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Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht

Vallavolikogus
Vallavolikogu istung
toimus 21. mail.
Päevakord:
1. Valla kultuuriasutuste tööst
suveperioodil.
2. Suviste noorte töö- ja puhkelaagrite korraldamisest vallas.
3. MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskuse tööst.
4. Arengukava muutmise ettevalmistamisest.
5. Kohanimede määramise korra
kinnitamine.
6. Koerte ja kasside pidamise
eeskirja esimene lugemine.
7. Vallavara valitsemise korra
muutmine.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahvi 22 lõike 1
punkti 6 alusel.
§ 1. Avaliku enampakkumise
teade.
Muuta vallavara valitsemise
korra paragrahvi 78 lõike 1 sõnastust järgmiselt: avaliku
enampakkumise kohta avaldatakse teade valla kodulehel või
maakondlikus ajalehes või
Ametlikes Teadaannetes, vajaduse korral ka ühes üleriigilises
ajalehes 14 tööpäeva enne
enampakkumise toimumist.
§ 2. Määruse jõustumine.

8. Katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.

9. Vallavara võõrandamine järelmaksuga.

10. Arvamuse andmine geoloogilise uuringuloa väljaandmise
otsuse eelnõu kohta Sõreste IV
uuringuruumis.
Otsustati nõustuda geoloogilise uuringuloa väljaandmisega
Sõreste IV uuringuruumis OÜle
RaKa Kaevandused.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER
•Istungi materjalidega saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis, valla
raamatukogudes ja valla veebilehel
www.kanepi.ee.

juhendusel, samuti lastekoor 23
lauljaga Tiit Raua juhendusel,
Kanepi seltsimaja segakoor Kalev Lindali ja koorivanem Vaike
Kottisse juhendusel.
4.-5. juulil on Kanepist Tallinnas viis kollektiivi ja laulupeorongkäigus marsib üle saja
peolise.
5. juunil saavad laulupeokollektiivid Otepääl kätte sinimustvalged kandelipud.

Eesti 25 kaunimat raamatut
on näitusel Kanepis
Eesmärgiga väärtustada kaunist raamatut kui vaimse kultuuri kandjat, valisid Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti trükitööstuse
esindajad taas välja möödunud
aasta kauneimad raamatud.
Esimene raamatukujundusvõistlus toimus Eestis 1958. aastal. Konkurss taaselustati 1998.
aastal ning toimus tänavu juba
üheteistkümnendat korda.

Hea vallarahvas!

Otsustati määrata kinnistu Jakabi 25 sihtotstarbeks maatulundusmaa nimetustega Jakabi
ja Alajaama ning kinnistu Robso-Jaan II sihtotstarbeks maatulundusmaa nimetusega Robsojaani ja elamumaa nimetusega Mäepealse.

Laulupeole!
Kanepi vallast sõidab laulupeole nii lauljaid kui karahvatantsijaid.
Tantsurühmadest
tantsivad suurel peol naisrühm
Kanapää Keerutajad ja gümnaasiumi segarühm Kanepi Trukkijad. Mõlemale rühmale õpetas
tantsud selgeks Andre Laine.
Tema juhendusel tantsib peol ka
Kagu Kabujalakõstõ rühm.
Laulupeole pääsesid mudilaskooride tihedas konkurentsis 26
1.-4. klasside lauljat Piia Jõksi

Vallavanema
veerg

Määrus jõustub 25. mail 2009.

Otsustati müüa kinnistu Põlgaste Kultuurimaja OÜle Lõuna-Eesti Varahaldus 100 000
krooniga. Kinnistu eest tasumine toimub vallavalitsuse arvelduskontole vastavalt graafikule.

Võitnud trükised osalevad
maailma kauneimate raamatute
konkursil Leipzigis, samuti eksponeeritakse valikut Frankfurdi,
Göteborgi ja Balti raamatumessil. Eesti Rahvusraamatukogu
koostab aasta kauneimatest raamatutest rändnäituse.
Juunikuus on võimalik näitust vaadata Kanepi raamatukogus, samuti on näitus eksponeeritud Kanepi 2. raamatupäeval – 18. juulil.

19. aprillil olid palutud Põlgaste kultuurimajja vastuvõtule Kanepi valda eelmisel aastal
sündinud lapsed ja nende vanemad. Eelmisel aastal sündis Kanepis 25 mudilast, neist 10
poissi ja 15 tüdrukut. Tervituskontserdiga esinesid lasteaialapsed. Väikesed vallakodanikud said kingituseks pildialbumi ja pisikese seljakoti. Soovime, et kõikides peredes jätkuks südamesoojust, hellust ja armastust laste kasvatamisel!
ÜLLE SILLAMÄE, kultuuri- ja spordinõunik

Kanepi gümnaasiumi abiturientide
muljetavaldav käsitöönäitus
Abiturientide kunstinäituse
selle aasta teemaks oli tarbekunst. Suure lapitekiga sai hakkama Taivi Oja ja Mariia Ladva
kudus vaiba kangastelgedel. Anneliis Pähnil valmis suur heegeldatud kaheksajalg. Joonas Tagel
sai tantsuhuvist idee valmistada
pastlad. Keiu Tamm õmbles riideribadest ussi, mis on suurepärane mänguasi lastele. Kadi Seeme liivapistes kleit paistis silma
arhailise lõike ja materjalikäsitluse poolest. Taaskasutusideest
lähtus Hip Kõiv teksajaki uuele
elule aitamises. Ta muutis jaki
lõiget ja kaunistas seljaosa kelti
paelornamentikas masinatikandiga. Signe Ladva fimomassist
näo, käte ja jalgadega nukud olid
väga oskuslikult valmistatud.
Pille Kukk leidis, et on huvitav
kahe vardaga kindaid kududa.
Egle Kaljula kudus sokid. Aili
Väroneni õlimaal sai ka suurepärase pildiraami. Egle Rüütli
valmistatud Siksäla kalmeleiust
inspireeritud hõbespiraalide,
värvilise kõlapooga ja tuttidega
kaunistatud valge täisvillane

Kutsume kõiki osalema
27. juunil kell 11
Kanepi gümnaasiumi
staadionil toimuval

Kanepi valla
perepäeval.
Kavas on sportlikud võistlused, töötoad ja meelelahutus
igas vanuses pereliikmetele
(teatevõistlused, batuut, kostüümides sumomaadlus, suusatamine, jalgpall, laastumaal, näomaalingud, karaoke, Light & Love, DJ-telk).
Päeva lõpetab noorteõhtu
kell 21 Põlgaste laululaval.
Tule, veeda tore päev koos
pere ja sõpradega!
Korraldavad Kanepi noortekeskus ja sõbrad.
Info tel 5395 7584,
517 2799, 508 6324,
www.kanepiank.ee.

Tänavusel Kanepi kevadlaadal oli rekordarv müüjaid. Müügiplatse
mõõdeti gümnaasiumi staadionil välja sadakond. Vilust ja tuulisest
ilmast hoolimata oli laadalisi palju. Kaupa oli hanepoegadest
kutsikate ja istikutest turukaubani. Eriti hästi osteti istikuid ning
toidukaupa – suitsuliha, pagaritooteid.
Laadaprogrammi täitsid igal täistunnil tantsijad ja lauljad: esinesid
Kanepi, Põlgaste, Saverna rahvatantsijad, Andre Laine tantsijad,
Kanepi segakoor. Esmakordselt astusid rahva ette ka veebruaris
tegevust alustanud Kanepi line-tantsijad, kelle publik suure aplausiga vastu võttis.
Laadajuttu ajas Silvi Jansons Võru kultuurimajast Kannel, programmi juhtis Ivari Saare.
ÜLLE SILLAMÄE
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sõba on tõeline meistriteos, ajalooline tagasivaade tekstiilikunstile.
Poiste tööd olid enamikus
puidust. Juhan Püü maalis
pintsliga puidule. Tauri Kirsipuu
ja Ahto Oja ühistööna valminud
maal on koguni ära kingitud. Ardi Kikerman kaunistas kirevalt
ühe servamata laua, Ergo Adamson valmistas praktilise puidust
ajamasina, Risto Raig ehitas
käepärastest materjalidest saunanagi. Egon Kompuse kaunistas restaureeritud tooli, Tamar-

Tormi Tiisler tegi kantrauast
riiuli.
Abiturientide eriline tänu
kuulub maavanem Priit Sibulale
ja luuletaja Contrale, kes tulid
hea meelega näitusest osa saama
ja tööde kohta arvamust avaldama. Priit Sibul andis lõpetajatele
soovituse, et peab õppima ennast
rohkem kiitma, sest valminud
tööd olid palju paremad, kui
autorid rääkida julgesid.
ELE KÕIV,
kunstiõpetaja

Kanepis on tantsuoskust
ikka väärtuseks peetud
Kaks aastat on olnud Kanepi
gümnaasiumi tunniplaanis õppeaineks tantsimine. Just tantsimine on viimastel aastatel olnud
Kanepi gümnaasiumi noorte parim vaba aja veetmise võimalus.
„Koolitantsul” on Kanepi noored osalenud juba kuuel aastal.
Populaarsed on olnud tantsuetendused koolis ja noorte tantsulaagrid. Jõksi järve ääres ja
mullu Põlvas toimunud laagrid
lõppesid suurepäraste etendustega. Tantsimise hingeks ja õpetajaks on olnud Andre Laine. Juba
õppimise kõrvalt juhendas ta nädalavahetustel mitut tantsu- ja
võimlemisrühma, kaks viimast
aastat on aga põhikohaga meie
kooli tantsuõpetaja. Edukad olid
ülesastumised „Koolitantsul”,

lisaks pääses tantsupeole mitu
Andre juhendatavat rühma: Kanepi naisrühm, koolist segarahvatantsurühm, Põlvast Meie
Stuudio võimlemisrühm ja Kagu
Kabujalakõsõ, kus osalevad ka
meie valla noored. Andre on Tallinnas tantsupeol naisrühmade
assistent.
Suvel toimub Andre juhendusel Jõksi järve ääres tantsulaager. See lõpeb humoristliku
etendusega „Linnast ära ehk nädalaks maale”. Selles osalevad
kõik Andre Laine juhendatavad
tantsurühmad Kanepist, Põlvast,
Tilsist, Varstust.
Kõik on oodatud 14. augustil kell 19 Jõksi järve äärde.
TIIU LEPPIKUS

Võidupühal, 23. juunil
kell 11 asetatakse
Kanepi Vabadussõja
ausamba juurde
pärjad ja lilled.
Võidutuli tuuakse
Jõksi järve äärde
jaanitulele.

Kevadest saab kohe suvi. Suvel on rohkem mahti
kultuurisündmustel osaleda, nii on ka Kanepi valla
selle suve kultuurikalender
õige sisutihe. On rõõm, et
Kanepist pääses nii palju
kollektiive laulu- ja tantsupeole.
Jaanipäeval tähistame
valla 70. sünnipäeva, peame külapäevi ja noortelaagreid.
Raamatuküla
päev toimub seekord veelgi suurejoonelisemana, külalisi oodatakse rohkem ja
kaugemaltki kui mullu.
Kultuur tuleb koju kätte,
olgem siis aktiivsed seda
võimalust kasutama.
Seltsimajas on ehitustööd lõppenud, jätkub maja
sisustamine.
Eakamatele inimestele
mõeldes valmib Põlgaste
pansionaat, kus on kahekohalised toad esialgu 22 inimesele. Eelkõige pakume
võimalust oma valla elanikele, kes on varem kasutanud seda teenust naabervaldades.
Konkursiga pansionaadi
juhatajaks valitu komplekteerib ise töötajaskonna.
Esialgu leiab tööd 5-6 inimest, kuid tulevikus on
võimalik pansionaadil Põlgaste koolimaja ruumidesse laieneda.
See koolikevad jääb
Põlgaste kooliperele viimaseks, küll jätkab tegevust Põlgaste lasteaed.
Koolilõpetajatel on eksamite järel vaja teha tähtis
otsus, milline tee valida.
Õppige eriala, mida saate
kasutada nii maal kui ka
linnas! Kaugtöövõimalused üha laienevad ja ilus
koduümbrus maal pakub
igapäevaseks lõõgastumiseks häid võimalusi.
Kanepi ümbruse kaunis
loodus, järved ja metsad
meelitavad üha enam linnarahvast maale. Väärtustame siis seda, mis meile
nii igapäevane on.
Ilusa kodu konkursil selgitame välja meie valla
kauneima kodu.
Maainimesed on alati
oma toidulauale põllult ja
metsast lisa kogunud, eks
nii ole sellelgi aastal.
Mõttetalgute ajal olid
noored aktiivsed oma ettepanekuid tegema. Püüame
nii mõnegi hea idee ellu
viia, noorte algatus on tänuväärne.
Õpilasmaleva rühmad
pakuvad ka tänavu 60 õpilasele organiseeritud tegevust ja vaba aja sisustamise
võimalust.
Rõõmsat suve ja päikest
kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Põlgaste jäätmejaam
Põlgastes Mahta Kütuse
tankla juures on avatud
E–P kella 8–17.
Kanepi gümnaasiumi järjekordne 9. klass valmistub
lõpueksamiteks. Pildil on nad koos klassijuhataja Maive
Toropiga.

Jäätmejaama haldab
Epler&Lorenz.
Info tel 516 5859.
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Kuni su küla veel elab...

Kaagvere külas Hino talus elab
kunstnike pere
ühisnimetusega hinokad
Maalikunstnik Epp Margna ja fotokunstnik Toomas Kalve kodus käib aktiivne elu. Huvilised saavad tegelda kunstiga,
valmistada loodustooteid, võtta osa mitmest projektist.
Üks põnev projekt on praegu käsil:
„Eluterve elu terve elu”.
Projekt on MTÜ Hinokad järjekordne
tegevuste kogum, mis on kantud ideest, et
mitu suudavad rohkem kui üks. Mõttelaadilt ja tegevuselt sarnaseid ühendusi ja isikuid kokku kutsudes tahab ka MTÜ
Hinokad oma teovõimet mitmekordistada.
Koolitus ja tulevikustrateegia väljatöötamine on tähtis osa noore MTÜ kasvamisel. Sihtrühm on liikmed ise, eesmärk on
luua koostöövõrgustik erinevate kodanikuühenduste vahel Lõuna-Eestis. Ideetalgute käigus on plaanis välja töötada keskkonnahoidlikku mõtteviisi toetava õppeekspositsiooni „Eluterve elu terve elu”
ideekavand. See oleks alus pikemale teavitusprojektile säästva arengu teemadel.
Koostöös tugevneme nii meie kui ka meie
partnerid ja eelkõige võidavad kohalikud
noored.
Et Hino talu tegemisi paremini mõista,
uurisin Epp Margnalt nende siiajõudmise
lugu.
Millal tulite Kaagvere külla?
Me kolisime Hino tallu 2000. aasta suvel. Üürisime sinnamaani üht talukohta
Vastse-Kuuste vallas, aga kuna oli selge,
et selle talu omanik oma kohta meile ära

ei müü ja linna me elama kolida ei taha,
siis otsustasime päris oma koha leidmisse
panustada.
Kuidas leidsite sobiva talu?
Nagu arvata võib, ei käinud see lihtsalt.
Vaatasime päris hulga kohti läbi ja Hinole
sattusime lõpuks ühe Tartu kinnisvaramaakleri pakkumisi vaadates. Siis oli kohe
selge, et see ongi õige koht, vaatamata
rinnuni kasvavatele nõgestele ja maja ümber lokkavale võsale. Et Toomas käis siis
ja käib nüüdki Tartusse tööle, olime pisut
murelikud sellepärast, et vahemaa Tartuga
pikeneb, aga see oli ainult kohanemise ja
logistika paikaloksumise asi. Kõik sujus
ladusalt. Lapsed hakkasid Kanepis koolis
käima ja kui ei olnud rattasõiduhooaeg, sai
ka Toomas hommikuse koolibussiga kenasti Kanepisse ja sealt juba edasi Tartusse, kus ta kõrgemas kunstikoolis fotoosakonnas õpetab. Töö kõrgkoolis ei võta
siiski kogu Toomase aega. Töörütm on sätitud nii, et saaks ennast pühendada ka
fotoloomingule ja näitusetegevusele. Mina olin niikuinii vabakutseline kunstnik,
töötasin kodus ja sain samas ka kodu köetud ja majandatud.
Kuidas küla teid vastu võttis?
Külaellu sulandumine käis aktiivsete
pensionäride kaudu. Nad vedasid siis ja
veavad nüüdki kohalikku külaseltsi ja korraldavad külaelanike kokkutulekuid. Me
ei saa ennast siiski liiga aktiivseteks külaelus osalejateks pidada. See on tingitud

omaenda tegemiste rohkusest, aga ka osalemisest muudes kodanikualgatuslikes ettevõtmistes. Kolm aastat tagasi sai loodud
ka MTÜ Hinokad. Meie tegevuses on esikohal keskkonna ja kunsti valdkonda kuuluvad ettevõtmised, nii noortele suunatud
kui ka muus võtmes.
Üks põhjus, miks külaelus kaasalöömine nõrgaks on jäänud, on ka laste ja
noorte vähesus külas. Et meil on peres neli
tütart, oleme oma tegemistes otsinud väljundeid neile ja nende huvide arendamiseks.
Külaeluga on rohkem seotud meie eelmisel aastal algatatud Kanepi raamatuküla
ettevõtmised. Jäädes ikka oma „kultuurikesksete liistude” juurde, tahame ennekõike elavdada kultuurielu Kanepi piirkonnas
vaimu teravdavate sündmuste ja kohtumiste korraldamisega.
Paikkonnaga ei kohaneta üleöö, selleks
kulub aastaid. Hino muutub koos meiega
ja meie koos Hinoga. Kanepi ajaloolise
Võrumaa osana on tinginud paljude meiegi ettevõtmiste seotuse Võru kultuuriruumiga. Samas annab suhteline lähedus Tartule võimaluse ka laiemalt rakendust leida.
Kel on hinokate tegemiste vastu rohkem huvi, leiab nad kodulehelt www.hinokad.ee.
Kunstnike tegemisi uuris
ÜLLE SILLAMÄE

Kuku tammel tehti talgutel korrastustöid
16. mail toimusid muinsuskaitse seltsi üleskutsel pärandkultuuriobjektide korrastamise talgud. Emujärve maaja taarausuliste koda kuulutas
sel puhul välja talgud hiiepuu
Kuku tamme juures. Kuku
tamm (arheoloogiamälestis,
reg. nr 10971) asub Kanepi
vallas Karste külas Kuku kinnistul.
Kirjandusmuuseumi materjalidest võib lugeda, et tegemist on olnud kuuemeetrise
ümbermõõduga suure puuga,
sealse kandi kuulsaima hiiepuuga. Tänaseks on väärika
puu elujõud raugenud. Koha

pühadus säilib aga ka siis, kui
hiietamm murdub või kuivab.
Vana pühapuu asemele kasvanud puud peekse samuti pühaks.
Kuku tamme ümbrus puhastati kuivanud vaarikatest ja
muust risust. Suur oli talguliste
rõõm, kui koristustööde käigus
avastati, et Kuku tammel on
kaks elujõulist noort poega.
Mõlemad said tähistatud. Samuti alustati pühapaika ümbritseva lihtsa piirdeaia ehitust.
Lisaks leidsime ühelt mahavarisenud vana tamme tüükalt
noore pihlakavõsu.
Looduslikke pühakohti võib

pidada siinse põliskultuuri lahutamatuks osaks. Sellele vaatamata on nende järkjärguline
taandumine elavast kultuuripildist alanud ammu. Paljud
neist hävitati võõraste isandate
käsul juba mõisaajal, arvukatele pühapaikadele on saanud
saatuslikuks põllumehed–tavalised inimesed, kelle jaoks on
esmatähtis maast saadav tulu.
Paljud looduslikud pühapaigad ei ole aga hävinud, vaid on
lihtsalt unustusse langenud,
sest aja- ja kultuurimurrangute
tõttu pole teadmised ja tõekspidamised ühelt põlvkonnalt
teisele edasi kandunud. Ehkki

ajad on muutunud, pole pühapaigad siiski kaotanud oma
tähendust ka praeguses Eestis.
Vastukaaluks linnastumisele ja
rahamaailmale on ühiskonnas
märgata ka loodust, keskkonda
ja traditsioone toetavaid väärtushinnanguid. Väärtusi, mis
asuvad ajaloolistes looduslikes
pühapaikades või on nendega
seotud, tuleb hoida ja kaitsta.
Ilma ajalooliste looduslike pühapaikadeta poleks me enam
põlisrahvas oma külas, kihelkonnas ega Eestiski.
EPP MARGNA

Püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi
tegemise aeg on kuni poolteist kuud
Alates 1. oktoobrist 2008 muutus
püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi tegemise kord.
Püsiva töövõimetuse tuvastamist ning
puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste
määramist taotlev tööealine inimene (16aastane kuni vanaduspensioniealine) peab
täitma
mahuka
ja
üksikasjaliku
ekspertiisitaotluse vormi ning esitama
selle elukohajärgsele pensioniametile.
Enamikul juhtudel kulub ekspertiisi
tegemiseks kuni poolteist kuud.
Miks nii kaua?
Sotsiaalministri määrustega on kehtestatud kindlad tähtajad, mille jooksul
tehakse vajalikud toimingud:
° hiljemalt kümne päeva jooksul,
arvates ekspertiisitaotluse saamisest,
küsib pensioniamet taotluses viidatud
arstilt isiku terviseseisundi kirjelduse;
° hiljemalt järgmise kümne päeva jooksul koostab arst nõutud terviseseisundi kirjelduse ja saadab selle pensioniametile;
° hiljemalt viieteistkümne tööpäeva
jooksul, arvates ekspertiisiks piisavate
andmete saamisest, teeb pensioniamet
püsiva töövõimetuse ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise või tuvastamata jätmise otsuse. Sellesse protsessi

kaasatakse ekspertarst, kelle arvamus on
otsuse tegemisel ülimalt tähtis.
° hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul, arvates ekspertiisiotsuse tegemisest,
teavitab pensioniamet otsusest nii isikut
kui ka terviseseisundi kirjelduse esitanud
arsti.
Erisus: Kui isik on taotluse esitamise
päeval haiguslehel, siis tehakse otsus
kiiremini, hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
Otsusest teavitatakse hiljemalt viie päeva
jooksul.
Ülaltoodud ajagraafik peab paika juhul,
kui kogu esitatud informatsioon on
ekspertiisi tegemiseks piisav. Kui aga andmeid või dokumente on vaja täiendada,
siis on selleks kehtestatud oma tähtajad,
mistõttu kogu protsess pikeneb.
Niisiis: ° kui esitatud terviseseisundi
kirjeldus on puudulik, siis hiljemalt kümne päeva jooksul pärast ebapiisavate andmete saamist küsib pensioniamet arstilt
isiku kohta täiendatud terviseseisundi kirjelduse või andmeid või dokumente;
° hiljemalt järgneva kümne päeva jooksul esitab arst täiendatud terviseseisundi
kirjelduse või puuduvad andmed või dokumendid;
° puuduvate andmete või dokumentide

esitamiseks või arsti vastuvõtul käimiseks
annab pensioniamet ekspertiisi taotlejale
tähtaja, mille määramisel arvestatakse
asjaolu, et arsti vastuvõtule pääsemiseks
võib olla pikk järjekord;
° mõnel juhul lisandub ka aeg puude
ekspertiisiks vajaliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.
Pensioniameti määratud tähtaegadest
tuleb kinni pidada, sest lisaandmeid ei
küsita asjata. Kui neid õigel ajal ei saada,
menetlus lõpetatakse. Et seda vältida,
peab kindlasti meeles pidama, et kolme
kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist tuleb käia pere- või raviarsti vastuvõtul. Nii on arstil teie tervise kohta piisavalt andmeid ja ka ekspertiisitaotluse menetlemine ei veni talumatult pikaks.
Pikenenud menetluse tõttu inimene
rahas otseselt ei kaota, kuid kordusekspertiisi korral võib tekkida vahe pensioni
või toetuse igakuises maksmises ja raha
makstakse välja tagantjärele.
ELVE TONTS,
sotsiaalkindlustusameti
avalike suhete juht
Tel 640 8123, 5342 0280,
elve.tonts@ensib.ee

Kortermaja hoovis särab nägus grillimaja.

Kaagvere-Karste
külaselts saab uue
hingamise
Kanepi – Otepää maanteel
on üks teeviit, mis juhatab teelisi õigesse kohta. Pärast
Kaagvere bussipeatust tuleb
kurepesaga elektripost, mille
juurest tuleb külla sisse pöörata. Külaseltsi maja jääb kurgede nokaulatusse.
Kortermaja ühes korteris on
tehtud korralik remont, hoovi
peal särab nägus grillimaja.
Aili Pettai on üks aktiivsetest külaseltsi liikmetest, kes
kannab hoolt projektide eest ja
selle eest, et külainimestel
oleks õdus kokkusaamiskoht.
Külaselts alustas tegevust
2001. aastal. Aili meenutab, et
maja ümbrus oli toona väga
kole. Koristustööd alustati
paar aastat tagasi. Vanad haiged puud võeti maha, ümbrus
tehti valla abiga korda. Siinkohal on Ailil tänusõnad edasi
anda Aare Platole ja Aivar
Lutsule.
Siin maja taga oli väga suur
prügimägi. Suur osa prügist
veeti ära, toodi liivakate peale.
Korteri all on kelder. Päev otsa
kandsime keldrist välja pudeleid, riideid, lapsevankreid,
kaltse, igasugust kraami. Keldrile veel kasutust pole leitud.
Külakeskuse kasutada on üks
kolmetoalisest korterist. Hoovi
peal on õdus grillimaja, mis
mahutab paarkümmend inimest, lõkkeplats, laste mänguväljak, mis pole küll kõige
uuem, aga ajab asja ära. Koos
käiakse vähemalt kord kuus,
mõnikord ka rohkem. Paljud
käivad ka Kanepisse päevakeskusesse, kuid seal saavad
kokku ainult naised. Aili tõdeb
uhkusega, et Kaagvere-Karste
külaseltsi kokkusaamistel käib
ka mehi. Kui tähistatakse naistepäeva, siis on ikka tõeline
naistepäev – lilled ja puha. Aga
mehekätt on vaja ka remonditöödel. Kui puukuuri uks irvakile vajub, on naisterahval seda väga raske korda teha. Mehed tulevad appi ja töö saab
kiiresti tehtud.
Külaseltsis toimuvad kohviõhtud, tähistatakse sünnipäevi,
kalendripühasid jne. Kooskäimised on ikka päevasel ajal,
kuid remonttööde tõttu on viimasel ajal kokkusaamised har-

vaks jäänud.
Möödunud aastal käis siin
neli kuud Kanepi massöör kohapeal. Rahvast oli ikka palju
– kuni 18 inimest. Pensionäridele kehtis soodushind. Mõni
firma andis oma töötajale aga
pool tuhat krooni, et luud-kondid ikka raskele tööle vastu
peaksid.
Nüüd sai remont valmis.
Veel ei tea, kas töö võetakse
vastu või mitte. Kohe käivitub
ka teine projekt, mis on külaseltsi sisustuse hankimise kohta kirjutatud.
Algusaastatel toimetas siin
väga aktiivselt Maria Drenkhan. Kui tema siit kandist ära
läks, tuli ju tegevust jätkata.
Aili on seisukohal, et külavanema amet nõuab ikka teatud
pühendumist ja teadmisi. Külavanemaks valiti Eve Maat.
Aili lisab tagasihoidlikult, et
tema ainult aitab. Aga vallamajas käib arengunõunik Enn
Ruusmaaga projektiasju ajamas ikkagi Aili.
Tänu projektist saadud rahale ehitati seltsikorterisse uus
ahi ja pliit.
Suuremad kokkusaamised
on ikka olnud jaanipäeval, siis
tulevad ka noored koju. Külakokkutulekutele koguneb aga
kuni neli-viissada inimest.
Järgmisel aastal möödub viimasest kokkutulekust viis aastat, siis peakski külarahva
uuesti kokku kutsuma.
Külas on sadakond hinge,
aga seltsitegevuses osaleb aktiivselt paarkümmend inimest.
Aili arvates on üks põhjus see,
et paljud käivad tööl ja neil ei
jää aega. Kaagvere inimeste
peamised tööandjad on Otepääl asuvad ettevõtted.
Kui möödunud aastal sidekontor veel alles oli, siis oli
ikka inimesel põhjust välja tulla, teistega juttu ajada, uudiseid kuulata. Praegu ütleb Aili,
et on täielik vaikus. Mitte midagi ei toimu, kedagi ei näe.
Ehk nüüd, kui seltsi ruumid
saavad peale uue kuue ka uue
sisu, võtab rahvas taas tee jalge
alla, et seltsis ühiselt küla asja
ajada.
Kaagvere-Karste külaseltsis käis ÜLLE SILLAMÄE

Politsei hoiatab
Viimasel ajal on Eestis üritatud inimeste tunnetele rõhudes
raha välja petta. Petuskeem on selline: kelm helistab ohvrile,
tutvustab end politseinikuna (Eesti või ka välismaa) ja räägib,
et tema lähedane on põhjustanud liiklusõnnetuse, milles on
keegi raskelt viga saanud, või on lähedane kedagi peksnud.
Seejärel nõutakse kriminaalmenetlusest hoidumiseks või kannatanule maksmiseks ohvrilt kohe suuremat summat sularaha.

Kui keegi pöördub teie poole sellise rahanõudmisega,
ärge kelmidele raha makske!
Kindlasti helistage kohe politsei
tasuta lühinumbril 110.
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Noortekeskuses
Suvel viime noortekeskuse
tegevuse majast välja. Seoses
sellega on noortekeskuse ruumid 1. juunist kuni 31. augustini suletud. Kui tekib soov
sel ajal noortekeskust külastada, palun anna teada Annikale
tel 517 2799.

JUUNI
•6. ja 7. juunil õppevisiit
Venemaale.
•8.-21. juunini tegutsevad
Kanepi valla õpilasmaleva
I rühm ja Põlgaste rühm.
Rühmajuhid on Eha Sööt,
Teet Tali ja Annika Ladva,
rühmajuhtide abi Kea
Koorm.
•27. juunil kell 11 Kanepi
valla perepäev Kanepi
gümnaasiumi staadionil;
kell 21 noorteõhtu Põlgaste laululaval. Korraldab
Kanepi valla õpilasmalev.
•28.-30. juunini Eesti avatud noortekeskuste ja Varaaida suvepäevad Kopra
talus Viljandimaal.
JUULI
•11. juulil rannavõrkpalliturniir Jõksis. Info Steven
Kongolt.
•13.-25. juulini tegutseb
Kanepi valla õpilasmaleva
II rühm. Rühmajuhid on
Mari Rüütli, Annika Ladva, rühmajuhtide abi Kea
Koorm.
•29.-31. juulini PÕMi
kokkutulek Saarjärvel.
AUGUST
•4.-7. augustini noorte
omaalgatuslik
projekt
„ESTRUS” Kanepis Jõksi
järve ääres. Osalevad vene
ja eesti noored. Korraldavad Tartu Tähe ja Kanepi
noortekeskuse aktiiv. Projekti juht on Triin Raudoja.
•7. augustil kell 20 noortelaagri „ESTRUS” etendus.
•12. augustil noortepäevad Põlvas.
•18. ja 19. augustil noorte
omaalgatuslik ühisprojekt,
Põlvamaa noortekeskuste
suvekool „Noorelt noorele” Mesipuu talus.
Täpsem info:
tel 5395 7584-Teet Tali,
tel 5910 1545-Mari Rüütli,
tel 517 2799-Annika Ladva.

Tantsu- ja muusikaetendus „ESTRUS”
Jõksi järve ääres
Sel suvel on ainulaadne võimalus osaleda tantsu- ja muusikaetenduses „ESTRUS”. See
räägib noorte elust Eestis. Noored valmistavad kõik ise, dekoratsioonidest tantsude ja muusikani. Kogu etendus luuakse ühiselt neljapäevase laagri jooksul.
Projekt toimub koostöös Tähe
noorteklubi ja Kanepi valla
noortekeskusega. Meid toetab
Euroopa Noored Eesti büroo.
Projektijuht Triin Raudoja ütles,
et Tartu ja Kanepi noortekeskuse koostöö on olnud edukas.
Koos tehti 2007. aasta suvel
Jõksi järve ääres tantsuetendus
„Jää ellu!” ja 2008. aasta suvel
korraldati Eesti esimene showtantsupidu Põlvas Intsikurmu
laululaval.
Ootame kõiki 13- kuni 30aastasi noori 4.-7. augustini osalema tantsulaagris ja kaasa tegema etenduses. Tule ja muuda
oma suvi meeldejäävaks!
Lisainfo www.kanepiank.ee.
Ootame kõiki 7. augusti õhtul Jõksi järve äärde kaasa
elama etendusele „ESTRUS”.
JANE KIRSIPUU
Kanepi ANK
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Direktsiooni vastuvõtt tublimatele õpilastele
18. mail toimus järjekordne Kanepi
gümnaasiumi tublimate õppurite, sportlaste ja tantsijate austamine. Klassijuhatajate ja aineõpetajate tehtud ettepanekute põhjal oli ligi kolmandik õpilasi nii tublid, et väärinuks esiletõstmist. Seekordseteks väljavalituteks
osutusid järgmised väga tublid õpilased.
Sel aastal on meil gümnaasiumi lõpetajate hulgas kolm medalitaotlejat:
Hip Kõiv ja Anneliis Pähn taotlevad
kuldmedalit, Egle Rüütli hõbemedalit.
Egle valmistas suurepärase lõputöö
kunstiõpetuses. 12. klassist olid veel
väga tublid Joonas Tagel, kes pälvis
tunnustust tantsukultuuri edendamise
eest Kanepi gümnaasiumis, ja Aili Väronen, kes sai Eesti Rahva Muuseumi
joonistusvõistlusel 1. koha ja tegi suurepärase lõputöö kunstiõpetuses.
Väga hea õppeedukusega on 10.
klassist Helina Ziugand, Liis Seeme,
Laine Lilleoja, Grete Põdder. 9. klassist pälvisid tunnustust Anastassija
Malkova väga hea õppeedukuse, Kanepi gümnaasiumi jõulukaardi kavandi
tegemise ja Eesti Rahva Muuseumi
joonistusvõistlusel saadud eripreemia
eest ning Heili Aavola väga hea õppeedukuse ja üleriigilisel joonistusvõistlusel saadud 2. koha eest.
Kanepi jalgpallitüdrukute võistkond
saavutas Eestis 2. koha ja osales Türgis
IFSi finaalvõistlustel. Edukad jalgpal-

Kooli parimad õpilased direktsiooni vastuvõtul.
lurid on Deivi Koppel, Sixtina Ladva,
Eleri Pärna, Kärt Laine, Kersti Veskemaa, Jane Hiop, Helene Leht, Lisanne Tamm, Helika Aigro ja Heret
Adamson.
Tublidest sportlastest on Gerret Kivirand Eesti meister kõrgushüppes,
Põlvamaa noorsportlase valimisel 3.-4.
kohal, parim maakonna õppursportlane, Põlvamaa meister kergejõustikus.
Janar Tamm ja Peeter Piip olid
EKSLi Kalevi rahvaliiga 6.-9. klassi

poiste võrkpalli finaalturniiri parimad
mängijad. Lisaks saavutas Peeter Piip
üleriigilisel tööõpetuse olümpiaadil 3.
koha, maakonnas 1. koha.
Eveliina Urm tunnistati Põlvamaa
kodundusvõistlustel 3. koha vääriliseks. Helena Lattik on maakonna kevadise käsitöönäituse põhjal parim käsitöötegija. Sven Hallap on tubli käsipallur ja laulumees.
Maakonnas paistsid oma esinemisega silma veel Angela Korela, kes sai

E.Niidu lugemisvõistlusel 1. koha, ja
Janar Hiop, kes saavutas Fr. Tuglase
omaloominguvõistlusel 3. koha.
„Koolitantsul” edukalt esinenud rühmade parimad tantsijad olid Merli
Koorm (parim tantsija rühmas Las
Käia), Lorely Kõrvel (parim tantsija
rühmas Tipa-Tapa), Mark Finagin
(parim tantsija rühmas Kama 2 Boys),
Lisanne Tamm (parim tantsija rühmas
ImPro), Mariscalle Kõrvel (parim
tantsija rühmas Kama 2). Lisaks osales
ta „Tähelepanu, start!” finaalvõistlusel
ja saavutas 2. koha EKSLi jalgpalli
maakonnaturniiril.
Tänan õpetajaid, kelle juhendusel
meie õpilased häid tulemusi saavutasid.
Kooli direktsiooni tänukirja saavad
Andre Laine tantsukultuuri arendamise eest, Margus Nemvalts tüdrukute
jalgpallinaiskonna eduka juhendamise
ja Eesti esindamise eest Türgis Euroopa
koolinoorte meistrivõistlustel, Külli
Pettai kooli muuseumi uue väljapaneku eest ja Æeila Mündi kui kõige kohusetundlikum õpetaja.
Tänu Kanepi vallavolikogule ja
vallavalitsusele, kes on toetanud võistlustest ja konkurssidest osavõttu.
Tänan ka kõiki vanemaid laste igakülgse toetamise ja huvitegevuse juurde suunamise eest.
MERIKE KASTE,
Kanepi gümnaasiumi direktor

Kanepi gümnaasiumi õpilased maakonna ja
üleriigilistel spordivõistlustel

Kanepi tüdrukud
osalesid ISFi koolinoorte MMil Türgis
5.-13. aprillini toimusid Antalyas ISFi koolinoorte jalgpalli
maailmameistrivõistlused, kus
Eestit esindas Kanepi gümnaasiumi tütarlaste võistkond.
Noorte jaoks oli see tõeline
proovikivi ja ainulaadne kogemus viibida nii mitmekultuurilises keskkonnas.
Võistlustel osales 39 tütarlaste ja noormeeste võistkonda
eri riikidest. Tavaliselt lähetavad
riigid nendele võistlustele oma
maa koolide parimad võistkonnad ning seetõttu on ka tase äärmiselt kõrge. Tütarlaste arvestuses saavutas esikoha Hiina ning
noormeestest Küprose võistkond. Kanepi gümnaasiumi tütarlaste tulemuseks jäi 14. koht.
Lisaks spordivõistlustele osaleti
aktiivselt kultuuriprogrammis,
ekskursioonidel. Võistluste lõputseremoonial pälvisid Kanepi
tüdrukud aktiivse ja eduka
esinemise eest kultuuri-ja

sõprusüritustel korraldajatelt
eriauhinna. Reisil osalesid Eleri
Pärna, Helene Leht, Lisanne
Tamm, Kersti Veskemaa, Helika
Aigro, Jane Hiop, Heret
Adamson, Jane Kirsipuu, Heidi
Ingver, Janely Hiop, Kristiina
Liebert, Kärt Laine, Eveliina
Urm, Kätlin Hani ja Sixtina
Ladva. Reisi heale kordaminekule aitasid kaasa Eesti
koolispordiliidu delegatsiooni
juht Helle Aitsen, Kanepi gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja Margus Nemvalts ja
võistlustel kohtunikuna tegutsenud Elar Tarkus. Sõitu toetasid
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupp, Kanepi vallavalitsus, Eesti koolispordiliit, Kanepi
gümnaasium, Kanepi noortekeskus jt.
Järgmised võistlused toimuvad 2011. aastal Brasiilias.
ANNIKA LADVA,
projektijuht

Kodutütred õppereisil
4. mail korraldatud õppeekskursiooni käigus külastasime
ASi Ragn-Sells jäätmete sorteerimise jaama, ASi Plastitehas ja
ASi Tallinna Prügila. Eestvõtjaks oli rühma toetajaliige, keskkonnatehnoloog Kät Mõttus.
Õpetliku ekskursiooni jäätmejaamas korraldas Ragn-Sellsi
turundusspetsialist Arina Jõgeva.
ASi Plastitehas juhatajalt Kalevi Palutederilt kuulsime, et
alates 2008. aastast toodab plas-

titehas ka pakenditööstuses kasutatavat toorainet RPET. Keskmine toodangu maht ühes kuus
on üle 800 tonni.
Õppepäev lõppes Tallinna
prügilas. Ekskursioonil nähtukuuldu põhjal korraldasime koolis plakatikonkursi.
AINO MÕTTUS,
Kanepi kodutütarde
rühmavanem

2. aprillil toimusid Põlva maakonna koolide
osavaima korvpalluri võistlused. Kanepist osales kuus õpilast: 10.-12. klassi poiste arvestuses
saavutas Kris Adamson 3. koha, Ergo Adamson 4.
koha; 8.-9. klassi arvestuses sai Karl-Madis Kukk
5. koha.
Algklasside teatevõistluse „Tähelepanu,
start!” poolfinaalis Põltsamaal saavutati 3. koht.
Sellega pääseti finaalvõistlustele Paidesse, kus
Kanepi õpilased jäid kuuendaks.
23. aprillil toimusid Põlva maakonna 1.-5.
klassi poiste ja tüdrukute meistrivõistlused
jalgpallis. Kanepi tüdrukud saavutasid 2. koha ja
see võimaldas osaleda EKSLi meistriliiga finaalvõistlustel Valtus. Seal saavutati 4. koht. Võistkonda kuulusid Mariscalle Kõrvel, Marie Rahel Lail,
Viivika Veski, Cristelle Roos, Mari-Liis Lattik,
Merike Roht, Anna-Liisa Suurniit, Kerli Tagel,
Birgit Kaleva, Kädi Lehiste ja Brigite Vaarask.
30. aprillil osalesime Põlva maakonna koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel Värskas.
7. mail osalesid Kanepi gümnaasiumi 5.-9.
klasside õpilased heategevusjooksul Otepääl,
sellega toetati Haapsalu neuroloogilist rehabilitatsioonikeskust. Jane Hiop lõpetas ajaga 8.75.
12. mail toimusid EKSLi II liiga kerge-

jõustikuvõistlused Rakveres. Sixtina Ladva saavutas 6.-7. klassi arvestuses palliviskes tulemusega 48.50 2. koha. 8.-9. klassi arvestuses sai Helena Leht 100 m jooksus ajaga 13,90 4. koha. 8.-9.
klassi kuulitõukes sai poistest Janar Tamm tulemusega 11.57 2. koha; tüdrukutest Jane Hiop 4. koha.
Gerret Kivirand oli poiste kõrgushüppes tulemusega 1.86 cm esimene. Võistkondlik lõpptulemus oli
Kanepi gümnaasiumil 7. koht.
19. mail toimusid Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused Võru
staadionil (6.-12. klassid) ning 20. mail Tilsi staadionil (1.-5.klassid). Mark Kahar saavutas mitmevõistluses (60 m, pallivise, 400 m jooks, kaugushüpe) ja individuaalses kaugushüppes 3. koha,
Kädi Lehiste sai palliviskes 4. koha, Brigite Vaarask 5. koha.
Võru staadionil toimunud Põlva maakonna
meistrivõistlustel sai Janar Tamm kuulitõukes 2.
koha, Meelis Hõim 800 m jooksus 2. koha, Kris
Adamson 800 m jooksus 3. koha, Kea Koorm 100
m jooksus ja kaugushüppes 3. koha, Helene Leht
100 m jooksus 2. koha.
MAIKEN KELDU ja
MARGUS NEMVALTS,
kehalise kasvatuse õpetajad

Loodusharidusest Kanepi gümnaasiumis
Selle aasta veebruarist alates on meie koolis toimunud mitu huvitavat loodusteaduslikku üritust.
7.-12. klasside õpilased vaatasid Oscariga auhinnatud dokumentaalfilmi „Ebamugav tõde”, mille
peaosas on USA poliitikategelane ja keskkonnakaitsja Al Gore. Filmi vaatamine oli kindlasti
üks põhjus, miks suur osa abituriente valis lõpukirjandi teemaks „Loodus ei andesta vigu”. 12. klassis vaatasime mitme kuu jooksul RMK välja antud
CDd „Eesti puud” ja õppeaasta lõpus oli selle kohta viktoriin. Aprillis-mais toimus kaks internetipõhist viktoriini. 4.-12. klasside õpilased osalesid
RMK üleriigilises metsaviktoriinis. Osavõtt oli
arvukas, näiteks osales 6.-9. klasside rühmas 233
klassi. Kõik meie kooli klassid olid tublid. Kõige
parema koha sai 11. klass, saavutades 42 gümnaasiumiklassi hulgas 2. koha. 5.-8. klasside õpilased
osalesid Otepää loodusseltsi ja keskkonnaameti
Lõuna-Eesti maakondade koolidele mõeldud kolmevoorulises viktoriinis. Kümne hulka tuli viis
meie kooli võistkonda. Edukaimad olid kaks 7.
klassi võistkonda: Hullnaator (Raul Joosep Kartau,
Erki Plato) ja Lumikellukesed (Kinne-Riin Reest,
Mari Neissaar, Kelli Nukk), kes jagasid 5. kohta.
15. ja 16. aprillil käis meie kooli 9.-12. klasside
õpilastele oma elust Venezuelas rääkimas kooli vi-

listlane Jurgen Herzmann. Hiljem toimunud viktoriini võitis 10.a klassi võistkond.
14. mail toimus 4.-9. klasside õpilastele metsandusliku orienteerumise võistlus. Selle korraldas
RMK Erastvere looduskeskuse juhataja Pilvi Saar.
Võistlusel osales 20 võistkonda. Tuli ära tunda taimi, loomade tegevuse jälgi, määrata puu kõrgust
ning vastata ka üldharivatele küsimustele. Kõige
enam jääb lastel vajaka vaatlusoskusest looduses,
ka loomade tegevuse jälgi teatakse vähe. Tublimad
olid 5. klassi võistkond koosseisus Birgit Kaleva,
Viivika Veski, Christelle Roos; 7. klassi võistkond,
kuhu kuulusid Sixtina Ladva, Eleri Pärna, Maarja
Lattik, ning 9. klassi võistkond koosseisus Meelis
Hõim, Janar Tamm, Hans Klaar.
Loodan, et vanemad leiavad suvel aega ja käivad lastega looduses, õpetavad neid märkama ja
hindama oma kodukoha loodust ning õpivad selle
käigus ka ise.
RMK Erastvere looduskeskuses on hulk huvitavaid programme. Infot saab kodulehelt http:
//www.rmk.ee/pages.php3/01031618.
LILIAN LEIB,
Kanepi gümnaasiumi bioloogia ja
geograafia õpetaja

Kooliga looduslaagrisse!
4. ja 5. juunil toimub Jõksi
järve ääres Kanepi kooli järjekordne looduslaager. Traditsiooniliselt toimuvad õpitoad,
mängud maastikul, sportlikud
tegevused, praktiline looduse
tundmaõppimine. Õpitakse esmaabi andmist looduses jne.
Seekord on laagri külaliseks

kuulus kotkaste uurija Urmas
Sellis. Orienteerumisõpet annavad treenerid Saima Värton ja
Kalle Ojasoo, takistusriba läbimist juhendavad Peeter Pau ja
kehalise kasvatuse õpetajad.
Teisel päeval lähevad 1.-3.
klasside õpilased Pokumaale
looduse matkarajale ja külas-

tavad Pokukoda. 4.-8. klasside
õpilaste matk viib Kanepi ümbruse järvedega tutvuma.
Laagrielu juurde kuuluvad ka
lõkkeõhtu ja telkimine.
Laagrit toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
AINO MÕTTUS,
projekti juht
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Kanepi Teataja

JUUNI 2009
MTÜ Kanepi Valla Selts koos Kanepi
vallavalitsusega kuulutavad välja
2009. aasta ILUSA KODU KONKURSI.

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Sületäis õnneõisi,teine terviselilli,
kolmas kaunite hetkede rõõmu!
JUUNI
95
Hilda Aleksa
Kanepi alevik
87
Armilda Kuznetsova
Hurmi küla
Hilda-Miralda Talomees
Piigandi küla
86
Endla Tühis
Erastvere küla
Gabriele Tagel
Kooraste küla
82
Valentine Ojaste
Kanepi alevik
Erika Saga
Kanepi alevik
Meldi Ilves
Erastvere HK
81
Voldemar Kiilo
Kanepi alevik
Kaljo Viss
Soodoma küla
Aino Rootslane
Kanepi alevik
Hildegard Vesper
Soodoma küla
80
Kaljo Kamat
Peetrimõisa küla
Aliidia Soo
Koigera küla
75
Helju Kurg
Erastvere küla
Elvi Parts
Jõksi küla
70
Endel Mõistus
Põlgaste küla
Tiiu Tagel
Hurmi küla
Elle Suur
Lauri küla
Hilja Mooses
Kooraste küla
65
Kalev Nuuma
Kanepi alevik
Küllike Mäekink
Soodoma küla
60
Märt Põder
Kanepi alevik
Aime Koppel
Lauri küla
Külli Kuur
Peetrimõisa küla

JUULI
89
Leida Jakobson
Peetrimõisa küla
87
Hilda-Elfriide Siimann
Kooraste küla
Ilse Vahesaar
Kanepi alevik
Koidula Viiding
Kooraste küla
86
Salme Kõiv
Erastvere küla
85
Heida Uibo
Kanepi alevik
84
Loreida Hurt
Põlgaste küla
83
Karl Sisask
Kooraste küla
82
Erich Lõhmus
Põlgaste küla
Leida Kuhi
Kanepi alevik
Helju Normet
Magari küla
Herta Tamm
Sõreste küla
Lehte Hõrak
Kooraste küla
81
Nikolai Paisnik
Kanepi alevik
Maria Kübar
Kanepi alevik
Asta Õigus
Kanepi alevik
75
Meinhard Asi
Hurmi küla
Laine Viga
Soodoma küla
Ethel Kruuda
Varbuse küla
Milvi-Melanie Kars
Kanepi alevik
70
Luule Valli
Põlgaste küla
65
Heli Kährik
Kanepi alevik
60
Enn Valgemäe
Kanepi alevik
Raimut Palosson
Põlgaste küla

Vastsündinud
vallakodanikud

MTÜ Kanepi Valla Selts
kutsub 21. juunil kell 10
Kanepi gümnaasiumi
staadionile
KIRBUTURULE.

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

Richard Läll
Põlgaste küla

Aleksa Lily Truija

Ootame teid ostma, müüma,
vahetama või niisama ära andma esemeid, mida te enam ei
vaja. Kui te ei soovi ise kaubelda, andke endast teada tel 505
6297 või 501 8593, kanepiselts
@hot.ee. Osalemine on tasuta.

Kanepi alevik

Terle Paimre
Soodoma küla

Järgmine Kanepi Teataja
ilmub augustis.

Aare Lill
Kanepi alevik
AUGUST
90
Kaja Kirsipuu
Rebaste küla
89
Evi Lepik
Soodoma küla
88
Irma Uhlberg
Erastvere HK
86
Gerta Otsus
Kanepi alevik
85
Veeliks Kivi
Põlgaste küla
Evald Savi
Põlgaste küla
Koidula Länik
Kaagvere küla
Erika Sisask
Heisri küla
Valve Leis
Hurmi küla
84
Ilse Kõiv
Põlgaste küla
83
Laine Suvi
Kanepi alevik
81
Hildegard Kuldmets
Kanepi alevik
80
Leo Lõhmus
Varbuse küla
75
Valentin Melnikov
Erastvere HK
70
Viktor Ivanov
Piigandi küla
65
Viivi Vassila
Kaagvere küla
Erna Nehring
Erastvere küla
60
Ülo Kütt
Varbuse küla
Heli Sikk
Närapää küla
Tugevat tervist ja jõudu
soovivad kõikidele
sünnipäevalastele
Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.

OÜ Saare Põrand

Joonas Pokk
Kanepi alevik

(20x75;120;150;
175x300-3000mm).
Samas müüme soodsalt

voodri-, lava-, terrassija höövellaudu
(haab, must lepp, lehis).

Eritellimusel mööbel
(tamm, saar).
Transpordivõimalus.
Info www.saareporand.ee,
+372/ 564 4757, Madis.

Keiro Enn Jaam
Põlgaste küla

Andre Hiir
Kanepi alevik
Õnnitleme vanemaid!

KANEPI TEATAJA

Kanepi väikelaste
mängu- ja tegevustuba
läheb suvepuhkusele!
Suvepuhkus algab juunis.
Jätkame tegevust, korraldades
üritusi lastele ja peredele peamiselt õues.
Üritused on planeeritud eelkõige MTÜ Kanepi Kodupere
liikmetele. Plaanis on väljasõit
Pokumaale, aianduskoolitus
jms. Esimene avalik üritus toi-

Ilusat kodukaunistamissuve kõigile!

Pokumaa suvi
12. juunil, pokukalendri järgi punase maasika päeval,
algusega kell 11 toimub Pokumaal Hauka talukohas
nukuteatrite festival „Uks
avaneb”, mis on pühendatud
Edgar Valteri 80. juubeliaastale.
Päeva juhib Kohvriteatri meisternäitleja Heino Seljamaa.
Oodatud on kõik väikesed ja
suured nukuteatri ning Pokumaa sõbrad!
Info tel 5342 5054.
30. juunil on Pokukojas suure matka meenutuspäev,
2. juulil on kuhjatantsupäev
ja 15. juulil suure suveümina
päev.
Teistel tähtpäevadel toimuvad
organiseeritud üritused koos
Puukoga. Kuulatakse juttu,
mängitakse, tantsitakse ning
lauldakse. Vajalik on eelregistreerimine tel 5342 5054.
TEADE
Pokud otsivad Puuko tare
jaoks vanu punaseid telliskive
ja sisustuselemente.
Kivid peaksid olema tehtud
enne 1930. aastat ja nende
mõõdud võiksid olla umbes
13,5 x 27 x 7 cm. Vanu telliskive kasutatakse Puukole
rajatava tare ja suitsusauna
küttekollete ehitamiseks.
Inimesed, kel on selliseid telliseid pakkuda, palun võtke
ühendust telefonil 522 6418

(pottsepp Kalev).

Pokumaa Padasoomäe talukohta rajatavad Puuko tare ja
teised hooned peaksid saama
endisaegse sisustuse. Oodatud
on 1930. aastast ja varasemast
pärinevad esemed, mis sobivad Puuko tarre ja kõrvalhoonetesse: toidukapp (puhvet) ja
madalam kummut, voodid
(kitsas ja laiem), seina- ja tavalised riiulid, lauad, toolid, seinapingid, riidekapp, vilja- ja
rõivakirstud, tünnid, vakad,
tööriistad (rehad, koodid, vikatid jm), veepajad, võikirn,
peeglid, kohviveski, põdrasarv, petrooleumilamp, uhmer,
latern, käokell, raamitud fotod,
triikraud.
Kellel on võimalus ja soov nimetatud asju annetada, palume
ühendust võtta SAga Pokumaa
telefonil 5342 5054.
***
Armas vallarahvas, seoses turismihooaja hoogustumisega
Pokumaal kutsume kõiki, kellel on koerad, neid päevasel
ajal piirama korraliku läbitamatu aiaga või neid ketis hoidma, kuna nad kujutavad ohtu
jalgrattaturistidele.
Ootame mõistvat suhtumist!
SIRJE LOODUS-TIMMI,
Pokumaa
giid-administraator

Kanepi gümnaasiumis toimuvad lõpuaktused

22. juunil kell 15 (põhikool); kell 17 (gümnaasium).
KIRIKUTEATED
24. juunil kell 10.30 surnuaiapüha
jumalateenistus Kanepi Mäe kalmistul.
9. augustil kell 10.30 surnuaiapüha
Kanepi Ala kalmistul.
7. juunil kell 10.30 leeriõnnistamine Kanepi kirikus.

TEADE
Lõuna politseiprefektuuri Valgjärve ja Kanepi valla
piirkonna juhtivkonstaabli SILVER HINTO vastuvõtt on
kolmapäeviti kella 10–11 Valgjärve vallavalitsuses, neljapäeviti kella 9–10 Kanepi vallavalitsuses. Tel 5330 7182.
Laheda ja Kanepi valla piirkonna vanemkonstaabli JAN
JÕEMA vastuvõtt on teisipäeviti kella 10–11 Kanepi vallavalitsuses, neljapäeviti kella 11–12 Laheda vallavalitsuses.
Tel 5330 7183.

müüb soodsalt

tamme- ja saarepuidust
põrandalaudu

Liisa Viires
Kanepi alevik

Sellel aastal vaatame eramuid, talusid, suvilaid.
Osavõtust anna teada Aid ja Kodo kauplusesse 1. augustiks.
Võistlusele võid esitada oma kodu. Naabri või tuttava kodu esitamisel räägi enne temaga läbi.
Komisjon külastab konkursile esitatud kodusid augustikuu
jooksul ja teeb kokkuvõtted septembris.

Maanteemuuseum ootab külla!
Ootame Varbusele tutvuma
maanteemuuseumi püsiväljapaneku ja hooajanäitusega
„Kogu elu teel” teisipäevast
pühapäevani kella 11–18.
13. juunil on kavas tasuta
kogupereüritus – liikluspäev,
millest saab põhjalikuma ülevaate muuseumi kodulehelt
http://muuseum.mnt.ee/?D=220

Suve jooksul on muuseumi
õuel võimalik näha vabaõhuetendusi.
6. juunil kell 19 etendab Ugala

teater Taago Tubina lavastust
„Charley tädi”.
21., 22., 23., 24., 26., 28., 29.,
30., 31. juulil ja 2., 4., 5., 6., 7.
augustil kell 19 on kavas
„Augustikuu teemaja”,
10. ja 11. augustil kell 19
„ Täiskuu”,
12. ja 13. augustil kell 19
„Intiimsed tehingud”.
Kõigi kolme etenduse lavastaja on Roman Baskin.
Piletid on müügil Piletilevis.

MÄLESTAME

mub 27. juunil – Kanepi perepäev.
Mängu- ja tegevustuba on
noortekeskuses taas avatud
septembrist. Kohtumiseni!
KRISTEL KÕIV,
MTÜ Kanepi Kodupere

AKSEL OTS
3.07.1934–31.03.2009
Erastvere HK

SALME-ADELE KELNER
13.07.1922–7.05.2009
Närapää küla

RENEIDA SOOSAAR
11.07.1932–10.04.2009
Lauri küla

NANNI-NATALIE NORMET
30.08.1918–14.05.2009
Kaagvere küla

ERICH SIKK
27.08.1916–26.04.2009
Närapää küla

Kultuurisuvi
12. juunil kell 21 Jõksi laululaval disko, DJ Tulvo Ilves, info tel 5561 2427.
22. juunil kell 21 Põlgaste
paikkonna rahvalik jaaniõhtu,
tervituskontsert isetegevuslastelt, üllatus südaööl, tantsuks
ansambel Absolut-Lühis, info
tel 797 3324.
23. juunil kell 18 Kanepi valla laulu- ja tantsupäev, Kanepi
valla jaanituli Jõksi laululaval.
Esinevad Kanepi isetegevuslased, kell 21 tantsuks ansambel Mix Mitte, info tel 5561
2427.
23. juunil kell 19 Koigera
jaanituli, info tel 5661 1535.
23. juunil kell 12 Kanepi valla „Rammumees 2009”. Jälgi
reklaami!
27. juunil kell 11 Kanepi valla
perepäev Kanepi gümnaasiumi staadionil ja kell 21 noorteõhtu Põlgaste laululaval,
korraldaja Kanepi valla õpilasmalev, info tel 5395 7584,
517 2799, www.kanepiank.ee.
11. juulil rannavõrkpalliturniir Jõksi järve rannas, korraldaja Kanepi noortekeskus,
info tel 517 2799.
18. juulil kell 11 Kanepi II
raamatupäev. Päeva juhib
Contra, külalised Soomest,
Jan Rahman diskuteerib Andrus Kivirähiga, Lauri Sommer, Enn Vaino, räpplüürika
esitlus s´Poom´ilt. Koomiksiloomingust räägib ja joonistab
Alar Pikkorainen, Milvi Hirvlaane raamatu „Minu Kanepi”
esitlus. Kuulutatakse välja teine „Kanepise hame” laureaat.
Info tel 514 4718.
Kell 19 Jõksi laululaval vabaõhuetendus, August Weizenbergi algupärane näitemäng
„Sooharimine ja südameharidus” (aastast 1916). Mängivad
Kanepi rahvanäitlejad, kaastegev Kanepi segakoor.
Info tel 5561 2427, www.raamatukyla.ee.
18. juulil kell 16 Põlgaste
perepäev, sportmängud igale
eale, avatud töötoad; kell 21
simman, muusikat teevad Uno
Kaupmees ja ansambel Lustkast, info tel 797 3324.
18. juulil algusega kell 12
VIII Hurmioru triatlon Savi
talus koostöös Inseneride klubiga, www.hurmiorg.ee.
25. juulil kell 19 Soodoma
külapäev Erastvere vana koolimaja juures, spordivõistlused, käsitöönäitus, oksjon;
kell 21 tantsuks ansambel
Brandy, info tel 797 3324.
25. juulil kell 18 Kaagna külapäev, info tel 518 4914, Eve
Hiop.
25. juulil kell 10 Kanepi gümnaasiumi staadionil Kanepi tänavakorvpall (streetball).
Info: http://streetball.esveko.
com, tel 508 7980, Martin.
4.-7. augustini noortelaager
„ESTRUS” Jõksi järve ääres.
7. augustil kell 20 noorteetendus „ESTRUS” Jõksi laululaval, info www.kanepiank.
ee, tel 513 2672, 517 2799.
8. augustil Hurmiorus koguperepäev „Kus on minu koduke…”. Tutvumine Hurmioru
pereringi taludega. Saab kiikuda, ujuda, sõita paadiga järvel ja maapurjekaga maal,
poisid rallitavad põllurajal,
õhtul etendus „Kus on minu
koduke…”, info tel 517 4470.
Enne üritust vaata ka www.
hurmiorg.ee.
14. augustil kell 19 Jõksi järve ääres etendus „Linnast ära”
ehk tantsuline komöödia „Nädalaks maale”, info tel 5661
2809.
18.-19. augustil Põlvamaa
noortekeskuste
suvekool
„Noorelt noorele”. Info tel
517 2799, www.kanepiank.ee.

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht.
Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi alevik , 63101 Põlvamaa. Koostaja Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323. Kirjastanud AS Võru Teataja, pk 1, 65602 Võru.

