevandusparkmuuseumi
7. mail tähistavad kodutütred
emadepäeva.
8. mail emadepäevale pühendatud kevadkontsert ja õpilastööde näitus.
15. mail disko.
18. mail direktsiooni vastuvõtt tublimatele õppuritele,
sportlastele jt silma paistnud
õpilastele.
2. juunil kooli spordipäev.
3. juunil kooliaasta pidulik
lõpetamine, aktus.
4.-5.juunil III looduslaager
Jõksi järve ääres.
28. märtsil osales kooli näitering Põlvamaa kooliteatrite
festivalil Zoja Mellovi seatud
näidendiga „Printsess Sinikelluke”. Näidendis osalesid 7.
klassi õpilased Kinne-Riin
Reest, Mari Neissaar, Kelli
Nukk, Anneli Aland, Veronika
Vestrik, Maarja Lattik, Grislyn Lill, Erki Plato, Algis
Suurkivi, Toomas Runtal ja
Raul Joosep Kartau, juhendas
õpetaja Tähte Tagel.
Aino Mõttus,
huvijuht

Koolivalgus
meid saadab
Kanepi kooli 205. aastapäeval osalesin ajalootunnis ja
meenutasin oma kooliaastaid.
1944. aasta sügisel oli sõjarinne
üle läinud ja uue võimu kehtestamise järel algas õppetöö alles
oktoobri keskel. Puudus oli õpikutest, koolimööblist. 7. klassi
tulid väga erinevas vanuses lapsed, mõne sünniaasta oli 1927,
teistel koguni 1932. Kui Marta
Avvus Pärnumaalt Kanepisse
jõudis, oli kool juba mitu nädalat käinud. Kuna klassis vaba
kohta polnud, siis palus koolijuhataja Linda Teder tal kodust
laud tuua. Selle viis ta kevadel
koju tagasi.
Lõpueksamid sooritas 25
õpilast, neist kolm kiitusega:
Veneida Tiisler, Kuuno Uibo ja
Selma Kirst. Esimese sõjajärgse
lennu lõpetajad käisid kokkutulekutel 1965., 1985. ja 2005.
aastal. Esimesel kokkusaamisel
tegime peolaua oma klassiruumis (praegune arvutiklass). Kirjutasime tahvlile kõigi lõpetanute nimed. Kohal olid Elfriede
ja Hugo Leis, Helene Kuus, Mare Valge, Õie Harju, Eha Tarkus,
Kalju Kõiv ja Dominicus Leib.
Meenutasime, kuidas me õpetaja Eha Tarkuse käe all kooli kevadpeoks „Libahunti” harjutasime. Marta Avvus-Aedmäel oli
kaasas akordion, laulsime, tantsisime. Istutasime ka puu kooli
spordiväljaku äärde.
Kahjuks olin tänavusel kooli
aastapäeval 1945. aasta lõpetajatest ainsana kohal, vanim vilistlane registreerimislehtedel.
Koolil on palju sõpru, edukaid vilistlasi, kes kõik väljendasid soovi, et Kanepi gümnaasium jääks koolina kestma.
Maimu Mühlberg-Tinn,
Kanepi kooli vilistlane,
endine õpetaja
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APRILL 2009
Põlgaste
kultuurimajas

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Sületäis õnneõisi,teine terviselilli,
kolmas kaunite hetkede rõõmu!
MÄRTS
89
Kalju Reedi
Jõgehara küla
87
Alla Tuhand
Magari küla
86
Aliise Valge
Sõreste küla
Johanna Sõlg
Lauri küla
Salme-Renate Hallap
Erastvere küla
85
Elleonora Vaher
Närapää küla
Leida Reedi
Jõgehara küla
84
Harald Truija
Põlgaste küla
Jekaterina Sarik
Soodoma küla
83
Viktor Laan
Kanepi alevik
Haljand Ingver
Kaagvere küla
82
Endla Rüütli
Kaagvere küla
81
Leo Parras
Põlgaste küla
Anna Liivamägi
Kaagna küla
Kalju Oinus
Kanepi alevik
80
Marta Hark
Kanepi alevik
75
Heino Lina
Kanepi alevik
70
Helve Läll
Lauri küla
Ilmar Kreevan
Karste küla
65
Ülo Timmi
Koigera küla
60
Leo Vijard
Jõksi küla

85
Magda-Eherranda Teder
Magari küla
84
Miralda-Vilhelmine Sindi
Erastvere küla
83
Linda Mandel
Hurmi küla
82
Evelia-Elsbet Kütt
Kanepi alevik
81
Meinhard Suur
Lauri küla
Aime Iisma
Karste küla
Helmi Sikk
Kanepi alevik
80
Õie Tiisler
Lauri küla
Natalja Mõttus
Närapää küla
Vilma Masso
Erastvere küla
75
Vaike Ploom
Kaagna küla
70
Luule Viljaste
Kanepi alevik
65
Mati Ploom
Karste küla
Ants Pokk
Erastvere küla
Sirje Pokk
Piigandi küla
60
Koidu Põder
Kanepi alevik
Eve Haug
Piigandi küla
Evi Vestrik
Soodoma küla
Zinaida Pärn
Erastvere küla
Heli Raudnagel
Põlgaste küla
MAI
95
Elsa Kongo
Kanepi alevik
93
Voldemar Hurt
Põlgaste küla
90
Aino Kriveler
Rebaste küla
88
Kunda Reiman
Heisri küla
87
Eha-Elfride Ajalik
Kaagvere küla

APRILL
89
Ilse Müürsepp
Magari küla
Hugo Vares
Sõreste küla
86
Koidula Perv
Kooraste küla
August Õigus
Kanepi alevik

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

Marinel Vessmann
Kaagvere küla

Rannar Asi
Põlgaste küla

Sten-Martin
Suvinõmm
Soodoma küla

Ken Marten Soosaar

KANEPI TEATAJA

Tugevat tervist ja jõudu
kõikidele sünnipäevalastele soovivad
Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.

Avatud on Kanepi väikelaste
mängu- ja tegevustuba!

Vastsündinud
vallakodanikud

Põlgaste küla
Õnnitleme vanemaid!

86
Kaja Kerner
Põlgaste küla
85
Eldur Tiisler
Erastvere küla
84
Bernhard Külv
Jõgehara küla
Kalju-Johannes Lõo
Rebaste küla
Elfriide Ehte
Erastvere küla
Kaja Sikk
Magari küla
82
Evi Sults
Erastvere küla
Linda Pappel
Sõreste küla
Saima Tiisler
Piigandi küla
81
Heino-Leidur Kudu
Kooraste küla
Olga Paisnik
Kanepi alevik
80
Leili Annom
Lauri küla
Aita Kont
Erastvere küla
75
Malle Kurg
Kaagna küla
Hele-Malle Liin
Kanepi alevik
Ellen Asi
Hurmi küla
70
Arvo Jää
Hurmi küla
Elmur Koger
Soodoma küla
Leie Sikk
Hino küla
Milvi Hommik
Kaagna küla
65
Madis Sikk
Soodoma küla
Maie Tamm
Kaagvere küla
60
Henn Rammul
Põlgaste küla
Heino Kongo
Erastvere küla
Sirje Võitra
Sõreste küla
Eve Tillmann
Erastvere küla

Alates aprillist kutsub MTÜ Kanepi Kodupere kõiki lapsi
koos vanematega väikelaste mängu- ja tegevustuppa Kanepis.
Mängutuba on tore ja arendav vaba aja keskus nii lapsele kui
ka emmele–issile. See on koht, kus lapsel on võimalus rõõmsalt
aega veeta.
Mäng on laste peamine tegevus. Mänguga pannakse alus kogu tulevaseks eluks. Seejuures on asendamatud põnevad mänguasjad. Just mängukohta, toredaid mänge ja mänguvõimalusi
tahabki laste mängutuba oma suurtele ja väikestele sõpradele
pakkuda. Vanemad saavad lapsega mängida ning kui lapsed
mängivad, on vanematel võimalik kohvi juua ja juttu ajada.
Kanepi väikelaste mängu- ja tegevustuba on mõeldud beebidele ja väikelastele. Heategevuslik mängutuba toimib MTÜ
Kanepi Kodupere ning Kanepi avatud noortekeskuse koostöös.
Ootame väikelapsi koos emmede-issidega meie juurde
mängima teisipäeviti kella 10-11. Tegevus toimub tasuta.
Mängutuba on avatud Kanepi noortekeskuse ruumides Turu
tänav 6. Kohtumiseni!
MTÜ Kanepi Kodupere juhatuse liige
Kristel Kõiv

23. aprillil kell 18 jüripäeva
tähistamine, kell 20 disko.
30. aprillil kell 21 volbriöö
Põlgaste nõidadega. Nõidadel
on kella 22ni sissepääs prii.
8. mail kell 21 emadepäeva
pidu. Tantsuks mängib Raen
Väikene raadiost Elmar. Pääse
35 kr.
12. mail kell 17 konkurss
„Põlgaste kevadmemm 2009”,
käsitöönäitus, Põlva muusikakooli kontsert. Tasuta.
Emadepäeval möödub kümme aastat sellest, kui Põlgaste
kultuurimaja koos Põlgaste põhikooliga korraldasid konkursi
„Põlgaste vanaema”. Seda tiitlit
Laupäeval, 6. juunil
kell 19 toimub
Maantemuuseumi
siseõuel
Ugala suveetendus
„Charley tädi”
(lavastaja Taago Tubin).
Lavastuse tutvustus:
http://www.ugala.ee/repertuaar/charley.html

NB! 20. aprillist on Erastvere ja Kanepi raamatukogus inventuur.
Inventuuri ajal raamatuid
ei laenutata, aga kohapeal
saab käia lugemas ajalehti
ja ajakirju ning neid ka koju
laenata.
Heli Adamson

ANNI PUHKEMAJA
Mõnus koht heaks olemiseks, majakesse mahub
12-15 inimest, saab pidada saunaõhtuid ja sünnipäevi. Vaata www.annipuhkemaja.ee.
Info tel 550 7500 ja
siim@annipuhkemaja.ee.

Tähelepanu,
õpime!
Juba üle kümne aasta ärgitab
Eesti täiskasvanute koolitajate
assotsiatsioon Andras leidma
tublisid inimesi ja esitama neid
aasta õppija tiitli kandidaadiks.
Ettepanekuid ootame hiljemalt
15. juuniks kirjalikult ETKA
Andras aadressil Valge tänav
10, 11413 Tallinn. Taotlusvormi
leiab veebilehelt www.andras.
ee ning kandidaadi võib esitada
ka elektrooniliselt. Info: andras@andras.ee või tel 621 1671.

Kust leida infot
õpivõimaluste kohta

1. Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee
rubriigist „Õppijale” (täiskasvanute gümnaasiumis ja üldhariduskooli juures avatud õhtused või kaugõppe osakonnad
ning kutseõppeasutuse või
kõrgkooli tasemekoolitused).
2. Kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse
osakonnas on võimalik osaleda
erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja
www. hm.ee/tasutakursused.
3. Vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool, huvikool) on võimalik
osaleda erinevatel kursustel.
Info www.vabaharidusliit.ee.

Kuula ja loe!

•Vikerraadios on igal reedel kella 10–11 saade täiskasvanuharidusest.
•Raadio 4 eetris on igal teisipäeval kella 11.10–11.30 saade
„Ainult täiskasvanutele”.
•Ilmunud on ajakirja Õpitrepp
esimene number. Lugeda ja
kommenteerida saab seda www.
andras.ee ning paberkandjal on
Õpitrepp olemas kohalikus raamatukogus ja omavalitsuses.
Kati Käpp

kannab Tea Sohar, meie kodukandi põhikooli endine õpetaja,
aktiivne laulja ja käsitöömeister.
Tänavu kuulutasime koos
kohalike seltsidega välja konkursi „Põlgaste kevadmemm
2009”. Konkurss toimub 12.
mail kell 17 Põlgaste kultuurimaja saalis. Konkursil on kavas
seitse tegevust, mille tulemusel
selgitatakse välja kiireim, nutikaim ja loominguliseim vanaema, kes pärjatakse krooniga
„Põlgaste kevadmemm 2009”.
Kõikide emade ja vanaemade
austamiseks toimub Põlva muusikakooli õpilaste kontsert. Hiljem käiakse kohalike käsitöömeistrite näitusel.
Asta Puru,
Põlgaste kultuurijuht

Ettevõtjad!
15. aprilliks tuleb majandustegevuse registris registreeringu õigsust kinnitada.
Info vallasekretär Õie Põderi
käest või www.mkm.ee.

TEADE
MA Karjäär palub aprillikuu
jooksul tasuda senise vee- ja
kanalisatsiooniteenuse
kasutamise eest, sest vastavalt Kanepi vallavolikogu
18. detsembri 2008 määrusele kehtib uus hind alates 1.
aprillist 2009.
Alates maikuust vormistatakse arved uute hindadega.
Vello Saarman
Tel 797 6319

Otsin tööpäevadeks
lapsehoidjat
1,5aastasele poisile.
Tel 5676 4323.
Müüa SUHKUR
50kg kottides.
Hind 625 krooni kott.
Toome koju kätte.
Tel 550 7500.
KAUPLUS SOODOMAL
Soodoma 2/9
on avatud
IGA PÄEV kella 10-22.
Info tel 529 9558.
•Ostame kokku erinevates kogustes vanametalli/vanarauda.
•Teeme lammutustöid,
sh probleemsete mahutite, hoidlate, ehitiste lammutus.
•Ostame ka lammutatavaid objekte.
Vanametalli puhul võimalik meie masinad ja
transport. Suurtel kogustel erihinnad.
Personaalne pakkumine
teha e-posti aadressil:
e.r.p.grupp@gmail.com,
tel 5673 4234, 5302 5092,
Ragnar Põder.
Samas ostame ka võsa ja
lammutuspuitu.

Üritused Kanepis
23. mail kella 9–14 Kanepi valla
kevadlaat.
23. juunil Kanepi valla laulu- ja
tantsupäev Jõksi laululaval.
18. juulil kell 11 Raamatuküla
päev. Esinevad kirjanikud, kirjanikud jagavad autogramme,
raamatumüük, raamatuoksjon,
kuulutatakse välja kirjandusauhinna „Kanepine Hame” laureaat (www.raamatukyla.ee);
kell 19 vabaõhuetendus August
Weizenbergi „Sooharimine ja
südameharidus”.
11.-14. augustini tantsijate suvelaager Jõksi järve ääres. Laager lõpeb tantsulise ja humoristliku näitemänguga noortest ja
noortele.

Osalege konkursil
„Kanepi – minu
koduvald”!

Kanepi Teatajas ilmus üleskutse Kanepi valla praegustele
ja endistele elanikele võtta osa
omaloomingukonkursist, mis
on pühendatud valla 70 aasta
juubelile. Töid on laekunud,
aga on tulnud ka vastukaja, et
kõik kirjutajad pole jõudnud
oma mõtteid kirja panna. Sestap pikendame tööde esitamise tähtaega 30. aprillini.
Parimate tööde autoreid autasustatakse 23. juunil, mil toimub valla jaanipidu.
Palve seltsidele ja seltsingutele: levitage üleskutset oma
kandi inimeste seas! Tulevikus tahame paremad tööd
kaante vahele koondada ja kogumiku välja anda.
Ülle Sillamäe
Kanepi vallavalitsus kustub
üles kõiki Kanepi valla elanikke, kes kirjutavad, joonistavad, pildistavad, osalema konkursil „Kanepi –
minu koduvald”.
Eesmärk on pakkuda valla
praegustele ja endistele elanikele võimalust jagada oma
mõtteid kodukoha väärtustest,
kodust, perekonnast ja elupaigast.
Hinnatakse loomingulisust,
head ideed ning vaimukust.
Hindamisel võetakse arvesse
osalejate vanust.
Konkursile oodatakse kodupaigateemalisi luuletusi, kirjandeid, esseid, joonistusi, fotosid. Tööde pealkirjad võib
mõelda ise, aga võib kirjutada
ka vallavalitsuse pakutud teemadel.
Tööd palume saata või tuua
30. aprilliks märgusõnaga
„Konkurss” aadressil Turu 2,
Kanepi vallavalitsus;
e-post: vald@kanepi.ee või
seltsimaja@kanepi.ee
(teemaveergu kirjutage märgusõna „Konkurss”).
Töö juurde märkige oma nimi,
elukoht, vanus, õppeasutus ja
töö pealkiri.
Täpsem info tel 5561 2427.

MÄLESTAME
ÕIE SCHMEIMAN
3.10.1928–1.02.2009
Sõreste küla

HILJA KLING
5.08.1923–7.03.2009
Erastvere küla

ARMILDA VASSER
10.09.1919–3.02.2009
Sõreste küla

VOLFRIID SARIK
8.03.1927–9.03.2009
Soodoma küla

ALEKSANDER TURU
26.03.1926–13.02.2009
Erastvere küla

HELJU HIRSCHON
20.01.1922–27.03.2009
Kooraste küla

AINO JÄNES
3.03.1933–5.03.2009
Magari küla
Järgmine Kanepi Teataja ilmub juunis.
Artikleid ootan vallamajja või e-posti aadressil
kanepi.teataja@mail.ee. Tiiu Leppikus.

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.

