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Vallavanema veerg

Loodusega koos
Eesti looduskaitse saab 100-aastaseks
Looduskaitse alguseks loetakse 14. augustit 1910, kui Artur
Toomi eestvõttel sündis Vaika linnukaitseala, mis oli ka Baltimaade esimene kaitseala.
RMK tähistab looduskaitse 100. sünnipäeva looduse hoidmisele pühendatud ürituste ja konkurssidega. Ettevõtmiste
ühine deviis on: LOODUSEGA KOOS.
RMK korraldatavaid loodusüritusi toimub Eesti eri paigus
sadakond, vaata www.loodusegakoos.ee
Erastvere looduskeskuses toimub sünnipäevapidu 14. augustil,
juubelisünnipäeva puhul pakutakse RMK looduskeskuses külastajatele torti, mis on valmistatud konkursi "100 tordiretsepti" võitnud
retsepti järgi. Tel 676 7816, 515 5816, e-post: erastvere.looduskeskus
@rmk.ee
22. augustil kell 11 toimub traditsiooniline
15 järve rattatuur, mille algus on Erastvere
pubi juures (Kiidjärve-Kooraste puhkeala).

Jaan
Tiivoja.

Metsa istutamas

Täpsem info enne ürituse toimumist. Tel 508 3056.

Hea idee sai teoks
Juba sügisel tekkis mõte, et 9. klasside noormehed võiksid oma
tööõpetuse lõputööna teha koerakuudi loomade varjupaigale.
Idee kinnistus, kui me klassiga jõulude eel Võru kodutute
loomade varjupaika külastasime. II poolaastal töö algas. 9. klassi
noormehed Mattias Lail, Tõnis Lilleoja, Tailo Hallap ja Siim
Otsus kavandasid ja ehitasidki kuudi valmis.Kuudi üleandmine
varjupaigale toimus 11. juunil. Tänud kooli direktorile Merike
Kastele ja Kalmer Kastele, kes oli abiks materjalide
muretsemisel, majandusjuhataja Urmas Kivirannale ja
vallavanem Aivar
Lutsule, kelle kaasabil sai ”koeramaja” kohale toimetatud.
LILIAN LEIB,
Eesti Loomakaitse
Seltsi liige

Kaarel Tiganik.

Loodusele on tähtis igakevadine metsaistutus, Eestimaal pandi
kasvama üle 10 miljoni pisikese puu. Kokku uuendati tänavu 4510
hektarit riigimetsa Kõige enam, 5,7 miljonit istikut pandi kasvama
kuusetaimi.
Kanepi gümnaasiumi noored loodusesõbrad (36) käisid metsa
istutamas teeneka loodusesõbra Jaan Tiivoja eestvedamisel. Mõnele
oli see esimene kord puu kasvama panna, Jaan Tiivojal oli see 51
kevad koos koolinoortega metsas. Jaan Tiivoja algatusel koostöös
kauaaegse bioloogia õpetaja Laine Laanega ja Kanepi kooli
juhtkonnaga rajati Eesti esimene edukalt tegutsenud koolimetskond,
kasvas palju loodusehuvilisi noori, kellest mitmed sidusid oma
elutöö loodusega, nende hulgas ka seekord noori metsaistutamisel
juhendanud Kaarel Tiganik.

Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) tänas Kanepi Gümnaasiumi
11. mail toimus Tallinnas Must-peade Majas KIK-i tegevuse kümnenda
aastapäeva konverents „LOODUSHOID ALGAB TEADMISTEST“.
Kooli looduslaagrite eduka läbiviimise eest tunnustati Kanepi Gümnaasiumi, märgiti ära kooli loodushariduslikku tegevust ja kingiti pesakast
lindudele, mis nüüdseks on leidnud koha kasel koolimaja akende all. Ehk
on veel mõni pesaleidmisega hiljaks jäänud sulissõber, kes seda hädasti
vajaks ...? Palun, vaigust lõhnav ja uhiuus ...!
Neljas looduslaager toimub kooliaasta algul septembris, saime projektile rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
AINO MÕTTUS, looduslaagrite projektijuht

Loodus- ja keskkonnaharidus on oluline
Ka lõppenud õppeaasta oli
Kanepi Gümnaasiumi õpilastele
loodus- ja keskkonnahariduslikult tegus. Septembris käisid
5. ja 9. klasside õpilased õppekäigul „Läki sügist kaema!”.
Õpiti tundma metsataimi, eelkõige puid-põõsaid. 2. oktoobril
käis 12. klass ekskursioonil
Emajõe Suursoos. See reis oli
preemia eelmise õppeaasta
metsaviktoriini eest.
Keskkonnaamet korraldas
kuueosalise viktoriinisarja, milles osales Kanepist 6 õpilast –
Deivi Koppel, Viivian Veski,
Helena Lattik, Katrin Vestrik,
Erki Plato ja Raul Joosep
Kartau. 7.-9. klasside arvestuses
osales 406 õpilast ning meie
õpilased olid esimeste hulgas.
Nii selle viktoriini küsimused
kui ka tulemused on Internetis
www.keskkonnaamet.ee. Sel
kevadel liitusime ka üleriigilise
keskkonnaharidusliku projektiga „Tere, Kevad!”. Projekti
"Tere, Kevad" näol on tegemist
Eesti esimese eestikeelse elektronsidel tugineva kooli oma

jõududega teostatava ja loodusteaduste õppimist ja õpetamist
toetava koolidevahelise projektiga. Algas see üle 10 aasta
tagasi. Seekord osales üle Eesti
7097 õpilast ja lasteaialast.
Kanepi Gümnaasiumist osalesid
Tauno Pettai, Robert Rekker,
Joel Klaar, Kevari Liin, Karin
Maranik, Marie Rahel Lail,
Merike Roht, Mari-Liis Lattik,
Kaia Kõrge, Angela Korela, Sirli
Niidumaa, Kerli Tagel, Deivi
Koppel, Viivian Veski, Katrin
Vestrik ja Helena Lattik. Selle
projekti raames sai joonistada,
osaleda viktoriinis, kirjutada
haikusid ja loomulikult vaadelda
loodust ning ära tunda esimesi
kevadekuulutajaid. Ele Kõivu
juhendamisel valminud joonistusi ning kõike sellesse
toredasse ettevõtmisse puutuvat
saab näha aadressil www.
tere.kevad.edu.ee.
1. märtsil käisid 5.klassi õpilased talvisel õppekäigul Erastvere looduskeskuses. Täname
Pilvi Saart õppekäigu läbiviimise eest! Aprillis-mais toi-

MTÜ Kanepi Valla Selts
koos Kanepi Vallavalitsusega
kuulutavad välja 2010. a

ILUSA KODU KONKURSI.
Osavõtust anna teada Aid ja Kodo kauplusesse 1. augustiks.
Võistlusele võid ise oma kodu esitada, naabri või tuttava
kodu esitamisel räägi enne temaga läbi. Komisjon külastab
konkursile esitatud kodusid augustikuu jooksul ja teeb
kokkuvõtted septembris.
Ilusat kodukaunistamise suve kõigile!

musid kevadised õppekäigud 5.,
7. ja 9. klasside õpilastele Erastvere tammikusse. Programmi
nimi oli „Loodusega koos” ning
see oli pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale.
9. klasside õpilased aga tutvusid CD plaadi „Puu sõbraks”
abil 18 Eesti puu- ja põõsaliigiga ning selle põhjal toimus ka
viktoriin. Esimese koha sai
võistkond „Locod” – Kadi
Hõim, Helene Leht, Kersti
Veskemaa, Kärt Laine; II koha
„Kõõrakad” – Kalju Margus
Sillaste, Osvald Siska, Taavi
Pukk, Allar Muuga; III koha
„Nimetud” – Siim Otsus, Tailo
Hallap, Tõnis Lilleoja. Auhinnad pani välja RMK Erastvere looduskeskus.
5.-11. klassid osalesid juba
traditsiooniliselt üleriigilisel
internetipõhisel metsaviktoriinil, kus kõik osalejad said
RMK poolt brošüüri igaüheõigusest looduses. Küsimused
olid sel aastal rasked. Osalesid
kõik klassid täies koosseisus. Iga
õpilane vastas küll indivi-

duaalselt, kuid arvesse läks
klassi keskmine tulemus. Kõik
need on näha aadressil www.
rmk.ee/viktoriin. Meie õpilastel
läks hästi, kuni 6. klasside arvestuses osales 88 klassi ja meie
kooli 5. klass oli 11., 6.-9. klasside arvestuses osales 225 klassi
ning meie kooli 6. klassi õpilased olid 20.,7.a klass 22., 9.a
klass 25., 9.b klass 28. ja 8. klass
51. 10.-12. klasside arvestuses
osales 36 klassi. Kanepi Gümnaasiumi 11. klass oli 4. ja 10.
klass 12.
10.-17. mail oli geograafia
kabinetis välja pandud prüginäitus. Prügi olin korjanud 2 km
pikkuselt lõigult Kanepist Hino
sillani. Oktoobrist aprillini oli
seda üllatavalt palju kogunenud.
1.-11. klasside õpilastele toimus
tund, kus rääkisime sellest,
kuidas prügi sorteerida ja seda
võimalikult vähe tekitada.
Et laiendada õpilaste silmaringi globaalsete keskkonnaprobleemide osas vaatasid 7.12. klasside õpilased filmi
”Veest, inimestest ja kollastest

TEADE
Põlva maavanema korraldusega 20.05.
2010 nr 1.1-/84 on avatud hajaasustuse
veeprogrammi 2010. aasta taotlusvoor.
Taotlused veeprogrammist toetuse saamiseks esitada hiljemalt 5. juuliks 2010 Kanepi Vallavalitsusele.
Nõuetega taotlejale ja taotlemise tingimustega saab tutvuda Kanepi valla kodulehel www.kanepi. ee (Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument). Samas
on avaldatud ka taotlusvormid. Taotlused
tuleb esitada taotlusvormil koos kõigi
nõutud lisadega.

12. klassi lõpetajad
tutipäeval, nüüdseks
eksamid tehtud
ja peagi lõputunnistused
käes.

kanistritest” ning analüüsisid
seda. Siinkohal tänud Elmer
Ratassepale abi eest.
Loodan, et kõik need tegevused aitasid õpilasi teel looduse
tundmaõppimisele. Kahjuks
kuulavad-vaatavad õpilased loodushääli ja -pilte järjest vähem ja
haruldane pole, kui põhikooli
õpilane ei tunne näiteks ööbikut
ega kõige tavalisemaid puidpõõsaid meie looduses. Kurb on
see, et prügihulgad teede ääres ja
puhkekohtades ei vähene. Tulemas on suvi ja lastel palju vaba
aega. Soovin, et kõigil lapsevanematel ja vanavanematel
jätkus aega ja tahtmist lastega
looduses olles neile ka üht-teist
õpetada. RMK kodulehelt leiab
palju sobilikke programme, mis
on selles osas abiks, vaata http://
www.rmk.ee/loodusegakoos.
Ilusat loodusesviibimist kõigile! On üks ilus ütlemine – iga
päev üritab Loodus Sulle meenutada, et oled elus.
LILIAN LEIB,
Kanepi Gümnaasiumi
bioloogia-geograafiaõpetaja

Suvi on kohe algamas. Kanepi
ümbrus võlub oma paljude järvedega, seega ei peagi alati puhkamiseks kaugele sõitma. Kuidas me loodusega käitume,
sõltub palju meie harjumustest ja
kasvatusest. Kanepi koolinoortel on pikaajalised traditsioonid
loodushariduse vallas, vähemalt
poolsada aastat, kui arvestada
loodusesõbra Jaan Tiivoja ja
Laine Laane koolimetskondade
tegevust. Õpilased on aastaid
olnud edukad üleriigilistel võistlustel. Loodushariduslik tegevus
koolis jätkub uutes vormides,
võimalusi pakub Erastvere loodushariduskeskus. Looduses
viibimine on tervislik kõigile.
Augustis toimub traditsiooniline
15 järve rattatuur, Kanepi noored korraldavad spordivõistlusi.
Suvel on tulemas erinevaid kultuuriüritusi, jaanituli, külapäevad, raamatuküla päev, kontserdid, kiriku 200. juubel
Vald omalt poolt osaleb mitmetes projektides, et luua veelgi
paremaid tingimusi. Hoogu on
sisse saamas kaugtöökeskuse
loomine, toimunud mitmed infopäevad, kus osalisi üle Eesti,
kuid kohalikud veidi passiivsed.
Ehk suvepuhkajad näevad selles
võimalust jääda meile aastaringselt elama ja kaugtööna jätkata oma ametit, kasutades rajatavat kaugtöökeskust.
Allkirjastatud sai kolme
omavalitsuse koostöölepe piiriüleseks koostööks kolmandate
riikidega, mida rahastab Euroopa Liit. Projekti rahastamisel
võimaldaks see renoveerida
kooli staadioni, rajada kergliiklustee, tenniseväljak, palliplatsid, staadionihoone koos
pesemisruumidega ning edaspidi korraldada ühiseid võistlusi.
See annab meile senisest paremad võimalused vaba aja kasulikuks sisustamiseks. Vallas saab
sellel suvel 60 koolinoort töötada õpilasmalevas.
Gümnaasiumi ja põhikooli
lõpetajatel on riiklikud eksamid
sooritatud, nemad seisavad
teelahkmel, kuhu ja kuidas edasi
minna. Soovin, et jätkaksite oma
haridusteed ja siis leiaksite
võimaluse olla kasulikud ka oma
vallale, võib-olla tegeleda kaugtööga Kanepis.
Soovin sisukat puhkust kõigile!
AIVAR LUTS

23. juuni
kell 9 Võidupüha auks
pärgade panek
Vabadussõja ausamba
juures.

Kanepi Valla Rammumees 2010
kell 11.00 Kanepi
Gümnaasiumi staadionil.

Kanepi valla

JAANITULI
kell 19.00 Jõksi lauluväljakul.

Esinevad seltsimaja
isetegevuslased.
Tantsuks mängib ansambel

COUNTRY ROAD
Päevajuht Meelis Käo
korraldaja Kanepi Seltsimaja

põhikooli
9. klassile kell 15,
gümnaasiumi
12. klassile kell 17

Pärandkultuuriobjektide
inventuur Kanepi vallas

Vallaametnike
puhkused

Pärandkultuuriks nimetatakse eelmiste põlvkondade tegevuse jälgi
maastikul. Näiteks võib nimetada taluja mõisahoonete asukohti, vanu
metsateid, vesiveskeid, pärimustega
seotud kohti jne. Kahjuks hävib ja
ununeb aja jooksul meie esivanemate jäetu. Et see väärtuslik pärand
oleks paremini hoitud, tuleb kõigepealt teha pärandkultuuri inventuur:
leida olulised objektid ja määrata
nende asukoht, seisund ja ohustavad
tegurid. Pärandkultuuriobjekte ei ole
plaanis kaitse alla võtta – parim kaitse
on tark maaomanik, kes hoiab ja hooldab oma maal asuvat objekti ise.
Miks on pärandkultuuri kirjeldamine oluline?
- tõstab meie kodukoha mainet, meie
enesehinnangut ja väärtustab
maaomandit;
- kaitseb väärtuslikke objekte hävimise eest teadmatuse tõttu;
- tekkiv andmestik on abiks metsamajanduslike otsuste tegemisel;
- võimaldab koostada koduloo ja
loodusturismi õpperadasid;
- annab lisaväärtuse metsa sertifitseerimisel.
2009. aastal käivitus Euroopa piiriülese koostöö Eesti-Läti programmi
rahastatud projekt „Pärandkultuuri
väärtused ühise keskkonna- ja kul-

tuuriruumi osaks“, mille käigus inventeeritakse pärandkultuur Võru, Valga,
Tartu ja Põlva maakonnas. Töö
organiseerija ning kaasrahastaja on
Riigimetsa Majandamise Keskus. Ka
koostööpartnerid Lätis käivitavad
inventuuri. Projekti idee on inventeerida pärandkultuur sõltumata maa- ja
metsaomandist. Projekti kestus on 2
aastat.
Kust leida lisainfot? Raamatukogudes on saadaval „Väike pärandkultuuri käsiraamat“ (Tarang, L. jt.
2007), artikleid ja juhendmaterjale
leiab Eesti Metsaseltsi kodulehelt
www.metsaselts.ee
Mida meie ära teha saame?
Põlva maakonna pärandkultuur inventeeritakse sellel aastal. Inventeerija
otsib töö käigus objektid looduses
üles, pildistab neid, määrab asukoha
kaardil ja kirjeldab seisundit. Et see
töö paremini läheks, on oodatud kohalike elanike abi. Kes midagi huvitavat
teab, helistagu julgesti! Andke märku
ka siis, kui soovite sellest ettevõtmisest rohkem teada! Nii saame anda
oma osa Kanepi valla pärandkultuuri
kirjapanekul.
JOEL KUUSK,
pärandkultuuri inventeerija Kanepi
vallas,tel 517 4905
e-post: joelksk@gmail.com

Vallavanem Aivar Luts
Abivallavanem Olev Pärna
Pearaamatupidaja Elsa Sikk
Maanõunik Aare Plato
Sotsiaalnõunik Tiia Urm
Arendusnõunik Enn Ruusmaa
Jurist Laine Kool
Raamatupidaja Maire Kivi
Sekretär-asjaajaja Heli Kakk
Maanõunik Aare Plato
Finantsist Ülle Kallas
MA Karjäär juhataja Vello Saarman
Vallasekretär Õie Põder
Vet. arst Ljubomir Vassilko

01.07-03.08
07.06-30.06, 09.08-01.09
07.06-30.06, 23.08-31.08
07.06-25.06, 11.08-19.08
28.06-16.07, 02.08-19.08
25.06-22.07
24.05-04.06, 12.07-13.08
05.07-23.07, 09.08-28.08
06.07-31.07
12.07-30.07
05.07-28.07
05.07-04.08
02.08-31.08
05.08-31.08

Vallavolikogu 20.05.2010
istungi nr 5 väljavõte
PÄEVAKORD:
1. Informatsioon valla kultuuri- ja
spordiüritustest suveperioodil
Kuulati:
valla kultuuri- ja spordinõuniku,
Kanepi Seltsimaja juhataja Ülle
Sillamäe ettekannet. Oma ettekandes märkis Ülle Sillamäe, et seltsimaja on töötanud pärast remonti
8 kuud. On korraldatud mitmeid
ülemaakonnalisi üritusi, kõik taidlusringid on saanud hoo sisse.
Koostööd on tehtud Kanepi mänguja lauluseltsiga. Suveks on planeeritud noortele iga kuu vähemalt üks
disko, toimub jaanipäeva tähistamine Jõksi järve ääres, augustis
toimub raamatuküla päev. Spordiüritustest on toimunud maleturniir ja
13. juunil toimub kabeturniir.
Jaanis Kukk: Kanepis võiks toimuda
ro h k e m s p o rd i ü r i t u s i , e r i t i
rahvaspordi üritusi, kus saaks terve
perega osa võtta.
Kuulati:
Põlgaste kultuurimaja juhataja ettekannet. Põlgastes toimuvad üritused
traditsiooniliselt nii nagu igal suvel
(Ettekanne lisatud protokolli juurde)
Otsustati:
võtta esitatud informatsioon kultuuri- ja spordiürituste kohta teadmiseks. Kanepi seltsimajal korraldada
rohkem spordiüritusi
2. Valla 2009.majandusaasta aruande kinnitamine
Kuulati:
vallavalitsuse finantsisti Ülle Kallase ja pearaamatupidaja Elsa Sikk'a
ettekannet valla 2009. majandusaasta aruande kohta.
Aruanne annab ülevaate üldisest
majanduskeskkonnast ja valla peamistest arengusuundadest, valla
arengu strateegilistest eesmärkidest
seoses riikliku arengukavaga.. Esitati valla 2009 aasta bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne,
netovara muutuste aruanne.
Otsustati:
vastu võtta määrus nr 13 “Kanepi
valla 2009. majandusaasta aruande
kinnitamine”.
3. Suviste noorte töö ja puhkelaagrite korraldamine vallas
Kuulati:
hariduse-, kultuuri ja noorsookomisjoni esimehe Annika Ladva
ettekannet. Käesoleval suvel töötab
Kanepis 2 rühma, millest võtab osa
60 noort. Töötatakse 4 tundi päevas
ja 4 tundi on meelelahutuslikke
üritusi. Töötatakse peamiselt kalmistute korrastustöödel. (Ettekanne
lisatud protokolli juurde)
Otsustati:
võtta teadmiseks informatsioon
suviste noorte töö-ja puhkelaagrite
korraldamise kohta vallas.
4. AS-i Ragn-Sells taotluse läbivaatamine
Kuulati:
abivallavanem Olev Pärna märkis, et
AS Ragn-Sells on volikogule esitanud uue taotluse teenustasude
tõstmiseks.Vastavalt eelmise volikogu otsusele pidi Ragn-Sells esitama uued teenustasude hinnad, kus

kõigil konteineritel tõuseb hind
ühesuguse (keskmise protsendi)
alusel ning hinnatõusu põhjendused.
Ühtlasi juhib Ragn-Sells AS tähelepanu asjaolule, et 2008 aastal välja
kuulutatud Kanepi valla korraldatud
jäätmeveo pakkumiskutse dokumentides oli liituvate majapidamiste
arvuks 1050 tk, praegusel hetkel
kasutab Ragn-Sells AS jäätmekäitlusteenust 361 tk, mis on ca 3
kolm korda vähem.
Ragn-Sells AS-i poolt hinnaarvutuse aluseks oli võetud ja tegelikult korraldatud jäätmeveoga
liitunud klientide hulga erinevus
põhjustab kavandatust suuremaid
veokulusid jäätmemahuti tühjendamiseks.
Praegu on meil võimalus kas
nõustuda Ragn-Sells eelmise ettepanekuga või ettepanekuga, kus hinnad tõusevad kõigi konteinerite osas
võrdselt - ca 40%, või mitte tõsta
hinda ja kuulutada välja uus konkurss uue vedaja leidmiseks. Muidugi pole teada, kas uue vedaja
teenustasud on madalamad, samal
ajal peab märkima, et praegu
süsteem toimib.
Jaak Kõiv: Ragn-Sells on hea
partner, täidab oma kohustusi väga
hästi. Kulud on tõesti suurenenud ja
minu arvates ei oleks mõtet hakata
süsteemi, mis hästi toimib, lõhkuma.
Otsustati: 12 poolt häälega vastu
võtta määrus nr 14 “Korraldatud
jäätmeveo teenindushindade muutmine”
5. Pokumaa SA rahastamisest
Kuulati:
volikogu esimees Vahur Tohver tegi
ettepaneku eraldada Pokumaa SA-le
50 000 krooni.
Otsustati:
Eraldada Pokumaa Sihtasutusele
50 000 krooni. Vastu võtta otsus nr
14 “Raha eraldamine Pokumaa
Sihtasu-tusele”.
6. Teenistuslähetuse kulude hüvitamine
Kuulati:
volikogu esimees Vahur Tohver tegi
ettepaneku hüvitada vallavanemale
lähetuskulud seoses tema tööga
Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liikmena.
Otsustati:
vastu võtta otsus nr 15 “Teenistuslähetuste kulude hüvitamine”.
7. Vallavanema puhkusele lubamine
Otsustati:
Lubada vallavanem Aivar Luts`ule
2010. aasta põhipuhkust 34 kalendripäeva alates 01.07-03.08.2010.
Vastu võtta otsus nr 16 “Vallavanema puhkusele lubamine”.
Järgmine volikogu istung toimub
16. juunil.
Väljavõtte koostas vallasekretär
ÕIE PÕDER
Istungi materjalidega on võimalik tutvuda
valla raamatukogudes, valla kantseleis ja
valla kodulehel dokumendiregistris
www.kanepi.ee.

Ettevaatust, elektriseadmete vargad!
Elektriseadmete vargad on
põhjustanud eluohtlikke olukordi nii elektrivarastele endile kui ka mänguhoos varaste
poolt rüüstatud paikadesse
sattunud lastele.
Juhtmevarguste puhul on tavaline, et vargad lahkuvad kiirustades ja jätavad lahtised, pinge
all olevad juhtmed ripakile, mida lapsed võivad hiljem niisama
uudishimust näppima minna. On
teada mitmeid juhtumeid, kus
alajaamadesse sisse murdnud
vargad jätavad lahkudes alajaamade uksed lahti, mis meelitab
ohtlikusse alasse lapsed. Hiljuti
oli isegi üks selline juhtum, kus
viidi minema terve alajaama
rauduks koos piitadega.
Elektriseadmete vargused
on põhjustanud eluohtlikke olukordi ka varastele endile. Eesti
Energiale on teada näiteks üks
selline juhtum, kus alajaamast
vaske varastades võtsid vargad
pinge all olevast esemest kinni,
mille tagajärjel üks varastest
hukkus. Üks teine teadaolev õnnetult lõppenud juhtum tulenes
sellest, et tööriista kasutamiseks
elektrit varastama minnes läksid

vargad ekslikult kõrgepinge all
olevate juhtmete kallale ja said
selle tagajärjel üsna tõsiseid
tervisekahjustusi. Lisaks on
vargad läinud jõutrafode kallale.
Metalli saamise soovis lammutatakse seade ja seadmes olev
õli valgub laiali, millega võib
kaasneda otsene oht keskkonnale – reostus.
Kahju kannatavad nii
kliendid kui Eesti Energia
Elektrivaraste tegevuse mõju ei
piirdu aga ainult otsese Eesti
Energiale tekitatud kahjuga.
Esiteks kaasnevad vargustega
enamikel juhtudel ulatuslikud
elektrikatkestused, mis loomulikult tekitavad meie klientides
suurt pahameelt. Teiseks võivad
elektrikatkestuste tõttu otsest
kahju saada ka meie kliendid ise.
On selliseid näiteid, kus Eesti
Energiale tekitatud otsese kahju
number on väike, kuid märkimisväärset kahju on kannatanud
kliendid. Näiteks tekkis ühest
alajaamast varastatud 1500kroonise vasejupi tõttu olukord,
kus rikki läinud elektrisüsteemist tulenevalt purunes ümbruskonna majapidamistel umbes

Vette minnes tunne oma võimeid!
Igal aastal jätab veeõnnetuste tõttu
oma elu umbes 60 inimest. Kuigi
suvi pole veel alanud, on juba
kolm noort Eesti meest hooletu
vettehüppamise tõttu halvatuna
voodis. Jahmatav reaalsus. Peamisteks veeõnnetuste põhjusteks
on vähene ujumisoskus ja enda
võimete ülehindamine. Tegelikult
saame teadlikult ja õigesti käitudes nii enda kui teistega juhtuvaid veeõnnetusi ära hoida.
Looduslikud veekogud on
kõik erinevad ning seetõttu on ka
veekogudega seotud ohud erinevad. Ohutuks ujumas käiguks
arvesta konkreetse veekogu omadustega – sügavuse ja vee läbipaistvusega, kallaste omapäraga,
veetaimedega, voolutugevuse ja
lainetusega. Meeles peab pidama,
et vee temperatuur võib olla tänu
hoovustele ja allikatele muutlik.
Palju vigastusi juhtub vette hüppamisel selleks mitte ettenähtud
kohtadest (nt sillad, muulid), kus
vesi võib olla kas liiga madal või
vee all on kive, kändusid ja muid

takistusi, mis on ohtlikud just vette
hüpates. Vees olles ei tohi nalja
pärast teeselda uppujat, võistelda
hinge kinnipidamises, vee all ujumises või kellegi vee alla surumises. Nõndaviisi võib väga hõlpsalt vee kurku tõmmata ning
õnnetus ongi käes.
Ujuma ei soovita minna, kui
ollakse väsinud, ülekuumenenud,
halva enesetunde või liiga täis
kõhuga. Mine ujuma või paadiga
sõitma koos kaaslasega. Üksi vette
minnes on mõistlik sellest kaldale
jääjatele teada anda. Äärmiselt
eluohtlik on ujuma minna joobeseisundis, sest joobest on tingitud
suurem riskimine, oma võimete
ülehindamine ja füüsilise võimekuse vähenemine. Seltskondades,
kus pidutsemise käigus alkoholi
tarbimise kogus kipub käest minema, ei ole üldse harvad juhud,
kui hakatakse ujumisoskusega
mõõtu võtma ning üksteisele „ära
tegema“. Aga arukas inimene saab
aru, et alkohol ja ujumine ei sobi
kokku. Kui tahad pidutseda, tee

200 000 krooni eest olmeelektroonikat. Elektrivargad tekitasid
eelmisel aastal Eesti Energiale
otsest kahju rohkem kui pool
miljonit krooni.
Kahtluste korral
helistage 1343
Kahjuks näitas käesoleva aasta
algus, et varguste trend üha hoogustub, mis on suure tõenäosusega tingitud muu hulgas töötuse
kasvust. Viimasel ajal on LõunaEestis sagenenud juhtumid, kus
kiputakse õhuliine varastama –
ja seda pole juba ammu tehtud.
Üllatusrohke võib olla kevadine
külaskäik suvekodusse, kui ilmneb, et voolu pole ning juhtmed
on varastatud. Soovitame külma
närvi säilitada ja Eesti Energiat
elektri puudumisest koheselt
teavitada. Kindlasti tuleks meid
teavitada ka sellest, kui näete
suvilapiirkondades elektriobjektidega seotud kahtlast
tegevust.
Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud tänu sellele, et
juhuslikud pealtnägijad on
varaste tegevustest Eesti Energiat või politseid teavitanud.
Näiteks on nähtud lahtisi ala-

jaama uksi või öisel ajal erariietes inimeste kahtlast tegevust
avatud kilpide juures ja meile
sellest teada antud. Kahtlane
võib olla igasugune väljaspool
tööaega ja pimedas, ilma valgustuseta läbi viidav tegevus Eesti
Energia elektriobjektidel. Lisaks
peaks kahtlust äratama see, kui
inimesed on erariietes ja eraautodega, sest kui tegu on Eesti
Energia töötajate või meie lepingupartneritega, kannavad töötajad alati spetsiaalset logodega
märgistatud tööriietust ja sõidavad logoga märgistatud autodega. Lisaks on nendel volitatud
inimestel alati kaasas töötõendid, mida võib vajadusel ette
näitamiseks küsida. Seetõttu
palub Eesti Energia taolistest,
kahtlasena tunduvatest tegudest
kindlasti esimesel võimalusel
teavitada kas Eesti Energia
rikketelefonil 1343 või politseinumbril 110. Teie telefonikõne võib ära hoida mõne elektriga seotud õnnetuse või päästa
inimelu.
JAANUS TIISVEND,
Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu
osakonna juhataja

seda ilma ujumiseta.
Ohutust tuleb silmas pidada ka
paadiga sõitma minnes, sest õnnetused paadisõidul tekivad sageli
oskamatusest või hooletusest.
Sagedasemaks põhjuseks on
paatide ülekoormamine, paadisõit
alkoholijoobes, sõiduks kõlbmatute paatide kasutamine, kogenematus juhtimisel.
Lastel peab ujumisel ja veekogude läheduses alati silma peal

hoida. Lapsed ei taju veega kaasnevaid ohtusid, mistõttu on
täiskasvanu juuresolek tõesti
oluline. Kahjuks on igal aastal
traagiliselt lõppenud veeõnnetustesse sattunud ka lapsi, seega ärge
jätke neid tähelepanuta. Vaata ka
www.veeohutus.ee
EHA ANSLAN,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöötaja

Lõkke tegemisel arvesta
kõikide ohtudega!
Lõket võib teha üksnes tuulevaikse ilmaga, tugeva tuulega
lendavad sädemed kaugele ja tagajärjed võivad olla päris karmid.
Ohutuse tagamiseks peab lõkkease olema metsast vähemalt 30
meetrit ja hoonetest vähemalt 15 meetrit eemal. Tuleb jälgida, et
lõkkeaseme lähiümbruses ei oleks kergesti süttivaid materjale
või kulu ja kindlasti varuda endale käeulatusse esmased kustutusvahendid (näiteks ämber veega või liivaga, märjad oksad).
Pärast tuleb hoolitseda, et tulease saaks korralikult kustutatud,
kasutades selleks vett, mulda või liiva. Kodustest või väiksematest lõketest päästeteenistust teavitama ei pea.
ERKI REMMELKOOR,
Lõuna-Eesti päästekeskus, Ennetustöö büroo juhataja

1. juulil 2010 jõustuvast perekonnaseisutoimingute
seadusest, nimeseadusest ja perekonnaseadusest
Uued mõisted:
Perekonnaseisukanne on sünni,
surma, abielu sõlmimise, abielu
lahutamise ning muu registreerimisele kuuluva perekonna-või
nimeõigusliku muudatuste kohta
rahvastikuregistrisse kantavate andmete kogum.
Perekonnaseisuasutused on:
valla- ja linnavalitsus; maavalitsus;
Eesti välisesindus; Siseministeerium.
Valla- ja linnavalitsused registreerivad sünde ja surmi ning väljastavad sünni- ja surmatõendeid.
Perekonnaseisuametnik on perekonnaseisuasutuse ametnik, kelle
teenistusülesandeks on perekonnaseisutoimingute tegemine. Perekonnaseisuametnikuks võib nimetada isiku, kellele regionaalminister
on andnud pärast eksami sooritamist
vastava tunnistuse. Meie vallast
sooritavad eksami vallasekretär Õie
Põder ja sekretär-asjaajaja Heli
Kakk.
Uueks asutuseks kuhu saab avalduse esitada abielu sõlmimiseks
või lahutamiseks on notar.
Muudatustest
Alaealisele lapsele perekonnanime
muutmist ei otsusta enam vallavalitsus. Avaldus tuleb esitada maavalitsusele ja nime andmise otsustab
regionaalminister.
1. Isikunime andmine
Eesnimi võib koosneda andmisel
mitte rohkem kui kolmest lahku
kirjutatud nimest või sidekriipsuga
seotud kahest nimest. Võõrkeelne
nimi peab olema teises riigis
kasutusel eesnimena. Eesnimeks ei
või anda nime, mis sisaldab
numbreid, mittesõnalisi tähiseid või
mis eraldi või koos perekonnanimega ei ole kooskõlas heade
kommetega. Isikunime kirjutamisel
kasutatakse eesti-ladina tähti ja
vajaduse korral võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreegleid.
Eestikeelse isikunime kirjapilt
peab vastama eesti õigekirjutuse

reeglitele.
Perekonnanimi võib koosneda
andmisel ühest või sidekriipsuga
seotud kahest nimest. Perekonnanimi ei tohi sisaldada numbreid ja
mittesõnalisi tähiseid ega olla eraldi
või koos eesnimega vastuolus heade
kommetega.
Elusalt sündinud lapsele antakse:
1. vanemate perekonnanimi, kui
vanemad kannavad ühist perekonnanime;
2. erinevat perekonnanime kandvate
vanemate kokkuleppel ühe vanema
perekonnanimi. Kui nad kokkuleppele ei jõua, otsustab kohalik
omavalitsus, kumma vanema perekonnanimi lapsele antakse;
3. ema perekonnanimi, kui isadus ei
ole kindlaks tehtud.
Üksisvanema puhul lapsele ema
ütluse järgi isa eesnime andmist ei
toimu, kus perekonnanimeks jääb
ema perekonnanimi (praegune papist isa). Tõendile kantakse ainult
ema andmed.
2. Sünni registreerimiseks esitatakse kirjalik avaldus 1 kuu jooksul
lapse sündimise päevast arvates
(avalduse vorm on vallas olemas) ja
avaldajal peab kaasas olema:
1) enda isikut tõendav dokument;
2) meditsiililine sünnitõend;
3) abielu puhul abielutunnistus.
Kui vanem on surnud, esitatakse
vanema surma tõendav dokument.
Isiklikult tuleb mõlematel vanematel kohale tulla isaduse omaksvõtu puhul (praegune sõnastus isast
põlvnemise kindlakstegemine), et
otsustada hooldusõiguse andmine
(kas seda teeb ema või isa või
mõlemad vanemad).
Alaealine isik või piiratud
teovõimega täisealine isik võib
isaduse omaks võtta oma seadusliku
esindaja nõusolekul.
Kui lapse vanemad on abielus ja
sünni registreerimise avalduse esitab üks vanematest, esitatakse teise
vanema lihtkirjalik nõusolek
lapsele antava nime kohta (selle

nõusoleku võib kirjutada ka meditsiinilise sünnitõendi nurgale ja
allkirjastada).
Avalduse saab esitada vallavalitsuses või maavalitsuses vanemate elukohast sõltumata.
3. Surma registreerimiseks esitatakse kirjalik avaldus (avalduse
vorm vallas olemas) 7 päeva jooksul
isiku surmapäevast ja avaldajal on
kaasas:
1) enda isikut tõendav dokument;
2) surnu isikut tõendav doument;
3) arstlik surmatõend;
4) surnu isiku abielu puhul abielutunnistus.
Avalduse saavad esitada surnu
abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht,
politseiametnik või muu isik, kellel
on andmeid isiku surma kohta.
Avalduse saab esitada vallavalitsusele või maavalitsusele surnud inimese elukohast või surmakohast sõltumata.
Surnult sündinud lapse sündi ei
registreerita. Surmatõendit ei väljastata. Surnult sündinud lapse surma
tõendab arstlik surmateatis, kuhu
kirjutatakse lapse perekonnanimi ja
vanema(te) soovi korral eesnimi.
4. Endine akti koostamine on
nüüd kande koostamine ja sünnivõi surmatunnistuse asemel antakse
välja sünni- või surmatõend A4
formaadis valgel paberil. Sündi või
surma registreerinud inimesel on
14 päeva aega otsustada, kas ta
soovib paberkandjal tõendit või
mitte. Tõendi saamise saab
otsustada ka koheselt sünni või
surma regist-reerimise ajal.
5. Riigilõiv:
Sünni- ja surmakande koostamine
ning esmane sünni- ja surmatõendi
väljastamine on tasuta.
Korduva sünni- ja surmatõendi
väljastamise eest tuleb tasuda 50
krooni. Selle väljastab maavalitsus.
Väljatrüki õigsuse kinnitamise eest
tuleb tasuda 15 krooni.
Uut perekonnaseaduses

Perekonnaseadus ei reguleeri vabaabielu.
Uueks mõisteks on abiellumislubadus (kihlus).
Üldsätted suguluse kohta ja hõimlus
Kui üks põlvneb teisest, on nad otsejoones sugulased.
Otsejoones sugulased on ülenejad ja
alanejad.
Ülenejad sugulased on vanemad
ja nende eellased, alanejad sugulased
on lapsed ja nende järglased.
Kui isikud põlvnevad samast
isikust, kuid ei ole otsejoones sugulased, on nad külgjoones sugulased
(õed, vennad).
Lapsed, kellel on ühine isa ja
ema, on vennad või õed.
Lapsed, kellel on ühine isa, kuid
eri emad, või ühine ema, kuid eri
isad, on poolvennad või poolõed.
Ühe abikaasa sugulased on teise
abikaasa hõimlased.
Perekonnaseisuametnik ei tohi
teha perekonnaseisutoimingut enda,
sugulase, abikaasa, hõimlase või
perekonnaliikme suhtes (haldusmenetluse seaduse § 10 lõige 1 ja 2).
Perekonnaseisutoimingu tegemise
avaldus registreeritakse ja edastatakse lahendamiseks teisele
perekonnaseisuametnikule, teisele
vallavalitsusele või maavalitsusele.
Valla elanike registrisse kandmise elukohateate saab endiselt
esitada vallavalitsusele.
Meil kõigil on võimalus rahvastikuregistrist kontrollida enda
aktuaalseid andmeid. Vajalik on ID
kaardi olemasolu (PIN koodid tuleta
meelde)ja aadressil www.eesti.ee on
võimalik teha päring valides kodanikule ja enda andmete päring.
Samas saab ka vallamajas kontrollida, kas Teie andmed on õiged ja
dokumendid on kantud rahvastikuregistrisse.
ÕIE PÕDER,
vallasekretär
Info telefonil 797 6311 või 797 6312

Kanepi Gümnaasiumi tublimad
Iga kooliaasta
lõpul maikuus
toimub
tublimatele
õppuritele,
sportlastele,
taidlejatele
direktsiooni
vastuvõtt.
Käesoleval kevadel oli põhjust
kutsuda direktsiooni vastuvõtule alljärgnevad õpilased:
Roomet Helbre - eduka esinemise eest maakondlikel geograafia- ja majandusolümpiaadidel, Märt Torop - eduka esinemise eest maakondlikul majandusolümpiaadil, Toomas Horma
- Richard Rohu konkursi võitja,
Alo Pullmann - Fr.Tuglase konkursi võitja; teine koht Eesti
Rahvamuuseumi võistujoonistamisel, Algis Suurkivi - parim
kõrvalosa maakondlikul kooliteatrite festivalil, Kinne-Riin
Reest - žürii eripreemia Fr.Tuglase omaloomingukonkursil.
Kaia Kõrge - parim tütarlapslaulja noorte muusikalide festivalil Tallinnas, Katre Neissaar kohusetundliku töö eest kooli
õpilasesinduses, Marge Veskemaa - tunnustus siira tantsulusti
eest noorte muusikalide festivalil Tallinnas, Päivi Margna - esimene koht maakondlikul inglise
keele olümpiaadil ja eduka
õpilasfirma liige, veel eduka
õpilasfirma liikmed Helina Ziugand, Kätlin Hani, Kerli Koorm,
kes osalesid Portugalis õpilasfirmade konverentsil. Tublid

kunsti- ja käsitöö tegijad, kelle
tööd said näitusel maakondliku
tunnustuse: Kädrili Suurkivi,
Marten Hani, Mari Neissaar,
Maarja Lattik, Sixtina Ladva,
kes oli lisaks edukas spordis.
Edukad spordis olid veel Gerald
Kivirand, Mattias Lail, Karel
Keldu, Helene Leht, Jane Hiop,
Lisanne Tamm, Meelis Hõim,
Allar Muuga. Kent Joosep paistis silma mitmekülgse sõnakunstialase tegevuse eest kooli ja kodukandi kultuurielu rikastamisel, Sven Hallap ja Linda Rekker
- laulukonkursi võitjad. Marleen
Moritz - 12. klassi parim.
Õppeaasta lõpetasid kiituskirjaga 1. klassist Kaia Joala,
Helena Rajatamm, Marge Veskemaa, 2. klassist Heili Aavola,
Merit Rammul, Laura Sannamets, 3. klassist Laur Lilleoja,
Tarmo Veskemaa, 5. klassist Angela Korela, 6. klassist Birgit
Kaleva, 11. klassist said kursuste
hinnetest ainult „viied” 60%
ulatuses Helina Ziugand, Laine
Lilleoja, Grete Põdder, Gerda
Põdder, Liis Seeme.
„4” ja „5”-e õppijaid oli
meil palju, eriti tublid olid
algklasside õpilased: 1. klassist

Eero Allas, Rene Drenkhan,
Renet Lill, Sandra Muuga, GrisSteven Tamberg, Carol Toomeoja, Terje-Riin Tätte, 3. klassist
Sven Hallap, Hanna-Jy Mekler,
Risto Mäekink, Linda Rekker,
Demi Vaarask, Anette Veski.
4.klassist Artur Ennok, Marten
Hani, Tarmo Helbre, Kaarel
Kaleva, Karl-August Kongo,
Brigite Vaarask. 5. klassist Marie
Rahel Lail, Mari-liis Lattik,
Kristen Kalev Lina, Tauno Pettai,
Robert Rekker. 6. klassist Linda
Jalas, Mariscalle Kõrvel, Kerli
Tagel, Kattre Va-her, Viivika
Veski. 7. klassist Kreete Aljes,
Kristina Hiir, Koit Korela, Helena
Lattik, Alo Pull-mann, Viivian
Veski,Katrin Vest-rik. 8. klassist
Doris Järv, Sixtina Ladva, Maarja
Lattik, Grislin Lill, Tuuli Muistna,
Mari Neis-saar, Erki Plato, Eleri
Pärna. 9. klassist Lisanne Tamm,
Kärt Laine, Tõnis Lilleoja ja
Helene Leht. 10. klassist Aveli
Oja ja Peeter Piip. 11. klassist
Päivi Margna.
Tänan kõiki lapsevanemaid
mõistva suhtumise, toetuse ja
meeldiva koostöö eest!
MERIKE KASTE,
direktor

Kanepi kodutütred
tunnevad ühistegemisest rõõmu
Soojal ja kaunil emadepäeva eel
tulid Kanepi kodutütred, nende
emad ja Kanepi jaoskonna
naiskodukaitsjad juba hommikul
Kanepi seltsimajja, et teha teoks
tore ühistegemiste päev. Peale
kodutütarde rühmajuhi Mirell
Lattiku avakõnet jaotusid kodutütred koos emadega gruppidesse. Kõigil oli võimalus osaleda
kolmes õpitoas.
Käelise tegevuse rühmas
valmistatud pärlitest käevõrud ja
värvilised volditud tulbid kinkisid kodutütred oma emadele.
Õpituba juhendasid naiskodukaitse liikmed Anu Klemmer ja
Mirell Lattik.
Eluks vajalikke esmaabialaseid teadmisi ja oskusi omandati
Tuulike Mölderi juhendamisel.
Hea oli kunagi õpitut meelde
tuletada, praktiliselt läbi teha ja
saada teada midagi uut, leidsid
emad.
Perenaiste kokkamise tarkused leidsid rakendust õpitoas,
mille eestvedajaks oli Merike
Klemmer. Õpitoas valmistati
emadepäeva peolauale toidud ja
laua kattis viimasena tegutsenud
töögrupp.
Päev lõppes ühises vestlusringis kaunilt kaetud laua ümber.
Osalejad olid üheskoos veedetud
päeva üle rõõmsad. Üritus oli
meeldivaks sissejuhatuseks peatselt saabuvasse emadepäeva.
Tänusõnad toreda päeva eest
Naiskodukaitse Põlva ringkonna
Kanepi jaoskonna liikmetele,
kodutütardele ja emadele.
AINO MÕTTUS,
Kanepi kodutütarde
rühmavanem

Kanepi kaugtöökeskuse
loomine edeneb
Eesti Kaugtöö Ühingu projektiga üleeestilise kaugtöökeskuste võrgu rajamiseks on
haaratud ka
Kanepi vald. Projekti tegevusena luuakse Kanepisse
multifunktsionaalne kaugtöökeskus, kus on olemas ruumid
töölaudadega, arvutid, IT-tugi,
printimise, paljundamise, skaneerimise ja videokonverentsi
teenus, samuti sertifitseeritud
töökeskkond ja infoturve. Pakutakse ka tuge raamatupidamise ,
koolituste ja seminaride korraldamisel ning ärikonsultatsiooni
(s.h. äriplaanide ja projektitaotluste koostamine) teenuseid.
Euroopa eeskujul (Hollandi,
Ungari, Shotimaa, jt.) on ka
Eestisse sündimas kaugtöökeskused, Eestis tegutseb edukalt Laulasmaa kaugtöökeskus,
kus saab ruumi või töölauda
rentida ja mis on alternatiiviks
kodus töötamisele. Paides ja
Hiiumaal töötavad kaugtöö
korras kõnekeskused. Eestis on
ungari eeskujul välja kujunemas
kaugtöö-kogukonnakeskuse
mudel.
Kaugtööst üldiselt ja nimetatud projektist põhjalikumalt
saab huviline ülevaate kaugtööühingu kodulehelt www.
telework.ee.
Kanepi valla arendusnõunik
Enn Ruusmaa osales Eesti
Kaugtöö Ühingu projekti raames õppereisil Hollandis ja
Shotimaal, külastas kaugtöö
arendamisega tegelevaid organisatsioone. Kogemused mujalt
näitavad, et inimesed ei lahku
enam maalt linnadesse töö-

Sügisel lastevanemate üldkoosolekul valiti kooli hoolekogusse lastevanemate poolt
Margit Lail, Epp Margna, Kersti
Kõrge, Karin Joala ja Toomas
Korela. Vastavalt seadusele esitati volikogu poolt kohaliku
omavalitsuse esindajad: Vahur
Tohver ja Annika Ladva, õppenõukogu poolt õpetajate esindajad:Piret Viil, Eda Tarend ja
õpilaste esindajana Katre Neissaar. Komisjon valis oma koosolekul HK esimeheks Margit
Laili, aseesimeheks Epp Margna
ja sekretäriks Katre Neissaare.
Õppeaasta jooksul koguneti
hoolekogu koosolekule igal õppeveerandil, lisaks osalesid hoolekogu liikmed kooli õppekava
arutamise ümarlaual.
Hoolekogu ülesandeks on
kooli tegevuse, õppe- ja kasva-

tustöö jälgimine ja selleks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine. Möödunud õppeaasta
oli hoolekogu sellelele koosseisule esimene ja sisseelamise
aasta, esimesel koosolekul valiti
juhatus, tutvuti hoolekogu puudutava seadusandlusega, teisel
koosolekul kinnitasime aasta
tööplaani. Järgmisel korral saime tuttavaks koolimajaga,
vähemalt lastevanemate jaoks
oli selles käigus mõndagi uut ja
leidsime, et koolimaja on olemasolevate võimaluste piires
väga heas korras, ka paljude
teiste koolidega võrreldes võime
olla rahul ja õnnelikud. Muidugi
on mitmeid olulisi vajadusi.
Kõlama jäi sellest käigust ka üks
helesinine unistus: uus spordihoone võiks Kanepis olla!
Hoolekogu on kuulanud

õpilasi, kellel õppimise või
käitumise probleemid, oleme
kuulanud mõlema poolaasta
õppetöö ülevaadet. Hoolekogu
esimehena on rõõm mõista, et
kõik hoolekogu liikmed on oma
ülesannet rõõmuga täitnud. Ühe
kooli ladus toimimine on keeruline protsess. On selge, et kool
on vajalik kogukonna toimimiseks, kõik lapsed peavad saama
hariduse. Millised tingimused
on hariduse saamiseks vajalikud, on juba keerulisem.Tahame oma tööd hoolekogus teha
sellise eesmärgiga, et see, mis ja
kuidas toimub Kanepi koolis ja
kooliga on õpetajate, õpilaste ja
vanemate ühine asi. Minu laste
koolist on saanud meie kool.
Päikest suvepäevadesse!
MARGIT LAIL,
kooli hoolekogu esimees

Kanepi Raamatuküla
RAAMATUPÄEV
tuleb jälle
Kanepi Raamatuküla 3. Raamatupäev toimub sel aastal 7. augustil, seekord saame kokku
Kanepi Seltsimajas ja selle ümbruses, oleme huvilistele kergemini leitavad ja mugavalt lähedal. Kirjanikke tuleb nii Võrumaalt kui kaugemalt, päris täpset
nimekirja ei saagi veel avaldada,
sest läbirääkimised veel käimas.
Traditsiooniliselt antakse välja
Raamatuküla auhind „Kanepine hame“, laureaadi nimi on
praegu veel saladus.
Jätkates eelmise aasta algatust,
on ka sellel aastal oodata uut
näitemängu-etendust Kanepi
näitemängutrupilt, lavastab Ülle
Sillamäe.
Raamatuküla tahab oma seekord juhtida tähelepanu Kanepi
kiriku 200 juubelile, selle tähtpäeva auks on kavas õhtune
kontsert kirikus, kus esineb raamatupäeva külaline Jaan Sööt.
Kindlasti on kohal raamatute
müüjad, plaanis on filmiprogramm, kus lisaks Vaidu Vidili
filmiloomele saab näha Kanepi
noorema generatsiooni filmiloomingut.
EPP MARGNA,
MTÜ Raamatuküla

Kanepi Gümnaasiumi
õpilasesinduse tegemistest
2009.-2010. õ.a.
Vaadates tagasi möödunud
õppeaastale võib öelda, et see oli
sisukas. Õpilasesindus (ÕE)
korraldas koolis 7 üritust: oskusvõistlused 4.-6. klassile, mängude õhtupooliku 1.-3.klassile,
karaokevõistluse, ülekoolilise
vastlapäeva, poiste päeva välivõistlused, tüdrukute päeva
disainikonkursi ja 2.-5.kl. laulukonkursi „Laululaegas“. Tervislike eluviiside propageerimiseks
toimunud tervisekõnni ja -jooksu nädalast võttis ÕE aktiivselt
osa, kogudes lisakilomeetreid
ühise jalgrattamatkaga (fotol).
III veerandil viisid ÕE juhatuse liikmed läbi rahuloluküsitluse huvitegevuse kohta.
Tehtud kokkuvõttest saadi kasu-

likke nõuandeid edasiseks tegevuseks. Lisaks koolis toimunud
koosolekutele on ÕE liikmed
osalenud Eesti Õpilasesinduste
Liidu (EÕEL-i) üldkoosolekutel
Tartus ja Raplas (Alo Pullmann,
Hermann Juurik ja Koit Korela).
ÕE president Mirell Lattik võttis
osa Taanis toimunud rahvusvahelisest noortelaagrist „Learning through leisure“.
ÕE juhatuse liikmed võtsid
oma ülesandeid täie tõsiduse ja
kohusetundega, heas meeskonnatöös suudeti üsna palju.
MIRELL LATTIK,
LAINE LILLEOJA,
KATRE NEISSAAR,
ÕE juhatuse liikmed

Foto Aino Mõttus

Kanepi Gümnaasiumi hoolekogu tööst

25. mail andis 7.-8. klassi õpilastele kehalise kasvatuse tundi
kooli staadionil Erki Nool. Just selles vanuses algas Erkil
tõsine töö sportlase karjääri kujundamisel.

otsingutele, vaid paljud kolivad
just elama looduslähedasse
keskkonda ja teevad maal elades
tööd kasvõi üle maailma rahvusvahelistele firmadele. Seda
võimaldab välja arendatud
internetilevi ja kõrgtasemelise
tehnikaga sisustatud kaugtöökeskus. Kanepile on kaugtöökeskuse arendamine ja
pilootprojektis osalemine võimalik, vajalik ja ka kasulik. See
aitaks ära hoida tööealise elanikkonna lahkumise maalt,
rahvastiku vähenemise ja sellest
järgneda võivad probleemid,
näiteks tööealise elanikkonna
vähesuse tõttu maksebaasi
vähenemine, laste vähenemine
koolis jne.
10. märtsil peeti Kanepi
Seltsimajas kaugtöö ja loomemajanduse infoseminar, huvilisi oli kohal nii Tartu-, Võrukui Põlvamaalt. Elavalt
diskuteeriti kaugtöökeskuste
vajalikkusest ja võimalustest.
Infoseminari tulemusena sõlmiti koostöölepingud kaugtöökeskuste rajamiseks veel Võrumaale Urvastesse ja Tartumaale
Puhja valda Kaimi. Infoseminaride sari jätkus 29. ja 30.
mail Soodoma külakeskuses.
Ettekannetega esinesid Kadri
Seeder Eesti Kaugtöö Ühingust,
Vahur Jaakma Puhja vallavanem, kes nentis kahetsusega,
et sellest nii vähe teatakse, ta
näeb kaugtöökeskustes suurt
potentsiaali maaelu edendamisel. Hendrik Noor Sänna
Kultuurimõisa arendaja leiab, et
kaugtöökeskustel on väga laiad
võimalused maaelu elavdamiseks, noorte ja loovinimeste
maale tõmbamiseks ja nende
jäämisel maale. Praegu ongi
põhiline tööotsimine, miks inimesed mujale kolivad, kuid töö
võib ka maale kolida ja seda
interneti abil tehtav kaugtöökeskus toetabki.
Kaugtööst huvitatutel palun
võtta kontakti MTÜ Kanepi
Kommunikatsioonikeskusega
telefonil 503 6304, e-post:
ennruusmaa@gmail.com või
Skype: arendustugi.ee
ENN RUUSMAAGA
vestles Tiiu Leppikus

Reis põhjamaadesse
23.-25. mail avanes Kanepi Gümnaasiumi õpilastele võimalus reisida meie naaberriiki Soome ja väga
imelisse Rootsi.
Hommikul kell 3.30 väljuski kooli
õuelt rõõmsate reisijatega buss
Tallinna sadamasse, kus meid
ootas Viking Line'i laev, millega
sõitsime üle Läänemere Soome
pealinna Helsingisse. Laevasõit
sinna kestis 2 ja pool tundi. Helsingis tutvusime linnaga. Meil oli reisil
kaasas suurepärane giid. Kui linnas
nähtud Sibeliuse kuju, Helsingi kuulus katedraal ja kirik kaljukünka
sees, liikusime edasi Tropicariosse.
See on koht, kus on palju roomajaid

ja kahepaikseid, eriti palju oli
värvilisi madusid. hiidämblikke,
skorpione, sisalikke. Sealife'i meremaailmas nägime kirevaid kalu
hiigelsuurtes akvaariumides. Tore
oli käia tunnelis, kus meie pea kohal
ujusid väiksed haid.
Kui meremaailmas käidud, asusime teele Turu poole. Käisime
Toomkirikus ja jalutasime jõe ääres,
kust edasi suundusime sadamasse,
et jätkata reisi Rootsi Kuningriiki.
Öö veetsime laeval ning hommikul
sõitsime oma reisibussiga Kolmardeni safariparki. Seal liiguvad
loomad vabalt, meie sõitsime oma
bussiga nende keskel. Nägime

Ühel kooliaastal
kaks muusikali !
Kevadisel koolivaheajal alles esinesid Kanepi Gümnaasiumi noored Tallinnas edukalt “Lumekuninganna“
muusikaliga ja paari kuuga sai esinemisküpseks juba teine
muusikalilavastus.
Kanepi seltsimaja ja Kanepi Gümnaasiumi koostöös
toimunud suurel EMADEPÄEVA KONTSERDIL
seltsimajas astus üles humoorika ja haarava muusikaliga
„Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ 5.klassi näitetrupp
koosseisus: Keimo Vaher, Robert Rekker, Tauno Pettai,
Kaia Kõrge, Kristen-Kalev Lina, Mari-Liis Lattik, Merike
Roht, Marie Rahel Lail, Angela Korela ja Karin Maranik.
Näitejuht-lavastajaks Tähte Tagel, muusikajuht-lavastaja
Tiit Raud, lavakujunduse autorid 10. klassi õpilased:
Helika Aigro, Hans Klaar, Heret Adamson, Aveli Oja,
Eveliina Urm ja Sandra Nukk õpetaja Ele Kõivu
juhendamisel, abikäe ulatasid Urmas Kivirand ja Enno
Otsus. Heli- ja valgusepulti juhtis Maanus Hass, kavalehe
kujunduse eest hoolitses Piret Viil, tublid lavaseadjad olid
Kaidor Tamm ja Martin Kikerman. Etendust toetas SA
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
AINO MÕTTUS, huvijuht

lähedalt sebrasid, kaelkirjakuid,
lõvisid, karusid, hunte, põtru jt.
Loomad olid üksteisest suurte aedadega eraldatud, sest poleks just
väga tore, kui lõvi ja sebra kokku
satuvad. Külastasime veel delfinaariumi, kus delfiinid tegid imelisi
hüppeid ja teisi trikke.
Stockholmis nägime mitmeid
linna vaatamisväärsusi, õhtuks
sõitsime sadamasse, kus ootas
meid laev Amorella ja alustasimegi
teekonda koju. Kõik olid reisiga väga
rahul, nautisid seda ja soovivad
järgmisel aastal veel midagi sellist
korrata! Aitäh selle toreda reisi eest!
BIRGIT KALEVA, õpilane

Draamastuudio tegi
Tartus tänavaetendust
Kanepi Noortekeskuse Draamastuudio
liikmed Kaisa Kattai, Viivika Veski,
Linda Jalas ja Birgit Kaleva koos
juhendaja Marju Jalasega osalesid 4.6. juunil Tartus VAT Teatri ja Lille Maja
korraldatud foorumteatri festivalil
„UNISTUSKUTSE“.
Koos oli 10 truppi Eesti erinevaist
paigust. Olime kõige nooremad osalejad. Soome juhendajate Jouni Piekkari ja Micke Renlundi käe all valmis
tänavaetendus, mille esitasime Tartu
kesklinnas. Lisaks oli veel kaks avalikku foorumteatri etendust Lille Maja
õuel. Need olid väga lahedad kolm
päeva täis teatrit, tööd, nalja ja sääski!
Saime palju uusi kogemusi, oskusi,
mida plaanime jagada ka teistele
Kanepi lastele ja noortele.
LINDA JALAS

Õnnitlused! Aksel Mark 97

JUULI
90
Leida Jakobson
Peetrimõisa küla
88
Hilda-Elfriide Siimann
Kooraste küla
Ilse Vahesaar
Kanepi alevik
Koidula Viiding
Kooraste küla
87
Salme Kõiv
Erastvere küla
86
Heida Uibo
Kanepi alevik
85
Loreida Hurt
Põlgaste küla
84
Karl Sisask
Kooraste küla

83
Leida Kuhi
Kanepi alevik
Helju Normet
Magari küla
Herta Tamm
Sõreste küla
Erich Lõhmus
Põlgaste küla
82
Maria Kübar
Kanepi alevik
Asta Õigus
Kanepi alevik
Nikolai Paisnik
Kanepi alevik
75
Endel Vähi
Peetrimõisa küla
70
Agu Kangro
Soodoma küla

Lea Piigli
Soodoma küla
AUGUST
91
Kaja Kirsipuu
Kooraste küla
90
Evi Lepik
Soodoma küla
87
Gerda Otsus
Kanepi alevik
86
Koidula Länik
Kaagvere küla
Erika Sisask
Heisri küla
Valve Leis
Hurmi küla
Veeliks Kivi
Põlgaste küla
Evald Savi
Põlgaste küla

85
Ilse Kõiv
Põlgaste küla
84
Laine Suvi
Kanepi alevik
82
Hildegard Kuldmets
Kanepi alevik
81
Leo Lõhmus
Varbuse küla
80
Koidula Toode
Kanepi alevik
75
Harri Toom
Jõksi küla
Ulve Kudu
Kooraste küla
70
Eevi Lina
Kanepi alevik

Johannes Lail Kanepi alevik
Hanna Liisa Rannula - Põlgaste küla
Carolin Erik - Põlgaste küla
Roland Käär - Kanepi alevik

Silver Kuuba, Timo Oja, Sven
Kukemelk, Mario Luik, Aimar
Kivirüüt, Ants Järv, Allan Ehte,
Helikar Haabma, Allar Velleramm, Mario Polusk, jpt.
2009. aastal võitis Kanepi
Streetballi meeste arvestuses
võistkond Juhatus, kes tuli hiljem ka 3on3 sarja (www. tanavakorvpall.ee) Eesti meistriks.
Turniiri on läbi aastate toetanud Kanepi vald, Converse,
Syrus Rally Team, Alecoq,

Karni, Kämmu Disain, kauplus
Aid ja Kodo, Mini Hiire Ärid
OÜ, Saku, Kanepi Aiand,
Kuup3, Sportland, BCS, streetball.ee, Tammiku Pubi, Tamrex,
Värska, ajakiri Basket jt.
Kanepi Streetballi korraldusmeeskond ütleb aitäh
kõikidele sponsoritele, kelleta
ei oleks turniir teoks saanud
ega nii kaua kestnud.
MARTIN LUTS
Kanepi Streetball 2010

Vana kontrabass jõudis koju
Teisipäeval, 27. aprillil oli põhjust rõõmustada kahel tegelasel
– vanal kontrabassil ja Mesipuu
talu pererahval. Vana kontrabassimeistri Hans Reedi kätetöö
jõudis pärast poolesajandilist
teenistusaega tagasi koju. Pill on
väärtuslik selle poolest, et see on
esimeste kontrabasside seast,
mis meister ja tema kaaslased
Jõgeharal valmistasid. Kontrabasse valmistati 1959. aastast
kuni 1965. aastani ja selle ajaga
valmis 87 muusikariista.
Ajahambast puretud kontrabassi andis Maie Krukovile –
Hans Reedi tütrele üle Roosu
talu peremees Aivar Rosenberg,
kes teadis pilli ajaloost seda, et
toonase kolhoosi „Tõusev Koit“
esimees Jaan Reiman kontrabassi muretses ja see teenis
ausalt külakapelli ja rahvast

Erich Vassar
14.03.1932-01.05.2010
Peetrimõisa küla
Virve Hõbejärv
23.11.1932- 03.05.2010
Jõksi küla
Erich Rootslane
02.11.1926-08.05.2010
Kanepi alevik

Kõik see juhtus enne aastat
1940, mil olin viimast korda
kodus. Järgnesid töökohad
mujal ja pikk maapagu. Külastasin kodu uuesti pool sajandit
hiljem. Ja mis oli kodust alles –
sirelipõõsas õitses, kuna tulin
juuni lõpupäevil. Tõi meelde
kunagise kase ja tema mahla, ka
saunavihad, kuigi sauna enam
alles ei olnud, ega ka küüni,
mille juures oli kasvanud kask.
Sirelipõõsas aga õitses kase
mälestuseks ja minu tervitamiseks kodus.“ (Aksel Marki
tekst).
Selle, „Maalehes“ ilmunud

Suvi Noortekeskuskuses
I rühm tegutseb 7.-20. juunil,
rühmajuhid: Mari Rüütli, Marju
Jalas, Annika Ladva, Andre Laine
II rühm tegutseb 5.-18. juulil,
rühmajuhid: Mari Rüütli, Marju
Jalas, Annika Ladva, Steven Kongo
Õpilasmaleva tegevust toetab
Kanepi Vallavalitsus ning projektitoetusega Põlvamaa Lastekaitse
Ühing, PRIA Leader ja ENTK.
Suveks viime noortekeskuse
tegevused majast välja. Seoses
sellega on noortekeskuse ruumid
suletud.

Välitegevusena toimuvad jalgpallimängud staadionil ja rannavõrkpall Jõksi järve ääres. Info:
Steven Kongo ja Jane Kirsipuu
28. juuni - 01. juulil osaleme Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse suvepäevadel Hiiumaal
11. juulil - Rannavõrkpalliturniir
Jõksis Info: Steven Kongo ja Tanel
Pettai
17. juuli osalemine Põlgaste perepäeval töötubade läbiviimisel.
19.-24. juuli - Rahvusvaheline
noortelaager

tema enda meenutusega tervitame meie vanimat ja auväärsemat kultuuritegelast Aksel
Marki Uppsalas tema 97. sünnipäeval 20. juunil.
Aksel Marki sulest ilmus
mullu Rootsi „Eesti Päevalehes“
väike arvustus ka „Minu Kanepi“ raamatu kohta, nagu ka kõikide teiste Kanepist kirjutatud
raamatutele. Soovime jätkuvalt
tervist, ergast vaimu ja head
mälu!
Lugupidamisega
MILVI HIRVLAANE
ja Kanepi

20.-23. juuli - Lastelaager. Info:
Mari Rüütli
27.-29. juuli - Osaleme Valgamaa
noortekeskuste suvepäevadel
4.-5. august osalemine Põlvamaa
Õpilasmaleva kokkutulekul
9. august etendus „Seks tuleb“
Jõksi laululaval koostöös Tähe
Noorteklubiga
10.-12. august Põlvamaa noortekeskuste SUVEKOOL Mesipuu
talus. Oma osalemise soovist anna
teada Annikale.
Täpsem info:
Annika Ladva tel 517 2799,
Mari Rüütli 5910 1545.

Kanepi vallas toimuvad suveüritused:

Kanepi
Streetball
2010
17. juulil 2010 toimub Kanepis
tänavakorvpalliturniir Kanepi
Streetball 2010. Turniir toimub
7. korda ja kahes vanusegrupis.
Noortele algus kell 11:00 ja
meestele 13:00. Põhjalikum info
on kättesaadav kodulehelt: http:
//streetball. esveko com ja Facebooki fännilehelt: http:// www.
facebook.ee/ kanepi streetball.
Kuue aasta jooksul on turniiril osalenud sellised tänavakorvpallist tuntud nimed nagu

„Üks kask meil kasvas õues,
mitte just maja ukse ees, vaid
heinaküüni juures. Ta okstest
tehti saunavihtasid ja tüves oli
musttuhat puurimisauku, kus
olid olnud tilad mahla jooksmiseks. Selle kase mahl oli
magusam, kask ise ligemal, nii
ka tema koormus suurem. Selle
tagajärg oli, et kask hakkas
kuivama ja saeti maha. Nüüd
arutati perekonnas, milline puu
istutada kase mälestuseks. Kõne
all olid vaher (veelgi magusam
mahl) ja toomingas. Kokkuleppel sai selleks hoopis sirel,
aga ikka kase mälestuseks.

Kontrabassi annab üle Aivar
Rosenberg, vastu võtavad
Hennu Krukov (vasakul), Maie
Krukov ja Kalju Reedi
mitukümmend aastat. Ainult
vahepeal oli vaja teha „iluravi ja
hooldust“. Siis võis jälle tegudele minna ja auhinnalisi kohti
võita. Viimane selle kontrabassi
kasutaja oli Raimo Reiman, kuid
aeg ja mood muutuvad ning viimased viis aastat veetis pill puhates. Seetõttu võiski vanameistri pilli tagasi kinkida. Oma
kätetööd tundis ära ka Hans
Reedi juures töötanud meister
Valter Juzar ja Hansu vend Kalju
Reedi. Valter teadis rääkida
esimeste pillide tegemise tehnoloogiat. Ega eeskujusid kontrabasside näol ju polnud, seetõttu
võeti üks viiul osadeks ja uuriti
selle pealt, kuidas üks pill kokku
käib. Keelekinnituskruvid telliti
Põlvast ja need olid metallist

erinevalt liigikaaslastest, kelle
kaelal ilutsesid puupunnid.
Arvata võib, et tegu on 1960.
aastal valminud pilliga. Aivar
Rosenberg on kuulnud ka teisest
kontrabassist, mis sinna kanti
muretsetud, aga sellest pillist ei
ole enam midagi kuulda ega
näha olnud.
Pilli tulevikku teab Maie
täpselt – esialgu läheb kontrabass talutuppa ootama restaureerimist ja seejärel on pererahval
plaanis teha pillituba-muuseum,
kus saab näha vanameistri tööriistu, tutvuda pilli valmistamise
tehnoloogia ja ajalooga. Seda
kõike omal jõul teha ei jõua, seepärast peab hea mõte jääma
projektiootele. Loodame, et vanale kontrabassile tuleb veel
seltsilisi, kes Jõgehara tootmispunktis puidutöökojas sündinud.
Vähemalt on huvitav teada, kuhu
Eestimaa nurka Hans Reedi
pillid jõudsid ja mis neist tänaseks saanud on. Algus on igatahes tehtud.
Ajaloolise tähtsusega kontrabassi oli tulnud Aivar Rosenbergilt vastu võtma neli põlvkonda pillimeistri lähedasi: vend
Kalju, tütar Maie abikaasaga,
tütremees Vallo lastelaste Hannabethi ja Robiniga.
ÜLLE SILLAMÄE,
kultuuri- ja spordinõunik

TEADE. Kanepi valda teenindab alates 07.06.2010.a. üksi
Silver Hinto, kuna Jan Jõema asus teenindama Mooste ja Ahja
valda. Silver Hinto vastuvõtuaeg Kanepi Vallavalitsuses on
teisipäeviti kella 10.00 kuni 11.00. Teistel aegadel tel 5330
7182 ja e-aadressil: silver.hinto@politsei.ee

18. juuni Kanepi Seltsimaja isetegevuslaste hooaja lõpupidu
kell 20.00 Kanepi Seltsimajas; korraldaja Kanepi Seltsimaja
22. juunil kell 21.00 Jaanisimman Põlgaste laululaval, * Üles
astuvad taidlejad. * Tantsule kutsub ansambel "Trahter” * Jaanituli
* Puhvet *Südaööl üllatus
24. juunil kell 17.00 jaanituli Hurmi järve ääres
10. juuli kell 19.00 - Soodoma külapäev Näitus"Vanaema
pildialbum". Spordivõistlused igale eale.Tantsuks mängib
ansambel K.O.I.
11. juuli Rannavõrkpalli turniir Jõksi järve rannas; korraldaja
Kanepi ANK
16. juuli 18. juuli Kaitseliidu Põlva malevkonna perepiknik
Jõksi järve ääres
17. juuli kell 16.00 - Põlgaste perepäev .Sportmängud lastele ja
täiskasvanutele.Ühislaulud Avatud töötoad. Käsitöö näitus
jpm.huvitavat. Jalakeerutus ansambel "Vana kallim" saatel. Tasuta
17. juuli Kanepi Streetball 2010 Kanepi Gümnaasiumi staadionil
kell 11.00
25. juuli Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kokkutulek Jõksi
lauluväljakul; korraldaja Vanemuise Selts, Kanepi Seltsimaja
25. juuli Hurmioru IX triatlon, kogunemine keskpäeval Savi talus
30.juuli kell 14.00 - Endise "Kalevi" kolhoosi töötajate
kokkutulek PÕLGASTE LAULULAVAL
Osamaks tasuda 1.juuliks 2010.a. alljärgnevalt:
Hurmi,Varbuse külast Heino Tagelile, Kaagnast Eve Hiopile, Põlgastest
Urve Jänesele või Põlgaste kauplusesse, Magariilt Helju Tellingule,
Soodomalr Aili Kangrole, Peetrimõisa, Ala-Jakobi ja Närapä küladest
Kalev Kongole, Sõreste ja Sikajala küladest Marianne Issakule, Koigerast
Mare Ojale, Lauri külast Jüri Lällile, Kanepist Arno Kakk´ule. Info tel 797
3324.
07. august Kanepi III Raamatuküla päev Kanepi Seltsimaja ümbruses.
Kell 17.00 Kanepi näiteseltsi esietendus N. Gogol „Naisevõtt“, kell 19.00
Kanepi kirikus kontsert esineb Jaan Sööt; korraldaja Kanepi
Raamatuküla, Kanepi Seltsimaja
14. august Looduskaitse Seltsi kokkutulek Jõksi lauluväljakul

Laupäeval, 21. augustil 2010
Mesipuu talus VI aastat hea tahte päev –
Rehepapi Seitse Ametit
kell 11 Lipu heiskamine ja päeva pidulik avamine
11:15 Töötuba "Lammas suhu ja selga"
09:00 Lamba küpsetamine kuumadel kividel maa sees
11:15 Laastulöömine. Laastumaalimise töötuba kõigile!
11:15 Aedvilja kasvatuse töötuba ja näitus.
11:15 Hobusekasvatamise töötuba
11:30 Mesiniku tööd. Mis on mesi, mis sülem?
12:30 Liha suitsusaunas suitsetamise töötuba.
16:00 Lammas maa seest välja põske
17:00 Simman ja mõnus äraolemine. Tantsitavad pillimehed!
Osalemine on kõigile TASUTA! Kohapeal ka tasuta traadita internet
(WiFi), telkimis- (ka üleöö) ja parkimisvõimalused!
vaata www.mesipuu.ee
Põlva Talurahvamuuseum kuulutab välja IX koduuurimuslike tööde võistluse teemal: PÕLVAMAA – 60.
1. oktoobril 1950 moodustati Põlva rajoon keskusega Põlva alevikus. Seega on
sügisel 2010 põhjust pidutseda – meie maakond on saanud 60-aastaseks.
Mida hindad Põlvamaal? Miks Põlvamaa on eriline? Kas aja jooksul on Põlvamaa
läinud kaduma midagi olulist, mis kandis selle kandi eripära? Või on hoopis midagi
juurde tulnud? Muuseum ootab mälestusi, mõtisklusi, uurimusi ning fotosid,
dokumente ja esemeid, mis on seotud Põlva rajoonis ja Põlva maakonnas toimunud
sündmustega, seal tegutsenud/tegutsevate asutuste ja inimestega.
Osalema ootame nii Põlvamaalt pärit täiskasvanuid kui kooliõpilasi. Tööde
esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2011.
Lisainfo tel 797 0310 (Marge Luude), muuseum@polvamaa.ee
Postiaadress: Põlva Talurahvamuuseum Karilatsi Kõlleste vald Põlvamaa 63505.
http://www.polvatalurahvamuuseum.ee/

Järgmine leht ilmub augustis.
5.augustiks

MÜÜK
Müüa kase-, haava-,
okaspuu pinnud
3,0 m või 50 cm.
Veovõimalus.
Info tel 505 6107

Pokumaa ootab Teid!
Alates 24. maist kuni 31. augustini
oleme avatud iga päev
kella 10-18.
Pokumaa suvi 17.-18. ja 21.-24.
juuli kl 14 ja 18 suveteater "Pokud
jõuavad koju". Margus Kasterpalu
lastelavastust Edgar Valteri
"Pokuraamatu" ainetel etendab
Pokumaa Pada-Soomäe talukohas
Tartu Vilde Rahvateater. Peaosas
Puukona Matti Linno. Esietendus
17. juulil kl 18.
30. juuli kl 21 Pokumaal Hauka
talukohas ansambel Öösorri
öökontsert. Koos Öösorriga
astuvad üles Sulliwan ja Clint!

Surnuaiapühad
Kanepi koguduses
24. juunil kell 10.30
Kanepi Ala kalmistul
8. augustil kell 10.30
Kanepi Mäe kalmistul

11. juulil
15. augustil
12. septembril
Kanepi Gümnaasiumi sisehoovis

