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Vallavanema veerg
Hea vallarahvas

Noorte tööpuuduse teemal
algas kogu riiki hõlmav
konsultatsioon
Algas Eesti Noorteühenduste
Liidu (ENL) eestvedamisel teine üleriigiline noortekonsultatsioonide voor noorte tööhõive teemadel, mille raames on
kõikidel 15-30-aastastel noortel
online-küsimustiku ja ümarlaudade vahendusel võimalik
avaldada oma arvamust parandamaks tööhõivepoliitikat.
Online küsitlus on avatud
veebiaadressil http://www.enl.
ee/konsultatsioonid kogu jaanuarikuu vältel. 22. jaanuaril
toimuvad Tallinnas, Tartus ja
Narvas ka ümarlauad, kuhu kõik
15-30-aastased huvilised noored
on oodatud .
MEELIKA JÜRISAAR
ENL avalike suhete spetsialist

Jõulumuusikal „Lumeeit”

Kanepi gümnaasiumis esitati
muusikaõpetaja Tiit Raua algatusel juba kolmas muusikal!
Alustati juba oktoobrikuus,
algul eraldi lauljatega, tantse
seati õpetaja Ester Tamme juhendamisel ja sõnalise osa esitajad
õppisid tekste koos õpetaja Tähte

Tageliga. Kokkuharjutamised
koos kõigi osatäitjatega toimusid pühapäeviti, viimastel
päevadel enne etendust aga
koguni paar proovi päevas, et
kõik ilusti välja tuleks.
Vendade Grimmide muinasjutu ainetel lavastatud Saksa

Õppimisest ja inimestest
Intervjuu Kanepi Gümnaasiumi eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Tähte Tageliga
Jutusta oma õppimistest. Millistes koolides oled õppinud?
Mida oled õppinud?
Esimene kool, Järve 7-klassiline, oli mõisakool Krüüdneris.
Kaks aastat hiljem jätkasin
Saverna Keskkoolis (just selline
oli tol õppeaastal selle kooli
nimetus, sest 11. klass oli veel
Kanepisse üle viimata!). 1962/
63. õppeaastast kuni põhikooli
lõpuni käisin Saverna 8-klassilises koolis. Järgnes kolm aastat
kodule lähimas keskkoolis – Kanepis. 1970. aastal asusin õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti eesti keelt ja kirjandust.
Kirjelda, mida mäletad oma
õppimisajast?
Kes neid kõiki jõuab ära meenutada! Aga siiski on väga varane
mälestus juba teisest koolipäevast Krüüdneri koolis. Nimelt
palus õpetaja kaasa võtta arvutuspulgad, kuid mul tuli see
alles koolis meelde. Mida teha?
Kohe meenus õpetaja eelmise
päeva jutt, et kui poest ostetud
pulki pole, võib lasta ka isal
kodus valmistada. Kiirelt otsustasin, et võin ka ise sellega
hakkama saada. Aega oli umbes
viis minutit, kuid minu ümber
terve Krüüdneri mõisa park ja nii
olid tunni alguseks mu kleiditaskus puuoksakestest valmistatud arvutuspulgad. Õpetaja
käest sain muidugi kiita, eelkõige ilmselt sellepärast, et teistel polnud selliseidki. Kuid seda
tunnete „kompotti” mäletan ma
siiani! Tegelikult oli see segu
kolmest tundest: kõigepealt heameel, et asi läbi läks ja seega

võisin ennast täitsa nutikaks
pidada – sain ju koguni kiita;
teiseks tekkis mõte, et on ikka
see kooliskäimine üks lihtne asi.
Kolmandaks aga ei osanud ma
õpetaja suhtes seisukohta võtta.
Mõtlesin, kuidas ta nii rumal on,
et sellise asja eest kiidab. Need
„arvutuspulgad” olid ikka tõeliselt jubedad!
Krüüdneri kool oli tegelikult
nagu muinasjutumaja: vitraažid,
sambad, kitsad pimedad koridorid, millele andis omapärast võlu
tammepuust põrand – oksakohad olid kulumata ja mujalt
kulunud, mis tekitas sellise
erilise mügeriku pinna. Kooli
fanaatiline aednik hoolitses aga
ümbruse eest, mis omakorda
täiendas selle vana mõisamaja
iidset ilu. Ma usun, et see kõik
jättis tolleaegsetesse õpilastesse
oma jälje.
Mis sul TPedI ajast meeles on,
mis sündmused või inimesed?
TPedI-s hakkasime tegema mingit teatriklubi. Kolmandal kursusel olime eriti aktiivsed, sest
leidsime toetajaid ka näitlejate
hulgast. Meil käis mitmeid huvitavaid külalisi, kõige meeldejäävamad neist Mikk Mikiver ja
Ants Lauter. Eriline kuju oli
vana, ikka tõeline Eesti Vabariigi
aegne õppejõud Emilie Janno,
eesti keele metoodik, kes korraldas oma kodus kultuuriõhtuid. Seal käis terve seltskond
ärksaid eestlasi, kes olid tundnud näiteks Gustav Suitsu,
Friedebert Tuglast jt. Väga šarmantne kuju oli näiteks Aurora
Semper, sageli käisid esinemas

rahvaviisidega muusikal „Lumeeit” on lugu kahest õest, kes
kordamööda Lumeeidel kodutöödes abiks käivad, üks õdedest
saab Lumeeidelt kingituseks
kuldse kleidi, aga tema õde
ainult tahmase näo ja musta
kleidi. Võite ise arvata, miks nii.
Küllap vaatajad ja kindlasti
osatäitjad õppisid sellest etendusest nii mõndagi suhtumise,
töökuse ja abivalmiduse kohta.
Kui vaenelaps Lize Marie
Rahel Laili kehastuses laulis ja
Lumeeide patju kloppis, siis
sadas lund ja tantsisid lumehelbekesed Lorely Kõrvel,
Laura Sannamets, Maris Haavapu, Marie Merkuri ja Monika
Kattai. Ka punapõsised õunad
Heili Aavola, Kadri Kalve,
Keitlin Kõoleht, Laura Sannamets, Ketlin Linder, Anneli
Lukas, Marie Merkuri, Kristiina
Roht, Sandra Rohelpuu ja Riin
Liin tantsisid toredasti ümber

õunapuu õunahaldjas Mari-Liis
Lattiku eestvõttel. Tähtsal kohal
etenduses olid leivahaldjas Raul
Joosep Kartau hoole all ahjus
küpsevad leivapätsid: Silver
Hõlst, Maris Haavapu, Monika
Kattai, Lorely Kõrvel, Christofer-Lemo Lea, Merit Rammul
ja Carlos-Mathias Vaher, kelle
laisk peretütar Hanna hoopiski
ahju kõrbema jättis.
Lumeeide rolli laulis Mari
Neissaar, võõrasema oli KinneRiin Reest, peretütar Hanna oli
Kaia Kõrge, vaenelaps Lize
Marie Rahel Lail. Kukena oli
laval Tauno Pettai, Klausina
Kristen-Kalev Lina, Otto oli
Robert Rekker, Hans oli Kevari
Liin, Ursula oli Karin Maranik ja
Gertrud oli Angela Korela.
Kuna oli talveetendus, ei
puudunud lavalt kelgutajad,
suusatajad ja lumesõja mängijad, nendeks olid Merike Roht,
Herely Juurik, Kaarel Kaleva,

Gaidi Põdder, Kaisa Kerner.
Etenduses tantsisid veel külalapsed Maarja Lattik, Helena
Lattik, Karel Keldu, Doris Järv,
Deivi Koppel ja Grislyn Lill.
Etenduse lavakujunduse
tegid Helika Aigro, Aveli Oja,
Heret Adamson, Sandra Nukk,
Hans Klaar, Eveliina Urm, Kristi
Teder, Ele Kõiv, Urmas Kivirand
ja Enno Otsus. Helipuldis olid
vennad Tauno ja Tanel Pettai.
Nõu ja jõuga aitasid kaasa Rita
Ziugand, Kadri Mõttus, Piia
Jõks, Maiken Keldu ja Sirje
Lattik. Etendust toetas ka SA
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupp.
Loodan, et etendust nautisid
nii tegijad kui kõik kooli jõulupeo külalised. Aitäh tegijatele ja
ka lapsevanematele, kelle lapsed
etenduses kaasa lõid.
AINO MÕTTUS,
huvijuht,
etenduse administraator

Jüri (viiul) ja Riina (klaver)
Gerretzid. Need olid väga
emotsionaalsed õhtud. Lugu
peeti ka traditsioonidest. Näiteks
24. detsembri varahommikul
põletasime alati Metsakalmistul
Koidula haual küünlaid. Ja keegi
ei saanud öelda, et jõule tähistame. Väga tore oli ka isetegevusest osa võtta. Käisin rahvatantsus ja naiskooris. Peale
kasuliku ajaveetmise tähendas
see ka reisimisvõimalusi. Unustamatud olid kontsertreisid
Gruusiasse ja Armeeniasse.
Midagi erilist olid ka üliõpilaslaulupeod. Oli ikka väga ülevaid
momente, mil tundsid end lausa
vabadusvõitlejana!
Millistes koolides rohkem
meeldis õppida? Miks?
Ilmselt põhikoolis Savernas. Ma
arvan, et väike kool võimaldas
ikka õpilaste ja õpetajate vahel
väga tugevat sidet. Meil oli
huvitav klassijuhataja ja väga
loominguline saksa keele õpetaja, kes organiseeris kirjanikega
kohtumisi. Ühest sellisest kohtumisest algas minu kirjavahetus
tolleaegse väga populaarse lastekirjaniku Holger Pukiga. Oi
ma olin siis tähtis! Tugev side oli
meil teatriga. Üks meie kooli
endine õpilane oli Vanemuise
teatristuudios ja see trupp käis
kord lihtsalt meil klassiõhtut
sisustamas. Klassiõhtud olid
üldse väga suurelt organiseeritud – kutsutud olid kõik
õpetajad ja iga klassi kaks
esindajat: üks poiss, üks tüdruk.
Ja teatris käidi loomulikult palju.
Keskkooli tulin juba selge kirjandusliku suunitlusega ja kuna
Kanepis oli tollal väga eriline
kirjanduse õpetaja, siis oli asi
otsustatud: hakkan ka eesti keele
õpetajaks.
Jutusta, mis sulle õppimise

juures on meeldinud. Mis on
õppimises raskusi või ebameeldivusi valmistanud?
Raske on see, millest aru ei saa,
nagu näiteks kõrgkoolis ajalooline grammatika. Keeleteadus ka sama õppejõuga! See
oli liiast! Kell 5 õhtul läksime
eksamile ja kell 5 hommikul
tulime. Ega ta naljalt läbi ei
kukutanud, vaid piinas nii kaua.
Vahel lausa ööbis kateedris.
Vastu ka ei saanud hakata. Ainuke lohutaja oli eesti keele õppejõud Johannes Valgma, kes ütles
selle kirutud õppejõu kohta ikka:
„Oh, ärge pange pahaks, keeleteadus on tal ju peigmees ja
perekond!” Nii me siis püüdsime kuidagi hakkama saada.
Meeldib õppida seda, mis
endale tõeliselt meeldib. Mulle
meeldis väga eesti kirjandus,
võib-olla ka õppejõudude pärast.
Tammsaare erikursust näiteks
andis üks vana õppejõud August
Raielo, igavesti vahva vanamees
ja elutarkust täis! Muidugi oli
unustamatu ka vene kirjandus.
Ikka seotud õppejõuga! Veera
Neverdinova – juut, väga emotsionaalne. Oi, kuidas tema
rääkis Puškinist! Käisime Mihhailovskojes ja ööbisime seal –
kordumatu ekskursioon! Pidas
loengut vene keeles, aga konspekteerisime eesti keeles. Algul
tundus võimatu, et nii saab. Aga
sai!
Kas sa õppisid ka pärast Pedagoogilist Instituuti midagi?
Nõukogude ajal olid pikad kursused Värskas, õpetajal pidi olema enesetäiendamise päevik –
mis lehti loed, mis raamatuid
loed, mis filme oled vaadanud,
mis teatris käinud? Tol ajal oli
kõik ette planeeritud. Nende
pikemate ja lühemate kursuste
graafik oli nii tihe, et ei tulnud

selle pealegi, et midagi veel
lisaks õppima minna. Teatris
kinos sai nagunii kogu aeg
käidud, piletid olid ju odavad.
Nüüd on olnud Avatud Ülikooli
kursusi, väga huvitav oli Jaak
Kangilaski kaasaegse kunsti
kursus, mis lõppes KUMU külastamisega. Aga ülikooli päriselt ... enam mitte. See sai nagu
vene ajaga otsa.
Kui sa mõtled oma praeguste
tegevuste (töö, harrastused)
peale, kuidas neid oled õppinud?
Minu harrastused on tööga väga
seotud: lugemine, kirjutamine
teater, film. Järelikult olen põhialused ikka kõik õppinud instituudi ajal. Kui hakkasin sel
aastal 10. klassile kirjanduse ja
filmi kursust õpetama, siis imestasin ise ka, et ma kõrgkoolis
õpitut mäletan ja et sellest nii
palju kasu on. Muidugi käib elukestev õppimine igapäevases
praktikas. Minu suureks õpetajaks ka kogu kultuuriajakirjandus. Ilma selleta ei saaks ma vist
eladagi. Loodus on muidugi ka
suur armastus, juba lapsest
peale. Kuna isa oli aednik, siis
tekkis mul juba üsna varakult aia
ja põlluga eriline suhe. Ma lähen
tigedaks, kui hävitatakse puid
ettekäändel, et siin või seal on
muidu vari või et muidu on liiga
palju lehti riisuda.
Millised inimesed tulevad
meelde, kui mõtled õppimise
peale laiemalt, mitte ainult
koolis õppimisele? Kui ma
mõtlen lähedaste inimes-te
peale, siis vist ei olegi kedagi,
kellelt poleks midagi õppinud ja
sellepärast ei hakka sellest siin
rohkem rääkima. Aga mul on
terve rida nn. minu inimesi, keda
paljud teised ka teavad.
Näiteks Fred Jüssi, kelles on

Talv on näitamas oma tõelist
olemust, jätkub külma, lund,
tuisku. Vallas on taliteede hooldajad oma tööga siiani hästi
hakkama saanud.
Valla eelarve on sellel aastal
küll veidi väiksemas mahus
võrreldes eelmise aastaga, kuid
kõik vajalik peaks saama tehtud.
Suurim investeering on noortekeskusele. Projekteerija on leitud, projekt peab valmima aprillis, seejärel kuulutame välja
riigihanke, ehitaja leidmise järel
võivad ehitustööd endise Eda
kaupluse-söökla ruumides alata.
Kanepi valla elanike üldarv
on pidevalt vähenenud, 2011.
aasta 1. jaanuari seisuga oli elanikke 2659, möödunud aastal
vaid 21 vastsündinud vallakodanikku, kahjuks manalateele läinuid 44 inimest. See on kurb
statistika.
Eakate pansionaat Põlgastes
on esimese aastaga end igati
õigustanud tänu juhataja Marika
Drenkhani aktiivsele tegustemisele.
Kellel aga tervist, elujõudu
ja tahet jätkub, saavad edukalt
kaasa lüüa seltsielus, selleks on
mitmeid võimalusi, kõigepealt
muidugi tulla kodust välja ja
osaleda erinevates ettevõtmistes.
Tunnustan kõiki tublisid
tegijaid, keda meie vallas on
väga palju. Aasta tegijate nominente ja elutöö preemiate kandidaate ootame aasta jooksul, et
neid detsembrikuus valla 20.
aastapäeval austada.
Eurole üleminekuga on vallalehe uueks hinnaks 13 senti.
Jätkuvalt sisukaid ettevõtmisi alanud aastal!
AIVAR LUTS,
vallavanem
niivõrd palju looduselähedust, et
mõtled kohe ennast ka loodusesse. Pealegi seostan Jüssit
linnulauluga ja kohe kahetsen, et
ei tunne kõiki linde laulust. On,
mida veel õppida! Ja need mõtted, mida Fred Jüssi on öelnud
inimese ja looduse kohta – need
vääriksid kõik õppimist!
Väga huvitavad minu jaoks
on kõik Tarandid, alates Marist
(siia kampa võiks ehk võtta ka
Mari noorema venna Juhani)
kuni Kaarlini välja. Võib-olla oli
Indrek see, kes pani minu jaoks
Tarandid ühele joonele, kui ta
ühes „Tähelaeva” saates ütles
umbes sellise mõtte, et kodu on
andnud talle lakkamatu vaimse
partnerluse tunde.
Ma mõtlesin siis, et selline
tunne võiks olla igas kodus ja et
inimesed võiks õppida seda
tihedamalt märkama. Seda
õnnelikum olin ise seda oma
elus märgates. Nimelt oli mul
seljataga väga pingeline õppeaasta, tütrel Liisil samuti, olime
mõlemad nii füüsiliselt kui ka
emotsionaalselt surmväsinud,
sest möödas oli ka värske bakalaureuse lõpupidu. Leppisime
kokku, et magame ometi ükskord niikaua, kui und on.
Ärkasin hommikul Liisi reipa ja
värske hääle peale: „Tõuse ruttu
üles! Hakkame lugema!” Ma ei
saanud algul arugi, miks mul
seda nii hea kuulda oli, aga siis
taipasin – see ongi see vaimne
partnerlus! No näed, ikka ei pääsenud ka lähedastest inimestest! Ikka tunned, et kõikidelt on
midagi õppida!
Intervjueeris Kanepi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja
MERIKE LUTS, kes õpib
Tartu Ülikooli magistriõppes
koolikorraldust.
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Eurole üleminekul ole tähelepanelik!
Eurod saabusid Kanepisse.

foto: Martti Kaleva

Olgu tegemist uue töö- või elukohaga – igasugune
muutus on raske ja nõuab kohanemiseks aega. Nii
on ka rahareformi ja euro kasutuselevõtuga.
Euro on turvaline raha, varustatud mitmete
turvaelementidega nagu iga teinegi raha. Samas
nõuab ehtsa euro eristamine valerahast vilumust,
tavapärasest enam tähelepanelikkust ja nagu
öeldud – uue rahaga harjumist.
Et üleminek mööduks inimestele võimalikult
valutult ja risk pettuse ohvriks sattuda oleks võimalikult väike, soovitab politsei järgmist:


Kõige turvalisem on raha hoida pangas – pangaarvel olevad Eesti kroonid vahetati 1.
jaanuaril automaatselt ümber eurodeks teenustasuta.

Väldi raha vahetamist võõrastega ja nn „ukselt-uksele“ tehinguid, sest nii võid sattuda
kelmide ohvriks. Kõige ohutum on raha vahetada pangas. Maapiirkonnas, kus pangakontorid puuduvad, saab kroone eurodeks vahetada ka postkontorites.

Ära võta raha vahetama minnes ühekorraga kaasa kõiki oma sääste ehk suurt rahasummat. Kindlam on raha vahetada väiksemate summade kaupa.

Eakamad inimesed võiksid raha vahetama minnes kaasa võtta lapsed, lapselapsed,
hooldaja või usaldusisiku – nii hoiab rahal silma peal mitu silmapaari ja on oluliselt
väiksem oht, et satute kuriteo ohvriks või raha kaotsi läheb.

Uue rahaga arveldades heida pilk alati paberrahale ja hinda silmaga selle ehtsust.

Kui tekib kahtlus, et pakutav raha on võltsitud, lase selle tõelisust pangas kontrollida.
Sellise võimaluse puudumisel keeldu tehingust.
KERLY PEITEL, pressiesindaja, Lõuna Prefektuuri Politsei- ja Piirivalveamet

Ainult töökorras suitsuandur päästab elu
Tegematajätmine ei vabasta vastutusest, kokkuhoid läheb kalliks
Kurb on tõdeda, et enamiku inimese hukkumisega lõppevate tulekahjude puhul puudub elamust suitsuandur või on seade mingitel
põhjustel laest eemaldatud. Põhjuseid, mille tõttu andur alla võetakse,
võib olla mitmeid. Suuremalt jaolt on need seotud häiretega, mille
põhjuseks pole tulekahju. Andur annab valehäiret kui:

Andur on paigaldatud köögi või vannitoa lähedusse ning aurud käivitavad seadme.

Anduri patarei tühjeneb ning sellest annavad märku harvad signaalid.

Andur on paigaldatud suitsetamise koha lähedusse ja sigaretisuits käivitab anduri.

Andur on puhastamata ja seadmesse kogunenud tolm käivitab selle asjatult. Samas takistab tolm
seadme õigeaegset reageerimist tulekahjule.
Enda ja oma lähedaste turvalisuse tagamiseks vaheta õigeaegselt patarei, puhasta andurit paar korda
aastas tolmuimeja või tolmuharjaga ja vajadusel paigalda seade ümber kohta, kus ei teki valehäireid.
Parim koht anduri jaoks on tubasid ühendav koridor või magamistoa uksetagune. Andur tuleb paigaldada
võimalikult ruumi keskele. Kasulik on paigaldada andur igasse magamistuppa ja elutuppa. Mitmekorruselises elamus peab ohutuse tagamiseks andur olema igal korrusel. Ühe anduri katvus on
maksimaalselt 60 ruutmeetrit.
Juhime veelkord tähelepanu, et elupäästjana on kasu ainult töökorras, laetud patareidega ning
nõuetekohaselt lakke paigaldatud suitsuandurist. Seadme töökorrasolekut peab regulaarselt kontrollima.
Seda tehakse testnupu allavajutamisega, mille järel kõlab häiresignaal.
Lisainfot suitsuanduri ja tuleohutusega seotud küsimuste kohta vaata www.suitsuandurid.ee või küsi
päästeala infotelefonilt 1524 (helistamisel kehtib tavatariif).
MAREK KIIK, Lõuna-Eesti Päästekeskus

Aasta Betoonehitis 2010 konkursil osaleb 13 ehitist
Eesti Betooniühingu ja Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu
korraldatavale konkursile „Aasta betoonehitis 2010“ esitati 13
nominenti. „Tänavune betoonehitiste võistlus on läbi kogu
konkursi ajaloo kõige vähem
Tallinna-keskne,” sõnas Eesti
Betooniühingu juhatuse esimees
Mati Laurson. „Meie konkurss
peegeldab üsna adekvaatselt ehitusturul viimasel ajal toimunud
muutusi – kasvanud on infrastruktuuriobjektide ja riigi poolt
rahastatavate ehitiste osakaal,“
lisas Laurson.
2010. aasta Betoonehitise
tiitlile kandideerivad:
Eesti Maanteemuuseumi välialad – Varbuse, Kanepi vald,
Põlvamaa; eramu Keila-Joal,
Näkineiu tee 9 – Keila vald, Harjumaa; eramu Nõmmel (Must
maja), Valguse tn. 17 – Tallinn;
eramu Pirital, Vahtramäe tee 9 –
Tallinn; Jewe büroohoone – Jõhvi; Jõhvi kohtuhoone – Jõhvi;

Kersti Võlu Koolituskeskus –
Jõhvi; Mäo liiklussõlm (Tarbija
viadukt, Mäo viadukt, Vodja sild,
Va l g m a v i a d u k t , Va l g m a
kaitsekessoon, Mäo keskuse
viadukt) – Järvamaa; TallinnNarva maantee Kukruse-Jõhvi
teelõigu (km 156-163) rekonstrueerimine I klassi maanteeks –
Ida-Virumaa; Teaduskeskus
AHHAA – Tartu; Tehvandi Spordikeskuse Suusastaadion – Otepää, Valgamaa; Ämari Lennubaasi liiklusala (lennurada, perroonid, ruleerimisteed, reoveepuhastusjaam) – Ämari, Vasalemma vald, Harjumaa; Ärihoone, Ülikooli 2/2B – Tartu.
Konkursi eesmärgiks on
leida ja esile tõsta ehitisi, mille
nägusus ning efektiivne ja
ökonoomne teostus demonstreerivad betooni kui kodumaise
materjali eeliseid ja võimalusi.
Võidab objekt või menetlus, kus
oluline panus on olnud Eestis
registreeritud ettevõtjate tööl ja

Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ja nõudlikkusastet,
kvaliteeti ja innovaatilisust.
Peaauhind kuulub võiduidee
autorile – arhitektile. Äramärkimist leiavad võitnud objekti
tellija, projekteerija, ehitaja ja
betooni tarnija.
Üheteistkümnendat korda
korraldatava võistluse žüriisse
kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti
Ehitusinseneride Liidu, Eesti
Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu,
Kunda Nordic Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad.
Võitja kuulutatakse välja 11.
betoonipäeval 2011. aasta märtsis.
EESTI BETOONIÜHING
JA EESTI EHITUSMATERJALIDE TOOTJATE LIIT

Jätsid kooli pooleli? Nüüd oled targem – tule ja jätka!
Tänases Eestis on õppimisvõimalusi varasemast oluliselt
rohkem. Täiskasvanuid koolitavad – sageli ka tasuta –
ülikoolid, kutseõppeasutused,
vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid ja
muud õppeasutused üle kogu
Eesti. Kel õppimistahe, peab
pisut sügavamale enese sisse
vaatama, oma tegelikud soovid
üles leidma ja asja käsile võtma.
Võimaluse leiab kindlasti. Katkenud haridustee jätkajate õppeasutustesse tagasitoomiseks on
käivitatud ka riiklikke programme. Ülikooli tagasipöördujad saavad seda teha programmi
TULE vahendusel, kutseõppeasutustesse kutsub poolelijätnuid tagasi programm KUTSE.
Programmijuht Aivi Virma kutsub kõiki õpiteekonna katkestanuid üles taas koolipinki asuma: „Kas ka Sinuga juhtus nii, et
majandusõitsengu ajal tundus

töötamine mõistlikum kui õppimine ja praktikalt tagasi kooli Sa
enam ei jõudnud? Nüüd aga on
olukord tööturul hoopis teine.
Äkki kuluks lõputunnistus siiski
ära? See programm on suunatud
Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis ajavahemikus 01.01.
2000-01.09.2010, kuid selle
pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised. Kui asud
õppima programmi KUTSE
alusel, siis on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Huvi korral pöördu kutsekooli,
kus õppisid enne või teise kutsekooli, kus on sama või sarnane
eriala. Kooli kontaktandmed
leiad aadressilt www.hm.ee/
kutse
Kooli pöördumisega ära
oota õppeaasta alguseni, uuri
oma võimalusi kohe!“
Lisainformatsiooni saad ka

telefonil 735 0382 ja e-posti teel
aivi.virma@hm.ee või
jatkukutse@hm.ee.
Informatsiooni täiskasvanutele mõeldud tasuta õppimisvõimaluste kohta leiab veel
www.hm.ee/tasutakursused;
www.vabaharidus.ee;
www.rajaleidja.ee ning õppeasutuste kodulehekülgedelt
Küllap kripeldab katkenud
koolitee paljudel hinges. See on
üks uuesti alustamise võimalustest ilma, et keegi midagi üleliigset uuriks või katkestatu
pärast etteheiteid teeks. Oleme ju
iga päevaga küpsemad ja targemad ning oskame oma võimalusi-vajadusi selgemalt hinnata. Jõudu ja julgust uueks
alguseks!
KÜLLIKI STEINBERG,
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras
projektijuht

Ümarlaud Soodoma külakeskuses
Kuidas elad, Soodoma? Ülevaate Soodoma piirkonna tegemistest andis Sirje Kongo Päri
Seltsist. Praegusel ajal võib
rahule jääda Soodoma külakeskuse renoveerimisega ja
külaplatsi ehitusega. Renoveeritud on külakeskuse saal, majal
on uus katus ja vooder, hoovi
peale valmib välilava. MTÜ Päri
Selts sai asutatud 2003. aastal ja
selle aja jooksul on kirjutatud ja
esitanud erinevatesse fondidesse
mitmeid projekte ja taotlusi.
Koos Põlgaste Kultuurimajaga
on läbi viidud palju üritusi. Tähtsamad üritused on olnud igasuvised külapäevad, jüriöö
jooksud jms.
Mis on saanud vanast Erastvere koolimajast? Praeguseks on
maja erakätes, kuigi varem oli
selle majaga hoopis muud plaanid, sest seal ruumi rohkem ja
suur saal. Nüüdseks on koolimaja müüdud.
Esimene projektiraha tuli
endisaegse vallamaja taastamiseks Iiri Partnerluskogult,
30 000 krooni, millega sai siluda
peamiselt iluvigu. Hetkel töötab
külakeskuse majas raamatukogu. Probleemiks on küttpuude muretsemisega. Soov on
seltsil, et maja saaks lõpuni korda, kus külarahval olla ja tähtpäevi pidada.
Külarahvale on maja avatud
koosolekute, tähtpäevade pidamiseks. Rendihinda pole veel
kehtestatud, ainus tingimus on,
et maja antakse tagasi sama korras kui üle võttes.
Traditsioonilisteks üritusteks on külapäevad. Külapäevadel käib palju inimesi. Seltsi
liikmed on küpsetanud pannkooke rahvale neilt tasu nõudmata. Igaüks toob midagi, kes
moosi või jahu ja mune, piima.
Pannkoogid on eriti laste hulgas
populaarsed. Esimesel Päri Seltsi asutamise aastal viidi läbi
vähekindlustatud perede lastele
töö- ja puhkelaager.

Küsimus: Praegu on siin
ruumis Soodomalt 3 noort inimest ja 10 pensionäri. Mis on
Soodoma küla tulevik? Vastus:
Tõsi, Soodomal elanike arv väheneb, nagu igal pool mujal.
Omal ajal elas Soodoma piirkonnas ligikaudu 600 elanikku,
täna elab Soodoma külas 127
elanikku. Noortele on samuti
külakeskuse uksed avatud.
Palun, tulge ja tegutsege, keegi
ei takista. Siin on ka laste
sünnipäevi peetud, noored on
oma sünnipäevi tähistanud.
MTÜ-de rahastamisest ja
toetuste määramise korrast
Kanepi vallas rääkis põhjalikult.
Ülle Kallas, vallavalitsuse liige
ja valla finantsist. Toetust on
õigus taotleda nii füüsilistel kui
ka juriidilistel isikutel, oluline
on suuremate ja mahukamate
projektide planeerimine. Tuleks
arvestada ka kahe kuupäevaga:
01. veebruar ja 01. juuni, mil
saab põhjendatud taotlusvormid
vallavalitsusse esitada. Vallavalitsusel on koostatud eelarve,
kus on seltside tegevusele olemas teatud summa, kuid oluline
on teada ikkagi suuremate
projektide mahtu, et valla kaasfinantseering oleks arvestatav.
Siiani on valla kaasfinantseering
olnud kuni 20% projekti kohta,
kuid on esinenud ka projekte,
kus on valla kaasfinantseering
kinnitatud määra ületanud. Oluline on projekti põhjendatus.
Loomulikult peavad taotlused ja
põhjendused olema abikõlbulikud. Kui ongi väga hea plaan midagi teha või läbi viia, aga projekti pole, siis on ka raha saamine vähetõenäoline. Tarvis oleks
lähimate kultuuri- ja haridusasutustega läbi rääkida, koostööd
teha ja nõu pidada, sest ülevallaliste üritustega on üldjuhul
nende eelarves juba arvestatud.
Kui toetus eraldatud, sõlmitakse taotleja ja vallavalitsuse
vaheline leping. Pärast ürituse
läbiviimist on vallavalitsusel

Järjest rohkem on tekkinud probleeme seoses noorte alkoholi tarbimisega. On äärmiselt taunitav, et
lapsevanemad ei näe oma laste
alkoholi tarbimises probleemi. Ei
ole harukordsed juhtumid, kus
politsei poolt alkoholijoobes alaealise üleandmisel lapsevanemale
hakatakse hoopiski politseid süüdistama. Põhiline vastutus seaduste järgi langeb siiski lapsevanematele.
Olgem hoolivamad oma laste
suhtes, tundke huvi, mida teevad
teie lapsed väljaspool kodu vabal
ajal ning samuti huvitugem, kuhu
jõuab lõpuks teie poolt antud
taskuraha?

Alkohol ja noorukid
Lõpetuseks natuke seadustest:
Alkoholiseadus § 69. Alkohoolse joogi ostmise eest alaealisele või joobnud olekus isikule
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut, kuni 1150.41 €.
Alkoholiseadus § 71. Alaealise poolt alkohoolse joogi
tarbimise eest karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut, kuni 38.35 €.
Karistusseadustiku § 1821 lg 1
Täisealise isiku poolt nooremale
kui kaheksateistaastasele isikule
alkoholi müümise või ostmise
eest, kui süüdlasele on sama teo

õigus toetuse sihipärast kasutamist kontrollida. Tuleb nentida,
et aruandlus jätab soovida.
Aruanded ei laeku õigeaegselt ja
kui on laekunud, siis dokumentatsioon on sageli puudulik.
Kontroll on muutunud karmimaks. Kui on eelmiste aruandlustega olnud probleeme või
puudujääke, järgmisi taotlusi ei
rahuldata.
Sõna võttis täiendusteks
valla arendusnõunik Enn Ruusmaa: Et projekt oleks edukas ja
rahastatud, peab silmas pidama
mitut asjaolu. Mõistlik on moodustada MTÜ. Projekti eesmärgid peaksid olema kajastatud
arengukavas. Senine praktika on
näidanud, et raskusi valmistab
ette mõtlemine ja tegevuste
sõnastamine. Aruandlus on rangelt kontrollitav, kuid raamatupidamine ei tohiks olla ületamatu probleem. Fondide kohta,
mis avanenud või varsti avanevad, saab infot listidest ja arengunõunikult. Projekti ettevalmistuseks on vallapoolne tugi ja
toetus olemas, tuleb ise pöörduda abi saamiseks. Maakonnas
on ka arengukeskus, kus antakse
kuni 5 tundi tasuta nõustamist.
Kerkis üles küsimus: Kuidas
saab vallas elav inimene infot
toimuva kohta? Olemasolevad
infokanalid on valla ajaleht,
valla koduleht, infotulbad jne.
Kindlasti ei ole infopuudus, vaid
infoküllus. Pigem süstematiseerida ja saata vastav info sihtrühmale. Ettepanekutena esitati,
et külade käidavatesse kohtadesse püstitada ühtsed infotulbad. Valla kodulehel võiks
uuendada infot vähemalt kord
nädalas. Valla ajalehte peaks
olema võimalik tellida koju.
Järgmine ümarlaud toimub 18. jaanuaril 2011 kell
18.00 Mesipuu talus Jõgehara
külas. Teemadeks: 1. Kuidas
teha ennast nähtavaks meedias?
Esinevad paikkonna meediaväljaannete esindajad. 2. Kuidas
elab Jõgehara küla? 3. Vaba
mikrofon.
ÜLLE SILLAMÄE
eest kohaldatud väärteokaristust,
karistatakse rahalise karistuse või
kuni üheaastase vangistusega.
Vastavalt Kanepi valla avaliku
korra eeskiri § 2 lg 2 p 21 on alla 16
aastastel alaealistel viibida ilma
täiskasvanud saatjata avalikes
kohtades kella 23.00-6.00. 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).
SILVER HINTO,
piirkonnapolitseinik

Vaimu terita talvel – tule õppima TÜ talveülikooli!
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Loomade eest on vaja palju hoolitseda
Kanepi Gümnaasiumi õpilaste
algatus toetada Võru Kodutute
loomade varjupaika jätkus ka sel
õppeaastal Nii nagu aasta tagasi,
otsustasid 10.klassi õpilased ka
nüüd teha traditsiooniliste jõulupakkide asemel kingituse varjupaiga loomadele. Korraldati
ka ülekooliline korjandus ning
meiega liitusid nagu eelmiselgi
korral õpilasesindus ja kodutütred. Kokku saadi 2245 krooni
ning selle eest viisime Võrru
koera-kassitoitu ning kassiliiva.
14.detsember oli meie koolis tõeline loomakaitsele pühendatud päev. 1.-11.klasside õpi-

lastele pidas 5 tundi loenguid
Eesti Loomakaitse Seltsi Tartu
osakonna juht Maaja Mäll.
Loengutes käsitleti peale lemmikloomade teema ka põllumajandusloomadega seonduvat.
Pärast seda sõitsimegi Võrru,
kokku 34 õpilast, osalejad 10.
klassist, õpilasesindusest ja kodutütarde rühmast koos huvijuht
Aino Mõttuse ja allakirjutanuga
tutvusime sealsete loomadega ja
andsime üle annetuste eest ostetud koera- ja kassitoidu.
Varjupaigas olevate koerte
arv oli enam-vähem sama, mis
eelmiselgi aastal, aga rõõmu tegi
see, et need vahvad koerad, kellega tegelesime eelmisel korral,
olid endale uue kodu leidnud.
Kasse oli kurvastamapanevalt
palju, kuid nendegi elu on tänu
annetustele, vabatahtlike ja varjupaiga töötajate tublile tööle

Jõuluheategu

lootusrikas.
Meie noormeeste kevadel
ehitatud koerakuut oli koduks
noorele emasele koerale. Kaks
vahvat kutsikat aga läksid järgmisel päeval uude koju. Enamasti on varjupaigast kodudesse
läinud loomad steriliseeritud ja
kiibistatud. Võru varjupaik kuulub Varjupaikade MTÜ-sse koos
Pärnu, Virumaa, Viljandi ja
Valga varjupaikadega ning neil
on internetilehekülg http://
www.varjupaik.ee/, kust saab
infot nii kodu ootavate loomade,
uues kodus olevate loomade kui
ka annetuste tegemise võimaluste kohta. Soovitan tutvuda
Eesti Loomakaitse Seltsi koduleheküljega www.loomakaitse.
ee. Seltsi aktiivi kuuluvad noored, hakkajad ja tublid inimesed
ning suuresti tänu neile on ka
loomakaitse teemad järjest enam

Detsembris organiseerisid ANK noored taas traditsioonilise Jõuluheateo toetamaks Võru kodutute loomade varjupaika. Jõuluheateo tegemisele sai kaasa aidata
kolmel moel – ostes noorte valmistatud jõuluehteid,
tehes rahalise toetuse annetuskasti või tuues noortekeskusesse loomadele küljealuseks sobivaid riideesemeid.
Soovime südamest tänada vabatahtlikult ehetevalmistamist juhendanud Vesta Lainet ja Aili Väroneni
ning kõiki noori, kes leidsid aega oma käsitööoskuse heal
eesmärgil rakendamiseks. Samuti täname kõiki annetajaid, kes tõid noortekeskusesse lausa kottide kaupa
vanu mantleid, jopesid, tekke ja patju. Meil on ülimalt
hea meel, et toetajaid ja abistajaid nii palju oli ja et soov
teha head on Kanepi inimeste südametes endiselt tähtsal
kohal. MARI RÜÜTLI, Kanepi ANK

Lugemisaasta 2010 Kanepi raamatukogus
Lugemisaasta on läbi. „Lugemine on nauding“, „Kes loeb,
see hingab“ – sellised olid
kõlavamad pealkirjad ajakirjades ja ajalehtedes. Aga lugemine
on tõesti nauding ja raamatuid
lugedes saame uue hingamise.
Mis olid siis lugemisaasta
populaarsemad laenutatud teosed? Nagu kogu Eestis, nii ka
meie lugejate edetabeli eesotsas
on raamatud.kuulsate inimeste
elulood. Pingerea tippu jõudsid:
Arvo Kukumägi „Alasti elu”,
Anne Veesaare „Elus, see on
kõige tähtsam”, Diana Klasi
„Rahatuulutaja“, Hannes Võrno
„Poisi lugu“, Elle Kulli „Unes
ja ilmsi“, Eino Baskini.“Naer
läbi pisarate” „Ervin Abel. Siin
ma olen“.
Populaarsed on eesti kirjanikud: Milvi Lembe „Käed eemale õnnest“ ja „Elukäänakud“;

Ants Mae „Murra leiba nälgijale“, Adena Sepp „Peljatud
tunded.“, Keitlin Priilinna „Liiseli võti“. Edetabelisse jõudis ka
soome-eesti kirjaniku Sofi Oksaneni „Puhastus“ ja viimane suurima järjekorraga raamat meie
lugejate seas on Põlva-teemaline
A. Kulli „Haigla“.
Ühiskülastusi tegid raamatukokku I ja V klassi õpilased ning
lasteaia rühmad. Laenutati ka
rühmadesse lugemiseks uusi
huvitavaid lasteraamatuid.
9. ja 10. detsembril toimus
traditsiooniline kirjanduslik
loterii-mäng, millest võttis osa
52 last. Raamatukogu päevade
raames olid külas kirjanikud
Marje Ernits, Jaan Tangsoo ja
Laine Tangsoo. Toimusid ettelugemised lasteaias ja raamatukogupäev algklassidele . Seltsimajas toimus luulesalongi õhtu

Kanepi Kodutütarde aastalõpu-üritus
Kanepi Kodutütarde rühma liikmete
aastalõpuüritus toimus Tammiku pubis
kaunilt kaetud pidulaua taga. Nagu alati
olid kavas ettekanded ja mängudvõistlused. Fotol: esineb Heili Aavola,
kes leiab aega Võru muusikakooli
kõrvalt ka aktiivselt kodutütarde
rühmas kaasa lüüa, ka Tartusse õppima
läinud Reeli Helbre osaleb jätkuvalt
Kanepi kodutütarde rühma tegevuses.

Algklasside jõulueelse ilulugemise konkursi tublimad
I klassist 1. koht Helen Hein, 2.koht
Maarja Runtal ja 3. koht Kristo
Kõiv. II klassi parimad: 1.koht
Chris-Steven Tamberg, 2. koht Alex
Sevtšuk ja 3. koht Richard Vestrik.
III klassi tublimad 1.koht Lorely
Kõrvel, 2. koht Keitlin Kõoleht ja 3.
koht Kadri Kalve. Fotol: loeb
Lorely Kõrvel Ilmar Trulli luuletust
„Kiri Jõuluvanale”.

Karaokevõistlus
15. detsembril toimunud traditsioonilise karaokevõistluse võitsid õed Katre ja Mari
Neissaar lauluga „Halleluujah”. Teise koha ja
kostüümi eest eripreemia sai Gaidi Põdder 5.
klassis, ta esitas laulu „Soovin sulle head”
(fotol). 3. koha sai trio Mirell Lattik, Katre
Neissaar ja Laine Lilleoja 12. klassist, esitasid
laulu „Last Christmas”. Veel osalesid 6.
klassist Marie Rahel Lail, 9. klassi tüdrukud
Kinne-Riin Reest, Eleri Pärna ja Katrin
Nemvalts, 10. klassist Henri Sikk ja Mattias
Lail ja õpetajatest osales Ester Tamm. Üritust
juhtis ÕE liige Helena Lattik, žüriis olid
Rihards Linde, Rita Ziugand, Grete Põdder
Algis Suurkivi ja Kärt Kartau.
Fotod ja tekst: AINO MÕTTUS, huvijuht

Chris-Steven

„Naised on nii imelised“. Oli ka
huvitavaid raamatunäitusi, näiteks „100 aastat Looduskaitset
Eestis“, Tartumaa- ja võrukeelsete raamatute rändnäitus; vaadata olid „Poiste aabitsa“ kunstniku Urmas Nemvaltsi originaal-illustratsioonid, näitus
„Bernard Kangro sünnist 100
aastat“.
Tänan kõiki lugejaid, kes aktiivselt lugemisaastal raamatukogus käisid ja üritustest osa võtsid! Lugemisaastal oli raamatukogus 451 lugejat, külastusi
7616 ja laenutusi 17 290. Raamatukogu riiulitel on palju uusi
ja huvitavaid raamatuid. Kanepi
raamatukogu sai sellel aastal
juurde 758 uut raamatut. Ootame
ikka lugejaid, et te võiksite saada
üha uusi lugemiselamusi!
HELI ADAMSON,
raamatukogu juhataja

Noortekeskus sai ESF rahastuse

avalikkuse ette jõudnud.
Raskest ajast hoolimata
soovin kõigile jõudu ja tahtmist
teha head, sest heategu tuleb su
juurde tagasi!
LILIAN LEIB,
Kanepi Gümnaasiumi 10. klassi
juhataja, Eesti Loomakaitse
Seltsi liige

Magusasõbrad Varbusel
18. detsembril kogunesid magusasõbrad Varbuse Muusikamõisa aidas peetavale Nigadi-nagadi
näärilaadale ning mee- ja šokolaaditoodete näitusmüügile
"Magus Postitee", mille raames
peeti juba teist korda magusakonkurss "Kuldne Maius 2010".
Magusameistrite jõukatsumise
tulemusena selgus konkursil parim käsitööna valminud šokolaadimaius. Võitjaks osutusid
pärast rahvahääletuse ja žürii
hinnangu kokkuvõtmist kolme
sõsara Kerti, Triin ja Kadri
Visseli peedi-šokolaadikook,
aga hõrgutavaid maiustusi oli
veelgi.
Laadale tulid meistrid nii lähedalt kui kaugemalt. Päeva
jooksul toimus palju põnevat
suurtele ja väikestele, muuhulgas õpitoad koos Põlva Talurahvamuuseumi, Varbuse Maanteemuuseumi, Hurmioru Seltsi jt
koostööpartneritega, esindatud
oli ka Kanepi Valla Selts. Üritust
saatis ehe laadamelu, huvitav
muusikaline programm. Kogu
ettevõtmise peakorraldajaks oli
MTÜ Varbuse Mõisameeste
Selts eesotsas Kalev Lindaliga.
Ettevõtmine leidis laialdast kajastamist televisioonis kui kirjutavas ajakirjanduses. Lisaks loe
veebis aadressil www.varbuse.
ee, samas ka pildid eelmise aasta
sündmuste ja osalejate kohta.
ÜLLE SILLAMÄE

Kanepi Seltsimaja huviringid käesoleval hooajal
Line-tants, juhendaja Marika Drenkhan, kolmapäeviti kell 18.30-20.00,
marika.drenkhan@gmail.com
Segakoor, neljapäeviti kell 19.00-21.00, juhendaja Kalev Lindal,
kalev.lindal@varbuse.ee, koorivanem Vaike Kottisse,
vaike6553@hot.ee
Ansambel, teisipäeviti kell 15.30-16.30, juhendaja Kalev Lindal,
kalev.lindal@varbuse.ee, ansamblivanem Laine Laan
Vunkratas, memmede tantsurühm, teisipäeviti 16.30-18.00, juhendaja Ere
Rekker, ere.rekker@mail.ee, ringivanem Laine Laan
Valtser, segarahvatantsurühm, teisipäeviti kell 18-19, juhendaja Ere
Rekker, ere.rekker@mail.ee, ringivanem Hele-Mall Türna
Kanepää Keerutajad, naisrahvatantsutühm, esmaspäeviti 20.00-21.00 ja
kolmapäeviti 20.00-21.00, juhendaja Ester Tamm,
ester@heterotantsud.ee, ringivanem Annika Ladva
annika.ladva@gmail.com
Kanepi ANK, draamastuudio ja segarahvatantsurühm, esmaspäeviti
kell 15-16, 16-18 ja neljapäeviti 16 17, juhendajad Marju Jalas,
marju.jalas@gmail.com, tel 58163636
Mari Rüütli, mari.ryytli@gmail.com
Ajaringi käsitööring, algus reedel kell 15 Kanepi gümnaasiumi
käsitööklassis, juhendaja Ele Kõiv, ele.koiv@kanepig.edu.ee
Tõmblukkudega Vihmavari - Kanepi naiste käsitööring, neljapäeviti
kell 17 Kanepi gümnaasiumi käsitööklassis, juhendaja Ele Kõiv,
ele.koiv@kanepig.edu.ee, ringivanem Kiiri Lattik, kiiri.lattik@mail.ee
Näitering teisipäeviti kell 19-21, juhendaja Ülle Sillamäe,
ylle.sillamae@gmail.com, ringivanem Meelis Vahtramäe,
meelisvahtramae@hot.ee
Seltsimaja näitetrupp

1. reas vasakult: Aivo Kikerman, Meelis Vahtramäe, Kent Joosep, Heldur Hoop, Ülle
Käsik, Hennu Krukov. 2. reas Marek Vassilko, Tiina Hoop, Ülle Sillamäe, Leili Gribova.

Kanepi valla Noortekeskus sai 70 000 EEK-i toetust Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse välja kuulutatud allhanke konkursist "Noorte konkurentsivõime
suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava
noorsootöö teenuse osutamine".
Programmi eesmärgid on:
• suurendada noorte konkurentsivõimet ja vähendada sotsiaalset
tõrjutust;
• arendada avatud noortekeskuste tegevusi, mis vähendavad noorte
sotsiaalset tõrjutust ja pakuvad tuge probleemidega toimetulekul ning
suurendavad noorte sotsiaalseid oskusi, sh tööhõivevalmidust.
• suurendada noortekeskuste tegevuste kättesaadavust kindlatele
sihtrühmadele ning mitmekesistada kvaliteetseid noorsootöö
tegevusi, mis toetavad noorte tööhõive valmidust ja ühiskonnas
positiivset toimetulekut.
Antud projekti rahastuse raames pakub noortekeskus 2010/2011 perioodil kolme
uut tegevust: • Noorte omaalgatusprojektide konkurss (NAF) • Üldkultuuri
huviring • Tööelu tutvustavad tegevused.
Kõik tegevused on noortele tasuta ning toimuvad Riikliku Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi
arendamine“ raames. Toetust vahendab Eesti Noorsootöö Keskus ning Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus.
HEI, SINA KANEPI VALLA NOOR, kes sa mõtled,
kust võiks leida raha oma vahvate mõtete teostamiseks!
See on Sinu võimalus!!!
Kui sul on hea ja kasulik idee, mida soovid teostada, siis küsi toetust Kanepi
Noortekeskuse kogukonna arengut toetavast nooortealgatuse fondist NAF!
Kõigi projektide vahel läheb jagamisele 1917,35 eurot (30 000 krooni ).
Oodatud on noorte poolt algatatud, kirja pandud ja läbiviidavad projektid,
mille tegevus toimub ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. juulini aastal 2011.
Üks projekt võib saada toetust kuni 7 500 krooni (479,34 eurot).
Projekte saavad esitada noortegrupid.
Projektide esitamiseks tuleb täita vastav taotlus (taotlusvorm on kättesaadav
noortekeskusest) ja osaleda projekti kirjutamise koolitusel
20. jaanuaril kell 15.30-18.30 Kanepi Seltsimajas.
Koolitusel koostatakse korrektne taotlus ja nende seast
valib projektikomisjon välja parimad projektid.
Täidetud taotlus tuleb saata aadressile
kanepi.noortekeskus@gmail.com 14.jaanuariks.
Lisainfo fondi kohta ja projektitaotluste kirjutamisel nõustab soovijaid
noortekeskuses Annika Ladva (e-post: annika.ladva@gmail.com, tel 51 72 799).
Noorte omaalgatus fondi (NAF) toetus on saadud ESF programmi „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“ raames, mille kaudu toetatakse ka noortekeskuse huviringi
ning viiakse ellu erinevad tööelu tutvustavad tegevused.

Noortekeskuse tegemised:
Jaanuar
20. jaanuar 15.30 18.30 Projekti kirjutamise koolitus.
21.-22. jaanuar Draamastuudio laager.
31. jaanuar Osalemine XI noorte tantsupeo I ettetantsimisel Põlvas.
Veebruar
04. veebruar Kanepi valla Noorsootöö tunnustamine.
11.-12. veebruar Pidžaamapidu
Märts
05. märts Valla vastlapäev kogu perele.
19.-20. märts Põlvamaa kooliteatrite festival Kanepis.
Avatud huviringid:
Noortekeskuses tegutsevad aktiivselt avatud huviringid.
* Noorte segarahvatantsurühm E 16.00-18.00, juhendaja Mari Rüütli
*Trummiring N 17.00-18.00, juhendaja Marju Jalas
*Dj-ring L 13.00-16.00, juhendaja Chris Liebert, Tanel Pettai
*Draamastuudio E 15.00-16.00, N 16.00-17.00, juhendaja Marju Jalas
*Tüdrukute klubi T 14.30 -16.00 president Ave-Kristiina Timmi, juhen-daja Annika
Ladva
*Käsitöö- ja kunstiring - juhendajad Aili Väronen ja Vesta Laine
Käesoleval aastal alustavad tegevust uued ringid. Ootame huvilisi.
*Üldkultuur „Ise tehtud, häst tehtud“ - T, K 14.30-16.30, juhendajad Marju Jalas,
Annika Ladva
*Meediaklubi juhendaja Mari Rüütli
*Kaltsuvaiba kudumine juhendaja Vesta Laine
Täpsem info ringi juhendajatelt, noortekeskusest,
Facebooki lehelt ja www.kanepiank.ee

ÜLESKUTSE! Kanepi noorte projektsegakoor ootab kõiki nii vanuselt kui
hingelt ja südamelt noori lauluhuvilisi. Proovid toimuvad 23. jaanuaril
16.00-19.00 ja 30. jaanuaril 13.00-16.00 Kanepi Seltsimajas. Juhendajaks on noor lootustandev dirigent Kätlin Vaher.
Lisainfo noortekeskusest, Facebooki lehelt ja www.kanepiank.ee.
Kanepi valla Avatud Noortekeskus
kuulutab välja konkursi tunnustusauhindadele:
„Aasta Noor 2010" „Aasta Noorte Sõber 2010" „Aasta Tegu 2010“
„Aasta Noor 2010" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või
saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Nt.
algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes,
korraldanud noorteüritusi või abiks olnud, käinud välja mõne põneva idee, mis on
ellu viidud jne.
„Aasta Noorte Sõber 2010" võib olla täiskasvanu, kes on kaasa aidanud Kanepi
valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmisvõimaluste arendamisele,
noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja
toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.
„Aasta Tegu 2010“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt,
mis mõjutab väga positiivselt Kanepi valla inimeste elu-olu, loob uusi võimalusi ja
toetab valla jätkusuutlikku arengut.
Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja järgneva: Kandidaadi nimi,
lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused (kandidaadiks
esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed
Ettepanekud palume saata kuni 28. jaanuarini 2011 a. Kanepi valla Avatud
Noortekeskusele kas e-posti aadressil: kanepi.noortekeskus@gmail.com või
paberkandjal: Turu 6, Kanepi vald, Põlvamaa 63101
Konkursi võitjad kuulutatakse välja 4. veebruaril 2011 a. Kanepi valla noorte ja
noorte sõprade järjekorras neljandal tunnustusüritusel ning avaldatakse noortekeskuse kodulehel www.kanepiank.ee ja valla lehes.
„Aasta Noor 2007“ - MARI RÜÜTLI ; „Aasta Noorte Sõber 2007" - AIVAR LUTS
„Aasta Noor 2008“ - JANE KIRSIPUU; „Aasta Noorte Sõber 2008" - PEETER
TAIM; „Aasta Noor 2009“ - CHRIS LIEBERT; „Aasta Noorte Sõber 2009" - VAHUR
TOHVER.
Korraldaja: KANEPI VALLA ANK NOORTEAKTIIV

4 Kanepi Teataja

Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Aastate peidus on rõõmude ootust, neist leiad õnne ja nendes on lootust.
Oota ja vaata, mis toovad nad tulles, meie poolt päikest täis päevi Sulle!

JAANUAR
96
Helmi Visnapuu
Heisri küla
91
Meeta Hõbe
Kooraste küla
90
Aino Hindoala
Sõreste küla
89
Marta Hani
Hurmi küla
Alma Alter
Soodoma küla
86
Hilda Kade
Piigandi küla
Pauline Hindre
Erastvere küla
85
Hilda Paloson
Põlgaste küla
Eha Trääl
Piigandi küla
Žoludeva Raisa
Põlgaste küla
Evald Siilsoo
Kanepi alevik

Karl Helekivi
Kanepi alevik
84
Koidula Kongo
Erastvere küla
83
Evald Kahar
Sõreste küla
82
Liidia Siinmaa
Karste küla
80
Maie Lattik
Hino küla
Heino Sikk
Närapää küla
Paul Norre
Kanepi alevik
75
Olev Konna
Jõksi küla
70
Malle Kokk
Varbuse küla

Maia Ladva
Kooraste küla
Eeva Paju
Põlgaste küla
Väino Kaste
Soodoma küla
VEEBRUAR
93
Meeli Ratasepp
Põlgaste küla
90
Leida Urm
Kanepi alevik
Johannes Visnapuu
Jõksi küla
89
Emma Oja
Koigera küla
87
Leili Tarkus
Sõreste küla
86
Erika-Antonine Maisla
Kanepi alevik

84
Virve Holvandus
Sõreste küla
83
Pärja Pilv
Kanepi alevik
82
Helgi Haugas
Soodoma küla
81
Vilma Ratasepp
Närapää küla
Silvia Suvi
Põlgaste küla
Nikolai Vanatalo
Kooraste küla
80
Vello Mõistus
Magari küla
Enno Hiir
Kanepi alevik
70
Eha Gerts
Põlgaste küla

Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalistele!
Soovivad Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsus.

„Inimene, kes tunneb nälga vaimutoidu järele,
ei vanane nii kiiresti” (Ellinor Rängel)
Ajalehed ees, istub raamatukogus laua taga uudishimulike
silmade ja väärika olekuga vanaproua. Mõne aja pärast lahkudes
võtab ta lugemiseks kaasa teosed, et kodus nendesse põhjalikumalt süveneda. Kindlasti on
ju tarvis saada uusi emotsioone
tarkade meistrite sõnadest, omamoodi nostalgiahõngu ja sageli
teadmisigi pakuvad elulooraamatud. Kõike tahaks lugeda!
Selleks raamatukogu innukaks külastajaks on Kanepi vanim elanik Hilda Müürsepp,
kel vaid kaks eluaastat puudu
sajast, aga kelle elujõud ja
vaimuerksus väärivad tõelist
imetlust.
Kust on ammutanud ta need
suurepärased omadused? Küllap
oskusest märgata enda kõrval
inimest ja tunda ära vaimurikkust. Seda võivad kinnitada
mitmed kunagised noored tööelu
alustajad, kellel oli õnn saada
peavari Müürseppade majas
ning kes kahtlemata said siit
hilisemasse ellu kaasa positiivseid mõjutusi. Igaüks võis
kogeda siin turvalisust, sõbralik-

kust, usaldust, aga mis peaasi
vastastikust austust. Ka käesoleva loo autoril endal oli
meeldiv võimalus nautida seda
haruldast kodutunnet tervelt
kaheksa aastat. Kui paljudele
inimestele üldse on Hilda Müürsepp oma abikätt pakkunud,
polegi lihtne öelda, sest neliteist
aastat oma pensionipõlvest töötas ta Pikajärve hooldekodus,
õpetades muuhulgas sealsetele
naistele ka käsitööd, nii et väga
paljud mõtlevad temast suure
tänulikkusega.
Kindlasti on Hildale andnud
elujõudu ka lakkamatu ilumeel.
Päris loomulik on tema puhul
puhas ja maitsekalt sisustatud
kodu ning alati hoolitsetud välimus. Eraldi tähelepanu väärib
aga ilu loomine õmblejana. Kes
jõuaks kokku lugeda neid kauneid kleite-kostüüme, mida ta on
õmmelnud Kanepi ja selle
ümbruse rahvale ja mida käidi
sageli mööda küla teistelegi
näitamas, et sealt „snitti võtta”.
Hilda Müürsepa vaim on
püsinud ergas, suheldes erinevate loovinimestega. Nii näiteks

on tal lõputult lugusid Vanemuise kunagisest operetiprimadonnast Elli Põder-Rohust ning
mitmetest näitlejannaga seotud
inimestest: kirjanik Richard
Rohust, lavastaja Udo Väljaotsast ja teistestki. Aga siiamaani
vestleb ta meeleldi kõikide inimestega, kellel on midagi
huvitavat rääkida.
Kirgliku lugejana peab
Hilda lugu sõna jõust. Hoole ja
armastusega, aga loomulikult ka
väikese uhkusega hoiab ta
aukohal raamatuid, mis on talle
kirjutatud pühendusega: Kanepi
vallalt, loodusemees Jaan Tiivojalt, Eesti Rahva Muuseumilt ja
mitmetelt teisteltki. Aga erilise
heldimusega meenutab ta kunagise lemmikkirjaniku Ellinor
Rängeli tähendusrikast pühendust raamatule „Karmid tuuled”:
„Inimene, kes tunneb nälga
vaimutoidu järele, ei vanane nii
kiiresti.” Selle pühenduse saaja
on neid sõnu igatahes väga
veenvalt tõestanud ja teeb seda
jätkuvalt, sest jälle võtab ta ette
tee raamatukokku...
TÄHTE TAGEL

MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsi tegemistest aastal 2010
Aasta on jälle möödas ja aeg
teha kokkuvõtteid. Meil on kujunenud traditsioonid, tegemised, mis ei näi sugugi sära kaotavat. Ollakse avatud uutele ideedele, valmis toetama ühistegevust ja koostööd partneritega.
Seltsi käsitööring käib koos kord
nädalas tegemas ikka uusi, sooje
asju kingiks lastele ja lastelastele. Leitakse uusi mustreid: küll
internetist, käsitööraamatutest
ning üksteiselt. Tänu rahalisele
toetusele Kohaliku Omaalgatuse Projektist „Põlgaste rahva

ühistegevused 2010” viidi läbi
nahkehistööde valmistamise
koolitus, kus Urve Kolbakovi
käe all õppisime tegema naharibadest karpe, ehteid, märkmiku
kaane kaunistusi jne. Dr. Anu
Mikk rääkis meile südame- ja
veresoonkonna haigustest. Juulis toimus perepäev Põlgastes,
mille eestvedajateks olid koostööpartnerid: Põlgaste kultuurimaja, MTÜ Arnold Matteuse
nim. Haridusselts, MTÜ Päri
Selts. Meie seltsi ülesandeks oli
platsi korrastamine, laulude

kogumiku valmistamine ja koos
Päri Seltsiga käsitöönäituse
ülespanek. Suvel toimusid veel
projekti käigus õppereisid
Mooste linapäevale, Järvselja
puukooli-taimeaeda, Tallinna
Vabaõhumuuseumi (pildil),
botaanikaaeda, Kadriorgu. Oma
kulul käisid seltsi liikmed veel
Lätis ja Paunvere laadal. Novembris olid uued seltsi juhatuse
valimised. Detsembrikuus pidasime üheskoos jõulupidu. Suured tänud kõigile seltsi liikmetele ja Põlgaste rahvale, kes
võtsid aktiivselt osa meie töödest ja tegemistest. Täname väga
koostööpartnereid Põlgastest,
Põlvamaa Arenduskeskuse
spetsialisti Raili Kallavust, kes
meid nõustas ja KOP-i, kes
rahastas meie projekti. Meil on
ka Kanepi valla toetus, mis tagab
meie tegevuse järjepidevuse.
Suur tänu kaasfinantseerimise
eest! Õnne, tugevat tervist ja edu
kõigile!

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

Kaisa Asi Põlgaste küla
Ander Aland Karste küla

Õnnitleme vanemaid!

Beebidisco
Kultuuripildike Põlgastest
Aastal 2010. toimusid Põlgastes
traditsioonilised üritused, kuid
oli ka uusi algatusi ja eriti meeldejäävad olid noorte omaalgatuslikud ettevõtmised – sõbrapäev vanade kommetega – Teneli Vassila ja tüdrukud, lastedisko
dj ja õhtujuht – Algis Suurkivi,
võidupäeva lipuheiskamine – E.
Lukats.
A. Matteuse nimelise Haridusseltsi esimehe ja projektijuhi
Ainar Põderi eestvedamisel renoveeriti Põlgaste laululava ja
ehitati uus tantsuplats. Hea
koostöö on Põlgaste Maaelu
Seltsiga ja Päri Seltsiga, sest
suvised kodukandipäevad, jüripäev ja perepäevad toimuvad
ikka koostööna. Põlgaste Maaelu Seltsi esinaine Milvi Klaar
oma seltsi tegevusega pälvis eelmisel aastal maakonna tunnustuse.
Mitme valla põllumeeste
tunnustamise üritus toimus
tänavu Põlgastes ja kandis 10.
juubelihõngulist numbrit. Ürituse korraldajaks oli Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla.
Korraldamisjärg anti üle Valgjärve vallale.
Aastalõpp oli töörohke, mis
algas advendiküünalde süütamisega kuuse juures oma tantsijate tantsukavaga. Toimus
paikkonna koduste mudilaste
jõulupidu, kus esinesid külalised
Kanepist, suur tänu Marju Jalasele ja jõuluvanale.
Pensionäride jõulupidu ilmestasid Põlgaste lasteaia lapsed oma särtsaka esinemisega ja
esimest korda astusid üles ka
Põlgaste noored näitlejad näidendiga „Kadunud jõulukink“,
külakosti pakkus kapell „Vannamuudu“ Võrumaalt ja oma maja
taidlejad. Valiti pensionäride
klubi „Elulõng“ uus juhatus
koosseisus: Helju Telling, Malle
Järv, Pilvi Rammul, Aili Kangro
ja Milvi Klaar, juhatuse esimeheks Helju Telling.
Palju kordaminekuid uuel
alanud aastal !
ASTA PURU,
Põlgaste kultuurimaja
Seltsimajas oli Vana Võrumaa
kindanäitus „Kirjad Võrumaalt“
Eesti Rahva Muuseumist on
välja otsitud ja nende järgi
kootud mitmed paarid kindaid
kõigist Võrumaa kihelkondadest. Kindad valis muuseumis
välja Tuuli Tubin ja nende järgi
kudus näituseeksponaadid Aini
Palok.
Raamatut Võrumaa kindakirjadest saab tellida Seltsimajas. Raamatu hind 3.20 €.
Fotol keskel Kanepi kirjaga
kindad.

Rahvusvahelisel lastepäeval, 20. novembril, toimus esimene Beebidisko Kanepis. See tore ettevõtmine tõi kokku väikelapsed koos
vanemate ja vanavanematega. Kõigil oli võimalus mängida mängunurgas ja lõbutseda kloun Kaisaga. Põnevaid näomaalinguid oli lastele tegema tulnud Aili Väronen. Tantsumuusikat lasid DJ Kikz ja
Chris. Ürituse organiseerisid MTÜ Kanepi Kodupere ja Noortekeskus. Tagasiside oli väga positiivne, seega kohtume taas Beebidiskol!
KRISTIINE POKK

Esimene aasta Põlgaste Pansionaadis
Esimene tööaasta Põlgaste Pansionaadis on seljataga. Võib tõdeda, et
pansionaadi käivitusaasta on olnud raske ja töine, aga samas ka
rõõmustav. On käivitunud vanurite hooldusteenus, on uude rolli sisse
elatud, harjutud uute olukordadega. Pansionaadi personal on olnud
väga tubli ja hooliv oma tööülesannete täitmisel.
Meil on olnud palju häid sõpru, kes on aidanud pansionaadi
elanike argipäevi rõõmsamaks muuta. Regulaarselt on külastanud
meid Kanepi kirikuõpetaja Margit Lail, tuues endaga kaasa häid
soove ja mõtteteri piiblist ja ilusaid kirikulaule. Tänan teda ja ootame
ikka teda meie majja. Tänusõnad perearst Vaike Meesakule ja Piia
Tagelile, kelle abi ja juhendamist oleme vajanud väga tihti.
Suur tänu Põlgaste kultuurimaja juhataja Asta Purule, kelle
eestvõtmisel toimus ilus emadepäevakontsert, mida nautisid nii külarahvas kui ka pansionaadi elanikud. Jaanipäeval Põlgaste laululaval
olid kohal ka pansionaadi elanikud. Isadepäeval esinesid pansionaadis Põlgaste lasteaia lapsed, kes ka kadripäeval vanu kombeid meile
meenutasid.Tore, et meiega samas majas on meie väikesed sõbrad,
tänan lapsi ja nende õpetajaid.
Ilusa südamliku kontserdi andis meie majas Ervin Lillepea.
Jõulukuul tegid Väimela lasteaia lapsed meile armsa jõuluheateo,
tuues meie majja vahvad laulud ja tantsud ning lisaks jagasid igale
memmele-taadile ilusate soovidega omatehtud jõulukaardid.
Jõululaupäeval nautisime koos pansionaadi elanike ning nende
laste ja sõpradega ühise peolaua taga kirikuõpetaja Leevi Lillemäe
jõulujutlust. Külla tulid Jõuluvana koos sõber Jänesega ja jagasid
kõikidele kommipakid. Aasta lõppes lustaka lastenäidendiga Põlgaste kultuurimaja näiteringi esituses.
Sellesse aastasse mahtus päris palju tegemisi. Oli tööd, oli rõõme
ja muresid, oli ühiseid ilusaid koosolemise hetki, kuid ka valusaid
lahkumisi, nagu elus ikka. Soovin, et uus aasta tuleks teguderohke ja
jätkuks rõõmu. Soovin kõigile üksteise mõistmist, heasoovlikkust ja
et heateod ei lõppeks!
MARIKA DRENKHAN, Põlgaste Pansionaadi juhataja

Üritused Kanepis
18. jaanuar kell 18.00 Ümarlaud
Kanepi Köis Mesipuu talus.
21. jaanuaril ja 18. veebruaril
kell 15-19 Pannkoogidisko
24. veebruar päikesetõusul Eesti
Vabariigi 93.aastapäeva tähistamine Vabadussõja ausamba juures
25. veebruar kl 21.00 Peoõhtu
koos Toomas Anniga. Kohtade
broneerimine tel 5561 2427, vt. ka
www.kanepi.ee/seltsimaja
Algavad KORVPALLITREENINGUD, treener Helari Haabma.
Ootame mängijaid alates 12. eluaastast. Treeningud esmaspäeviti
kell18 ja teisipäeviti kell 16.

LUMELINNA EHITAMA! Ootame kõiki kanepilasi pühapäeval, 16. jaanuaril
Vabadussõja ausamba platsile, et üheskoos ehitada parki lumelinn. Ootame
nii peresid kui sõpruskondi, seltse ja üksikehitajaid. Eelnevalt võiks rajatise
plaan valmis olla. Eriti oodatud on Kanepiga seotud kujud, ehitised, inimesed, märgid jne. Kui kellelgi pole ühtegi head mõtet, võib tulla meisterdama lumelaternaid, kus õhtuhämaruses küünlad süüdata.
Kaasa võtta töövahendid. Soe tee ja lõbus muusika kohapeal. Teeme Kanepi pilkupüüdvaks ja atraktiivseks! Väga kurja ilma korral lükkame lumelinnaku tegemise edasi. Info tel 5561 2427

Valla territooriumil lumetõrje töid teostavad ettevõtjad

Ida Nilbe
12.12.1915-30.10.2010
Magari küla
Alla Tuhand
24.03.1922-31.10.2010
Magari küla

Karl Daniel
14.05.1931-03.11.2010
Kooraste küla
Raili Zopp
30.04.1936-03.11.2010
Soodoma küla

Kanepi Teataja

Aita Kont
25.05.1929-04.11.2010
Erastvere küla
Friedrich Plado
23.11.1920-17.11.2010
Piigandi küla
Haljand Ingver
09.03.1926-24.12.2010
Kaagvere küla

11. veebruar kell 20.00
sõbrapäev laste ja noorteringis
(kutsetega)
18. veebruar kell 21.00
Sõbrapäeva pidu ansambliga
"Nööp". Pääse 2 €
25. veebruar kell 21.00
Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine ansambliga Nööp
11. märts kell 21.00
Naistepäevapidu ansambliga
Testament Pääse 2 €
18. märts kell 20.00 noorte
stiilipidu.
Info tel 797 3342 Asta

Tänud taidlejatele! 12. detsembril toimunud advendikontserdil esinesid
Kanepi Gümnaasiumi õpilased Piia Jõksi juhendamisel, Kanepi naisrahvatantsurühm Ester Tamme juh., eakate segarahvatantsurühm Valtser ja
memmede tantsurühm Vunkratas Ere Rekker-Mägi juh., Kanepi line-tantsijad Marika Drenkhan juh., Kanepi Avatud Noortekeskuse segarahvatantsurühm Mari Rüütli juh., ansambel Kanarbik Ülle Sillamäe ja Kanepi
segakoor Kalev Lindal juhendamisel.
Suur tänu kõigile juhendajatele ja isetegevuslastele. Ootame uusi
kohtumisi.
ÜLLE SILLAMÄE, kultuuri- ja spordinõunik

MILVI KLAAR

MÄLESTAME

Üritused Põlgastes

Ettevõtja /
Kalmer Lina

piirkond /
kontakt
Kaagvere, Karste (Otepää suunas paremat kätt),
Hino, Jõgehara ja Kanepi alevik
514 0335
Rain Rekker
Kaagvere, Karste (Otepää suunas vasakut kätt),
Kooraste, Rebaste küla
513 4349
Margus Hani
Jõksi, Heisri, Piigandi küla
5615 0256
Avo Kruusla
Lauri, Hurmi, Varbuse, Kaagna küla 504 2539
Mart Vestrik
Magari, Soodoma, Erastvere küla
5344 1779
Meinhard Aljes Põlgaste, Sõreste küla
522 6153
Jaan Teesalu
Närapää, Peetrimõisa, Koigera küla 5334 5385

TEADE
Kanepi valla lumetõrjet tegevad
ettevõtjad paluvad tähistada (nt.
helkurlindiga või punase riidega pikema
toki otsas) kinnistutel olevad teed ja
erilist tähelepanu vajavad postid, kivid,
lillepeenrad jms.
Vajalik on üle vaadata ja ära lõigata teedele langev võsa, mis takistab teehooldusmasinate liikumist (tee laius
mitte vähem kui 4 m).
Tähelepanu !!! Vabaks liiklemiseks
suletud erateedel lumetõrjet ei teostata.
Kanepi Vallavalitsus

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht. Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi, 63101 Põlvamaa. Järgmine KT ilmub märtsis.
Koostaja: Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323, kanepi.teataja@gmail.com. Palun kaastööd ja kõik teated hiljemalt 4. märtsiks 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.

