MAI 2010 • Nr 3 (64) • Hind 2 kr

Teeme ära 2010 talgud Kanepi vallas
Talgupäeva eestvõtjaid ja
talgulisi oli Kanepi vallas
seekord palju, talgutöid tehti
valla erinevates piirkondades, hooldati looduslikult
kauneid paiku.
Kooraste lehiseallee
talgud registreeris Urmas
Kivirand esimeste seas ja
kõige rohkem talgulisi oligi
mõisaaegset lehisealleed ja
Kooraste Suurjärve kaldaid
puhastamas. Ilus vaade sai
järvele avatud, palju võsa
maha võetud ja talgujutudki
maha peetud.
Gümnaasiumi õpilased
ja õpetajad talgujuht Aino
Mõttuse juhtimisel alustasid
töödega juba reede pealelõunal. Üheskoos tehti koolimaja ja staadioni ümbrus
veelgi kaunimaks, võeti maha liigsed puud-põõsad,
rehitseti muruplatsid.
Karstes korraldasid talgutöid hinokad Epp Margna
eestvedamisel. Jätkati mullu
alustatud hiiepuu Kuku tamme kaitsmist. Aastatagustel
koristustalgutel leiti kaks
Kuku tamme poega – see oli
suur üllatus talgulistele – ja
otsustati ehitada tammele
ümber piirdeaed, kuna puu
asub keset põlluala. Lisaks
tehti kividega piiratud väike
tuleasegi.
Tilleorus korraldas talguid Evelin Uibokand. Puhastati võsast Tilleoru tamme
ümbrust. Legendi järgi olevat puu istutanud rootsi kuningas. Koguti kokku eel-

Jõksi järve ääres

Koorastes

nevalt RMK poolt langetatud
võsa. Tilleorus tehti veelgi
talgutöid, mille käigus paigaldati Ihamaru metsadesse
lindudele pesakaste.
Heakorrapäeva Jõksi
järve ääres juhtis Annika
Ladva: „Tegime rõõmsalt
koos heakorratöid, eesmärgiga korrastada Jõksi
laululava ümbrust ja rannavõrkpalliplatsi. Hommikul
kogunes kokku üllatavalt
palju talgulisi. Jõksi järve
äärse lauluväljaku korrastamine on juba aastaid olnud
noorte hooleks. Asjaliku päeva õnnestumisele aitasid
kaasa lapsevanemad Ülle
Kirsipuu, Lea Länik ja Marju
Jalas, kes hoolitsesid meie
piknikutoidu eest. Heakorratöid aitas koordineerida ka
vallavanem Aivar Luts. Südamlikud tänud kõigile talgulistele ja toetajatele!“
Erastvere pargis oli
talgute eestvõtja Imbi Rego,
talgutöödeks langetatud võsa
korjamine ja põletamine, tööpäeva lõpuks kõrgusid teepervele kokku kantud oksad
ja avanes suurepärane vaade
Erastvere park-metsale.
Küllap peeti ka registreerimata talguid, sest kevadeti käib ikka koduümbruste
korrastamine. Tehtud tööst on
rõõmu nii tegijatel kui teistelgi, sest tükike Eestimaad
on kaunimaks saanud!
KT

Emadepäeva head
soovid kõigile emadele,
vanaemadele ja vanavanaemadele!
Kevad on täies hoos, põllumeestel pikad pingelised
päevad põldudel, et õigeaegselt külvid tehtud saaksid
ja oleks sügisel saaki koristada. Kooliõpilastel on kevad
aga lõikusaeg. Soovin lõpuklasside õpilastele edukat
eksamite sooritamist ja õigeid valikuid haridustee jätkamiseks.
Kevadeti on ikka koduümbrused korda tehtud,
seekord kutsus Teeme ära
üleriigiline algatusrühm inimesi talgute korras üheskoos
Eestimaad koristama. 1. mai
talgupäeva lõpuks sai meie
vallaski mitmed paigad puhtamaks muudetud.
Valla kevadlaat toimub
juba kümnendat korda, see on
üks võimalus osta taimipuid-põõsaid koduümbruse
kaunistamiseks. Valla seltsi
algatatud ilusa kodu konkurss koos vallavalitsusega
on traditsiooniks saanud ja
esile tõstnud meie kaunimad
kodud, ühismajad, suvekodud. Sedagi traditsiooni
jätkame käesoleval aastal.
Edukat kevadet kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Kanepi Seltsimaja ja
Kanepi Gümnaasiumi

EMADEPÄEVA
KONTSERT
Koolimajas avatud
ÕPILASTÖÖDE NÄITUS
6. mail kell 9.00-16.00 ja
7. mail kell 9.00-17.30.

Meeldivaid kontserdi- ja
näituseelamusi!

Avo Kruusla Kaska-Luiga talu tegemistest
Avo Kruusla on KaskaLuiga talu looja, tööandja,
pereisa, 2009. aasta vabariigi parim piimakarjakasvataja. Kui suveperioodil on põhitegevus loomad,
söödavarumine ja teraviljakasvatus, siis talveperioodil jääb loomakasvatus ja lisaks metsatööd.
Enamasti algab Avo Kruusla
hommik kell seitse, erandkorras aga võib telefon heliseda juba kell kolm, sest siis
algab lüpsikarjalaudas tööpäev ja võib juhtuda, et on vaja
peremehe nõu. Tavaliselt
korraldab hommikuse lüpsi
graafiku järgi tööl olev lüpsja,
kes on ühtlasi selle päeva
laudavanem ja saadab ka piima
välja. 15 aastat on neid kohuseid täitnud Helve Pihooja ja
Ilme Galitsin. Iga päev läheb
11 tonni piima Põltsamaa
meierei Rannu Juustutööstusesse, aga on läinud ka Põlvasse ja Võrru. Lüpstakse
kolm korda. Kaadri on talu ise
koolitanud, kui varem pidi
ise sageli laudas olema, siis
nüüd saavad laudatöölised
hakkama. Vasikate ja noorkarjaga tegelevad Malle Hirmo ja Avo õed Anneli Kruusla

ja Silvi Kool. Piimakarja tulevikule panebki aluse vasikate
eest hea hoolitsemine. Et lehm
jääks tiineks ja vasikas sünniks ilma, selle eest kannab
hoolt Taavo Kruusla.
Terve päeva on farmi
kontoris perenaine Galina,
kelle hooleks on loomakasvatus: loomade liikumine,
jõudluskontroll, tõuaretus,
dokumentatsioon, suhtlemine
PRIA-ga. Galina teeb igapäevased sissekanded sündide, loomade liikumise,
kontroll-lüpside kohta, arvutis
on andmebaas kahekümne
aasta kohta. Loomi on momendil ligi tuhat, neist lüpsilehmi vabapidamisega farmis
434, lehmikuid 464 ja pullikuid 25, uudsena alustati lihaveisekasvatust ristand belgia
sinise tõuga. Loomade toiduratsioonid on täpselt vajadusele koostatud, mikser-sööt
lehmadele valmib kohapeal
enne iga söötmiskorda ja
koosneb silost, teraviljajahust, rapsi- ja sojakoogist,
maisijahust, mineraalidest.
Ratsioonist kõrvalekaldeid
olla ei tohi, et kõik, mis on
söötmisprogrammis ette nähtud jõuaks loomani, on usaldatud ühe noorema töötaja

Alvar Truija hoolde. Raamatupidamise eest vastutab talus
Karin Kund.
Avo on küll farmi jätnud
abikaasa Galina hooleks, kuid
müügitegevuse ja lepingutega
tegeleb ta ise. Siinkohal on
Avol juurde lisada, et pullikud
rändavad kõik Itaaliasse ja
Hollandisse delikatessiks,
Eestis pole vastavat hinnapakkujat, eestlane ostab pigem
külmutatud liha.
Avo kuulub Eesti Tõuloomade Aretusühistu nõukogusse, kellega on väga
positiivne koostöö välja kujunenud. Pidev andmevahetus
on ka Jõudluskontrolli Keskusega. Aga on ka selliseid
ameteid, kust tuleb rohkem
korraldusi kui abi. Keskkonnaametile tuleb igas
kvartalis 6700 krooni saastetasu üle kanda, see on ligi
200-leheküljeline kompleksluba, mille kõik üle 300loomaliste farmide omanikud
peavad taotlema. Lepingud on
tänapäeval sellised, et ilma
advokaadibüroo teenuseta
suurtalus tegutseda ei saagi.
Kui ametkonnaga kohtusse
minna, siis ametnikud käivad
kohut riigi raha eest, ettevõtjal
tuleb kohtukulud oma taskust

maksta, teab Avo Kruusla
omast käest.
Mis Kaska-Luiga talu taimekasvatusse puutub, siis
külviplaanid teeb perepoeg
Marek, kellel jäänud veel aasta
magistriõpingud Maaülikoolis. Põllupinda on talul 900
ha, lisaks veidi rendile võetud
maad, rohumaasid 300 ha,
sealt tuleb korralik silo, 1000tonnine siloauk täidetakse
kolme päevaga, vajalik
tehnika on kõik olemas.
Peremees kiidab talu tehnikaga tegelevaid mehi: vend
Aivar Kruuslat ja Meelis

Johansoni ning traktoriste
Harri Harsijat, Salev Soosaart,
Margus Hani, kes oskavad
programmeerida kõiki haakeriistu künni-, külvi-, taimekaitse-, lõikustöödeks.
Omajagu Avo ajast võtab
ka vallavolikogu töö, kuhu ta
on valitud kolmandat koosseisu ja ta on ettevõtlus- ja
arenduskomisjoni esimees.
Kuna komisjon alles moodustati, siis on plaanide
tegemise aeg, esmalt ülevaate
saamine, kui palju on valla
territooriumil tööandjaid ja
seejärel nendevahelise koos-

töö arendamine, plaanis luua
nõuandesüsteem ja julgustada
inimesi ettevõtlusega tegelema. Miks ei võiks Kanepis
taas pagaritööstust arendada,
et oma viljast leiba-saia teha
või talupoes juurvilju ja teisi
aiasaadusi osta-müüa.
Tööpäevad on kõik erinevad, enamasti varavalgest
hilisõhtuni ja nii kevadest
sügiseni ja sügisest kevadeni.
Millal ja kuidas siis Avo
Kruusla puhkab? Kindlasti
pere keskel oma kaunis kodus.
Ka vendade ja õdede elamised
on kerkinud Kaska-Luiga talu
naabrusse. Võimalusel sõidab
Avo Galinaga soojale maale
energiat koguma. Hommikul
helistas tütar Angeelika, kes
pisipojaga Türgis tervist kosutamas, tütar on lisaks õpetaja
kutsele lõpetanud maaülikoolis finantsjuhtimise eriala
ja saab vajadusel taluelus
kaasa lüüa. Nii üheskoos seda
talu asja aetaksegi. Pikaajaline
meeskonnatöö talu tootmistegevuse kujundamisel teeniski 2009. aasta eest ülevabariigilise tunnustuse.
AVO ja GALINA
KRUUSLAL käis külas
TIIU LEPPIKUS

2 Kanepi Teataja

NATURA metsa toetus metsaomanikule
Natura 2000 alal asuva metsamaa kohta antava toetuse
eesmärk on kaasa aidata
Natura 2000 võrgustiku alal
asuva erametsamaa säästvale
kasutusele kompenseerides
erametsaomanikele Natura
2000 metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu. Paljud metsaomanikud ei ole
esitanud taotlusi ühe võimaliku toetuse kasutamiseks.
2008. ja 2009. a taotlesid
Eesti erametsaomanikud Natura toetusi 63701 ha kohta
summas 69,7 miljonit krooni.
Samal ajal jäi taotlusi esitamata 98,4 miljoni krooni
ulatuses. Põlvamaalt esitati
2008. a 21 taotlust ja 2009. a
36 taotlust, mis on väga väike
osa võimalikust. Põlvamaa
peamised Natura alad on Ahja jõe keskjooksul (Tilleorg,
Koorvere, Valgemetsa, Kiidjärve ja Taevaskoja), Võhandu jõe keskjooksul (Leevilt
Reo sillani) ja Räpina poldri
alal. Väikesemaid alasid esineb ka mujal maakonnas.
Natura toetus ei kuulu
füüsilisest isikust metsaomanikel maksustamisele, FIE-

dest metsaomanikud peavad
saadud Natura toetuselt
maksma tulumaksu.
Taotlusdokumente võetakse vastu Sihtasutuses Erametsakeskus 02.-21. maini,
hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 22. maist kuni
15. juunini, kuid sel juhul
vähendatakse toetuse summat, mis taotlejal oleks olnud
õigus saada 1 % võrra iga
hilinenud tööpäeva kohta.
Toetust võib taotleda
vähemalt 0,3 hektari suuruse
taotleja omandis oleva metsaala kohta, mis asub Natura
2000 võrgustiku alal ja on
kantud keskkonnaregistrisse.
Taotleja peab täitma aasta
jooksul taotluse esitamise
tähtaja esimesest päevast alates Looduskaitseseadusest ja
Metsaseadusest tulenevaid
nõudeid.
Taotluse rahuldamise või
taotluse rahuldamata jätmise
otsuse teeb Sihtasutus Erametsakeskus hiljemalt 30.
aprilliks taotluse esitamisele
järgneval aastal. Taotleja arveldusarvele maksab toetuse
PRIA hiljemalt 30. juunil

taotluse esitamisele järgneval
aastal.
Käesolevat toetust makstakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel. Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal
asuva ühe hektari metsaala
kohta on 940 krooni aastas ja
sihtkaitsevööndis 1720 krooni hektari kohta aastas.
Taotlus tuleb igal aastal
uuesti esitada.
Metsakonsulendina vormistan aprillikuu jooksul
metsaomanikele taotluse dokumente eelneva kokkuleppe
alusel. Maikuu vormistamise
aegadest ja kohtadest teatatakse hiljem. Pärast 02.
maid saadab metsaomanik
allkirjastatud taotluse Sihtasutusele Erametsakeskus.
Metsaomanikul on õigus
saada tasuta metsakonsulendi teenust 15 tundi
aastas.
Lisainfo telefonidelt 516
7643 ja 799 2512 ning e-posti
aadressil kuusemetsa@
hot.ee.
ANTS TEDER,
metsakonsulent

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu 22.04.2010 istungist nr 4
Päevakord:
1. Revisjonikomisjoni akti arutelu
Otsustati: kinnitada revisjonikomisjoni akt esitatud kujul
2. Ülevaade projektide kirjutamisest
Kuulati arendusnõunik Enn Ruusmaa ettekannet esitatud projektide ja rahastatud projektide
kohta. Kokku on esitatud taotlusi
17 353 856,03 krooni ulatuses,
raha saadud 3 233 024 krooni,
menetlemisel on praegu 11 130
280 summa ulatuses projekte (Ettekanne lisatud protokolli juurde)
Avo Kruusla tegi ettepaneku panna
valla kodulehele esitatud informatsiooni, sest paljud ei teagi,
kuhu on võimalik projekte esitada
ja raha taotleda.
3. Avaliku korra eeskirjade kinnitamine

Otsustati: vastu võtta määrus nr 12
“Kanepi valla avaliku korra
eeskiri”.
4. AS Ragn Sells'i taotluse
läbivaatamine
Otsustati: Ragn-Sells AS esitab
volikogule uue teenustasude hinna arvestuse, kus kõigil konteineritel tõuseb hind keskmiselt
ühesuguse % ulatuses.
5. Ülesanded valla statistilise
analüüsi koostamiseks
Kuulati:
arendusnõunik Enn Ruusmaa
ettekannet uurimisprojektist ja
majanduslik-sotsiaalsest olukorrast Kanepi piirkonnas. Ettekandja andis ülevaate Siseministeeriumi tellimusel valminud
uurimusest ''Eesti regioonide majandus-struktuurimuutuste prognoos'' (Ettekanne lisatud protokolli

juurde). Ettekandja tegi ettepaneku kasutada TÜ Geograafia osakonna ning TÜ Pärnu ja Türi
Kolledži üliõpilasi õppeaine ''Kohaliku ja regionaalse arengu
planeerimine'' praktikatöödel.
Kuulati:
ettevõtluse- ja arengukomisjoni
esimehe Avo Kruusla ettepanekuid
statistilise analüüsi koostamiseks.
Need oleksid:
1. Selgitada välja kui palju on
vallas töötavaid ettevõtteid (äri,
FIE, MTÜ, TÜ, munitsipaal jne).
2. Kui mitu ettevõtet on vallas
registreeritud, kui palju nendest
töötab.
3. Valla kodanike hõivatus tööga
valla ettevõtetes ja mujal.
4. Millised on need ettevõtted, mis
on registreritud teistes omavalitsustes ja annavad tööd ning tegut-

Kanepi valla avaliku korra eeskiri
Kanepi Vallavolikogu 22. aprilli
2010. a määrus nr 12
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lg 1 p 36³ ja haldusmenetluse
seadus § 64 lg 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev eeskiri sätestab avaliku korra nõuded Kanepi valla
territooriumil.
(2) Eeskiri kehtib Kanepi valla
haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik vallas elavatele ja viibivatele füüsilistele isikutele ning vallas tegutsevatele
juriidilistele isikutele.
(3) Avalik kord on isikutevaheline
suhtlemiskord, mis põhineb tavadel, kommetel, õigus-, moraali jne
sotsiaalsetel normidel ja tagab iga
inimese kindlustunde ning võimaluse realiseerida nii oma õigusi
ja vabadusi, kuid täita ka kohustusi.
(4) Avalik koht on igasugune territoorium, ehitis või ruum, mis on
antud üldiseks kasutamiseks või
mis tegelikult on üldkasutatav
(tee, tänav, kalmistu, turg, haljasala, rand, hoone, ehitis, baar,
kauplus, ühissõiduk, spordiväljak
jne.).
(5) Avalik üritus on avalikus kohas
avaliku ürituse korraldaja poolt
organiseeritud rahvakogunemine
(va avalik koosolek).
§ 2. Avaliku korra üldnõuded
(1) Avalikus kohas viibimisel on
kõik isikud kohustatud jälgima
hea käitumise tavasid ja üldtunnustatud moraalinorme.
(2) Avaliku korra tagamiseks on
keelatud:
1. lõhkuda, rikkuda või muul viisil
kahjustada tänava- ja pargiinventari, skulptuure, valgusteid,
fassaadielemente (välisuks, vitriin, lukud jms), aknaid, uksi,
luuke, piirdeaedu, hauaplatse jms;
2. rikkuda ja omavoliliselt maha
võtta või ümber paigutada liiklus-

märke, hoone seinale, rõdule, piirdele või tulbale paigutatud nimevõi numbrisilte, mälestustahvleid,
tuletõrjevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid ning
omavoliliselt avada või sulgeda
või lukustada avariiväljapääse või
luuke;
3. siseneda ja viibida ilma omaniku või valdaja loata võõras (se)
valduses (se) (sh eramaja krunt,
maja katus ja ehitise maa-ala);
üldkasutatavate hoonete (sse) ja
üldkasutatavate ruumide (sse) ja
rikkuda ruumide kasutamise kodukorda;
4. keelatud on siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse pärast
nende üldises kasutuses oleku
aega ilma haldaja, valdaja või
kasutaja loata;
5. kõrvalistel isikutel viibimine
ettevõtete, asutuste, organisatsioonide, eravalduste piiratud või
tähistatud territooriumil, ehitiste
maa-alal ja vastavate teadete abil
üldiseks läbikäiguks suletud aladel vastava loata;
6. omaniku või valdaja loata
viibimine hoonetes, hoone osades
ja ruumides, mis ei ole määratud
üldiseks kasutamiseks;
7. füüsilise või eraõigusliku
juriidilise isiku omandis oleval
piiramata ja tähistamata kinnisasjal viibida omaniku loata päikeseloojangust päikesetõusuni, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti;
8. viibida võõral isikul varisemisohtlikus kohas, tellingul, pööningul, kilbiruumis, soojussõlmes,
keldris jm sellistes kohtades;
9. tegevused, mis toovad kaasa
liikluse sulgemise, kui selleks
puudub vallavalitsuse luba;
10. hasartmängude mängimine
väljaspool vastavat tegevusluba
omavaid asutusi;
11. sõita hobuste, hobu- ja mootorsõidukitega matka-, jooksu-,
suusa-, jalgrattaradadel ja teistel

spordiks või vaba aja veetmiseks
kasutatavatel rajatistel, kui see
pole vajalik hooldustöödeks või ei
ole kooskõlastatud vallavalitsusega;
12. mootorsõidukiga sõitmine ja
nende parkimine haljasaladel,
erakinnistutel väljaspool teid,
põldudel, laste mänguväljakutel,
kalmistutel, kõnniteedel (va valdaja või omaniku loal), veekogu
kallastele lähemale kui 10 m ja
teistes selleks ettenähtud kohtadesse;
13. talveperioodil uisutada, kelgutada sõidu- ja kõnniteedel, väljakutel ja spetsiaalselt ettevalmistatud suusaradadel;
14. siseneda suplemispiirkonda
igat liiki veesõidukiga; vetteminek
ebakaines olekus; koduloomade
kaasavõtmine ning ujutamine ja
pesemine; pesu pesemine ja loputamine; prahi ning muude risustatavate ja ohtlike esemete loopimine vette ning veekogude
ümbrusesse;
15. kerjata, tülitada kaaskodanikke, kasutada kaaskodanikke
häirivat heliaparatuuri elamus või
selle läheduses, ühissõidukis ning
muus avalikus või üldkasutatavas
kohas;
16. ilma loata on keelatud avalikel
üritustel, asulates või muudel tiheasustusega aladel ilutulestiku
korraldamine III ja IV klassi
pürotehniliste toodetega, pürotehniliste toodete üleandmine või
müümine alla 18-aastastele isikutele, samuti kasutamine alla 18aastaste isikute poolt, kui toote
kasutusloas pole märgitud väiksemat vanusepiirangut. (Ilutulestiku korraldaja peab esitama
vallavalitsusele taotluse ilutulestiku korraldamiseks vähemalt
14 päeva enne ilutulestiku korraldamist koos projekti ja Päästeameti kinnituse ning Politsei
teavitamisega. Vallavalitsus vaa-

Haridusreformist
väikeste gümnaasiumite
projektiga, mille eesmärgiks
on nelja gümnaasiumi baasil
(Rakvere Eragümnaasium,
Kolga Keskkool, Juuru Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium) ja Tiigrihüppe toel
välja töötada e-kursusi, et
suurendada veelgi õpilaste
valikuvõimalusi.
Kanepi vald ja kool teevad kõik, et pakkuda oma
valla ja teistest valdadest tulnud lastele parimat: kvaliteetset haridust, puhast,
mugavat koolimaja, tasuta
lõunasööki ja töövihikuid,
mitmekesiseid huvitegevusi
koolis, seltsimajas ja noortekeskuses.

Haridusreformist on Eestis
palju räägitud: küll on juttu
sellest, et koole on liiga palju
ja õpilasi liiga vähe, küll
õppekava muutustest, küll
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisest.
Kanepi Gümnaasiumi
arenguperspektiividega on
tegelenud kool ise, Kanepi
vallavalitsus- ja volikogu
ning 30. aprillil ka ümarlaud,
kus osalesid õpilaste, vanemate, vallavalitsuse, -volikogu ja õpetajate töörühmad.
Ühine otsus on, et Kanepis säilitatakse gümnaasium.
Maalastel peab võimalus
olema saada gümnaasiumiharidus koduvallas. Ei ole
õige pikendada õpilaste
päeva veelgi sõiduga Tartu
või Võru koolidesse. Selleks,

et pakkuda õpilastele suuremat valikut, otsustati 1.
septembrist üle minna uuele
õppekavale, mis muidu peaks
hakkama kehtima 2011. aasta
sügisest. Uue õppekavaga
vähendatakse õpilase koormust ja suurendatakse valikuvabadust. Sügisest on võimalik valida gümnaasiumis
kolme suuna vahel, milleks
on loodus-reaal, sotsiaalkeel, majandus-reaal. Kohustuslike kursuste arv õpilasele
kolme aasta peale on 96: neist
63 on suunast ja kohustuslikest kursustest tulenev ja 13
kursust võib õpilane valida
ise (näiteks saksa keel, tantsuõpetus, õpilasfirma loomine, autoõpetus, riigikaitse, kehaline kasvatus, programmeerimise alused jne).
Kuna uus õppekava ütleb, et
kool võib valikkursusi kavandada ja läbi viia koostöös
teiste koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas kasutades võrgustikke ja infotehnoloogilisi lahendusi, siis
ühines Kanepi Gümnaasium

sevad valla territooriumil.
5. Selleks, et inimene saaks valda
asuda, on vaja välja selgitada, millised on elamispinna saamise
võimalused ja perspektiivid, st.
Palju on kortereid, mida omanikud
võivad üürile anda, uute elamute
ehitusvõimalused jne.
6. Kohaliku põllumajanduse ja
metsanduse ressursside kasutamine ettevõtluses:
a. kui palju põllumajanduskõlvikuid on haaratud PRIA toetussüsteemiga;
b. kui palju erametsade hooldamiseks ja metsakasvatamiseks kasutatakse Euroopa Liidu rahasid;
c. turismi ja kohaliku looduse
kasutamine ettevõtluses - MTÜ
tegevus, külakogukonna kultuurilises ja sotsiaalses arengus.
7. Valla ettevõtluse- ja arengukomisjonil välja töötada kava, kuidas
on võimalik ettevõtlust laiendada,
kasutades ära kohalikke võima-

lusi:
a. MTÜ-de loomisele kaasaaitamine;
b. informatsiooni hankimine ja
levitamine;
c. kohalike ettevõtjate ja tulevikus ettevõtlusega tegelevate isikute koolitamine, seminaride
läbiviimine;
d. ettevõtjate vahel ühistegevuse arendamine;
e. valla kodanikele ettevõtluse
alase informatsiooni levitamine.
Kuulati:
Arno Kakk tegi ettepaneku vallas
tööle võtta või sõlmida lepingu
inimesega, kes kirjutaks projekte
ja suunaks ja koordineeriks seda
tööd, sest ühiskondlikel alustel
neid ülesandeid ei suuda täita.
Kuulati:
volikogu esimees Vahur Tohver
tegi ettepaneku ettevõtluse- ja
arengukomisjonile, vaadata esitatud ettepanekud läbi ja otsus-

tada, kellele täitmiseks konkreetselt need suunata.
Otsustati: komisjonil statistilised andmed valmis saada juuni
kuuks.
6. Kanepi Vallavolikogu 11.11.
2005 otsuse nr 1-1.3/57 muutmine
Otsustati: vastu võtta otsus nr 12.
7. Kella-Mihkle I kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
Kuulati:
abivallavanem Olev Pärna tegi
ettepaneku kehtestada KellaMihkle I kinnistu detailplaneering,
kuna on läbinud maavanema järelevalve ja saanud heakskiidu
planeeringu kehtestamiseks.
Otsustati: vastu võtta otsus nr 13
“Kella-Mihkle I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.
Järgmine volikogu istung
toimub 20. mail kell 15.00 vallamajas.
Väljavõtte koostas vallasekretär
ÕIE PÕDER

tab taotluse läbi ja teeb vastava
otsuse taotluse saabumise päevast
arvates viie tööpäeva jooksul).
17. siseneda ühissõidukisse ebameeldivalt lõhnavate või kaasreisijaid määrivates riietes või
määrdunud esemetega;
18. rikkuda isikute rahu üldkasutatavates kohtades, korterites,
samuti öörahu ükskõik millisel
viisil kella 23.00-6.00-ni, va
avariiliste tööde teostamiseks,
teehooldustöödel. Öörahu nõue ei
kehti ööl vastu 24. juunit ja 01.
jaanuari;
19. suitsetada ühissõidukites ja
üldkasutatavates hoonetes, v.a.
selleks ettenähtud kohad (lähtuvalt tubakaseaduse §-dele 29, 30,
31, 49, 50);
20. viibida avalikes kohtades
seisundis, mis on ohtlik isiku enese või teiste tervisele ning riivab
kaaskodanike sündsustunnet,
avalikes kohtades tarbida alkohoolseid jooke, rikkuda ükskõik
millisel viisil avalikku korda
(häirida kaaskodanikke, sündsusetult väljenduda, takistada või
häirida liiklust jne.);
21. alla 16 aastastel alaealistel
viibida ilma täiskasvanud saatjata
avalikes kohtades kella 23.006.00. Ajavahemikus 01.06.-31.08.
on alaealisel keelatud viibida ilma
täiskasvanud saatjata avalikes
kohtades kella 24.00-5.00 (lähtuvalt EV lastekaitse seaduse § 23¹ lg
2). Liikumispiirang ei kehti uusaasta- ja jaaniööl;
22. osta, müüa, anda ja tarvitada
alla 18 aastasel (e) alaealisel (e)
alkohoolseid jooke, joovastavaid
aineid (lähtuvalt alkoholiseaduse
§ 46, 47, 48);
23. müüa, osta, anda alla 18- aastasel (e) alaealisel (e) tubakatooteid, erootilise või pornograafilise sisuga ajakirju, fotosid,
filme, plakateid jms (lähtuvalt
tubakaseaduse § -de 46, 47, 48).
§ 3. Küttekoldevälise tule tegemine ja tuleohutus (lähtuvalt
keskkonnaministri 01.08.2008
määrusest nr 37 “Metsa ja muu

taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded”)
(1) Küttekoldevälise tule tegemine
on lubatud ainult territooriumi
valdaja loal või vastavalt tähistatud kohas, täiskasvanud isiku
juuresolekul ning tuule kiirusel
kuni 2 m/s. Pärast lõkke või muu
küttekoldevälise tule tegemist
tuleb põletusjäägid hoolikalt
kustutada veega ülevalamise,
mulla või liivaga katmise teel.
(2) Alaealistel on keelatud lõkke
või lahtise tule tegemine ilma
täiskasvanu juuresolekuta.
(3) Lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht peab
paiknema vähemalt 15 m kaugusel
mistahes ehitusest, 30 m kaugusel
metsast, grill ja suitsuahjud ei tohi
paikneda lähemal kui 5 m ehitisest
ja tekkiv suits ei tohi häirida teisi
inimesi ja liiklust.
(4) Tuleohtlikul ajal, mis algab
kevadel pärast lume sulamist ja
lõpeb sügisel vihmaste ilmade
saabumisel, on keelatud:
11.1. suitsetamine ja lõkke tegemine (v.a. selleks ettevalmistatud
ja tähistatud kohas);
11.2. raiejäätmete, kulu, rohket
suitsu tekitava risu ning prahi
põletamine.
§ 4. Avalik kord avalikel üritustel ja kauplemistel
(1) Avalikku üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik.
Avalikku üritust korraldav füüsiline isik on ise ürituse korraldaja.
Kui üritust korraldab juriidiline
isik, peab ta määrama füüsilisest
isikust avaliku ürituse korraldaja/vastutava isiku.
(2) Avaliku ürituse (meelelahutuslik, kultuuri või spordialane
jne.) korraldaja vastutab ürituse
jooksul avaliku korra tagamise
eest. Ürituse korraldaja peab
eemaldama ürituselt isikud (nii
kained kui joobes), kes rikuvad
avalikku korda, segavad kaaskodanikke või ürituse läbiviimist.
Kui isikud ei allu korraldusele,
peab ürituse korraldaja teatama
sellest politseile.

(3) Ürituse korraldaja vastutab, et
ürituseks kasutatud ruumid või
maa-ala korrastatakse 24 tunni
jooksul pärast ürituse lõppemist.
(4) Vallavalitsusel on õigus motiveeritud otsusega jätta avaliku
ürituse taotlus rahuldamata, kui
üritus:
1. lõpeb pärast 23.00;
2. on mitmepäevane;
3. võib põhjustada suurt avalikku
huvi;
4. kattub samal ajal samas kohas
või liikumismarsruudil varem
lubatud mõne teise avaliku ürituse
korraldamisega;
5. on taotluses märgitud ajal ja
kohas mittesobilik.
(5) Üritustel, mis on mõeldud
alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete
müük ning tarvitamine, samuti
viibimine sellistel üritustel alkohoolse või muu joobe tunnustega.
(6) Valla territooriumil on keelatud müüa kaupa või teenust
kauplemisloata või müügipiletita,
kui registreering või müügipilet on
seadusega nõutav (lähtuvalt kaubandustegevuse seaduse §-dest
12, 20).
§ 5. Vastutus ja kontroll
1. Avaliku korra eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased
vastutust karistusseadustiku § 262
jt seadusandlike aktide sätete järgi.
2. Avaliku korra eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline
menetleja on valla konstaabel ja
Kanepi Vallavalitsus.
§ 6. Rakendussätted
1. Tunnistada kehtetuks Kanepi
Vallavolikogu 19.09.2002 määrus
nr 22 “Kanepi valla avaliku korra
eeskiri”.
2. Määrus avaldatakse “Riigi Teataja” elektroonilises andmekogus.
3. Määrus avalikustatakse Kanepi
vallamajas, valla raamatukogudes, valla kodulehel ja valla
ajalehes „Kanepi Teataja“.
4. Määrus jõustub 01. mail 2010. a.

Parafitseerides Jakob
Hurda mõtet, oleme kindlad,
et ehkki oleme õpilaste arvult
väike kool, peame püüdlema
selle poole, et saada suureks
vaimult.
MERIKE KASTE,
Kanepi Gümnaasiumi
direktor

VAHUR TOHVER,
Volikogu esimees
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Kanepi Gümnaasiumi muusikal
„Lumekuninganna“ etendus Tallinnas
Kaia
Kõrge.

truppide etendusi. Palju eredaid muljeid pakkus tantsuetendus „Romeo ja Julia“.
Festival lõppes staarmuusikaliga „Vahva rätsep“, kus
astusid lavale saate „Eesti
otsib Superstaari“ finalistid.
Ürituse lõpetamisel anti
tublimatele osalejatele kätte
auhinnad. Festivali kiituskirja ja meene tõid koju
MARGE VESKEMAA 1.
klassi õpilane – siira tantsu-

lusti eest ja KAIA KÕRGE
5. klassist – parima tütarlapslauljana röövlitüdruku rolli
täitmise eest.
Kuigi päev oli väga pikk,
polnud lastel tagasiteel väsimuse märke, bussis kostsid
endiselt rõõmsad hääled.
Päeva kokku võttes võib
öelda: oli väga tore! Järgmisel aastal soovime taas
osaleda, siis juba juubeliüritusel, 10.festivalil. Selleks
tuleb alustada peagi uue etenduse ettevalmistusi.

Nagu teame, on 2010 aasta
Lugemisaasta. Lugemine on
nauding, mis annab meile
uusi elamusi ja ka palju teadmisi. Pealegi on lugemine
üks vähestest tasuta ajaviitmisviisidest – raamatukogude kasutamise eest ei küsita
endiselt midagi. Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes
tahavad ja oskavad lugeda.
Ning seoses lugemisaastaga
toimub igas Eesti raamatukogus midagi huvitavat ning
palju erinevaid üritusi.

Aitäh kõigile osalejatele
ja lavastajatele, lapsevanematele, kooli juhtkonnale
igakülgse toetuse eest.

Juba veebruarikuus toimus Kadri Mõttuse ideest
sündinud ilus muinasjutunädal algklasside õpilastele.
Joonistasime muinasjuttudest tuntud tegelasi, alevi
raamatukogus käis muinasjutte vestmas Ülle Sillamäe
ning nädal lõppes suure
muinasjutuballiga. Emakeelepäeval lugesime lasteaias Andrus Kivirähki ülipopulaarset raamatut „Kaka
ja kevad“ ning lapsed KarlKevin Keldu ja Kadri Hõim

AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi
huvijuht

Abiturientide kunstiõpetuse lõputööde näitus
12. aprillil olid Kanepi seltsimajja kogunenud abituriendid, nende vanemad,
õpetajad ja hulgaliselt külalisi, kes kõik said meeldiva
elamuse osaliseks. Traditsiooniline abiturientide kevadnäitus on iga aastaga
populaarsemaks muutunud ja
ka tase on tõusnud.
Tõelisi lõuendile tehtud
maale esitlesid Elise Soosaar
ja Gertrud Kivirand, oma
maali esitles ka Külliki
Margna. Käsitöötundides hea
õmblusoskuse saanud Kea
Koorm oli lõputööks valmistanud lappidest mosaiikvaiba.
Klaasvitraažidega olid
väga palju vaeva näinud
Merli Koorm, Tiina Poolak,
Marleen Moritz ja ka tulemus
oli suurepärane. Imelised vitraažid jäävad kingituseks

koolile söökla klaasuksi kaunistama. Koolimaja jäävad
kaunistama ka Mari-Liis Pärna ja Signe Hiire kujundatud
rõivistu aknatagune betoonsein, mille tüdrukud pahteldasid, päikesekollaseks värvisid ja matemaatika valemitega kaunistasid, ruumi on
ka keemia- ja füüsikavalemitele – suurepärane idee ja
igati praktiline!
Lõputöödena on ka varem
abituriendid videofilme esitanud, kuid käesoleval aastal
esitleti täispikka mängufilmi
„Victor“, mille peategelaseks
on 50-ndates aastates maamees, kes peale kolhoosiaja
lõppu otsib oma kohta tänases Eestis, ta ostab mobiili,
käib discol ja aeroobikas,
lõpuks saab ka naise, kuid
õnn ja elu on üürike, nii nagu
ikka filmis, sai naerda ja nut-

ta! Peaosas Kent Joosep, teistes osades Märt Torop, Janar
Hiop, Roomet Helbre, Avo
Plato (külalisena), Elise Soosaar ja Kris Adamson. Kaameratöö Marko Kelner. Stsenaarium valmis ühistööna,
filmimine kestis septembrist
märtsini, siis veel montaaž.
Esitlusel andis filmile kiitva
hinnangu ka Kanepi kultuurilooliste filmide autor ja
telesaadete tootja Vaidu Vidil.
Kokkuvõtteks jääb vaid
lisada, et kui noortel gümnaasiumi lõpetajatel olid ette
näidata nii heal tasemel eriilmelised lõputööd, siis
küllap nad edaspidigi midagi
uut loovad. Soovin, et loomingulisus neis vaid edasi
areneks!
TIIU LEPPIKUS,
õpetaja

Õpilased võistlesid teatmeteoste kasutamise oskuses
Väga palju tarkusi on kirjas
paljudes erialastes teatmeteostes. Kas õpilased oskavad
neist üles leida vajalikku infot? Ülesanded olidki nii
koostatud, et õpilased leiaksid võimalikult täpsed vastused kasutades erinevaid
teatmikke. Õpilased võistlesid viies vanusegrupis, iga
klass võis välja panna kaks
3-liikmelist võistkonda.
Kokku võttis võistlusest osa
79 õpilast.
Tublimad olid:
1.-3. klass: I k võistkond „ARÜHM” 3. klassist koosseisus: Sven Hallap, Laur Lilleoja, Tarmo Veskemaa, II k
võistkond „KIIRED” 2. klassist koosseisus: Lorely Kõrvel, Laura Saunamets, Heili
Aavola, III k võistkond
„MIKI” 2. klassist koosseisus: Monika Kattai,
Kristiina Roht, Kadri Kalve.
4.-5. klass: I k võistkond
„PEAD KOKKU” 5. klassist
koosseisus: Kaia Kõrge, Karin Maranik, Mari-Liis Lattik, II k võistkond „MEHED” 4. klassist koosseisus:
Artur Ennok, Kaarel Kaleva,

esitasid luuletusi kevadest.
Suuremaks lugemisaasta ürituseks koostöös Kanepi Raamatuküla, Gümnaasiumi ja
Seltsimajaga oli 05.-09.
aprillini toimunud kirjanduslik orienteerumisvõistlus
2.-12. klasside õpilastele.
Igast klassist võttis osa 4-5
liikmeline võistkond ning
vastus tuli leida 15 küsimusele. Küsimused koostasid
Tähte Tagel, Epp Margna,
Kadri Mõttus ja Heli Adamson. Nädala jooksul oli raamatukogus palju elevust,
jooksmist koolimaja ja raamatukogu vahel. Nii mõnigi
laps tutvus esimest korda
raamatukoguga. Tundus, et
kergem oli vastata küsimustele nendel lastel, kes agaramad raamatute lugejad. Auhinnad tublimatele andsime
üle 16. aprillil kirjanduslikul
hommikupoolikul gümnaasiumi saalis. Lõpuüritusele
kutsusime külla lastekirjanikud Jaanus Vaiksoo ja Aidi
Valliku, kes esinesid klassides õpilastele.

Laululaegas

Tublimad:
2.-3. kl: I koht võistkond
„Miki“ (2. kl.) – Monika Kattai, Keitlin Kõoleht, Lorely
Kõrvel, Kristiina Roht, Carlos-Mattias Vaher, II koht –
võistkond „A-rühm“ (3. kl.)
ja III koht võistkond „Tarkuse rühm“ (2. kl.)
4.-6. kl: I koht 6. kl. – Linda
Jalas, Sirli Niidumaa, Birgit
Kaleva, Viivika Veski. Margarethe-Elisabeth Rutiku, II
koht 5. kl. ja III koht 4. kl.
7.-9. klass: I koht 9 B – Kairit
Linder, Mailis Paap, Anne
Sild, Hanna-Katre Kongas,
Kristjan Siiman, II koht 9.A
ja 7. kl „Vakd ning III koht 7.
kl „Ahahk“.
10.-12. klass: I koht 12. kl.
Elise Soosaar, Külliki Margna, Gertrud Kivirand, MariLiis Pärna ja Kent Joosep, II
koht 11. kl. ja III koht 10. kl.
Raamatukogu poolt
kõikidele üritusest osavõtjatele ja läbiviijatele
suured tänud!
HELI ADAMSON,
Kanepi raamatukogu
juhataja

Foto: Aino Mõttus

23. märtsil üleriigilisele 9.
laste ja noorte muusikateatrite festivalile Tallinnasse
Salme Kultuurikeskusesse
saime kutse ürituse korraldajalt Kaari Sillamaalt, kes
juhib Laste Kaunite Kunstide Kooli ja on ettevõtmise
peakorraldaja. Muusikali
lavastasid muusikaõpetaja
Tiit Raud, emakeeleõpetaja
Tähte Tagel, tantsud seadis
tantsuõpetaja Ester Tamm
ning tehniline abimees oli
Urmas Kivirand. Enne suurele lavale jõudmist esineti
kahel korral Kanepi Seltsimajas.
Tallinnas esines 43 meie
kooli õpilast 1.-12. klassist.
Osalejad said erakordse suurel laval esinemise kogemuse, tundsid rõõmu oma
esinemisest ja nägid teiste

Lugemisaasta

Kanepi gümnaasiumis toimus 14. aprillil järjekordne noorte lauljate konkurss
„LAULULAEGAS“. Tublimad olid: 1. koht Linda Rekker 3. klassist, 2. koht Marie Rahel
Lail 5. klassist ja 3. koht Tauno Pettai 5. klassist. Ilusa ja vaba esituse eripreemia sai Sven
Hallap 3. klassist. Tublid olid ka kõik ülejäänud osalejad. Maakonna laulukonkursile läksid
laulma Linda Rekker ja Sven Hallap õpetaja Piia Jõksi juhendamisel.
FOTOL: Laululaeka konkursi noored lauljad: Angela Korela, Marie Rahel Lail,
Mari-Liis Lattik, Kaia Kõrge, Linda Rekker, Kaisa Kerner, Kristiine Pokk, Kädrili
Suurkivi, Maris Haavapu, Merit Rammul ja Gaidi Põdder.
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Tarmo Helbre, III k võistkond „NOOLED” 5. klassist
koosseisus: Tauno Pettai,
Robert Rekker, Keimo Vaher.
6.-7. klass: I k võistkond
„VESKITÜDRUKUD” 6.
klassist koosseisus: Viivika
Veski, Birgit Kaleva, Linda
Jalas, II k võistkond „7a nr 1”
7.a klassist koosseisus: Viivian Veski, Helena Lattik,
Deivi Koppel, III k võistkond „6 kl. nr 1” 6. klassist
koosseisus: Margarethe-Elisabeth Rutiku, Anna-Liisa
Suurniit, Sirli Niidumaa.
8.-9. klass: I k võistkond
„JÜRI” 9a klassist koosseisus: Maria Väronen, Kadi

Jänes, Helene Leht, II k
Kristjan Siimann 9.b klassist,
III k võistkond „8 kl. nr 1”
8. klassist koosseisus Eleri
Pärna, Katrin Nemvalts,
Grislyn Lill.
10.-12. klass: I k võistkond
„XXX” 11. klassist koosseisus: Päivi Margna, Helina
Ziugand, Liis Seeme, II k
võistkond „ZELATIIN” 12.
klassist koosseisus: Märt
Torop, Roomet Helbre, Janar
Hiop, III k võistkond „12 A”
12. klassist koosseisus:
Külliki Margna, Marko
Kelner, Kea Koorm.
LILIAN LEIB ja
KADRI MÕTTUS

Lugemisaasta 2010 Kes tunnevad hästi lastekirjandust?
Kooli raamatukogus toimus algklasside õpilastele viktoriinide sari lasteraamatute tundmises.
Igal õppeveerandil toimus üks viktoriin, koolivaheajal ja uuel veerandil tuli veel hoolega
raamatuid lugeda ja siis oma teadmisi teistega võrrelda. 1. voor toimus 14. oktoobril, 2. voor
oli 16. detsembril, 3. voor 10. märtsil ja 4. voor 21. aprillil. Üldkokkuvõttes tuli võitjaks
2. klassi võistkond „Naksitrallid“ koosseisus Heili Aavola, Kadri Kalve, Keitlin Kõoleht,
Laura Saunamets ja Carlos-Mattias Vaher. Nende õpilaste arvates on lugemine mõnus tegevus
ja lisaks saab targemaks ka! Ilusaid raamatuid on ju nii palju.
KADRI MÕTTUS, kooliraamatukogu juhataja

Stiilipidu
Üks väga kummaliselt riietunud ja esmapilgul kahtlane
seltskond kogunes Kanepi
seltsimajja 1. aprilli õhtul.
Lähemal uurimisel selgus, et
tegemist on Kanepi Noortekeskuse noortega ja nende
omaalgatuslikult korraldatud
FRIIKIDE ŠÕUGA. Õhtu oli
väga lõbus, täis mänge ja
esinemisi, lauldi karaoket ja
valiti välja lahedamaid friike.
Kõigile soovijaile oli avatud
spetsiaalselt kujundatud
friigi fotoateljee. Õhtu tegi
eriti mõnusaks erinevas
vanuses peoliste, lasteaialastest kuni lastevanemateni,
sõbralik ja ühtne kooslustimise oskus. Taaskord näitasid Kanepi noored, et nad on
tulvil headest ideedest ja täis
tahtmist ise asju korraldada.
Eks enda tehtu ongi kõige
õigem! Jätkuvat tahet ja ettevõtlikkust soovides
MARJU JALAS
Põlvamaa noortekeskuste ringreis
25. märtsil külastasid 30 Kanepi ja 5 Vastse-Kuuste noort
ringreisi käigus kõiki Põlvamaal aktiivselt tegutsevaid
noortekeskusi. Reisi eesmärgiks oli tutvuda maakonna
noortekeskuste olukorraga ja

saada uusi ideid. Ühtlasi viisime ka kõigisse keskustesse
lõnga Uma Peo käepaelade
meisterdamiseks. Nimelt
osalevad 50 Põlvamaa noort
koos noorsootöötajatega
Uma Peol vabatahtlikena.
Vabatahtlike koordineerimisega tegeleb Annika Ladva.
Kokku hõlmas ringreis kümmet avatud noortekeskust:
Valgjärve, Vastse-Kuuste,
Ahja, Põlva, Veriora, Orava,
Värska, Räpina, Põlva valla
ja Kanepi. Paljudest keskustest jäid silma rõõmsad värvid, noortepärased seinamaalingud ja hubane keskkond ja
sõbralikud noorsootöötajad.
Samas professionaalsete
sisekujundajate disainitud
keskused tundusid tihti pisut
kõledad ja liiga kunstlikud.
Lisaks imestati, et miks peaaegu pooled maakonna noortekeskustest on „põranda
alla“ ehk keldrikorrusele
pagendatud.
Ühiselt otsustasid noored, et
kõige toredam ja mõnusam
noortekeskus on ikka meie
enda oma. Täiuslikkusest
jääb noorte sõnul puudu ainult mõned ruutmeetrid ruumi ja külmkapp.
MARI RÜÜTLI,
Kanepi ANK

Suvi noortekeskuses
Suvised tegevused toimuvad
majast väljas, seetõttu on ruumid suletud. Välitegevusena
toimuvad jalgpalli mängud
staadionil.
Info: STEVEN KONGO ja
JANE KIRSIPUU
Maikuus: Vabatahtlike töö
korraldamine Uma Pido ettevalmistamisel ja peopäeval.
Kui soovid osaleda vabatahtlikuna, siis anna sellest teada
Annikale. 8. mail on rahvatantsulaager. 14.-15. mail
Põlvamaa Õpilasmaleva rühmajuhtide koolitus Taevaskojas. 15. mail rahvatantsulaager. 29. mail osaleme II
Uma Pidol Intsikurmus vabatahtlikena.
Juunis: 4.-6. juunil osalemine Tartus Lille Majas
foorumteatri festivalil "Unistustekutse". Info Marju Jalas.
7.-20. juunil tegutseb õpilasmaleva I rühm. 26. juunil kell
11-15 II Kanepi valla perepäev gümnaasiumi staadionil, päevajuht Venno Loosaar. 28.-30. juunil osaleme
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse suvepäevadel
Hiiumaal.
Info: ANNIKA LADVA tel 517 2799,
MARI
RÜÜTLI - 5910

4 Kanepi Teataja
LÕPUAKTUSED

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Vastsündinud vallakodanikud

Elu on lindude tiibade rutt, elu on kirev kui muinasjutt,
elu on suvine sosistav öö, elu on võitlus ja väsitav töö.
Selleks: killuke päikest, killuke tuult, alati õnne – nii väikest kui suurt!

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

Leili Annom
Juha Olavi Juutinen
Voldemar Kiilo
MAI
Lauri küla
Varbuse küla
Kanepi alevik
Elsa Kongo
Aita Kont
Ene Lusti
Kaljo Viss
Jõksi küla
Erastvere küla
Kanepi alevik
Erastvere küla
Voldemar Hurt
Heldur Iisma
Therese Arulepp
Aino Rootslane
Põlgaste küla
Karste küla
Koigera küla
Kanepi alevik
Aino Kriveler
Heli Rajatamm
Leo Raamik
Hildegard Vesper
Rebaste küla
Rebaste küla
Karste küla
Soodoma küla
Kunda Reiman
Lehte Rõivas
Aliida Soo
Heisri küla
Magari küla
Koigera küla
JUUNI
Eha-Elfride Ajalik
Maimu Tinn
Arella Jostov
Hilda Aleksa
Kaagvere küla
Piigandi küla
Jõgehara küla
Kanepi alevik
Kaja Kerner
Malle Rudissaar
Silvi Nilbe
Hilda-Miralda
Põlgaste küla
Põlgaste küla
Magari küla
Talomees
Elfriide Ehte
Elve Kuld
Kaarel-Koit Mäekala
Piigandi küla
Erastvere küla
Rebaste küla
Magari küla
Armilda Kuznetsova
Kaja Sikk
Milvi Suur
Kaja Herzmann
Hurmi küla
Magari küla
Magari küla
Kanepi alevik
Endla Tühis
Bernhard Külv
Jaan Siil
Helje Kasesalu
Erastvere küla
Jõgehara küla
Erastvere küla
Kanepi alevik
Gabriele Tagel
Kalju-Johannes Lõo
Ants Hommik
Paul Kalinin
Kooraste küla
Rebaste küla
Kaagna küla
Peetrimõisa küla
Valentine Ojaste
Linda Pappel
Eik Rüütel
Liia Prükk
Kanepi alevik
Sõreste küla
Erastvere küla
Kanepi alevik
Erika Saga
Saima Tiisler
Viktor Moritz
Aare Sasi
Kanepi alevik
Piigandi küla
Kooraste küla
Põlgaste küla
Meldi Ilves
Olga Paisnik
Erastvere küla
Kanepi alevik
Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalistele!
Soovivad Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsus.

Kanepi gümnaasiumis
reedel, 18. juunil
põhikooli
9. klassile
kell 15

Niklas Kuzemko Lauri küla
Reno Tillmann Põlgaste küla
Janari Koort Soodoma küla

gümnaasiumi
12. klassile
kell 17

Õnnitleme vanemaid!

Eelmisel aastal sündinud laste ja
nende vanemate tunnustamine Põlgastes
Tänavu tunnustati eelmisel
aastal sündinud lapsi ja nende
vanemaid 11. aprillil Põlgaste
kultuurimajas. Vallavanem
Aivar Luts saatis kutse kõigile 2009. aastal sündinud
lastele ja nende vanematele.
Vastseid vallakodanikke
tervitasid Kanepi vallavolikogu esimees Vahur Tohver
ja vallasekretär Õie Põder.
Enne avakõnet andis Põlgaste
lastaia pere mudilastele toreda kontserdi. Vahur Tohver
nentis, et rõõm on tervitada
nii rohkearvulist vastset vallakodanike peret. Eelmisel
aastal registreeriti Kanepi
vallas 31 lapse sünd. See teeb

ainult rõõmu.
Õie Põder tutvustas lastevanematele uut perekonnaseadust.
Iga uus vallakodanik sai
Kanepi vallalt mälestuseks

lusika, millele on graveeritud
lapse nimi. Eelmisel aastal
sündis Kanepi valda 18 poissi
ja 13 tütarlast.
ÜLLE SILLAMÄE

Kanepi Seltsimaja üritused
Kanepi väikelaste mängu- ja tegevustuba
läheb suvepuhkusele!
Kanepi väikelaste mängu- ja tegevustuba läheb suvepuhkusele alates juunist 2010. Jätkame oma tegevust
korraldades üritusi nii lastele kui ka peredele. Loodame teid
peagi näha erinevatel pereüritustel, kus on tegevust nii väikestele kui suurtele!
Mängu- ja tegevustuba on taas avatud
alates septembrist 2010!
KRISTEL KÕIV

15. mail
kell 9-14

Kanepi
valla kevadlaat 2010
Kanepi alevikus spordiväljakul
ja gümnaasiumi siseõuel
Huvilisi oodatakse ostma, müüma, huvitavat
laadaprogrammi vaatama või lihtsalt koos
teistega ilusat kevadpäeva veetma!
LAADAPROGRAMM:
Kell 9 Avamine
Kell 9.30-11.00 Võru Vanatehnika Klubi
„Vänt“ sõidukite näitus
Kell 10.00-12.00 igal täistunnil esineb

Mait Maltis
Kell 10.30 Kanepi naisrahvatantsurühm
„Kanapää Keerutajad“ ja line-tantsijad
Kell 11.30 Kanepi Seltsimaja rahvatantsurühmad „Vunkratas“ ja „Valtser“
Kell 12.30 Kanepi Gümnaasiumi tantsijad
ÕNNELOOS
Laadasöögid, laadajoogid, batuut ja
palju muud huvitavat
Laadapäeva juhivad Raul Kivi ja Ülle Sillamäe,
meeleolumuusikat loob Maanus Hass
Müügikohast huvitatutel palutakse endast
teatada tel: 797 6311, 504 1307 või
e-post: oie@kanepi.ee

MÄLESTAME
Leida Kirsimäe
13.12.1951-13.03.2010
Erastvere küla

Lehte Hõrak
23.07.1927-13.04.2010
Kooraste küla

Raivo Põder
16.06.1943- 18.03.2010
Heisri küla

Irma Uhlberg
12.08.1921- 27.04.2010
Erastvere küla

Kanepi Teataja

Kanepi line-tantsijaid tule vaatama
emadepäeva kontserdile ja kevadlaadale!
Kanepi line-tantsijad alustasid veebruaris 2009. Idee sai
alguse juba 5 aastat tagasi, kui Marika Drenkhan ja Ülle Kallas
liitusid line-tantsijatega Otepääl, kus Marika käib tänaseni
tantsimas. Seal tekkiski mõte ka Kanepisse tantsuõpetaja
kutsuda, aga erinevatel põhjustel see ei teostunud. Nii tuligi
Marikal ise tantsuõpetajaks hakata Ülle pika veenmise peale.
Tänaseks juhendab Marika linetantsijaid ka Põlgastes,
Kanepis on line-tantsu huvilisi 21 ja Põlgaste rühmas käib
koos 10 tantsijat. Esinemisi on olnud juba päris palju nii
jaaniõhtutel Jõksis ja Põlgastes, Kanepi kevadlaadal, Kanepi
rammumehe võistlusel, Kanepi jõululaadal ja seltsimajas
aastalõpu üritustel. Põlgaste tantsijatega on esinetud
advendiüritusel, aastalõpupeol ja aprillikuus kohviõhtul.
Ees on esinemised emadepäeva kontserdil seltsimajas, Kanepi
kevadlaadal, perepäeval ja jaaniõhtutel. Igal suvel toimub
line-tantsu festival Pärnumaal Audrus. Sellel suvel toimuv on
juba üheteistkümnes. Kokku tulevad line-tantsijad Eestist ja
naaberriikidest Lätist, Leedust, Soomest, isegi USA-st ja
Andorrast. Paaril korral on proovitud püstitada Guinessi
rekordit kategoorias “The longest single line of dancers” ehk
“Pikim ühekordne tantsurivi”, mis ka 2008. a suvel õnnestus.
Eestimaa pinnal sättis end vihmas ja tuules ühte ritta tantsima
2354 inimest, neist oli ratastoolitantsijaid 27.
See Ameerikast pärit universaalne tantsustiil on populaarsust kogunud üle kogu maailma. Kuna line-tants ei nõua
partneri olemasolu ega ka eelnevaid tantsuoskusi, on see
tantsustiil suurt poolehoidu võitnud nii noorte kui ka
vanemate inimeste seas. Line-tants on suurepärane meelelahutuse ja treeningu ühendus.
Vahvaid emotsioone ja kohtumiseni tantsuplatsil!
MARIKA DRENKHANIGA vestles TIIU LEPPIKUS
KIRBUTURG

13. juunil kell 10-13.
Kanepi Gümnaasiumi
sisehoovis

Koigera küla jaanipidu
23. juunil kell 19.
Sportlikud mängud,kaasa
piknikukorv ja hea tuju.
Info tel 5661 1535

Hooaja üritused Eesti Maanteemuuseumis
15. mai - MuuseumiÖÖ, kl 18-22 muuseumikülastus
tasuta
29. mai - ameerika autod peatuvad muuseumis
15. juuni kuni 4. juuli 2010 - Roman Baskini lavastus
"Augustikuu teemaja" maanteemuuseumi siseõuel.
Piletid müügil Piletilevis. Täpsemalt vt MTÜ Kell Kümme.
NB! Kõik teatripileti omanikud saavad kuni 28. juunini enne
etenduse algust tasuta külastada maanteemuuseumi
püsiekspositsiooni "Tee ajalugu!" peahoones ja tallis või
alates 30. juunist uut väliekspositsiooni TEEAEG 20%
hinnasoodustusega. Soodustus kehtib ka perepileti puhul
kuni septembri lõpuni.

24. juuni - Vanade autode Suursõit teeb peatuse maanteemuuseumis
30. juunist avatakse külastajatele muuseumi uus
väliekspositsioon Teeaeg

07. mai kell 18.00 Kanepi Seltsimaja ja Kanepi Gümnaasiumi
SUUR EMADEPÄEVA KONTSERT. Koolimajas avatud
ÕPILASTÖÖDE NÄITUS: 6. mail kell 9.00-16.00,
7. mail kell 9.00-17.30
15. mai kell 9-14 Kanepi valla KEVADLAAT 2010
Kanepi alevikus spordiväljakul ja gümnaasiumi siseõuel
Kell 21.00 Kanepi Seltsimajas TANTSUÕHTU ansambliga
„Mix Mitte“. Avatud puhvet. Pääse 50 krooni.
16. mai kell 10.00 Kanepi Seltsimajas KANEPI VALLA
MALETURNIIR KÕIGILE. Oodatud on koolinoored, naised,
mehed, seeniorid – kõik malehuvilised. Peakohtunik Kersti Kõrge.
Soovitatav registreeruda 12. maiks e-post: ylar.korge @voru.ee, tel
5615 3009. Korraldaja: Kanepi Laulu Selts.

21. mai kell 18.00 Kanepi Seltsimajas SÕNAKUNSTI ŽANRIPÄEV. Hinnatakse: parim jutuvestja, humoorikaim jutustaja,
parim luuletaja, parimad sketšid. Registreerumine tel 5561 2427
või e-post: seltsimaja@kanepi.ee
23. juuni kell 19.00 Jõksi laululaval Kanepi valla JAANITULI.
Esinevad seltsimaja isetegevuslased. Tantsuks mängib
ansambel COUNTRY ROAD.
07. august - Kanepi III Raamatuküla päev

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!

Põlgaste kultuurikalender
6. mail kell 15.00 Emadepäeva kontsert, esinevad Põlgaste
naisansambel “Vannamuudu" ja külalised Põlvast (Helje
Põvvat, Epp Karro ja Leevi Lillemäe). Kõik emad ja vana-emad
on oodatud! Tasuta
7. mail kell 21.00-01.00 Emadepäeva tantsuõhtu ansambliga Ergo&Bänd. Esinevad tantsulapsed. Pääse 35.26. mai kell 15.00
Lasteetendus "Muinasjutud muusikas" Tasuta
22. juuni kell 21.00 Jaanisimman. Esinevad taidlejad.
Tantsule kutsub ansambel "Trahter". Jaanituli
* Puhvet * Südaööl üllatus
10. juulil kell 19.00 Soodoma külapäev ja
näitus "Vanaema pildialbum, Spordivõistlused igale eale.
Tantsuks mängib ansambel K.O.I.
17. juulil kell 16.00
Põlgaste perepäev. Sportmängud lastele ja täiskasvanutele.
Ühislaulud. Avatud töötoad. Käsitöö näitus jm. huvitavat.
Jalakeerutus ansambli "Vana kallim" saatel. Tasuta.
30. juulil kell 14.00
Endise "Kalevi" kolhoosi töötajate kokkutulek. Info 797 3324
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras
kuulutab taas välja konkursi, et välja selgitada
Aasta õppija, Aasta koolitaja,
Aasta koolitussõbralikum organisatsioon ja
Aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Kandidaate aasta õppija, koolitaja, organisatsiooni
ja omavalitsuse tiitlile saab esitada 15. juunini 2010
aadressil: www.andras.ee/tunnustamine.
2009. aastal sai Aasta õppija eripreemia Kanepi gümnaasiumi
vene keele õpetaja Ella Põder. Märka enda kõrval tublit inimest või
organisatsiooni ja esita ta tunnustamiseks!

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht. Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi, 63101 Põlvamaa. Järgmine KT ilmub 18. juunil.
Koostaja: Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323, kanepi.teataja@gmail.com. Palun kaastööd ja kõik teated hiljemalt 10. juuniks vallamajja või e-postile. Tänan kõiki
kaastööde eest! Vallavalitsuse ja volikogu teated: Õie Põder, sünnipäevad, sünnid ja mälestamised: Heli Kakk. Küljendaja: Mall Sermand. Trükk: Paar trükikoda Tartus.

