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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Gümnaasiumiõpilased eksamil

Kanepi Gümnaasiumi püsimajäämisest
Maakonnas on viimastel
aastatel õpilaste arv kõikides
koolides vähenenud. Uue,
äsjavalminud maakonna
arengukava järgi säilib tulevikus kaks gümnaasiumi:
Põlvas ja Räpinas. Maakonna arengukava pole aga vallale kohustuslik.
Kanepi valla volikogu on
kindlalt üksmeelne, et Kane-

pi kool tuleb säilitada gümnaasiumina. Sündide arv
vallas näitab stabiilsust, seega ka õpilaste arv jääb stabiilseks. Õppebaasi ja õppetingimuste loomiseks oleme
viimastel aastatel investeerinud kooli arengusse ligi
seitse miljonit krooni.
Valla volikogu on seisukohal, et Kanepi valla

õpilastel peab olema võimalus omandada keskharidus Kanepis. Muidugi ei
suuda me riigieksamite
tulemuste poolest võistelda
Tartu mainekate gümnaasiumidega, sest nendesse
koolidesse võetakse vastu
konkursi alusel, Kanepi
gümnaasiumi aga kõik
soovijad. Praktika aga näi-

tab, kes Kanepi gümnaasiumi on lõpetanud, saavad
ka siit konkurentsivõimelise
hariduse. Järgmise astme
koolidesse saadakse sisse
sama edukalt või isegi
edukamalt kui need, kes
lahkusid keskharidust omandama Tartusse. Möödunud
aasta lõpetajatest läksid edasi
õppima vanadesse kõrghari-

dust andvatesse ülikoolidesse 80 protsenti lõpetanutest, haridusteed jätkasid
ka ülejäänud .
Soovitan julgelt õpingute
jätkamist Kanepi gümnaasiumis.
VAHUR TOHVER,
Kanepi Vallavolikogu
esimees

Kevadtorm 2011 ka Kanepi valla territooriumil
4. maist kuni 20. maini toimub Lõuna Eestis, Lõuna
Kaitseringkonna vastutusalal suurõppus „Kevadtorm
2011“, mille eesmärk on
2010-2011. aastal ajateenistusse kutsutud isikkoosseisul
põhinevate üksuste kokkuharjutamine ja oskuste kontroll. Õppuse viib küll läbi
Eesti Kaitsevägi, aga riigi
kaitsevõime puudutab meist
igaüht – tugev riigikaitse
loob turvalise keskkonna nii
elanikkonnale kui ettevõtlusele. Eesti kaitsevõime tagamine ei ole üksnes kaitseväe
ülesanne, iga üksikisik ja
organisatsioon annab oma
panuse riigi kaitsevõimesse,
samuti õppuse aladel elavad
inimesed, Teie.
Põhiline tegevus toimub
enamasti Põlva maakonnas
aga õppuse ala on suur, ula-

tudes Tartust Võruni. Näiteks
jäävad õppuse alasse Luunja,
Võnnu, Ahja, Mooste, Väimela, Kanepi, Kambja ja
Ülenurme. Kui need punktid
omavahel kaardil ühendada
siis saategi ettekujutuse õppuse alast.
Õppusest võtavad osa
elukutselised kaitseväelased
ja ajateenijad, reservväelased ja kaitseliitlased ning
osaleb ka välisriikide esindajaid, kõik kokku umbes 4500
osavõtjat.
Kaitseväelased Teie elukohas
Õppuste alal võib kaitseväelasi kohata teedel, metsades, lagendikel sest kaitsevägi harjutabki paljudes
kohtades, et õppida erinevas
keskkonnas tegutsema. Sõdurid tohivad kasutada oma
ülesannete täitmiseks üld-

kasutatavaid teid või alasid,
mille kasutamine on eelnevalt kokku lepitud. Juhul, kui
peaksite kaitseväelastega
kokku sattuma, ärge sattuge
paanikasse, jätkake oma igapäevaseid tegevusi, jääge
nähtavale kohale ja vajadusel
juhatavad kaitseväelased
Teid ohutusse või lubatud
kohta.
Teedel liiguvad kaitseväe
kolonnid küllaltki aeglaselt,
et vältida ohtlikke olukordi.
Palun arvestage sellega, kui
satute teel liigeldes autojuhina või jalakäijana kaitseväe sõidukitega kokku. Lisaks autodele võib kohata ka
kaitseväes kasutusel olevat
soomukit SISU XA-180EST.
Soomukist on vaateväli piiratum kui näiteks autost, seega
veenduge, et soomukijuht
märkaks Teid ja Teie liiklus-

märguandeid.
Reservõppekogunemised
annavad Eesti Kaitseväe
sõjaaja üksustele võimaluse
harjutamiseks ning värskendada reservväelaste teadmisi. Harjutatakse erinevaid
tegevusi, sealhulgas ka lahingupidamist. Aktiivseim tegevus, ehk lahingutefaas, kus
rohkem liigutakse ja „pauku
tehakse“, on Kevadtormi
viimasel nädalal, 13. maist
kuni 19. maini. Kaitsevägi
kasutab sellel ajal õppustel
imitatsioonivahendeid, et
muuta tegevus realistliku-

maks, aga mis otsest ohtu
kellelegi ei kujuta. Õppustel
kasutatavate erinevate imitatsioonivahenditega imiteeritakse valgustust, suitsukatet, laske, granaadi- ja
muid plahvatusi.
Imitatsioonivahendi leidmine
Kui leiate õppuste alalt imitatsioonivahendi, peab meeles pidama, et valel kasutamisel võivad need tuua
kaasa püsivaid vigastusi.
Imitatsioonivahendid on
õppegranaadid, lõhkepaketid, suitsuküünlad, valgustus-

Ärge mitte mingil juhul puutuge imitatsioonivahendeid!

Kevadtööde hooaeg on käes.
Koristustalgud kodudes käimas ja tore, et palju inimesi
on Teeme ära talgulistega
ühinemas. Kõige rohkem
kevadet on kindlasti Kanepi
Aiandis, kelle lilleilu jätkub
lisaks Kanepile ka mujale
Eestimaale. Ringi sõites on
näha, et meie valla põllumeestel on suures osas maad
haritud ja vili külvatud.
Gümnaasiumilõpetajatel
on eksamite aeg käes, ka teistel õpilastel tuleb pingutada
heade tulemuste nimel. Meie
lasteaedades ja kodudes on
praegu Kanepi gümnaasiumi
püsimajäämiseks järeltulijad kasvamas. Sügisel avame
Põlgastes uue lastehoiu rühma. Kanepi vald teeb jätkuvalt kõik, et lastel ja noortel oleksid võimalused kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks oma koduvallas.
Suveplaanide tegemiseks
on õige aeg, ka vallas toimuvatest ettevõtmistest soovitan
osa võtta. Meie valla elanikke
puudutab otseselt kaks nädalat kestev sõjaline õppus
Kevadtorm 2011. Emadepäeval, 8. mail kell 12 tulge
kuulama Kaitseväe puhkpilliorkestri kontserti.
Ilusat emadepäeva kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem
raketid ja paukpadrunid.
Kõik lahingutegevust imiteeriv tegevus toimub vahekohtunike ja hindajate jälgimisel, et tegevuse ohtlikkus
oleks viidud miinimumini nii
osalejatele kui ümbritsevale
keskkonnale. Siiski võib imitatsioonivahendite kasutamisel tekkida olukordi, kus
lõhkemata imitatsioonivahend kaob kasutaja käest
ning jääb ohtlikuna maha.
Kui Te peaksite leidma
piltidel kujutatud padruneid, lõhkepakette, valgustusraketi, sütiku või õppegranaadi, siis ärge seda
mitte mingil juhul puutuge.
Jätke meelde leiu asukoht
(vajadusel märgistage see) ja
andke leiust teada kas läheduses olevatele kaitseväelastele või helistage päästeametile. Mitte mingil juhul
ärge hakake imitatsioonivahendit ise kuhugi viima.
Kindlasti korrake see info
üle ka oma lastele ja näidake neile pilte nendest
vahenditest.
Lisainfo: Kapten
KRISTJAN KOSTABI
Lõuna Kaitseringkonna
teabeohvitser, tel 717 0967
8. mai 2011
kell 12.00
Kanepi keskväljakul
(vihma korral seltsimajas)

Kevadtorm 2011 ettevalmistaval perioodil käisid koolis Põhja Kaitseringkonna esindajad, et tutvustada, mis hakkab meie ümbruskonnas toimuma,
kuidas käituda kahe nädala jooksul olukordades, kus teedel liiguvad sõjaväeautode kolonnid, metsades ja põldudel aga lahinguõppused.

28. aprillil pakkusid kooliõpilastele, aga ka lasteaialastele põnevust Võru
Kuperjanovi üksikjalaväepataljoni noormehed, kes näitasid relvi, maastikuautosid, õpetasid maskeerumist, tegid näomaalinguid. Peale lõunat toimus ühe
lahingu demonstratsioon, kus kasutusel olid suitsupommid ja tärisesid relvad.

Eesti Kaitseväe
puhkpilliorkestri
kontsert
Dirigent kolonelleitnant
Peeter Saan

2 Kanepi Teataja

Teeme ära 2011 Kanepi vallas
Talgute tunnuslause tänavu: Tule talgutele, leiad … elurõõmu, armastuse,
kodutunde, elukaaslase, äriidee, sõbra, naabri, töö, aarde, iseenda!
Heakorrapäev Jõksi järve
ümbruses 7. mail kell 11-15,
kogunemine kell 11.00 Jõksi
laululava juures
Talgute eesmärk: Heakorratööd, korrastada Jõksi laululava ümbrus, ujumiskoht ja
rannavõrkpalliplats. Talgutöödeks on riisumine, prügi
koristamine, kaevamine,
okste korjamine jm. heakorratööd. Talguliste maksimumarv 30. Kaasa võtta rehad, labidad jm. koristusvahendid, töökindada, piknikukorv ja hea tuju. Talgulistele pakutakse meeldivat
seltskonda, lõpus ühine piknik. Talgujuht Annika Ladva,
telefon 517 2799, e-post:
annika.ladva@gmail.com.

Kogunemine kell 11.00 Kanepis Jõksi laululava juures.
Kooraste 500, talgud toimuvad 7. mail kell 10-14,
kogunemine Mõisa hoovil,
piimapuki juures.
Talgute eesmärk on välja kaevata ning puhastada osa mõisaaegsest kiviteest, mille äärde paigaldame kivi tähistamaks Kooraste küla 500.
aastapäeva. Korrastame ka
platsi ümbruse – seda kõike
meie endi hüvanguks ja küla
auks. Talguliste maksimumarv 50. Kaasa võtta tööriistad
kaevamiseks ja kivide puhastamiseks. Talgulistele pakutakse kuuma talgusuppi ja
pirukaid. Talgujuht Urmas

Kivirand, telefon 5079487,
e-post urmaskivirand@hot.
ee. Lisainfo talgute või talguobjekti kohta kooraste.eu
Kanepi gümnaasiumi talgud, esmaspäeval, 9. mail
kell 12-15
Talgutööks on kooliümbruse
heakorrastustööd: riisumine,
okste lõikamine, kõnniteede
pühkimine, hekialuste puhastamine jm Talguliste maksimumarv 25. Kaasa võtta
mururehad, luuad, kobestidkäpad, käsisaed, töökindad
Talgulistele pakutakse talgueinet. Talgujuht Aino Mõttus,
telefon 53425144, e-post
aino.mottus@mail.ee

Head Pokumaa sõbrad!
Üleriigilisel talgupäeval 7. mail kampaania "Teeme ära" raames on Pokumaal jälle talgud
ja koristame Pokumaad. Talgutega alustame kell 11.00 ning talgud kestavad 15.00-ni. Pärast
tööd kostitame osavõtjaid talgusupiga ja võib-olla saab isegi mõne tantsu teha. Ootame rohket
osavõttu, tulla võib ka rohkem inimesi kui see märgitud 30. Iga kätepaar on oluline, aga eeskätt
on talgud ikka lõbus ühistöö ja sellisena tahame seda läbi viia.
Tel: 5342 5054, e-post: info@pokumaa.ee

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
21.04.2011 istungi nr 4 protokollist
Päevakord:
1. Revisjonikomisjoni akti
arutamine ja kinnitamine
Revisjonikomisjon tegi järgmised ettepanekud:
1. Luua kord lasteaedades
käivate laste vanematele, et
majanduslike raskuste korral
saada rahalist abi lasteaia
kulude katteks.
2. Kinnitada suvises õpilasmalevas töötavatele malevlastele päevase toiduraha
maksumus.
3. Jätkata turuplatsi väljaehitamist.
4. Kaasata seltsitegevuseeks
mõeldud vahendite kaasfinantseerimise protsessi ka
volikogu komisjonide esindajad.
5. Algatada ja finantseerida
uuringut, mis tooks esile
Kanepi kui erilise koha elamiseks nii noortele kui ka
eakatele.
Aivar Luts: Komisjon on ära
teinud suure töö. Mis puutub
ettepanekutesse siis:
1. Alates septembrist hakkame kõiki Kanepi valla lapsi,
kes käivad lasteaias, tasuta
toitlustama.
2. Maikuu istungil tuleb kinnitamisele ka malevlaste
toidupäeva maksumus
3. Turuplatsi väljaehitamine
on takerdunud vahendite
nappuse taha. Oleme kirjutanud projekte, kuid ei ole
saanud raha, küsimus on päevakorras, jätkame rahataotluste esitamist.
4. Seltsidele raha eraldamine
on toimunud seni vastavalt
volikogu poolt kinnitatud
korrale ja seda on teinud
vallavalitsus. Vallavalitsus
informeerib edaspidi volikogu komisjonide esimehi,
kui on soovi, saavad nad osa
võtta otsustamisprotsessist.
5. Toetame uuringute algata-

mist, ehk õnnestub ka projektidest selleks raha saada.
Otsustati:
Kinnitada revisjonikomisjoni akt 2010. aasta majandustegevusest ja võrdlus
aastatega 2006-2010.
2. Valla laadaks ettevalmistamine
Kanepi valla kevadlaat toimub 14. mail kella 9-14
Kanepi Gümnaasiumi staadionil. Laadaprogramm:
Kell 9.00 avamine
Kella 10.00-13.00 igal täistunnil kultuuriprogramm.
Peaesineja on Laur Teär Saaremaalt. Esinevad Kanepi
Seltsimaja ja Põlgaste Kultuurimaja isetegevuslased,
osalevad ka Kanepi Gümnaasiumi õpilased.
Kell 10.00 rahvatantsijad Kanapää Keerutajad, Valtser,
Vunkratas, Kanepi Gümnaasiumi õpilased
Kell 11.00 line-tantsijad,
Põlgaste karaktertantsijad
Kell 12.00 Laada kevadmood 2011
Laadal on väljas toitlustajad,
eelistatud on oma kohalikud
tootjad. Lastele on batuut,
kloun, kes valmistab õhupallidest loomakesi.
Laadapäeva juhib Ivari Saare, teda assisteerib Ülle Sillamäe. Helivõimenduse taga
on Maanus Hass.
3. Informatsioon kevadistest heakorra tööde läbiviimisest vallas
Vallavanem Aivar Luts märkis, et esimesed tööd on
tehtud – tänavad on talvisest
liivast puhastatud, on korrastatud ka valla teid, parandatud teetruupe, mille on
suurvesi lõhkunud või äraviinud. Korda tahaksime teha
Põlgaste keskuse osa. Kanepi
heakorraga on pidevalt tegeldud ja sellega võib enam-

vähem rahule jääda. Meil on
ka uus kalmistuvaht, praegu
korrastab ta hooldamata haudu, neid on päris palju,
sellega jätkab ka suvine
õpilasmalev.
4. Kaugjuhtimise tööst
Arendusnõunik Enn Ruusmaa peatus oma ettekandes
põhjalikult kaugtöö põhimõtete tutvustamisel ja andis
ülevaate Kanepi vallas tehtul,
mille kohaselt:
Arengukava: Rajada kaugtöökeskuste võrgustik
MTÜ Kanepi Kommunikatsionikeskus – eeltöö infoühiskonda sisenemiseks –
rajatud wifivõrgud.
MTÜ Kaugtöö Ühingu partnerina – Kanepi kaugtöökeskuse rajamine.
Läbi viidud 4 infoseminari.
Algataja ja partner Põlva
maakondlikus Vene-Eesti
Interreg projektis.
5. Müügipileti hinna kehtestamine
Otsustati: kehtestada valla
laatadel ühe müügikoha
müügipileti hinnaks 4 eurot.
6. Vallavanema puhkusele
lubamine.
Otsustati: vallavanema puhkus 45 kalendripäeva on:
23.05.-11.06.2011 ja 26.0719.08.2011
7. Huviringide rahastamisest
Vallavanema Aivar Luts tegi
ettepaneku: sellel eelarveaastal jätkata seda avalduste
alusel, sest aasta keskel ei pea
õigeks uut korda rahastamiseks vastu võtta. Uue korra
võiks väljatöötada uueks eelarveaastaks.
Istungi materjalidega saate tutvuda
valla kantseleis, valla raamatukogudes ja valla veebilehel www.
kanepi.ee - dokumendiregister

Tähelepanu koera- ja kassiomanikud!
Algas kevad ja see tõi kaasa
loomadel jooksuaja. Sellel
perioodil tuleb olla eriti
tähelepanelik oma koduloomade eest hoolitsemisel.
Jälgida, et eriti koerad ei pääseks oma territooriumilt välja
hulkuma. Emaste koerte ja
kasside inna ärahoidmiseks
on olemas üpris tõhusaid pre-

paraate.
Hulkuvad loomad paigutatakse loomade varjupaika. Sinna transportimise ja
seal hoidmise kulud tuleb
tasuda looma omanikul. Teie
lemmikloom peab olema kiibistatud vastavalt Kanepi
valla koerte ja kasside pidamise eeskirja §3 p.2. See

aitab kiiremini leida ka
looma omanikku ja tagastada
talle tema lemmik. Kiibistamist teostavad väikeloomakliinikud ja vastava litsentsiga loomaarstid.
LJUBOMIR VASSILKO,
Kanepi valla vet.arst
tel 510 3744

Kanepi vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri
Kanepi Vallavolikogu 18. juuni 2009. a määrus nr 14
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 22 lõike 1 punkti 362,
§ 663, § 664 , «Loomatauditõrje
seaduse» § 11 lõike 1 ja
«Loomakaitseseaduse» § 5 lõike
3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a
määrusega nr 130 «Hulkuvate
loomade püüdmise, pidamise ja
nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade
hukkamise kord» alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Koerte ja kasside pidamise
eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse Kanepi valla territooriumil elava, tegutseva või
viibiva loomapidaja kohustused
koera ja kassi (edaspidi looma)
pidamisel.
(2) Eeskiri on täitmiseks kõigile
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses
(edaspidi loomapidaja) on loom.
Eeskirja kohaldatakse ka isikule,
kes täidab «Loomakaitseseaduse» § 5 lõikes 3 sätestatud kohustusi.
(3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) loomapidaja - isik, kellele
loom kuulub või kes tegeleb
looma pidamisega rendi või muu
selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
2) hulkuv loom - omanikuta
loom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle
omanikku ei ole võimalik
tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom,
kes viibib omaniku või looma
eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses
olevat territooriumi;
3) varjupaik - hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
4) avalik koht - iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on mõeldud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav.
§ 2. Looma pidamise nõuded
(1) Loomapidamisel peab loomapidaja tagama, et loom ei
häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega
loomi.
(2) Loomi võib pidada loomapidaja seaduslikus valduses
olevates hoonetes või territooriumil.
(3) Loomapidaja võib koera
pidada õues tarastatult või muul
moel eraldatud territooriumil
või kinnises ruumis, välistades
koera omavolilise pääsemise
avalikku kohta. Koera pidamisel
ketis ei ole tarastamine kohustuslik.
(4) Koera pidamisel õues
tarastatult või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama
territooriumi sissepääsu juurde
nähtavale kohale sildi, mis
teavitab sisenejaid koera olemasolust. Omanik peab tagama
ameti- või tööülesandeid täitvate
isikute ja teiste territooriumit
kasutatavate õigustatud isikute
ohutu pääsemise territooriumile.
(5) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku
kohta pääsemise võimalusega
territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud ning steriliseeritud kassi.
(6) Loomapidajal tuleb tagada
looma pidamiseks vajalikud
tingimused vastavalt Põllumajandusministri 24. juuli 2008.
a määruses nr 76 «Lemmikloomade pidamise nõuded»
sätestatule.
(7) Loomapidamisel on keelatud
kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada.
(8) Keelatud on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja
füüsilisi ja vaimseid kannatusi
põhjustavad teod, nagu looma
sundimine talle üle jõu käivatele
pingutustele, loomavõitluse
korraldamine, looma hülgamine, ohtu seadmine või abitusse seisundisse jätmine.
§ 3. Looma vaktsineerimine,
märgistamine ja registreerimine
(1) Loomapidaja on kohustatud
laskma vaktsineerida looma
marutaudi vastu veterinaararsti
juures hiljemalt looma neljandal
elukuul ning edaspidi üks kord
aastas, soovitatavalt iga 12 kuu

möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Loomapidaja on
kohustatud pädeva ametiisiku
nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.
(2) Koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud
mikrokiipi. Käesolevat punkti ei
rakendada koerte osas, kes
kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut.
(3) Koer peab olema registreeritud Kanepi valla lemmikloomade registris. Koera registreerimisel väljastatakse
loomaomanikule Kanepi valla
lemmikloomade registri registreerimistunnistus.
(4) Loomaomanik peab koera
märgistama ja registreerima
veterinaararsti poolt viie päeva
jooksul arvates päevast, mil koer
sai kolmekuuseks.
(5) Omandatud täiskasvanud
koer, mis on märgistamata ja
registreerimata tuleb märgistada
ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast.
Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri pidajat looma
omaniku vahetumisest ja esitama uue omaniku andmed viie
päeva jooksul omandamise
päevast.
(6) Koera märgistamisel ja
registreerimisel esitab omanik
veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararsti kohustus vaktsineerida loom kohapeal.
§ 4. Hulkuvad loomad
(1) Loomapidaja on kohustatud
looma kadumisel viivitamata
korraldama looma otsimise ning
teatama looma kadumisest
Kanepi Vallavalitsusele.
(2) Hulkuva looma leidmisel
tuleb esimesel võimalusel loomast teavitada Kanepi Vallavalitsust. Hulkuvate loomade
püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist valla territooriumil korraldab vallavalitsuse volitusel
MTÜ ''Loomade Hoiu- ja tegevuskodu'', asukohaga Võrusoo
küla Võru vald (edaspidi ''varjupaiga pidaja').
Hulkuvate
loomade püüdmine, pidamine,
nende omaniku kindlakstegemine ja hulkuvate loomade
hukkamine toimub vastavalt
«Loomakaitseseadusele» ja
Vabariigi Valitsuse 16. aprilli
2002. aasta määrusele nr 130
«Hulkuvate loomade püüdmise,
pidamise ja nende omaniku
kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord».
(3) Hulkuva looma söötja peab
koristama looma söötmisest
tekkiva reostuse avalikes kohtades. Hulkuva looma toitmisega
ei tohi häirida teisi inimesi ja
teisi loomi.
(4) Kui loomapidaja juurest lahti
pääsenud looma kinnipüüdmise
korraldas varjupaiga pidaja,
kannab looma püüdmise ja
pidamisega seotud kulud loomapidaja.
§ 5. Loomaga avalikus kohas
viibimine
(1) Loomapidaja võib avalikus
kohas viibida koeraga, kes on
nõuetekohaselt vaktsineeritud,
registreeritud ja märgistatud.
(2) Loomapidaja võib avalikus
kohas viibida jalutusrihmaga
ohjatud koeraga, tagades inimeste ja nende vara ning teiste
loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga
avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja
pidev järelevalve koera üle ning
võimalus koer vajaduse korral
koheselt jalutusrihma külge
kinnitada. Käesolevas punktis
sätestatut ei kohaldata pimeda
juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.
(3) Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised ja muud rahvaüritused) viibimisel peab koer olema ohjatud
jalutusrihmaga ja tal peab olema
peas suukorv. Seda nõuet ei kohaldata pimeda juhtkoera ning
teenistusülesandeid täitva koera
suhtes. Muudel juhtudel avalikus kohas viibimisel peab suukorv olema peas koeral, kes on

ohtliku loomuga või kes on
varem inimesi või loomi ohustanud või rünnanud. Ohtliku
loomuga koer peab avalikus
kohas olema loomapidaja erilise
järelevalve all.
(4) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil
loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima
korteriühistu või korteriomanike kokkuleppel kehtestatud
kirjalikku korda ja avalikku
korda.
(5) Ühissõidukis peab koer
olema jalutusrihmaga ohjatud
ning koeral peab olema peas
suukorv. Jalutusrihma asemel
võib koer olla vastavas väljapääsemist välistavas ning looma
tervisele ohutus kandmispuuris
või kotis. Loomapidaja peab
tagama, et koer ei ohustaks ega
häiriks ühissõidukis teisi loomi
ja inimesi.
(6) Ühissõidukis peab kass
olema vastavas väljapääsemist
välistavas ning looma tervisele
ohutus kandmispuuris või kotis.
Loomapidaja peab tagama, et
kass ei ohustaks ega häiriks
ühissõidukis teisi loomi ja
inimesi.
(7) Koera võib jätta suukorviga
ning lahtipääsemist välistaval
moel kinniseotuna avalikku
kohta ajaks, mil loomapidaja
viibib lähedalasuvas hoones või
lähedalasuval territooriumil, kui
sellega ei ohustata koera tervist,
avalikku korda ja teisi inimesi
või loomi ning loomapidaja
eemalviibimine jääb mõistliku
aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.
(8) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib
lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui
sellega ei ohustata koera tervist,
avalikku korda ja teisi inimesi
või loomi ning loomapidaja
eemalviibimine jääb mõistliku
aja piiridesse, kuid mitte
kauemaks kui pool tundi.
Sellisel juhul peab sõiduk olema
paigutatud otsese päikesevalguse eest varjatud kohta ning
loomale peab olema tagatud
hingamiseks vajaliku õhu
juurdepääs. Kui väline õhutemperatuur ületab varjulises
kohas 20 soojakraadi, on looma
autosse jätmine keelatud.
(9) Loomapidaja on kohustatud
koheselt koristama avalikus
kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas ja koerte
jalutamiseks mõeldud kohtades
looma tekitatud reostuse.
(10) Avalikus kohas on keelatud
viibida nakkusohtliku ja haige
loomaga.
(11) Loomapidaja ei või loomaga viibida kohas, kuhu on
paigutatud loomaga viibimist
keelav märk.
(12) Loomapidajal on keelatud
looma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma
ruumi või maa-ala valdaja
nõusolekuta. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda
juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.
§ 6. Menetlus
(1) Käesoleva eeskirja rikkumise kohtuvälisteks menetlejateks on «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» §
664 lõike 2 alusel Kanepi Vallavalitsus ja politseiprefektuur.
§ 7. Vastutus
Käesoleva eeskirja rikkumise
eest kohaldatakse «Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse» § 663sätestatud vastutust.
§ 8. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 19.09.2002. a
määrus nr 20 “Koerte ja kasside
ning marutaudi vältimise eeskiri“.
(2) Käesolev määrus jõustub 01.
juulil 2009. a.
(3) Käesoleva määruse § 3 lõige
3 jõustub pärast Kanepi valla
lemmikloomade registri põhimääruse kinnitamist.
(4) Määrus avalikustada valla
lehes ja valla veebilehel.
VAHUR TOHVER,
volikogu esimees

3 Kanepi Teataja

Jõksi küla asub Põlva
maakonnas Kanepi vallas.
2000. a. elas külas 54 inimest, 2009. a. oli elanikke
47, 2011. a jaanuarikuu
seisuga on elanikke Jõksi
külas 45, neist mehi 20,
naisi 25.

Kuni su küla veel elab...

Vana ja uus Jõksi külas
VANA Hinni talu

Kanepi külje all on imekaunis Jõksi järv, mida
tuntakse rohkem laululava ja
suplusranna järgi. Jõksi küla
jääb hoopistükkis teisele
poole järve ja elab täna oma
vaikset, kuid edasipüüdlikku
elu. Talviti võib suitsusid ühe
käe sõrmedel kokku lugeda,
kuid suviti on enamikes
hoonetes akendes tuli ja
mitmegi hoovi pealt levib
meeldivat grillvorsti lõhna.
fotod: Ülle Sillamäe

Et veidikenegi Jõksi
külaelu lähemalt tundma
õppida, soovitati minna külla
Viivi Sügisele, kauaaegse
koolmeistri August Tina tütrele, kes teadvat üsna palju
Jõksi endistest ja praegustest
aegadest. Viivi võtab külalise
lahkelt vastu ja kõigepealt
sirvime vanu albumeid. Mälestused astuvad piltidelt
tuppa ja jutustavad oma lugu.
Viivi meenutab oma lapsepõlve.
Esimesel pildil on Jõksi
kooli pere. Praeguseks hoonet enam täies hiilguses alles
ei ole. Lammutatud on klassiruumide osa, maja välisilme
on teise näo võtnud. Jõksis
oli üsna suur koolimaja, kahe
klassikomplektiga. Isa August oli siis õpetaja ja tädi

Meeta oli juhataja. Tädi oli
ema õde. Magasiait oli maja
kõrval, kus vahel peeti ka
pidusid. Jõksi koolilaste peod
ja täiskasvanute peod olid
kuulsad. Algkool oli toona
kuueklassiline, kolm klassi
oli ühes, kolm klassi teises
komplektis. Töötajaid oli
kaks, üks oli õpetaja, teine
juhataja. Korraga anti kolmele klassile tunde.Lapsi oli
siis koolis 45 ringis. Koos
tehti pidusid, näitemänge,
laulukoore. Peod toimusid
koolimajas, mis oli ilus suur
ja avar.
Järgmisel pildil on Jõksi
kool peale sõda. Lapsed
nälginud ja paljaste jalgadega. Viivi räägib „Läksime siit
sõjapakku ja kui tagasi
tulime, oli juba oktoobri

lõpp. Raamatutest, mis hävinesid, on väga kahju. Isal oli
palju raamatuid. Isa läks
Jõksist ära 1929. aastal
Kooraste kooli. Käis jalgsi
Jõksist Koorastesse. Neljakümnendate algul tuli minna
sõjapakku Peetri koolimajja.
„Meil omamoodi vedas, et
Siberisse ei saadetud. Isa oli
väga hea inimene. Ostis oma
raha eest pillid terve mandoliinide orkestri jaoks, laulukoor oli vahepeal ära kadunud, siis käis talust tallu ja
kutsus laulma, ise ta mängis
viiulit.“
Järgmisel pildil on Jõksi
täiskasvanute näitetrupp.
Üritusi oli palju, tantsukursus oli. Keegi Suti nimeline käis Tallinnast kursusi
läbi viimas. Aasta oli siis

Projektiekspert annab teada
Eelinfo: Šveitsi Vabaühenduste Fond avaneb aprillis. Oodatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike
teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe
suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Toetatakse äriplaanide koostamist ja elluviimist. http://blog.projektid.ee/sveits-eelinfo
Koolitused:
* Avalikule ja mittetulundussektorile avasime äsja
veebipõhise kursuse, kus
saab õppida koostama projekti (täitma projektitaotluste lahtreid, koostama eelarvet (sh valemitega näidised), analüüsima vigu jne).
Vaadake lähemalt http://
e-kursus.projektid.ee
* Erinevaid toetusvõimalusi tutvustame ärisektorile
26. mail http://toetus.
projektid.ee/26mai. Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone ja saame kom-

menteerida ka Teie projektide ideid.
* HTM ja ENTK avatud
noortekeskuste, teavitamisja nõustamiskeskuste ning
huvikoolide kaasajastamine
investeeringute kava täiendamiseks projekti kavandite esitamise lisavoor, 16.
mai, http://blog.projektid.
ee/ank
* maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi
vahendeid meetme 1.3.3
„Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed” abil
lapsehoiu-, tugiisiku- ja

isikliku abistaja teenuse
osutamiseks. http://blog.
projektid.ee/toolesaamine/
* Eesti arengukoostöö projektid Gruusias, Moldovas
ja Ukrainas, 9. mai.http://
blog.projektid.ee/gruusiamoldova-ukraina
MARKUS A. KÕIV,
juhataja
Projektiekspert OÜ
info@projektid.ee,
www.projektid.ee,
www.facebook.com/
projektid

Aita märgata ja tunnustada!
Me õpime igal sammul, iga
päev, kogu elu. Paljud inimesed on õppimise toel
leidnud elus pidepunkti,
millest raskel hetkel kinni
haarata ja julguse, mille toel
kannapööre teha. Nad on
leidnud oma ellu uued
võimalused, uue mõtteviisi,
võib-olla ka uue töö ja uued
sõbrad. Nad on tihti ületanud
raskusi. Need õppimise usku
inimesed on siinsamas, meie
keskel. Küllap olete nõus, et
neid tuleb märgata ja tunnustada, sest sageli on nad ise
tagasihoidlikud ega kipu oma
saavutustega hooplema.
Põlvamaa aasta õppija
2010, Himmaste Vallaraamatukogu juhataja Imbi Saava
on oma õppimisest rääkides
öelnud järgmist: „See, et ma
pean pidevalt ennast täiendama, uut juurde õppima, tuleb
mu enda sisemisest soovist ja

vajadusest.Peamine on tahtmine ja arusaam, et õppida
pole kunagi hilja ja ükski
inimene pole õppimiseks liiga vana.“
Aasta õppija 2009 üleriigilise tunnustuse sai
Kanepi gümnaasiumi vene
keele õpetaja Ella Põder ja
maakonna asutustest Kanepi
Gümnaasiumi õpetajate
kollektiiv.
Aita Sinagi leida inimesi,
kelle õpijulgus on seda väärt!
Kandidaadi võib tunnustamiseks esitada igaüks ja tunnustamist väärib igasugune
õppimine, ka väljaspool formaalharidussüsteemi. Selleks, et 7.-14. oktoobrini juba
14. korda toimuval täiskasvanud õppija nädalal oleks taas
võimalik tublide inimeste
saavutuste üle rõõmu tunda,
tuleb tegutseda juba nüüd.
Täiskasvanud õppija nädala

raames tunnustame traditsiooniliselt neljas kategoorias:
 aasta õppija,
 aasta koolitaja,
 aasta koolitussõbralikum
organisatsioon,
 aasta koolitussõbralikum
omavalitsus.
Esitamise vormid ja reglemendi leiad: www.andras.ee/
tunnustamine ja esitamiseks
on aega kuni 15. juunini.
Täidetud vormi võid saata ka
Põlvamaa täiskasvanud
õppija nädala koordinaatorile, kelleks on Tiina
Kalvik (tiina@kea.ee).
Märkame ja tunnustame
üksteist!
KÜLLIKI STEINBERG,
Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsiooni
Andras projektijuht

1935. Pidude sissetulekute
eest osteti raamatuid ja muid
tarvilikke asju, oli lugemistuba. Peo sissetulekust osteti
ka hüdropulte ja muid tuletõrjevahendeid, mida parasjagu vaja. Isal on ka üks
medal saadud, mille tunnistusel president Pätsi allkiri.
Ta oli karskusliikumise eestvedaja. Kuid pärast sõda ja

riigikorra muutusi kuulutati tunnustatud kooliõpetaja kodanlikuks natsionalistiks ja enam koolis
töötada ei saanud.
Kuidas tänane Jõksi
külaelu paistab.
Vana naine vastab
nukrusega, et sellist elu
enam pole. Lapsi on vähe,
siiski kahes majapidamises võib lapsi kohata.
Viivi viipab järve vasakpoolsele kaldale, siit allapoole jäävad asunikutalud, ülevalpool olid jõukamad talud, kelle puhul
priinime ei kasutatud, vaid
inimesi kutsuti talukoha
järgi, näiteks Silgu, Hinni,
Kubi, Hansi. Hobuala
(Obuala) kõrtsi juurest
läheb juba küla piir.
Missuguseid vaatamisväärsusi Jõksi külas
on?
Esimesena nimetab
Viivi Jõksi koolimaja,
teisena Hinni talu, mida
kasutati filmivõtetel Tootsi koduna. Vanadest hoonetest on veel säilinud
vesiveski, mis küll ei tööta

enam. Hinni talu hooned ja õu
on arhitektuurimälestis, mis
asuvad kõrgel künkal. Mälestised on terve talukompleks,
mille juurde kuulub suitsusaun, rehielamu. Hoone seis
on avariiline, katusekate
amortiseerunud, vahelagi
läbi mädanenud. Alumine
palgirida pinnasesse vajunud.
Sauna lähedal kasvavad
suured puud. http://register.
muinas.ee/?menuID=monu
ment&action=view&id=236
73 (muinasmälestiste kodulehekülg). Hinni talu hoovist
avaneb kaunis vaade Jõksi
järvele, Kanepile ja maakonna ühele kõrgemale tipule – Lajamäele (kõrgus 201
m.
On ka midagi uut selles
pealtnäha unustatud külas?
Jõksi külaelanike koostöös on saanud valmis kaunis
rannaäär koos lõkke- ja
puhkeplatsiga. Viivi on
tõsiselt üllatunud, kui palju ja
toredat on siin juba jõutud ära
teha. Veidi nukramal moel
kahtleb ta, kas kõik ikka
oskavad tehtud tööst lugu
pidada ja seda hoida?
***
Igatahes astuvad ajavaos
praegu vana ja uus ühte sammu ja loodame, et ka noor
leiab selle looduskauni paiga
oma päriskoduks.
ÜLLE SILLAMÄE,
kultuuri- ja spordinõunik

UUS Puhkekoht Jõksi järve ääres

Asjatundjatelt
saab tasuta nõu
küsida kodust
lahkumata
Kas tööleping peab olema
kirjalik?
Firma on pankrotis, kuidas
kätte saada
koondamisraha?
Kust alustada
abielulahutusega?
Testamenti ei ole, kes on
pärijateks?
Kas liiklustrahv aegub?
Kui palju peab kohtutäitur
kontole jätma?
Kuidas meest alkoholist
eemal hoida?
Ülekaal, millest alustada?
Mida teha, et küüsi
tugevdada?
Miks on koeral karv lahti?
Kuidas saada lahti
vesirottidest?
Kas majavamm on inimesele
ohtlik?
Miks korstnakivid
pragunevad? jne
Interneti nõuandekeskuses
www. vastused.ee saab küsida tasuta ja anonüümselt nõu
oma ala asjatundjatelt.
Kasulikke nõuandeid
leiab ka küsimuste-vastuste
lugemisel.
Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus,
perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted, lemmikloomad, dieet,
toitumine, kodu ja aed jne.
Julgustame Teid oma
probleemidele lahendusi
otsima!
AIN RAUDSEPP
www.vastused.ee
peatoimetaja

Paikkonna tervisemõjurite uuring
Tervise Arengu Instituut alustab tänavu esimese paikkonna
tervisemõjurite uuringuga,
saamaks teada, milline on
Eesti eri piirkondade elanike
tervis ja tervisekäitumine
ning kuidas elukoht, sealne
teenuste kättesaadavus ja
muud keskkonnategurid seda
mõjutavad.
Inimesed on iga riigi
suurim vara, mida hoida ja
väärtustada. Me kõik soovime
elada tervelt, rõõmsalt.
Inimeste tervist mõjutavad suuremal või vähemal
määral paljud tegurid. Meie
päritolu, haridus, sissetulek,
elukoht, suhted lähedastega,
teenuste kättesaadavus jne.
Meie tervist mõjutab kogu
keskkond, kus elame, õpime
ja töötame. Seetõttu on ka
tervist toetava keskkonna loomine ja tervislike eluviiside
edendamine pikaajaline ning
keeruline töö, mida tuleb
planeerida ja ellu viia tuginedes teaduslikult tõendatud
materjalidele. Käesoleva
uuringu eesmärk ongi neid
andmed võimaldada, sest täna
puudub meil ülevaade inimeste terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervisemõjuritest kohalike omavalitsuste
lõikes.
Paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele tuginedes saavad kohalikud omavalitsused kujundada kohalikku sotsiaal- ja tervisepoliitikat, arendada teenuseid ning
prognoosida võimalikke tulevikus esilekerkivaid riske ja
vajadusi.
Aprilli viimasest nädalast
kuni mai lõpuni saabub kokku
10 000 inimese kodusesse
postkasti uuringu küsitlusankeet. Uuringusse on kaasatud elanikke kõigist Eesti
maakondadest ning erineva
suurusega linnadest ja valdadest. Inimesed, kes ankeedi
saavad, osalevad uuringus
juhusliku valiku alusel rah-

vastikuregistrist. Vastamine
on täiesti anonüümne – kusagil ei kajastu vastaja nimi,
samuti ei küsita tema isikukoodi ega aadressi. Antavaid
vastuseid ei ole võimalik
seostada konkreetse inimesega ning kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult.
Ankeedis olevad küsimused puudutavad inimese taustaandmeid nagu sugu, vanus,
elukoht ning tervisekäitumist
– toitumisharjumused, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine, kehaline aktiivsus
jms. Kolmas suurem plokk
küsimusi on keskkonnast tulenevad tervisemõjurid, milleks on erinevate teenuste
kättesaadavus, vaimne tervis
ja sotsiaalsed suhted nii lähedastega kui kogukonnas
tervikuna. Küsimused on
lihtsalt mõistetavad ning
vastamine läheb kiirelt vaja
vaid õigele vastusevariandile
ring ümber tõmmata või
linnuke õigesse kasti teha.
Uuringu õnnestumiseks
on äärmiselt oluline, et iga
inimene, kes ankeedi saab,
sellele ka vastab. Mida suurem on vastajate arv, seda
põhjalikumalt kirjeldavad
tulemused iga linna või valla
olukorda ja annavad kohalikele omavalitsustele otsuste
langetamiseks vajalikku infot. Nii on igal küsimustiku
saajal võimalik anda reaalne
panus oma elukoha paremaks
muutmisele.
Paikkonna tervisemõjurite uuringu teostamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi
programmi ”Tervislike valikuid toetavad meetmed 20102013” vahenditest.
Tänan küsitluses osalejaid
nende uuringus osalemise
eest juba ette.
KARL VIILMANN
Tervise Arengu Instituudi
analüütik

Koolivaheag Londonis
Märtsikuu koolivaheajal
käisid Kanepi gümnaasiumi
üheksa õpetajat end kultuuriliselt täiendamas Ühendkuningriigi pealinnas Londonis. Reisiplaane tegime
terve õppeaasta, lennupiletid
ostsime soodsalt juba septembrikuus, samuti teatripiletid Londoni Royal Operasse balletietendusele „Luikede järv” ja maailmakuulsa
muusikali „Ooperifantoom”
etendusele.
Kuna soovisime võimalikult soodsalt reisida, siis
loobusime turismifirma teenustest ja panime reisikava
ise päevade kaupa kokku,
selleks lugesime eelnevalt
päris palju. Tegime ka

hotellibroneeringud aegsasti
ja asukoha poolest väga
õnnestunult, sest jõudsime
vaatamisväärsusteni kallist
linnatransporti kasutamata.
Kui viimasel ajal kogu maailm elab kaasa kuninglikele
pulmadele, siis sai oma
silmaga üle vaadatud nii
Westminster Cathedral kui
Westminster Abby, kõndida
Buckinghami kuningapalee
ees ja kuulsas Hyde Pargis.
Kõige võimsama mulje jätsid
aga London Toweri ajalooline kindlus, 1873. aastal
valminud Albert Halli teatrihoone ning Püha Pauluse
peakirik, kus 528 tre-piastet
viisid 85 meetri kõrgusele
kirikutorni galeriile ja sealt

foto: Tiiu Leppikus
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Õpetajad Buckinghami palee
väravate ees.

avanes suurepärane vaade
Londonile. Rahvusgaleriis
vaimustasid meid
1500
kunstiteose originaali alates
14. sajandist. Briti muuseumis nägime vanimaid
Egiptusest, Mesopotaamiast, Babülooniast, Assüüriast, Vana-Kreekast ja
Vana-Roomast leitud kultuurikilde.
London on igal sammul
väärikat ajalugu ja kultuuri
täis linn, et saime aru, kui
palju on meil veel avastada!
Igatahes oleme nüüd
vaimselt rikkamad ja muljeid
jagub ka õpilastele tundides
rääkimiseks.
TIIU LEPPIKUS,
ajaloo õpetaja

Uus tuleohutuse seadus lõkke tegemisest ja grillimisest
Käes on kevad ning aeg
välisteks koristustöödeks,
millega kaasneb prahipõletamine. Ühtlasi algab grillihooaeg. Paraku saab ohutusnõuete eiramisest igal
aastal alguse hulk tuleõnnetusi, mille tagajärjel hävib
elanike vara ning tekib kahju
keskkonnale. Järelevalveta
jäetud kustutamata lõkkest
saab sageli alguse ulatuslik
kulu- või metsapõleng, mida
päästjatel tuleb kustutada
tunde, päevi või halvemal
juhul nädalaid.
1. septembrist 2010
kehtima hakanud tuleohutuse seadusega on muutunud ning täpsustatud nõudeid küttekoldevälise tule
tegemisele ja grillimise kohale. Kulupõletamise keelab seadus aastaringselt.
Lõkke tegemise koht
Prahti põletada ja lõket teha
tohib mittepõleval alusel või
kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttival pinnasel. Lõkkekoha valikul
tuleb kõigepealt lähtuda ohutust kaugusest hoonetele,
põlevmaterjali ja kütte hoiukohtadele ning jälgida, et tule
tegemisega ei kaasneks
tuleohtu metsale, taimestikule või turbapinnasele.
Lõkkekoha ohutu kauguse määramisel lähtutakse

lõkke läbimõõdust ning kehtiva aasta-aja tuleohtlikkusest:
1. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel
peab lõkkekoht paiknema
hoonetest või põlevmaterjali
hoiukohast vähemalt 8 meetri
kaugusel ning metsast tuleohtlikul ajal vähemalt 10
meetri kaugusel. Tuleohtliku
aja määrab Päästeamet ning
teavitab avalikkust selle algusest ja lõpust. Tuleohtlik aeg
jääb vahemikku kevadest
kuni sügiseni.
2. Üle ühe meetrise läbimõõduga tule tegemisel peab
lõkke tegemise koht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast ja
tuleohtlikul ajal vähemalt 20
meetri kaugusel metsast.
3. Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemise
lõkkekoha valik ja vajalikud
tuleohutust tagavad meetmed
tuleb kooskõlastada päästekeskusega. Teavitamise korra
kohta saab infot päästeala
infotelefonilt 1524.
Kohalikud omavalitsused
seavad tule tegemisele mõnigi kord rangemaid piiranguid, mida peab endale
eraldi selgeks tegema.
Grillimise koht
Grillimise koha ohutu kaugus

hoonest sõltub, kas grillitakse eelvalmistatud söega
või põletatakse puid söe
saamiseks ise.
- Tahkkütusel töötaval grillseadmel, milles grillimisel
kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud
hõõguvat materjali, on
ohutuks kauguseks vähemalt
2 meetrit. Rõdu loetakse
ehitise osaks ning söegrilliga
seal toimetada ei tohi.
- Grillseade, milles hõõguvat
sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise
leegiga on ohutuks kauguseks hoonest vähemalt 5
meetrit.
Eelloetletud ja teistsugustel grillseadmetel tuleb
grillimise koha ohutu kauguse määramisel lähtuda ka
seadme kasutusjuhendis
märgitust.
Lõkkekoha ja grillimise
koha ettevalmistamine
Ettevaatust! Hõõguvad
sädemed võivad tugevama
tuulega kanduda kuni 200
meetri kaugusele. Lõkke
tegemisel ja grillimisel tuleb
lähtuda tervest mõistusest,
hinnata tuule tugevust ja
suunda, et lendu läinud
sädemele ei järgneks tuleõnnetust. Kui lõkkekoha
läheduses on hoone, mets,

taimestik, turbapinnas või
muu objekt, siis võib tuld
teha tuule kiirusel kuni 5,4
meetri sekundis, st nõrga
tuule korral, mis liigutab
ainult peenikesi puid ja
puuoksi. Tuleõnnetuse ärahoidmiseks puhasta ka lõkkekoha ja grillimise vahetu
ümbrus vähemalt 0,5 meetri
ulatuses kuivanud taimestikust, okstest ning muust
põlevmaterjalist.
Ohutu lõkke ja grillimise
koha ettevalmistamisel tuleb
ümbritsev süttimisohtlik
kuiv maapind veega märjaks
teha, lõkkekoht kivide või
mineraalpinnasega piirata.
Lõkkekoha täiendav piiramine on vajalik juhul, kui
muul viisil ei saa tule levikut
ümbritsevale maa-alale
takistada.
Tulekustutusvahendid lõkkekohas
Lõkkekohas peab olema
vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend, mis vastab
lõkke suurusele.
1. Tule kustutamiseks ja selle
leviku piiramiseks alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke
puhul on vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga
tulekustuti, ämber, kastekann
või muu anum vähemalt 10
liitri veega. Sobib ka kasutamisvalmis veega täidetud

Maanteemuuseum ootab külla!
Alates 3. maist on taasavatud
maanteemuuseumi vabaõhunäitusekeskkond Teeaeg!
Maikuus ootavad laupäeviti
ja pühapäeviti uhkele tõllasõidule muuseumi hobused
Pippin ja Kipper. Liikluslinnas vuravad elektriautod,
väiksematele pakuvad rõõmu
pedaalautod. Põlvamaa ainuke palm on külma talve
kenasti üle elanud, seega
sõbrad kaasa ja palmi alla
puhkama!
2011. aastal on maanteemuuseumis lisaks vanadele
headele traditsioonilistele
üritustele lisandumas hulgaliselt uusi ja põnevaid. Suvehooaja iga kuu teisel laupäeval elustub Valkla kõrtsi
esine: kaubeldakse koduse ja
käsitöise kraamiga, toimetatakse õpitubades, keerutatakse jalga pillimehe taktis
ning peetakse mokalaata.

MuuseumiÖÖ
14. mail oleme muuseumiÖÖl tasuta avatud kella 19st
23ni. Seekordne teemadering
on lai – alates kratitegemisest
kuni tehnikademonstratsioonini. Lastele toimub aardejaht, sõidab kahehobuse postitõld. Avatakse hooajanäitus
„Reisimine autode ja mootorratastega 1960.-1980. aastatel”.
Postijaama päev
28. mail juhatavad muuseumi
suvehooaja sisse vanasõidukid. Kuna möödub 45 aastat
mootorratturi kiivri kandmise
kohustuslikuks muutumisest,
siis on sedapuhku fookus
kaherattalistel. Postijaama
päeval näeb möödunud sajandi tsikleid trikke tegemas,
sõidab mototakso, liiklust
reguleerib miilits Sveta. Kohal tasub olla juba täpselt kell
12, mil muuseumisse sõidab
vanade mootorrataste ja teiste

vanasõidukite paraad. Samal
päeval kl 16 ootame
muuseumiõulele ka umbes
30 vana väärikat Volgat. Üritusele pääseb muuseumipiletiga.
Suveürituste kalender
01.06 Lastekaitsepäev –
kõigile lastele sissepääs prii
11.06 „Ka nii võib“ koos
laadalaupäevaga – kolmest
osast koosnev teemapäevade sari keskendub vähetuntud
liikumisviiside tutvustamisele
25.06 Liikluspäev peredele –
15 aasta möödumist laste
turvatooli nõude kehtestamisest tähistav perepäev kannab läbiva teemana turvalisuse sõnumit
09.07 Laadalaupäev
15.-16.07 Ralli-eri
23.07 „Ka nii võib“ – tulevikusõidukid
29.07 Maanteemuuseumi
sünnipäev

13.08 Laadalaupäev
15.-20.08 Ökofestivali eriprogrammid
20.08 Erilised autod maanteemuuseumis
27.08 „Ka nii võib“ – taevased sõidukid
10.09 Vanavanemate päev ja
laadalaupäev
HILLE LILLEMÄGI,
Eesti Maanteemuuseumi
turundusjuht
Kutsume muuseumi
laadapäevadel kõiki
kohalikke inimesi oma
tooteid ja tegemisi
tutvustama, palume
tulekust ette teatada
telefonil 518 6684.
Kõikide muuseumiürituste kohta leiab
täiendava info muuseumi
kodulehel või helistades
infotelefonil 799 3057.

aiakastmisvoolik.
2. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul on sobivaks kustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg
tulekustuti, ämber, kastekann
või muu anum vähemalt 20
liitri veega. Sobib samuti
kasutamisvalmis veega täidetud aiakastmisvoolik.
3. Täiendavalt on soovitav
lõkke tegemise juurde varuda
kululuud või muu vahend
materdamiseks, liiva või
muid materjale, millega
vajadusel tule levik peatada.
Tulekustutusvahendid peavad paiknema lõkketegemise kohas!
Viimane kustutab tule
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb valvata ning
loomulikult viimane kustutab tule!
LÜHIKE OHUTUSE
MEELESPEA!
• Metsas tee lõket vaid
selleks ette nähtud tähistatud
kohas või omaniku loal.
• Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale
alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et see
ei kujuta ohtu hoonetele,
puuriidale, metsale, tai-

mestikule või turbapinnasele.
• Lõkkeaseme või grilli ümbrus hoia poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge
temperatuur või sädemed
seda ei süütaks.
• Tule tegemisel jälgi tuule
tugevust ja suunda, et
sädemed ei langeks hoonele,
metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või
muule kergesti süttivale.
• Tee lõket, kui tuule kiirus on
alla 5,4 meetri sekundis, mis
liigutab ainult peenemaid
puid ja puuoksi.
• Hoia käepärast pulberkustuti, ämber veega või
aiakastmisvoolik.
• Kasta enne tule tegemist
kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.
• Piira lõkkekoht kivide või
pinnasevalliga.
• Lahtist tuld ei jäeta kunagi
järelevalveta, seda valvatakse kuni lõpuni põlemiseni
ja kustutatakse veega või
summutatakse liivaga.
• Enne lõkke tegemist uuri
kohaliku omavalitsuse õigusakte. Tiheasustusalal võib
olla lõkke tegemine keelatud
või siis on määratud, mida
lõkkes põletada tohib.
ALMAR NUUMA,
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Tuleohutusbüroo juhataja

Aasta betoonehitise eriauhinna sai

Maanteemuuseum
Eesti Betooniühing kuulutas välja konkursi „Aasta
Betoonehitis 2010“ võitjad.
Eriauhind – Eesti Maanteemuuseumi välialad
(Varbuse, Kanepi vald, Põlvamaa) arhitektuuribüroole
Salto OÜ ja disainibüroole Laika, Belka & Strelka OÜ
tervikliku arhitektuurse lahenduse ja graafilise betooni
idee eest.
Žürii kommentaar: Tegu on omapärase objektiga, kus
graafilise betooni võimalusi on leidlikult kasutatud.
Betoonihuvilise jaoks on Maanteemuuseum põnevaim
osa minevikku viivat teed kujutav ekspositsioon, kus
graafilise betooni viimistlusega elemente kasutatakse
eri ajastute markeerimiseks. Betoonelementidele on
graafilise betooni tehnikas kantud vanad fotod. 3x5m
suurused seinapaneelid valmistas etteantud fotode
alusel AS E-Betoonelement ja need on esimesed
omataolised Baltimaades.
Konkursile laekus 13 tööd. Eesti Betooniühing on
betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist
edendav ühing, kuhu kuulub 45 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.
Lisainformatsioon:
AADU KANA, konkursi „Aasta Betoonehitis 2010“
žürii esimees, Eesti volitatud insener, www.betoon.org
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Kanepi Gümnaasium
võtab alates 1. septembrist tööle
kvalifikatsiooninõuetele vastavad
poiste tööõpetuse õpetaja (7 tundi),
psühholoogi (0,25 kohta),
sotsiaalpedagoogi (0,25 kohta) ja
majahoidja (1,0 kohta).
Avaldus, CV ja haridusttõendavad dokumendid
saata 23.maiks aadressile:
merikek@kanepig.edu.ee või
Kanepi Gümnaasium, Kooli 1, Kanepi 63101,
Põlvamaa. Info telefonil 797 6323.

Noortekeskuse tegemised
MAI
7.mai
*11.00-15.00 Teeme Ära
Korrastame Jõksi laululava
ümbrust, ujumiskohta ja
rannavõrkpalliplatsi.
Talgutöödeks on riisumine,
prügi koristamine, kaevamine, okste korjamine jm. heakorratööd.
Kaasa võta: rehad, labidad
jm. koristusvahendid, töökindad, piknikukorv ja hea
tuju! :)
Talgujuht: Annika Ladva ; te:
5172799; e-post: annika.
ladva@gmail.com
Kogunemine: kell 11.00
Kanepis Jõksi laululava
juures. Registreerimine:
http://talgud.teemeara.ee/ev
ents/heakorrapaeev-kane
pis-joksi-laulalava-uemb
ruses
*18.00 Seltsimajas Emadepäevale pühendatud kontsert
Tulge Kanepi oma laste tegemisi vaatama ja koos emadepäeva tähistama!
Kavas: muusikaklubi laululaste ülesastumine, rahvatantsijad esitavad tantsupeo
tantse, taaskasutuslik moeshow, Põlvamaa kooliteatrite
keskastme laureaat "Harry
Potter ja lugu totter".
Suvi noortekeskuses
Suveks viime noortekeskuse
tegevused majast välja.
Seoses sellega on noortekeskuse ruumid suletud.
Välitegevusena toimuvad
jalgpalli mängud staadionil
ja rannavõrkpall Jõksis. Info:
Steven Kongo, Lisanne
Tamm ja Jane Kirsipuu.

Jalgpallitreeningud staadionil. Projektijuht Lisanne
Tamm.
Osaleme rahvusvahelises
demokraatiaprojektis "Heroes of Democracy Intercultural Comics on Democratic Participation and Active
Citizenship" mai-september.
JUUNI
6.-19.juuni tegutseb Kanepi
valla Õpilasmaleva Irühm
14.-17. juuni Laste Suvekool. Projektijuht Ave-Kristiina Timmi.
27. juuni - 03. juuli osalemine XI noorte laulu- ja
tantsupidu „Maa ja ilm“
Tallinnas
JUULI
11.-24. juuli tegutseb Kanepi
valla Õpilasmaleva II rühm
17. juuli kell 11.00-15.00 III
Kanepi valla PEREPÄEV
gümnaasiumi staadionil.
23. juuli. Rannavõrkpalliturniir ja veeohutuse päev
Jõksis. Projektijuht Chrsi
Liebert.
AUGUST
3.-4. august osalemine Põlvamaa Õpilasmaleva kokkutulekul Saarjärvel
10.-13. august osalemine
Rahvusvhelisel noortepäeval
ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suvepäevadel Kloogal.
16.-17. august Põlvamaa
Noortekeskuste SUVEKOOL Mesipuu talus
Täpsem info: www. kanep
ank.ee; facebook; Annika
Ladva, tel 517 2799

NAF projektikonkursi komisjoni otsus

Osaleme rahvusvahelises noorte demokraatiaprojektis
15.-17. aprillil toimus Itaalias, Sardiinia saarel rahvusvahelise noorte demokraatiaprojekti "Heroes of Democracy Intercultural Comics on
Democratic Participation and
Active Citizenship" ettevalmistav kohtumine. Projekti
peamine eesmärk on suurendada noorte teadlikkust aktiivseks kodanikuks olemisest ja propageerida noorte
seas demokraatlikku osalust.
Selle saavutamiseks luuakse
koostöös noortega koomiks.
Taoline lähenemine valiti,
kuna see on innovatiivsem ja
noortele huvipakkuvam võrreldes tavaliselt kasutatavate
käsiraamatute, veebilehtede
ja raamatutega. Lisaks on

koomiksit võimalik hiljem
kasutada teavitustöös koolides, noortekeskustes, veebilehtedel ja mujal.
Projektis osalevad 4 riiki
– Eesti, Itaalia, Hispaania ja
Ungari – igast riigist 80
noort. Eesti poolelt koordineerivad projekti Mari Rüütli
Kanepi Noortekeskusest ja
Peeter Taim MTÜ-st TDM
2000 Estonia.
Projekti esimeses osas
jagatakse noored vanuse ja
sotsiaalse tausta põhjal nelja
gruppi ning toimuvad töötoad, kus noored arutavad
erinevaid mitteformaalse õppe meetodeid kasutades oma
suhtumist demokraatiasse,
kodanikuaktiivsusesse, polii-

21.-29. märts toimus Türgis,
Kocaelis rahvusvaheline
noortevahetus. Projekti teemaks oli sotsiaalne tõrjutus.
Lisaks Eestile osales noori ka
Itaaliast, Bulgaariast, Saksamaalt ja Türgist. Kõik osalejad tutvustasid oma riigi
sotsiaalse tõrjutuse probleeme ja koos otsisime neile
lahendusi. Osalesime erine-

vates töötubades, konverentsidel, tegime intervjuusid
kohalike inimestega, külastasime Kocaeli orbudeküla.
Kohtusime Kocaeli haridusja spordinõunikuga ja kohaliku politseiga. Töötoad
toimusid Kocaeli noortekeskuses ja ülikoolis. Vabal
ajal toimus kultuuride õhtu,
külastasime karaokebaari,

4. ja 5. klasside õpilased
täiendasid teadmisi
Tervishoiumuuseumis
ja Energiakeskuses

Ühel päeval ütles õpetaja, et saame
laupäeval sõita Tallinnasse. Esimesena läksime Tervishoiumuusemisse.
Seal me nägime inimese läbipaistvat
keha, ma sain teada, mis on inimese
kehas. Tegime mitmeid katseid ja
vaatasime filmi. Me katsetasime enda
reageerimise kiirust. See oli nagu
autoga sõitmine, pidime vajutama
gaasi kui süttis roheline tuli ja kui
süttis punane tuli, pidime vajutama
pidurit. Seejärel läksime Energiakeskusesse. Ka seal tegime katseid.
Esimene katse oli mullidega. Me pidime seisma kraanikausi ette, seal
olevatest nööridest tõmbama need
üles ja seejärel tekkis piklik mull.
Järgmiseks saime katsetada inimjõu
abil
liikuvat robotit. Ma ronisin treHEI, SINA KANEPI VALLA NOOR, kes sa mõtled,
nažööri peale ja hakkasin kõndima,
kust võiks leida raha oma vahvate mõtete teostamiseks!
siis hakkas robot ka liikuma. Eriti
See on Sinu võimalus!!!
meeldis mulle katse, kus ma sain särtKui sul on hea ja kasulik idee, mida soovid teostada,
su.
Selleks pidi vajutama nuppu ühe
siis küsi toetust Kanepi Noortekeskuse
käega ja teise käega puudutama
kogukonna arengut toetavast nooortealgatuse fondist NAF!
ennast. Pärast seda läksime alla
Kõigi projektide vahel läheb jagamisele 135,33 eurot .
Oodatud on noorte poolt algatatud, kirja pandud ja läbiviidavad projektid, korrusele ühte pimedasse ruumi, kus
mille tegevus toimub ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. juulini aastal 2011. me ei näinud midagi, kuulsime vaid
Projekte saavad esitada noortegrupid. Projektide esitamiseks tuleb täita kummituste hääli. Siis meie ringkäik
lõppes, olime saanud palju uusi teadvastav taotlus (taotlusvorm on kättesaadav noortekeskusest).
misi.ja
oli nii palju, millest mõelda.
Täidetud taotlus tuleb saata aadressile
Meiega olid kaasas klassijuhatajad
kanepi.noortekeskus@gmail.com 20. maiks.
Lisainfo fondi kohta ja projektitaotluste kirjutamisel nõustab soovijaid Maive Torop ja Margus Nemvalts.

noortekeskuses Annika Ladva (annika.ladva@gmail.com, tel 51 72 799).

seal lõplikult kokku
koomiks, analüüsitakse
projekti käiku ja tehakse
kokkuvõtteid. Val-minud
koomiks tõlgitakse iga
osalejamaa ja inglise keelde.
Lisaks peavad noored projekti käigu kohta blogi ja
lühifilmina valmib projekti
ajalugu.
Kuna projekt kestab kuni
septembrini, siis hoiame
kindlasti kõiki huvilisi projekti edasise käiguga pidevalt
kursis.
Projekti toetab rahaliselt
Euroopa Komisjoni programm "Euroopa Noored".
MARI RÜÜTLI,
Kanepi ANK

Osalesime rahvusvahelisel noortevahetusel Türgis

On tore tõdeda, et Kanepi noored on tegusad ja aktiivsed oma
ideede ja omaalgatuste elluviimisel.
OTSUSTATI
1. Konkursi läbiviimiseks eraldatud 1917,35 € jaotada
1782,02 € järgmiselt:
Taotleja(projektijuht) / Idee lühitutvustus / otsus
Ave-Kristiina Timmi / Laste Suvekool / 444,00 €
Linda Jalas / Moechow (taaskasutus) ja koolitused / 429,34 €
Lisanne Tamm / Jalgpalli treeningud ja turniir / 429,34 €
Chris Liebert / Veeohutuse päev ja rannavõrkpalliturniir /
479,34 €
KOKKU: 1782,02 €
2. Ülejäänud 135,33 € jaotada järgmiselt: Kuulutada
välja täiendav NAF projektikonkurss.
Edu ja jõudu tegevuste läbiviimisel! Soovib projektide
hindamise komisjon koosseisus: Mari Rüütli, Mirell Lattik,
Jane Kirsipuu, Enri Leht ja Annika Ladva.

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.

tikasse ja sotsiaalsesse tõrjutusse. Iga 20-liikmeline
grupp valib enda seast demokraatlikel põhimõtetel 10
esindajat teise ossa, kus töötubade arutelud jätkuvad ja
võrreldakse erinevate gruppide arvamusi. Sama jätkub
kolmandas osas, kus igast
grupist osaleb 5 valitud liiget.
Töötubadest kogunenud
materjalide põhjal hakatakse
koostama ja kujundama koomiksit eelpool mainitud teemadel. Seejärel valib iga
grupp enda seast ühe esindaja, kes kõik koos sõidavad
augusti lõpus projekti lõppkohtumisele Sardiiniasse.
Koos teiste osalejariikide valitud esindajatega pannakse

CASSANDRA-MEREDITH
VAHER,
5.klassi õpilane

veetsime aega linnas ja
tutvusime kohalike elanike
eluoluga. Kogu projekt läks
väga hästi korda ja veetsime
sisuka nädala väga huvitavate inimestega. Saime palju
uusi teadmisi, enesekindlust
ja kogemusi eluks, samuti ka
uusi tuttavaid. Soovitame
kõigil sellistest võimalusest
kinni haarata ja võimalusest

osaleda rahvusvahelistes
projektides.
Täname Kanepi Noortekeskuse juhatajat Annika
Ladvat, kes võimaldas meile
osalemise noortevahetusel
Türgis.
CHRIS LIEBERT,
JANE KIRSIPUU ja
KRISTIINA LIEBERT,
12. klassi õpilased

Põlvamaa kooliteatrite festival
seekord Kanepi Seltsimajas
vaata ka festivali kodulehte: http:// kooliteater.polvamaa.ee/
Festivalil toimus 1. aprillil 2011.
Osales 12 truppi Põlvast, Mammastest, Oravalt, Vilustest, Valgjärvelt, Kanepist, Põlgastest ning
Mikitamäelt kokku ligi 200 näitleja
ja juhendajaga.
Kanepisse jäi Põlvamaa kooliteatrite festivali 2011 kaks laureaaditiitlit:
PARIM NAISOSATÄITJA: Marie Rahel Lail (vaenelaps Lize
lavastuses "Lumeeit", Kanepi
Gümnaasiumi muusikaliring)
PARIM LAVASTUS: "Harry Potter ja lugu totter" - Kanepi valla Avatud Noortekeskuse Dramatiino,
lavastaja Marju Jalas (fotol)
Iga vanuseastme parim lavastus esindab Põlvamaad oma vanuse vabariiklikul festivalil. Keskastme
festival toimub sel aastal Põlvas. Korraldajamaakonnana oli seega Põlvamaal võimalus saata üleriigilisele festivalile kaks keskastme truppi, mida žürii ka tegi.
Festivali toetasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Kanepi
valla Avatud Noortekeskus, Teater Vanemuine, Eesti Harrastusteatrite Liit, Põlva Eksperimentaalteater,
Kanepi Seltsimaja, Kanepi Vallavalitsus jt.
Festivali korraldasid Kanepi valla Avatud Noortekeskus, Kanepi Seltsimaja ja Põlva Eksperimentaalteater.
Suur-suur tänu kõigile, kes nõu ja jõuga festivali õnnestumisele kaasa aitasid!
• Maitsva toidu eest hoolitsesid Kanepi Gümnaasiumi kokatädid: Aire, Ülle ja Eevi.
• Kõik toredad ja rõõmsameelsed osalejaid Oravalt, Valgjärvelt, Mammastest, Põlvast, Vilustest,
Kanepist, Põlgastest, Mikitamäelt, kes tegid meile festivali kor-raldamise väga meeldivaks.
• Teatrihuvilised pealtvaatajad, lapsevanemad ja külastajad, kes toetasid festivali oma kohalolekuga.
• Väga asjalik festivali žürii, kuhu kuulusid Põlvamaa harrastusnäitleja Peeter Sibul, Eesti
Harrastusteatrite Liidu liige Kristiina Oomer ning Kesk-Eesti näitetrupi liige Ane Purgas.
• Tegus korraldusmeeskond: Marju Jalas, Agnes Moritz, Mari Rüütli, Rivo Veski, Marju Jalas, Ülle Sillamäe, Linda Jalas, Kaspar Siiman, Tanel Pettai, Maanus Hass, Tauri Oja, Alo Pulmann, Robert Rekker,
Birgit Kaleva, Kea Koorm, Tauno Pettai, Kaisa Kattai ja veel paljud noortekeskuse noored.
ANNIKA LADVA, projektijuht
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Riigikaitseõpetuse õppekäik Tallinna
15. aprillil käisid 11.klassi
õpilased Tallinnas õppereisil, mille korraldas riigikaitse õpetaja Peeter Pau.
Esimene külastuskoht oli
Mereväebaas. Seal tutvusime sõjaväes kasutatuses
olevate relvadega ning meil
oli võimalus neid oma kätega
katsuda. Järgnevalt tutvustati
meile ka sõdurite nn “Ambulatooriumi” ehk siis sõidukeid, milles osutatakse esmaabi vigastatutele. Lisaks oli
tehtud üks sõduritest kannatanuks ning tema peal
demonstreeriti, kuidas vigastanutele abi anda. Saime
näha veel erinevaid sõjaväe
autosid, millest ühega tehti
meile väike sõit platsil.
Lisaks külastasime kolme
merelaeva, mille nimedeks
olid Admiral Pitka, Admiral
Cowan ja Tasuja.
Järgmine koht, mida

külastasime, oli Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, mis on
riiklik ekspertiisiasutus.
Kohtuliku ekspertiisi Instituut asutati 6.aprillil 1938.
aastal Kohtute seadustikuga
(RT, 1938). Tänane ühendasutus loodi 01.01.2008.
aastal ning on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus.
Instituut on tekkinud kahe
asutuse, Eesti Kohtuarstliku
Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ühinemisel.
Algul kuulasime loengut,
saime teada, millega seal
majas täpsemalt tegeletakse.
Saime teada, et instituudi
struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi
koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-osakond, dokumendiosakond, infotehnoloogiaosakond, keemia-

osakond, liiklusosakond,
sõrmejäljeosakond, tehnikaosakond, Kaitsepolitsei kriminalistikatalitus, kohtupsühhiaatriatalitus, kvaliteeditalitus, asjaajamistalitus,
arendus- ja personalitalitus
ning majandustalitus. Peale
väikest loengut külastasimegi neid osakondi. Ilmselt
kõige rohkem pakkus meile
huvi kohtuarstliku ekspertiisi
osakond. Miks see meile just
meelde jäi, ehk on selle põhjuseks seal olnud eriline lõhn.
Huvitav oli meile ka digilahkamise presentatsioon,
mis lühidalt öeldes on elektroonne inimkeha uuring
vigastuste kindlakstegemiseks. Poistele pakkus huvi
ballistikaosakond. Seal oli nii
palju erinevaid relvi. Kõige
huvitavamad olid kindlasti
need relvad, mis olid omavalmistatud.

Kokkuvõttes oli kogu
õppepäev väga huvitav.
Tahame kogu klassi poolt
tunnustada Mereväebaasi
ohvitsere ja sõdureid, kes
andsid meile kiire ülevaate
mereväeelust. Ei saa tunnustamata jätta Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisi Instituudi lahkeid ametnikke
huvitava ringkäigu eest –
olime esimesed noored, kes
said võimaluse üldse külastada sellist suurt ja tähtsat
asutust nagu Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Oleme
väga uhked sellise võimaluse
eest ja täname kõiki, kes selle
päeva meile huvitavaks
tegid, samuti täname Kaitseministeeriumi ekskursiooni
toetamise eest ning meie
riigikaitse õpetajat nooremleitnant Peeter Paud.
HERET ADAMSON ja
HELIKA AIGRO,
11. klassi õpilased

Kevad toob kooliõpilastele kaasa eksamid ja arvestused
Eksamitest ja arvestustest
Kanepi Gümnaasiumis 2011.
aasta kevadel.
25. aprillil istusid 27
Kanepi Gümnaasiumi abiturienti kooli saalis laudade
taga ning panid oma mõtteid
paberile. Oli küpsuskirjandi
kirjutamise päev. Järgneva
pooleteise kuu jooksul tööd
hinnatakse, antakse hinnang
noorte küpsusele. Emakeele
kirjand oli avalöök, millega
algas pikk riigieksamite periood. See on oluline aeg
lõpetajatele, õpetajatele, abiturientide vanematele ja sõpradele, sugulastele. Kõik
hoiavad pöialt. Loodame, et
oli piisavalt sisu, küpsust ja
arukust, et kirjutada oma elu
parim kirjand ning saavutada
parimad tulemused ka kõigil
järgnevatel eksamitel. Järgmine „katsumus” oli 29. aprillil – ühiskonnaõpetuse
riigieksam. Seda said sellel
aastal sooritada koos 12.
klassi õpilastega ka 10. klassi
õpilased, sest uue õppekava
järgi lõpeb neil ühiskonnaõpetus ära 10. klassi lõpetamisel. Inglise keele eksam

toimub kahes osas: kirjalik 3.
mail ja suuline osa kahel
päeval 4. ja 5. mail. Üheks
raskemaks peetav matemaatika eksam toimub 13. mail.
Viimase riigieksamini, milleks on füüsika, jääb veel
kuu. Füüsika toimub 13.
juunil. Siia vahele mahuvad
veel 24. mail bioloogia, 30.
mail ajalugu, 3. juunil
geograafia ja 7. juunil toimuv
keemia eksam. Geograafia ja
keemia riigieksamit sooritavad 11. klassi õpilased, sest
ka neil lõpevad antud ained
sellel kevadel ära.
3. ja 6. klasside õpilased
sooritavad üleriigilisi tasemetöid. Nad alustavad oma
teadmiste näitamist 6. juunil
eesti keele ja kirjanduse eksamil. Sellele järgnevad 10.
juunil matemaatika ja 15.
juunil nn. valikainete eksamid. Õpilastel oli valida 8
aine hulgast enesele meelepärane. Valida oli ajaloo,
bioloogia, füüsika, geograafia, inglise keele, keemia ja
ühiskonnaõpetuse vahel,
viimast valitigi kõige rohkem.

Lisaks 9. ja 12. klassi
lõpetajatele sooritavad Kanepi kooli õpilased üleriigilisi
tasemetöid 3. ja 6. klasside
õpilased. Kooli poolt korraldatavad tasemetööd ja kevadarvestused toimuvad kõikides klassides. Need valikud
on kirjas ka internetis kooli
koduleheküljel ning on teada
õpilastele, nende vanematele
ja ka õpetajatele alates õppeaasta algusest. Tasemetööde
ja kevadarvestuste toimumise täpsed ajad on kirjas
alljärgnevalt.
1. klassis matemaatika 18.
mail ja lugemine 20. mail
2. klassis etteütlus 16. mail,
matemaatika 18. mail, lugemine 20. mail
3. klassis vabariiklikud tasemetööd eesti keel 18. mail,
matemaatika 24. mail,
lugemine 20. mail
4. klassis inglise keel 30.
mail, matemaatika 1. juunil,
etteütlus 2. juunil
5. klassis matemaatika 31.
mail, etteütlus 2. juunil
6. klassis vabariiklikud tasemetööd kunstiõpetus 19.
mail, matemaatika 25. mail,

eesti keel 27. mail
7. klassis geograafia 30.
mail, inglise keel (kirjalik)
1. juunil ja inglise keel (suuline) 2. juunil
8. klassis eesti keel 30. mail,
matemaatika 1. juunil
9. klass sooritab 3 riigieksamit: eesti keel 6. juunil,
matemaatika 10. juunil ja
valikaine eksam 15. juunil
10. klassis matemaatika 31.
mail, keemia 2. juunil, inglise keel 2. juunil
11. klass sooritab riigieksamid: geograafias 3. juunil,
keemia 7. juunil
12. klassi riigieksamitest oli
pikemalt juttu eespool. Aga
sooritatakse ka koolieksameid: matemaatika 31. mail,
füüsika 7. juunil, kirjandus
13. juunil.

Karjääriõpetus Kanepi Gümnaasiumis
Töömaailm on tänapäeva lapse jaoks üsna võõras. Tuleneb see
nappidest töökohtadest, mida on tinginud tehnoloogiate areng
ja ootamatud muutused majanduses. Olukordi, mille kohta
saame öelda, et kõik on kindlalt paigas, jääb aina vähemaks.
Tulevikku prognoosida on keeruline. Kindel on vaid üks –
muutumine on pidev ja etteaimamatu. Esikohale asetub inimene oma isikuomaduste ja sooviga muutuda ning valmisolekuga selleks pingutada.
Teist õppeaastat osaleb Kanepi Gümnaasiumi Innove
projektis, mis annab võimaluse õpetada karjääriõpetust ning
kogu kool on kaasatud erinevatesse sellealastesse tegevustesse. Projekti raames on korraldatud igal aastal Karjääripäev,
on toimunud loengud erinevate elualade inimestelt. Põhikooli
lõpetajad on külastanud Võru ja Tartu Kutsehariduskeskust ja
gümnasistid viibinud lahtiste uste päevadel erinevates
kõrgkoolides. Sellel õppeaastal külastatakse Räpina Aianduskooli.
Karjääriõpetuse tundide kaudu saab paremaks teadlikkus
iseendast, oma huvidest ja võimetest. Õppetöö oluline osa on
tutvumine erinevate elukutsete ja selleks vajalike oskustega.
Selle analüüsimine ongi eeldus, mis lubab langetada iseseisvaid karjääriotsuseid. Koordinaatori roll on süstida õpilastesse julgust unistada, anda kaasa oskused CV , kaaskirja ja
motivatsioonikirja kirjutamiseks ja vajaliku info leidmiseks
õppimisvõimaluste ja vastuvõtutingimuste kohta.
Ebakindlust ja riski on neis otsustes palju. Mida rohkem on
eelnevalt informatsiooni kogutud, seda väiksem on eksimine.
Lähtudes põhimõttest – oma silm on kuningas, käidi seekordsel karjääripäeval kodukandi ettevõtteid külastamas.
Aitäh kõigile, kes kibekiirel kevadisel ajal leidsid võimaluse õpilasi vastu võtta!
Tänud Jaak Kõivule
Kellamäe talust, Igor Põldsepale ja Janar Kirsipuule
OÜ Mitramexist, Meelis
Vahtramäele Kanepi aiandist, juuksur Tiiu Ojale, Õie
Põdrale Kanepi Vallavalitsusest, Anneli Pandile
Ekso Farm OÜ, mööblitootjatele Villu Sikale ja
Kaupo Kaharile, Imbi Regole Erastvere Hooldekodust, Rein Tammele AS Põlva Teed,
Kalmer Linale OÜ Saaretust , Vello Saarmanile AS Karjäär,
Siina Kevvaile, Martti Kalevale Moontec OÜ, Annika Ladvale ja Marju Jalasele Kanepi ANKist, Margit Lailile EEKL
Kanepi kogudusest.
Ilusat kevadet ja õigete erialade valikuid koolilõpetajatele!
MAIVE TOROP,
Kanepi Gümnaasiumi õpetaja, karjäärikoordinaator

Kui eelnevalt aasta jooksul hoolega tundides kuulatud ja kaasa töötatud, siis ei
pea eksameid ja arvestusi
kartma.
EDA TAREND,
Kanepi Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Suvesündmused Kanepi vallas

Orienteerumisalane teabepäev
8. aprillil toimus Kanepi Gümnaasiumi 3.-7. klassi õpilastele
orienteerumisalane teabepäev, mille viis läbi Põlva orienteerumisklubi Kobras treener Kalle Ojasoo. Päev oli sissejuhatuseks orienteerumistarkuste juurde ning nüüdsest juba
koolis tegutseva orienteerumisringi tööle. Esimene proovilepanek saab toimuma 3.mail Taevaskojas, kus osaletakse Põlva
maakonna koolinoorte valikorienteerumise meistrivõistlustel.
Orienteerumisvõistluse tulemused. Klassidevahelise orienteerumisvõistluse korraldasid 9. klassi õpilased 7.-12. klasside
õpilastele 13. aprillil. 7.-9. kl. arvestuses I koht võistkonnas:
Deivi Koppel, Helena Lattik, Astrid Ziugmann, Viivian Veski
(8. a klass), II koht Mairo Lattik, Mariscalle Kõrvel, Birgit
Kaleva, Mark-Paul Leosk (7. klass); III koht Erki Runtal,
Toomas Runtal, Kaur Kongas, Algis Suurkivi (9. klass); IV
koht Koit Korela , Alo Pullmann, Hermann Juurik, Rauno
Põdder (8a klass); V koht Kristjan Pärli, Andres Jänes, Tanel
Teder, Matrin Oja (8b klass). 10.-12. kl. arvestuses I koht
Henri Tamm, Toomas Horma, Rain Ennok, Chris Liebert (12.
klass); II koht Mirell Lattik, Simona Sulbi, Kätlin Hani, Kerli
Koorm (12. klass); III koht Mattias Lail, Siim Otsus, Tõnis
Lilleoja, Tailo Hallap (10. klass)

MAI
6.05 kell 10.00 lasteetendus
„Täna teeme teatrit“ Kanepi
Seltsimajas
6.05 kell 21.00 Emadepäeva
pidu ans Trahter Põlgaste
Kultuurimajas
7.05 Moešõu (Taaskasutus)
Kanepi Seltsimajas
11.05 Ülekooliline
orienteerumispäev
13.05 kell 20.00 Emadepäeva
peoõhtu. Esineb Kanepi
segakoor. Tantsuks ansambel
„Vana kallim“ Kanepi
Seltsimajas
15.-21.05 Euroopa
Nooortenädala raames
VABATAHTLIKE NÄDAL
Noortekeskuses
23.05 kell 14.00
Direktsiooni vastuvõtt
Kanepi Gümnaasiumis
JUUNI
3.06 kell 8.30 9. klassi
tutipäev
3.06 kell 12.20 Viimase
koolipäeva aktus
6.-19.06 Kanepi valla
Õpilasmaleva I rühm
14.-17.06 Laste Suvekool
Kanepis
22.06 kell 21.00 Jaanipidu
Põlgaste laululaval
23.06 kell 12.00 Kanepi Valla
Rammumees 2011
23.06 kell 19.00 Kanepi valla
jaanituli. Kontsert Seltsimaja
isetegevuslastelt. Tantsuks
ansambel Raul Kivi&Eeri

Bakhoff Jõksi laululaval
JUULI
1.07 kell 18.00 Kanepi valla
eakate laulu- ja tantsupäev
Põlgaste laululaval
11.-24.07 Kanepi valla
Õpilasmaleva II rühm
15.-17.07 Maakondlik KT-NK
suvelaager Kiidjärvel
16.07 kell 11.00 Kanepi
Streetball 2011.
16.07 kell 16.00
Kodukandipäev
Põlgaste laululaval
16.07 kell 13.00 Hurmioru 10.
triatlon Savi turismitalus.
Kogunemine ja registreerimine
algab kell 12.
17.07 kell 11.00-15.00
III Kanepi valla PEREPÄEV
23.07 Kooraste 500
24.07 Rannavõrkpalliturniir
ja veeohutuse päev Jõksis
30.07 kell 19.00 SOODOMA
KÜLAPÄEV
AUGUST
3.-4.08 Põlvamaa
Õpilasmaleva kokkutulek
Saarjärvel
6.08 Rehepapi seitse ametit
Mesipuu talus
10.-13.08 Eesti ANK
Suvekool Kloogal
12.-14.08 Kaika Suveülikool
16.-17.08 Põlvamaa
Noortekeskuste Suvekool
Mesipuu talus
23.08 kell 15.00 TeateTants

JÄLGI REKLAAMI!

Jüriöö jooks ümber Erastvere järve
21. aprilli õhtuhämaruses kogunes Tammiku pubi juurde
arvukas seltskond spordisõpru, et osaleda ümber Erastvere
järve toimuvas Jüriöö jooksus. Osalejaid oli seekord ligi 70,
kes kõik said rinnanumbrid külge ja läkski jooksuks.
Kiiremad olid seekord: Mattias Lail, Siim Otsus, Henri Sikk,
Janis Kukk, Gerret Kivirand, Marek Tamm, Tailo Hallap,
Kaspar Siimann Joel Klaar, Margus Nemvalts, Nigol Kaste,
Maiken Keldu, Merike Kaste, Kristen Kalev Lina, Alo
Pullmann, Birgit Kaleva, Robert Rekker. Valla asutustest olid
arvukamalt esinatatud gümnaasium, seejärel perearstikeskus,
lasteaed, Aid ja Kodo kauplus. Kuna osalete soov oli järgmisel
aastal jälle jooksma tulla, siis oodatakse osalejaid teistestki
ettevõtetest.
ÜLLE SILLAMÄE, valla kultuuri- ja spordinõunik

Jüriöö jooks Põlgastes
Põlgaste traditsiooniline tõrvikutega jüriöö teatejooks toimus
21. aprillil, kus osalesid spordilembelised noored. Osalejad
said tänuks Põlgaste noortetoa poolt valmistatud rinnamärgid. Jüriöö jooksule järgnenud diskoõhtul keerutasid
plaate dj Kepu ja dj Aivar.
Kädrili
Suurkivi

Kristjan
Rinne
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Jutuajamisest Kanepi koguduse õpetaja Margit
Lailiga (44) koorus välja
kindla elufilosoofiaga ja
uskumatult visa, julgelt
tulevikku vaatav ja noorusliku mõttemaailmaga huvitav naine, Aasta Ema
2007 ja samas väga tagasihoidlik 8 lapse ema. Emadepäeva rõõmu jagub
Margitil rohkesti, kui kõik
lapsed õnnitlema tulevad:
Liisa (21), Peeter (20),
Karoliine (18), Mattias
(16), Marie Rahel (12),
Anette (6), Adeline (5),
Johannes (1).
Traditsiooniline küsimus:
missugustes koolides oled
käinud? Mida oled õppinud?
Õppisin Võru I 8-klassilises
koolis, edasi Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis matemaatika-füüsika kallakuga
klassis. Pärast keskkooli
1984. a. tahtsin inglise keelt
edasi õppida, aga ei õnnestunud sisse saada ja läksin
Tartu Psühhiaatriakliiniku
lasteosakonda tööle. Mulle
meeldis juba siis lastega tegeleda. Tegelikult tahtsin lapsest saati saada arstiks, just
psühhiaatriks. Vanaisa oli
velsker, vanaema oli lasteõde
ja meditsiinitöötajaid on
perekonnas veelgi. 1987.
aastal astusin Tartu ülikooli
arstiteaduskonda pediaatriat
õppima. Pärast I kursust
sündis Liisa, õpingud jäid
pooleli, asusin elama Palamusele, kus töötas minu
ajalooõpetajast abikaasa Peeter. Hiljem proovisin veel
arstiteaduskonnas õppida,
kuid elu läks nii, et siis suri
mu kirikuõpetajast vanaisa ja
sündis teine laps Peeter, elu
pani asjad hoopis teisiti
paika. Tallinna Usuteaduste
Instituudi juures algasid
usundiõpetuse kursused,
läksin abikaasa toetusel
sinna. Kaheaastase kursuse
diplom on Helsingi Ülikoolist, kuna õppejõud olid
valdavalt sealt. Üldise teoloogia esimene tsükkel oli
piibliteadus ja sealt kasvas
huvi heebrea keele ja teiste
piibli algkeelte vastu. Õppida
sai neid Usuteaduste Instituudi teoloogia õppes, nii
oligi loogiline jätkata teoloogia õppimist.
Kes on need inimesed,
kellelt oled elus õppinud?
Tähtis osa minu elus oli
vanaisal, kes oli kirikuõpetaja ja Võrumaa praost.

Kõik 7-12 aastased
poisid ja tüdrukud!
14.-17. juuni
ootame Sind LASTE

SUVEKOOLI
Neli päeva lõbusaid
tegevusi lastele!

Info ja registreerimine
22. maini Annika Ladva
517 2799
(Noortekeskus)
Kohtade arv piiratud!
Korraldaja: Noortekeskuse
Tüdrukute klubi.
Projektijuht
Ave-Kristiina Timmi
Projekt toimub noorte omaalgatuse fondi (NAF) toel, mille
toetus on saadud riikliku
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi
arendamine“ raames. Toetust
vahendab Eesti Noorsootöö
Keskus ning Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.

Emadepäeva intervjuu Margit Lailiga

Iga laps teeb meid rikkamaks
ja lisab elule värvi
Jõulupeol kõige pisematega.

Suvevaheaegadel olin vanavanemate juures Rõuges ja
seal üheskoos tööd tehes pani
ta mindki elu üle mõtisklema.
Olin vanaisal tihti abiks
kiriku dokumentatsiooni korrastamisel ja nii juhtus, et
tundsin Kanepi kirikuõpetaja
Peikeri käekirja juba koolitüdrukuna, olin vahel vanaisaga kaasas ka praostkonna
kokkusaamistel.
Ema ütles mulle alati, et
mul on isa iseloom, olen
Noole kange loomuga. Kanepisse tulles hakkasin maaeluga kohanema ja Aita-tädi
on see, kelle käest olen
õppinud, kuidas siin Põlvamaal elatakse.
Muidugi on mul head
kolleegid teoloogid, kellega
suhtlen, lisaks vanad sõbrad
läbi aastate, kellega kohtume
küll harva, aga kokku saades
pole nagu vahepeal lahus
oldudki. Täiskasvanuna aitab
nende vanade aegade peale
mõtlemine.
Kui raske on olla kaheksa
lapse ema?
Ei ole raske ema olla, ise olen
selle tee valinud. Väsinud
olen küll mõnikord, aga mitte
selles mõttes, et lapsi on
palju. Suuremate laste puhul
ootasin kogu aeg, millal nad
hakkavad kõndima, millal
tuleb järgmine etapp nende

kasvamises. Esimese lapse
Liisaga õppisime juba 7kuuselt tähti. Nõudmised olid
mul suured, emana olin ka
noor, ei osanud veel nautida
emaks olemist. Nüüd Johannesega, kes on praegu aastane, tundub, et aeg läheb
liiga kiiresti. Lastelt on nii
palju õppida. Laps kasvab
ise, mina ainult vaatan ja
imestan. Titendus on mulle
alati meeldinud. Mul on kaks
nooremat õde, lapsest peale
tegelesin nendega.
Isa osa peres on ka väga
tähtis, ega üksi ei jõuakski.
Nii Mattias kui Marie olid
paarinädalased, kui ma Tallinnas ülikoolis käisin, olime
terve perega Tallinnas. Isa
Peeter oli lastega, mina käisin
loengute vahel poissi toitmas.
Mariega olime juba kahekesi
ülikoolis, vahel ta magas või
mängis loenguruumis. Kui
Marie sai aastaseks, said
õpingud läbi. Kui Liisa läks
linna kooli, siis oli abikaasa
Peeter lastega kodus. Vanemate laste koolitöid on ikka
isa aidanud üle vaadata,
harva kontrollinud, eks nad
peavad ise õppima vastutama
enda eest.
Kuidas on töökohustused
teie peres jagatud?
Teatud asjad on jagatud,
majapidamistoimetused, ko-

ristamised, aiatööd. Praegu
on M atti as est pal j u ab i .
Tegelikult on lapsed iseseisvamad: kui meil, vanematel, pole aega, teevad
lapsed ise vajalikud tööd ära.
Linnalapsed on igal nädalav ahetusel Tart u st k o dus.
Liisa õpib Tartu Ülikoolis
riigi t ead us t, Peeter kä ib
Lennuakadeemias ja Karoliine lõpetab gümnaasiumi.
Küpsetad ise leiba – mitu
pätsi kulub?
M õ ned aast a d tagasi oli
Postimehes esimene retsept
leiva juuretise tegemiseks,
sellest ajast alates küpsetangi. Laupäeval teen pühapäevaks valmis neli suurt
pätsi. Kuigi kolm last elavad
nüüd linnas, ei ole ma sellega
veel harjunud e g a oska
täpselt planeerida, palju leiba
kulub. Kui elu läheb kiireks,
siis ostan poest ka.
Missugused on Sinu emadepäevad olnud, kas mõni on
eriti meeles?
Emadepäeva tradits i oon i
peeti meie peres ka nõukogude ajal. On meeles üks
hommik, kui tulin haiglast
töölt öisest vahetusest, ostsin
lilled ja sõitsin bussiga Rõuge s se v a naema juurd e .
Emadepäeval on kirikus teenistus ja pärast pühapäevakooliga väike piknik. Nii on

alati olnud, ainult kaks korda
on see Aasta Ema ürituse
tõttu ära jäänud - 2007. ja
2008. aastal. Kodune rõõm
on see, et lapsed tegutsevad
köögis, on tehtud kaardid ja
väikesed üllatused.
2007. aastal said Sa suure
tunnustuse osaliseks –
Aasta Ema 2007. Kuidas
tunne oli?
Ühendus Naised Teoloogias
esitasid mind kandidaadiks.
Ma vaidlesin vastu, sest
mulle tõesti ei meeldi tähelepanu. Helistati nädal varem
ja pühapäevaks pidin Tallinnasse sõitma. Kaamerate
ees ei ole hea olla. Avalikkusega suhtlemine oli siis
päris keeruline, oli palju
intervjuusid. Seoses tiitliga
oli ka lisakohustusi, toimus
üritus Maarjakülas, oli kutse
presidendi vastuvõtule. Naisliidu esinaise Siiri Oviiriga
suhtleme tänaseni.
Millega jõuab ühe suure
pere ema veel tegeleda, mis
on Sinu hobid?
Ma olen elus tegelenud paljude asjadega: võrkpall,
suusatamine, näitering, rahvatants, laulukoorid, kunstiringid, õpperingid – keemia
näiteks. Praegu on oluline
igasugune liikumine, püüan
suusatada ja uisutada. Uisud
olid mul juba 1.klassis ja
hakkasin uisutama Rõuge
tiigi jääl. Isa tõi hiljem
Leningradist iluuisud, oskasin ka trikke. Sel kevadel
olen juba rulluiskudega proovinud sõita. Meeldib köögis
toimetamine ja katsetamine,
kooke küpsetan vahel niisama ilma põhjuseta, lihtsalt
maitsevad mulle. Aias meeldib tegutseda.
Kitarrimäng on kahjuks
unarusse jäänud, vanaema ja
vanaisa mängisid 7-keelelist
kitarri ja mina mängisin 6keelelist. Õpilasmaleva aegu
kirjutasin ise laule. Ei ole
veel see aeg, et võtaks kitarri
uuesti kätte, aga küll jõuab.
Võib öelda, et õppimine on
samuti hobi. Tartu Ülikooli
magistriõppes õpin
religiooni antropoloogiat, programm on läbitud, pisut on
veel teha. Saksa Kultuuriinstituudis käisin ligi kolm
aastat saksa keele kursustel.
Mis on see, mida Sa tahaksid veel tulevikus teha?
Langevarjuhüpet tahaks
teha, poeg Peeter tegi selle
eelmisel aastal ära. Purilendu
võiks samuti proovida, sest
kõrgust ma ei karda. Kui
kiriku torni parandati ja

Siidimaalimise kursus Kanepis
Paastukuu päikselisel nädalavahetusel, 26.-27. märtsil,
toimus Kanepi Gümnaasiumis siidimaali kursus. Üritusest võtsid osa Kanepi ja
Krootuse naiste käsitööringide liikmed. Meid juhendas
käsitööõpetaja ja -ringijuht
Ele Kõiv. Kokku osales 12
naist, meist enamiku jaoks
toimus siidimaalimine esmakordselt.
Esimesel õppepäeval
tutvustas Ele siidimaalimiseks vajalikke töövahendeid
ja -materjale, siidivärve ja
nende kasutamise tehnikaid.
Õhtupoolikul tekitas elevust
tööproovide tegemine, millel
katsetasime kavandi järgi
guta kasutamist ning siidivärvide ja meresoola pealekandmist kangale. Samuti
tegime ettevalmistusi järg-

tellingud olid üleval, siis
ronisin üles ja katsusin torni
otsas oleva tähe ka ära.
Lapsest peale olen kõrguse
suhtes lausa hulljulge olnud.
Aga hiiri ma kardan. Tartu
maratoni tahaks läbi sõita,
pean selle lihtsalt ette võtma.
Kuidas leida jõudu suure
pere loomiseks, mida Sina
soovitaksid?
Ma ei teagi, mis on määrav.
Aga ma ei saa ka aru, kui
arutatakse, et kaks last on ja
sellest aitab. Tundub, et väga
materiaalsed põhjused on
need, mis mõjutavad paljusid. Vahel tundub mõistmatu, et milleks veel lapsi,
kui mõlemast soost lapsed on
olemas. Suure perena tuleb
aga sageli tõestada, et ma
pole arutu asotsiaal, kes
lastetoetuste pärast muretseb
lapsi. See on minu elu ja ma
elan seda nii, nagu mina
õigeks pean. Selline elu sobib
mulle. Kuni me materiaalsusest lahti ei saa, siis
suremegi välja.
Pühendumine lastele on
üsna tõsine asi. Ega oma
jaoks aega leida väikeste
laste kõrvalt pole kerge, ei
saa näiteks hommikuti jooksma minna või juuksurisse.
Suurematel lastel tulevad
suuremad probleemid, mõtlen juba sellele, et kelle nad
endale elus kaaslaseks leiavad. Aga rõõmu on lastest ka
väga palju. Kõik lapsed on ju
erinevad, aga mõttelaad on
see, mis peres on ühtne. See
äratundmine tuleb vanemateni tagasi ja kandub jälle
edasi. Tunned ära, mida sa
lapsevanemana teinud või
tegemata jätnud oled. Üks
õpetaja ütles, et kolmas laps
oli alles see, kes tegi selgeks,
mida emaks olemine tähendab. See oli ka minu isikliku
mõttemaailma selginemise
aeg. Esimese kahe lapse
puhul kogu aeg ootad mingit
tulemust, käid ja muudkui
korraldad, kolmanda lapsega
rahuned maha.
Iga laps on isemoodi ja see,
mida me lapsele anname, ei
tee meid vaesemaks, vaid
palju rikkamaks, annab elule
värvi ja päikest.
Küsitles MERIKE LUTS

Soovime
Margitile ja
kõikidele emadele
päikeselist
emadepäeva!

Sirje Lattiku vahva laigulise
kardina tegemisse (pildil
esireas vasakul).
Kursuse kestel vahetasime omavahel põnevaid nippe ja mõtteid käsitöö vallas
ning ühiselt kaetud kohvilaua
taga tegime plaane edaspidiste Kanepi ja Krootuse
naiste käsitööringide ühisüritusteks. Suur tänu Ele Kõivule suurepärase kursuse
eest!
KIIRI LATTIK,
Kanepi naiste käsitööringi
„Tõmblukkudega vihmavari” ringivanem

miseks päevaks kinnitasime
raamidele siidisallide kupongid.
Kursuse teisel päeval toi-

mus siidile maalimine, mille
käigus kasutasime eelmisel
päeval omandatud oskusi ja
teadmisi. Päeva lõpuks val-

mis meil kõigil imeilus sall.
Segatud siidivärvide jääkidega, mida kandsime kangale, andsime väikese panuse

Fotol: Sellised kaunid siidisallid said valmis siidimaalimise kursuse lõpuks. Esimeses reas vasakult: Sirje,
Eneli, Liivi, Ele, teises reas
Maili, Aime, Piret, Anita,
Kiiri, Juta, Sirje. Pildistas
Riina Hass, kursusest osavõtja
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Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi, südamele jõudu ja
mõtetele lendu,eluteel astudes hoogu ja indu!
MAI
97
Elsa Kongo
Jõksi küla
95
Voldemar Hurt
Põlgaste küla
92
Aino Kriveler
Rebaste küla
90
Kunda Reiman
Heisri küla
88
Kaja Kerner
Põlgaste küla
86
Bernhard Külv
Jõgehara küla
Kalju-Johannes Lõo
Rebaste küla
Elfriide Ehte
Erastvere küla
84
Linda Pappel
Sõreste küla

83
Olga Paisnik
Kanepi alevik
82
Leili Annom
Lauri küla
81
Heli Rajatamm
Rebaste küla
Lehte Rõivas
Magari küla
Maimu Tinn
Piigandi küla
Heldur Iisma
Karste küla
80
Ilme Varik
Karste küla
75
Evi Jordan
Erastvere küla
Meeli Koovit
Kooraste küla
Linda Künnerpä
Soodoma küla

Ilme Kängsepp
Kanepi alevik
70
Maie Kahk
Erastvere küla
Avo Sisask
Närapää küla
Villu Taal
Peetrimõisa küla
Vambola Raudsep
Kooraste küla
JUUNI
89
Hilda-Miralda Talomees
Piigandi küla
Armilda Kuznetsova
Hurmi küla
88
Endla Tühis
Erastvere küla
Gabriele Tagel
Kooraste küla
84
Valentine Ojaste
Kanepi alevik

Erika Saga
Kanepi alevik
Meldi Ilves
Erastvere küla
83
Voldemar Kiilo
Kanepi alevik
Kaljo Viss
Erastvere küla
Aino Rootslane
Kanepi alevik
Hildegard Vesper
Soodoma küla
82
Aliidia Soo
Koigera küla
81
Arella Jostov
Jõgehara küla
70
Luule Oja
Kanepi alevik
Erna Kindsiraud
Soodoma küla

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

Karskusliikumine Jõksi külas 85 aasta eest
Jõksi kool on ainuke kool
Kanepi kihelkonnas, kelle
arhiiv on nõuetekohaselt üle
antud Ajalooarhiivile. Nende
materjalide hulgas leidus ka
karskustoimkonna protokolliraamat aastatest 19261930.
Jõksi karskustoimkond
asutati Jõksi koolimajas
24.01.1926. Koos oli 14
asutajaliiget. Koosolekut
juhatas karskusinstruktor
J. Kull, protokollis M. Aigro.
Karskustoimkonna (KT)
juhatusse valiti: A. Tina,
abiks K. Lokk, kirjatoimetajaks M. Aigro, tema abiks
K. Unt ja laekahoidjaks E.
Unt. Karskustoimkonna asutajaliikmed (sulgudes vanus,
haridus, amet): Anna Kolga
(36 a. vallakool 3 kl., perenaine); August Mägi (24 a.,
põllutööline); Karl Lokk (24
a., põllutööline, abiesimees);
Karl Unt (18 a., kõrgem algk.
6 kl., põllutööline, abi kirjatoimetaja); Herbert Kuld (17
a., kõrgem algk. 6 kl., põllutööline); Paul Kapp (14 a.
algkool 4 kl., tööline);
August Tina (29 a., õpetaja,
esimees); Elmar Unt (24 a.,
kõrgem algk 6 kl, põllumees,
laekahoidja); Hilda Hani (15
a., algkool 4 a., tööline);
Armula Kapp (18 a, algkool
4kl., õpilane); Salme Unt (16
a., põllutööline); Meta Aigro
(26 a., õpetaja, kirjatoimetaja); August Meltsar (21 a.,
tööline); Adolf Aigro (24 a.,
põllutööline). Liikmemaks
oli 50 marka. Teisel koosolekul otsustati luua karskusküsimuste õpiring. Esimehe
loeng oli:„10 õhtut kõrtsis”.
Näidati udupilte, „Saaremaast” 35 pilti, võimlemisest
43 pilti, ujumisest 28 pilti.
Neljandal koosolekul 14.02.
1926 otsustati ellu kutsuda
karskustoimkonna laulukoor, esimene kooriharjutus
toimus samal õhtul. Õpiringis 7.03.1926 rääkis A.
Tina „Alkoholi mõjust inimese organismi, kõlbluse ja
rahvamajanduse pääle“. E.
Unt tegi ettekande „Pääjooned Eesti Karskusliikumisest”. Arutati rahvale maksuliste udupildi õhtute korraldamist. Moodustati revisjonikomisjon. Koosolekud
korraldati 3-4 korda kuus.
17.03.1927 otsustati oma
kooriga osa võtta Võru-

Valgamaa karskus laulupäevast, kutsuda lauljaid
segakoori juurde ka väljastpoolt. 1.05.1927 korraldati
omavaheline koosviibimine, kus mängiti muusikat
grammofonil, lauldi koorilaule, tehti ring- ja istemänge. 1927. aastaks oli
karskuse tõotuse andnud 17
isikut. 12.06.1927 korraldati
Jõksi magasiaidas peoõhtu,
kus esitati koorilaule Jõksi
KT segakoorilt, deklamatsioone ja näidend 2 pildis
„Vaene Paul”. Peo sissetulek
oli 3400 marka, väljaminek
1688 mrk., ülejääk 1712 mrk,
lõbustusmaks maakonna
hääks oli 680 mrk. Ülejääk
jäi lauljate sõiduks Võru- ja
Valgamaa I karskuspäevale
Valka.
3.07.1927 koosolekul oli
koosseis muutunud, osalesid:
O. Jabur, E. Kapp, P. Kapp,
M . K o g e r, E . K o g e r.
V. Koger, E. Kverfelt, K.
Lokk, M. Loot, A. Rätsepp,
A. Tina, S. Unt, H. Unt,
A. Unt, E. Unt. Puudusid
M. Aigro, V, Jalas ja A. Mägi.
Otsustati, et laulupeole sõiduks tellitakse veoauto, mille
kuludest pool kannab KT ja
pool jääb enda katta. Autol
sõidavad: Agnes Rätsepp,
Marta Loot, Elmine Mõrd,
Emma Heiter, Hilda Unt,
Marie Koger, Ella Kapp,
Hilda Hani, Erna Koger,
Osvald Viin, Villy Koger,
Paul Kapp, August Unt,
Alfred Koger, Eduard Moistu, Elmar Kverfeldt, iga
kohta kulub 125 mrk, kogusummas 2000 mrk. Jalgrattal
lubasid sõita järgmised lauljad: Osvald Jabur, Voldemar
Jalas, Voldemar Koger ja
Karl Lokk. Otsustati tellida
Jõksi karskustoimkonnale
lipp Valga-Võrumaa karskusinstruktorilt maksumusega 675 marka. Lipp saadi
üldise kujundusega ilma
Karskusliidu embleemita,
Jõksi Karskustoimkonna
nimi ja embleem tikiti toimkonna naiste poolt.
Karskustoimkonna tegevuse kokkuvõte tehti koosolekul 15.01.1928, aasta
jooksul toimus 44 lauluproovi, 2 juhatuse koosolekut, 7 pääkoosolekut, üks
pidu, 12 näitemängu proovi,
üks omavaheline koosviibimine. 5.02.1928 valiti uus
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juhatus A.Tina, E. Kapp, E.
Koger, M. Aigro, E. Unt.
Otsustati Eesti Vabariigi 10.
aastapäeva paraadist Kanepis
osa võtta. Uued liikmed olid:
Elmar Koger, Hilda Maran,
Emmy Heiter, Koidula Koger, Valter Rätsepp, August
Unt.. Otsustati igal koosolekul esineda karskusteemalise loenguga. Esimene oli
August Tina loeng „Alkoholi tarvitamine majanduslisest küljest vaadatuna“.
Järgmisel loengul käsitleti
„Alkoholi mõju inimese
ergukava pääle“. 22.04.1928
kuulati prl H. Marani referaati „Otsekohene ja kaudu
karskustöö“. Toimus näitemängude „Laen ja vargus” ja
„Laenatud naise“ proov.
6.05.1928 oli prl H. Undi
loeng „Joovastavad joogid
sisaldavad kihvtist ainet –
alkoholi“. Määrati pidu ajaks
10.06.1928, kus kavatseti
mängida näidendit „Pärijad”
ja „Laenatud naine“. Peo
sissetulek oli 1875 senti,
väljaminek 1140 senti, järgi
jäi 735 senti puhaskasu.
Otsustati tellida nurktempel.
30.04.1929 koosolekul tehti
aasta kokkuvõte: liikmeid
oli: alla 20 aastaseid 5 naist
ja 5 meest; üle 20 aastaseid
– 7 naist 5 meest. Üld-, juhatuse- ja toimkonna koosolekuid toimus 5, kinniseid ja
vaidluskoosolekuid 3, näitemängu harjutusi 12, spordiharjutusi 10, piduõhtuid 1,
mitmesuguseid koosviibimisi kokku 31. Organisatsioonil oli varandust 16,92
kr. väärtuses.
Selline on lühike ülevaade
ühe väikese Jõksi algkooli
ruumes töötanud karskustoimkonna tegevusest protokolliraamatu järgi aastatel
1926-1930. Nende Jõksi küla
kunagiste noorte järeltulijad
tunnevad oma vanemate või
sugulaste nimed kindlasti
ära, mõne järeltulijad elavad
veel samas külas ja samas
talus, nagu näiteks Elmar ja
Hilda Undi tütar ja tütretütar.
Koolmeistrite Meta Aigro ja
August Tina entusiastlik ettevõtmine pidi vilja kandma ja
loodetavasti ei tulnud ühestki
karskusliikumises osalenud
perest joodikuid, küll aga
laulu- ja näitemänguhuvilisi.
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane

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

Karl Põder Kanepi alevik
Samia Oja Soodoma küla

Õnnitleme vanemaid!
Reedel, 6. mail kell 18
Kanepi Gümnaasiumis

EMADEPÄEVA
KONTSERT.
Kell 17-20 avatud
ÕPILASTÖÖDE
NÄITUS.
Peale kontserti ootame
vanemaid kohvilauda kooli sööklas.

Lasteaia
emadepäeva
kontsert
12. mail kell 16

Kanepi
Gümnaasiumi
LÕPUAKTUSED
9. klassil
21. juunil kell 15
12. klassil
21. juunil kell 17

14. mail 2011
kell 9-14

Huvilisi oodatakse ostma, müüma, laadaprogrammi vaatama
või lihtsalt koos teistega ilusat kevadpäeva veetma

Põhjala talu
Jõksi külas otsib abilist
ravimtaimepõllule
kevad- ja suvetöödeks.
Ly Kaasik tel 5373 8975
HAUAPLATSIDE
HOOLDAMINE KANEPI
KALMISTUTEL
Teenused ja hind
KOKKULEPPEL
info: kauplus AID JA KODO
tel 509 0686, moontec@hot.ee

kell 9 Avamine
kell 10-13 Igal täistunnil laulab LAUR TEÄR,
esinevad Kanepi Seltsimaja tantsurühmad
kell 12 Moedemonstratsioon/etendus “Kanepi Kevadmood 2011”
ÕNNELOOS
Laadasöögid, laadajoogid,
batuut ja palju muud

Päeva juhib Ivari Saare,
meeleolumuusika
Maanus Hassilt

Korraldajad ootavad laadale oma toodetega kauplema kõiki ettevõtlikke
inimesi. Müügikohast huvitatutel palume endast teatada
tel 797 6311 või 797 6312 või oie@kanepi.ee või vald@kanepi.ee

Kalmistuvaht
Margus Veskemaa
tel 5695 7253

KIRBUTURG

12.06, 10.07, 21.08
tel 505 6297

Pension ja tulumaks
Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on
maksimaalselt 336 eurot
kuus.
Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni
maksuvaba tulu 2304 eurot
aastas ehk 192 eurot kuus.
Järelikult see osa pensionist, mis ületab192 eurot
kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval
pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule,
mis on 1728 eurot aastas
ehk 144 eurot kuus.
Seega pensionär võib
saada maksuvabalt kokku
kuni 336 eurot kuus.
Üldise maksuvaba tulu
arvesse võtmiseks peab
mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile.

Avalduses (blankett on saadaval ka www.ensib.ee)
peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning
aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel
või ise pensioniametisse
kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra
esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta
saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud
tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist
ja esitama avalduse vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

MÄLESTAME
Johannes Visnapuu
18.02.1921-17.03.2011
Jõksi küla

Kaja Sikk
03.05.1925 - 20.03.2011
Magari küla

Näiteks:
a) kui töötav pensionär on
esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta
tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki
palga maksmisel tööandja.
Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks 288
eurot, siis 192 eurot sellest
on maksuvaba ja 96 eurolt
peetakse kinni tulumaksu
21%;
b) kui töötav pensionär
esitab kõnealuse avalduse
pensioniametile, siis on
tulumaksuvaba kuni 336
euro suurune pension ning
tulumaks peetakse kinni
tööandja juures kogu töötasult.
ELVE TONTS,
Sotsiaalkindlustusameti
avalike suhete juht

Heino Käär
09.02.1937-09.04.2011
Kanepi alevik
Leida Reedi
09.03.1924- 28.04.2011
Jõgehara küla
Liia Toomsalu
20.05.1943- 29.04.2011
Hurmi küla
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