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Vallavanema veerg

Eesti Maaülikooli
doktorant sai
haruldase
loomade heaolu
stipendiumi

Kristi Kerner on lõpetanud Põlgaste
põhikooli kiitusega 2001. aastal.
Põlgastes elavad tema vanemad
ning Kanepi vald on ka Kristi enda
elukohaks.

1. mail algusega kell 12
saab Eesti Maanteemuuseumis Varbusel avalöögi nii
muuseumi enda kui ka Põlvamaa turismisuvi.
Lisaks hooajanäituse
„Laadavärk” avamisele ning
muuseumi suviste tegemiste
tutvustamisele seavad ajaloolises teeruumis Valka
kõrtsi end sisse ka teised
maakonna turismiettevõtted,
kes annavad ülevaate uutest
põnevatest võimalustest
Põlvamaal.
Maanteemuuseumi turismisuvi on sel hooajal kantud
märksõnast „Varbuse hobu-

Ilmar Malini maal
A. Weizenbergist asub
Kanepi koolimuuseumis.
Kas saab kirjutada meie
kodukandi kuulsamast mehest kujur August Weizenbergist veel midagi, millest
varem ei ole räägitud? Temast on ilmunud soliidne
monograafia, on olemas tema
teoste kataloogid, kirjandusmuuseumis on talletatud hulk
tema kirjutatud raamatuid,
käsikirju ja kirjavahetust,
rääkimata tema loomingust
kõnelevatest kunstiteostest
KUMU-s. Oma loominguga
on August Weizenberg esindatud Euroopa tähtsamates
kunstileksikonides.
Tema olulisel sünniaastapäeval mõtisklesin pigem
selle ümber – kuipalju inimese tahtest ja kodupaigast
sõltub suurte soovide täitumine? Kuidas pisikesest
maakohast võib sirguda

Kanepi Seltsimajas tähistati August Weizenbergi
sünniaastapäeva kontserdiga ARMASTUSEGA
TEIE...
Kauneid laule läbi aegade
esitasid etenduseks põimitult
Kanepi Segakoor, dirigent
Kalev Lindal ja Tartu Vanemuise Seltsi Segakoor, dirigent Valli Ilvik.
Õhtut läbivaks teemaks
oli armastus. Kohal viibis ka
juubilar ise (Marek Vassilko
kehastatult), kes avaldas oma
mõtteid elust, kevadest ja armastusest. Seltsimaja väikeses saalis sai vaadata juubilari elu ja tegevust kajastavat näitust, mille aitas korraldada Kanepi raamatukogu. Kontserdi ajal klaverit
kaunistanud kevadlilleseade
viidi sündmuse lõpus ühiselt
postijaam 150“. Lisaks juba
traditsiooniliseks saanud üritustele - MuuseumiÖÖ, postijaama päev, liikluspäev,
muuseumi sünnipäev, vanavanemate päev, on tänavu
alates 9. augustist taas muu-

suurmees, kelleta ei saa Eesti
kunsti ega kultuuri sügavuti
käsitleda?
Ta oli pisikest kasvu kidur
„väitsapääks“ hüütud koolipoiss Kanepi kihelkonnakoolist. Ometi mahtusid selle
poisi põue suured unistused.
Ehk aitasid saatus ja head
inimesed (eriti ristiisast köster G. Treffner) nende täitumisele kaasa? Midagi olulist
pidi ka mõisas teenijana
kunsti näinud ema poja
südamesse istutama. Jah, just
Kanepi kihelkonnakool
suutis anda tiivad lennuks
laia maailma – Saksamaale,
Rooma, Peterburi. Milline oli
see saatusele „vastukargamise jõud“, millega sai kõik
tollal üle mõistuse käivad
raskused – eelkõige vaesuse,
ületada? Kool, kodu, ema,
kodupaik, töö, visadus,
õppidatahtmine, edasipüüdmine suutsid (ja ehk suudavad ka tänaseid noori!) anda
jõudu minna „läbi halli kivi“.
Augusti kingsepast isa
suri noorena, jättes suure
pere toitmise ja koolitamise
ainuüksi pereema õlgadele.

August püüdis oma nõrga
jõuga põllutöödel emale
abiks olla, kuid ei jätnud ka
oma unistusi. Armastus ema
vastu kestis kogu ta elu, see
on ka marmorisse valatud
esimese eesti talunaise büstiks. Õed-vennadki olid
kujurile olulise tähtsusega.
Kanepi ja Erastvere, aga ka
Kooraste olid Augusti jaoks
see muinasmaa, kuhu hing
alati igatses. Ja seda mitte
ainult ilusa looduse, vaid
ikka heade inimeste pärast.
Kanepile kinkis ta oma
armastuse märgiks kauni
pronkskuju „Lootus“, mis
tänini ehib ta vanemate ja
vendade-õdede kalmu. Sellesse kujusse peitis ta veel
ühe oma luhtunud armastuse
väljenduse – tisleritütre Anette Hektori vastu.
Augusti ettevõtlikkust
minna kodupaigast 25-aastasena Saksamaale oma
unistust püüdma kroonisid
kunstiõpingud Berliinis ja
Peterburis. Silmaringi avardasid kunstiseltsid Münchenis ja Roomas. Lisaks
kunstiõpingutele tundis

Weizenberg sügavat huvi nii
Euroopa kui ka Venemaa
kirjanduse ja muusika vastu.
Peterburis võttis ta aktiivselt
osa sealsete eesti seltside
tegevusest, olles niimoodi
kursis eesti kunsti, kirjanduse
ja muusikaga ning õppides
tundma eesti mütoloogiat.
Nagu teada, hakkas kujur
vanemas eas tegelema ka
kirjanduse ja muusikaga.
Arvan, et tasub imetleda tema
tublidust emakeele säilitamisel pärast kogu elu õppimist ja töötamist hoopis
teistes keelekeskkondades.
Emakeelt hoidsid värskena
võõrsilt läkitatud kirjatükid
eesti ajalehtedele sealse elu
kohta.
Õitsegu August Ludwig
We i z e n b e rg i m ä l e s t u s märkide ees Kanepis tema
175. sünniaastapäeval kevadlilled, meenutamaks eestlasliku visaduse kehastust.
Astugu kooli lipult maha
„Lootuse“ sümbol ja andku
innustust tema koolikaaslastele ning aate järgijatele!
MILVI HIRVLAANE

Hea vallarahvas!
Nii mullu kui tänavu
oleme tähistanud mitmete
Eesti ja isegi maailma mastaabis suurte inimeste juubelit. On lausa hämmastav, kui
palju on neid võrsunud just
meie väikesest maanurgast.
Sellest, et põlvkondade järjepidevus pole katkenud, annab
tunnistust noore doktorandi
Kristi Kerneri rahvusvaheline tunnustus.
Usun, et oma osa neis
edulugudes on armastusel ja
hoolivusel oma kodukoha
vastu. Hoolimine saab alguse
kõige väiksematest asjadest –
nagu näiteks kevadised talgud ja ühistööd, mida peagi
algaval lehekuul toimub meie
vallas mitmel pool.
Tänavune kevad tõi mulle
vallavanemana kaasa ka
volikogu umbusaldusavalduse. Selle teksti muutmata
kujul ja minu vastulause leiab
lugeja 2. leheküljelt. Olen
seda meelt, et tõde selgub
vaidlustes ja lõppkokkuvõttes viib see elu edasi.
Tegusat kevadet!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Riigiarhiivi rändnäitus
Heinrich Marki
100. sünniaastapäeva puhul

ARMASTUSEGA TEIE...

Foto: Vaike Kottisse

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Kristi Kernerist sai eelmisel nädalal esimene inimene väljaspool Ühendkuningriike, kelle loomade
heaolu teemalist projekti autasustas Humane Slaughter
Association prestiižse Dorothy Sidley nimelise stipendiumiga.
Kristi kirjutatud projekt,
mis ühingu stipendiumi pälvis, hõlmab mitmete Inglismaa farmide ja tapamajade
külastamist, et uurida sealset
loomade heaolu pidamisel,
hoidmist tapamaja loomalaudas ning tapmistehnoloogiat. Projekti tulemuste
võrdlusel võib muuhulgas
teha järelduse ka selle osas,
milline on olukord Eestis
ning kuidas oleks võimalik
parandada siinset loomade
heaolu. „Projekti oli hea
kirjutada, kuna uurisin magistritöös uimastamismeetodite mõju sealiha kvaliteedile, doktoritöös keskendun
aga sigade heaolu ja tapaeelse käitlemise seosele,“
selgitas Kerner.
Üldiselt pööratakse Eestis loomade heaolule Kerneri
hinnangul aina rohkem tähelepanu. Eesti Maaülikooli
teadlased on keskendunud
veiste pidamistingimuste
uurimisele, ka sigade temaatika on oluliseks tõusmas.
Samas pole autori sõnul just
väga põhjalikku võrdlusmomenti Euroopaga, selle
loomisele Kerneri projekt
keskendubki.
Humane Slaughter Association annab Dorothy Sidley
stipendiumi korra aastas tudengitele või internidele, kes
on kirjutanud parima projekti
parandamaks põllumajandusloomade tapaeelset heaolu. Kerneri projekti aitas
koostada Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent David Arney.
KAJA KERNER

Mõeldes August Weizenbergile
tema 175. sünniaastapäeval

Kanepi Seltsimaja ees oleva
Weizenbergi ausamba juurde
ja süüdati ka küünlad.
Küünlad põlesid sel õhtul
ka Tartus Weizenbergi kalmul, kus need süüdati Vane-

muise Seltsi Segakoori poolt
enne Kanepisse tulekut ning
suurmehe vanemate haual
Kanepi kalmistul Lootuse
kuju juures. Aitäh kõigile,
kes August Weizenbergi

„Laadawärk“
seumi hoovile oodata Roman
Baskini suvelavastusi.
1. mail toimuval hooaja
avaüritusel on oodata mitFoto: Aivar Oras

Valkla kõrtsi esine muuseumi ajaloolises teeruumis.

meid üllatusi, avatud on laste
liikluslinn, sõidab postitõld.
Tähelepanu! Eesti Maanteemuuseum osaleb ka EAS
ja Eesti Päevalehe (EPL)
konkursil „Eesti ime 2012“.
Alates 11. aprillist on EPL
veebilehel hindamiseks 10
esimest kandidaati, teiste
hulgas ka meie maanteemuuseum. Iganädalaselt võistleb
kümme imet, millest kolm
langeb hääletuse käigus välja. Jaanipäevaks selguvad 7

sünniaastapäeva korraldasid
ja tema mälestust au sees
hoiavad.
MARJU JALAS,
Kanepi Seltsimaja juhataja
Eesti imet.
Muuseumil on seni konkursi kahes esimeses voorus
läinud edukalt, kuid hääletamine hakkab igal kolmapäeval otsast peale. Info leiad
www.epl.ee > Eesti ime.
Anna oma hääl kodukoha
muuseumile!
Projekti eesmärgiks on
lugejate abiga kaardistada
Eesti toredad vaatamisväärsused ja tunnusmärgid, mis ei
pruugi olla üldtuntud, kuid
mida nägemata ei saa riigist
terviklikku pilti.
Vt ka http://muuseum.mnt.ee

Aprillikuus oli Kanepi Gümnaasiumi õpilastel võimalus
tutvuda ajalooklassis üles seatud näitusega meie kooli
kuulsast vilistlasest – Heinrich
Markist. H. Mark on kõrgeimasse riigiametisse tõusnud
Kanepi kooli lõpetaja. Ta
sündis 1. oktoobril 1911. aastal
Kõlleste vallas, õppis Karaski
ja Kanepi koolis, seejärel asus
õppima Võru Õpetajate Seminari. 1932. aastal sai ta õpetajakutse Tartu Õpetajate Seminarist ja töötas seejärel
Tartu 15. Algkoolis õpetajana.
H. Mark astus poliitikasse
6. juulil 1940, kui ta kandideeris Riigivolikogusse. 1953.
aastal kinnitas A. Rei Heinrich
Marki riigisekretäriks. Ta oli
Eesti Vabariigi Peaminister
Vabariigi Presidendi ülesannetes ning lahkus poliitikast
7. oktoobril 1992. Sel päeval
andis ta oma volitused Tallinnas üle taasiseseisvunud Eesti
Vabariigi Presidendile Lennart
Merile. Just see oli tema elu
kõrghetk. Eesti Vabariik oli
taastatud, viiekümneaastane
töö oli lõppenud. H. Mark suri
2. augustil 2004. aastal.
TIIU LEPPIKUS,
ajalooõpetaja

VALLAVALITSUSE JA -VOLIKOGU TÖÖMAILT / KÜLALOOD

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
22.03.2012 istungi protokollist
1. Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks komisjoni moodustamine.
Finantsist Ülle Kallas tegi
ettepaneku valla arengukava
ja eelarvestrateegia koostamise komisjoni moodustamiseks, koosseisus: vallavanem, arendusnõunik ning
valla majandus- ja eelarvekomisjon.
Volikogu otsus nr 8 „Valla
arengukava ja eelarvestrateegia komisjoni moodustamine“.
2. Ettevõtluspäeva läbiviimine.
Ettevõtluse- ja arengukomisjoni esimees Avo Kruusla
märkis, et on arutanud valla
ettevõtluspäeva läbiviimist
valla ettevõtjatega. Päeva
võiks läbi viia juunikuu
esimeses dekaadis. Päeva
esimene pool võiks olla
seminarivormis; teisel poolel
toimuks kogemuste vahetamine ja oma ettevõtte tutvustamine. Enne ettevõtluspäeva
läbiviimist võiks vallavalitsuse arendusnõunik läbi viia
küsitluse ettevõtjate seas, et
saada täpsem ülevaade nende
tegevusest ja probleemidest.
Volikogu otsustas:
1. Arengu- ja ettevõtluskomisjonil välja töötada järgmiseks volikoguks ettevõtluspäeva täpne päevakava ja
esitada päeva läbiviimiseks
täpne rahaline kalkulatsioon.
2.Volikogu liikmetel esitada
järgmiseks volikoguks valla
ettevõtluse arengu visioon.
3. Ehitise peremehetuse
tuvastamine.

Vallasekretär Õie Põder tegi
ettepaneku tunnistada Soodoma külas asuv ehitis peremehetuks.
Volikogu otsus nr 9 „Ehitise
peremehetuse tuvastamine“.
4. Vee hinnad.
MA Karjäär juhataja Vello
Saarman andis ülevaate
Kanepi valla ja teiste valdade
veehindadest. Veehinnad on
kõrgemad linnades ja ka osades valdades. Vello Saarman
ning eelarve- ja majanduskomisjon tegid volikogule
ettepaneku käesoleval aastal
mitte tõsta veehinda, arvestama peaks meie elanikkonna
maksevõimega.
5. Pärimismenetluse alustamine.
Vallasekretär Õie Põder
tutvustas otsuse eelnõu, millega alustatakse August Weizenbergi tn 16 kinnistu pärimist.
Volikogu otsus nr 10 „Pärimismenetluse alustamine“
6. Lasteaia töötajate pöördumine.
Eelarve ja majanduskomisjoni esimees Andres Kelner
tutvustas valla lasteaiatöötajate pöördumist palga tõstmiseks 20%.
Oma ettekandes märkis ta, et
2012. aasta valla eelarves ei
ole arvestatud sellise summaga ja kui tõsta ühe munitsipaalasutuse töötajate töötasu,
siis peab seda laiendama
kõigi valla munitsipaalasutuste töötajatele. Seda ei
võimalda aga eelarve. Küsimust tuleks arutada uuesti
järgmise aasta eelarve koostamisel ja vastuvõtmisel.

Vallavolikogu istung 19.04.2012
Toimus väljasõiduistung Kaagvere külakeskusesse.
Enne istungi päevakorrapunktide arutamist palus
volikogu liige Urmas Kivirand luba ette lugeda umbusaldusavaldus vallavanem
Aivar Lutsule. Volikogu esimees Vahur Tohver võttis
umbusaldusavalduse vastu
1. Kuritegevuse olukorrast
Kanepi vallas.
Ülemkonstaabel Silver Hinto
andis ülevaate maakonnas ja
vallas toimunud kuritegevusest. Kanepi vallas registreeriti 2011. aastal kokku 67
kuritegu, mis on 16% vähem
kui varasemal aastal. Registreeritud kuritegudest on
avastatud 72%. Alaealiste
poolt toime pandud kuritegusid registreeriti 2011.
aastal 7. Suurima osa kuritegudest moodustavad vargused (23), lisaks annavad olulise mahu ka tabatud joobes
juhid (13) ja kehalised väärkohtlemised (13).
2. Revisjonikomisjoni akti
arutamine ja kinnitamine.
Revisjonikomisjoni esimees
Arno Kakk märkis oma ettekandes, et revisjon viidi läbi
10.03.-09.04. 2012. 2011.
aasta revisjoni läbiviimisel
asetati peatähelepanu valla
võimekusele tulla toime olukorras, kus nii riiklikud toetused kui ka valda laekuvad
maksutulud ei suurene ja võimekus majanduslikuks toimetulekuks – lähtuvalt inflatsioonist, tarbitavatest sisenditest ja muudest valla majandusest mittesõltuvatest
faktoritest kahaneb, samas ei
tohi valla areng peatuda.

Otsutati: revisjonikomisjoni akt kinnitada.
3. Informatsioon valla
kevadlaada läbiviimisest.
Ülevaate laadal toimuvast
andis Kanepi Seltsimaja
juhataja Marju Jalas. Valla
kevadlaat viiakse läbi 12.
mail 2012.
4. Arvamuse andmine.
Volikogu esimees Vahur Tohver tutvustas Keskkonnaameti arvamuse küsimist
maavara kaevandamisloa
väljaandmise otsuse eelnõu
kohta Sõreste IV mäeeraldisel ASle Põlva Teed
Otsustati: Nõustuda Keskkonnaameti poolt koostatud
otsuse eelnõuga ASle Põlva
Teed kaevandusloa andmiseks.
5. Ehitise peremehetuse tuvastamine.
Vallasekretär tutvustas otsuse eelnõu, mille kohaselt
Kanepi vallas Karste külas
asub loomapidamishoone,
millel puudub omanik.
Otsustati: võtta loomapidamishoone valla omandisse.
6. Avaldused, informatsioon ja kohapeal algatatud
küsimused.
6.1.Kevadtööde läbiviimisest vallas.
Ülevaate kevadtööde läbiviimisest vallas andis vallavanem Aivar Luts. Suurimaks ettevõtmiseks on maikuus toimuv talgupäev „Teeme ära“.
6.2 Informatsioon sporditöö juhtimisest ja sporditöö
tõhustamisest.
Informatsiooni sporditöö

7. Informatsioon sporditöö
juhtimisest ja sporditöö
tõhustamisest.
Vallavanem Aivar Luts märkis, et kuni 2011. aasta septembrini tegeles sporditööga
kultuuri- ja spordinõunik.
Kui tööle võeti uus kultuurimaja juhataja, siis temale
seda ülesannet ei antud.
Vallavalitsuse arvates võiks
sporditööd koordineerida
hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon.
Vahur Tohver tegi ettepaneku, et haridus-, kultuurija noorsookomisjon arutaks
küsimust, kuidas tuleks
korraldada sporditöö koordineerimine.
8. Jooksvad küsimused.
8.1 Informatsioon ümberkorraldatava riikliku komando
asemele uue vabatahtliku
päästekomando loomise võimalustest.
Volikogu esimees Vahur Tohver märkis, et vabatahtliku
päästekomando moodustamise vajadust ning tehtavaid
kulutusi on arutatud komisjonide esimeeste, vallavalitsuse ja vabatahtlikust päästetööst huvitatud isikutega kahel korral. Ta tegi ettepaneku
külastada naabrite vabatahtlikke päästekomandosid,
tutvuda nende tööga ning
kujundada arvamus vabatahtliku päästekomando
moodustamise vajaduse
kohta vallas.
Teiste valdade päästekomandode tööga tutvumiseks
moodustati komisjon koosseisus: Vahur Tohver, Aivar
Luts, Arno Kakk, Urmas
Kivirand ja Ainar Põder.
Väljavõtte koostas volikogu
sekretär LAINE KOOL
koordineerimisest esitas vallavanem Aivar Luts.
1. Volikogu soovitas vallavalitsusele sporditöö koordineerijaks võtta tööle Urmas
Kivirand.
2. Sporditöö koordineerijale
maksta ühekordset lisatasu
vastavalt poolte kokkuleppele.
3. Sporditöö koordineerijal
koostada rahvaspordiürituste
kalenderplaan.
Enamus valla eelarves planeeritud sporditeenuste rahast - 9500 eurot, kulutada
rahvaspordiürituste finantseerimiseks
6.3 Tutvumisest vabatahtlike päästekomandode tööga ja mida teha Kanepis.
Ülevaate andis volikogu
esimees Vahur Tohver.
Volikogu arutas vabatahtliku
päästekomando moodustamise võimalusi vallas.
Volikogu otsustas:
1. Varade ülevõtmise küsimus otsustada järgmisel volikogu istungil, mis toimub 17.
mail.
2. Vallavalitsusel:
- volikogu istungiks välja selgitada inimesed, kes soovivad hakata tegelema vabatahtliku päästetööga ja kes
võiks olla eestvedajaks;
- esitada majanduslik kalkulatsioon vabatahtliku päästekomando moodustamise ja
ülalpidamise kulude kohta;
- esitada Päästemetile taotlus
varade ülevõtmise tähtaja
pikendamise kohta.
Volikogu istungi materjalidega
saab tutvuda valla veebilehel
www.kanepi.ee - dokumendiregister, valla raamatukogudes ja vallamaja infotahvlil
Turu põik 1.

UMBUSALDUSAVALDUS
Kaagvere,19. aprill 2012
Käesolevaga annavad allakirjutanud Kanepi vallavolikogu istungi juhatajale
üle umbusaldusavalduse
vabastamaks ametist Kanepi
vallavanem Aivar Luts.
Allakirjutanud heidavad
vallavanemale ette maksumaksja raha ebaotstarbekat
kasutamist, koostöö puudumist valla allasutuste ning
volikoguga, samuti tehtud
otsuseid, milleks pole volikogu andnud nõusolekut.
Maksumaksja raha ebaotstarbekas kasutamine leidis
aset noortekeskuse projek-

teerimisel ja ehitamisel
Tehnika ja Turu tänavale ning
kultuurimaja ehituse projekteerimisel Tehnika tänavale.
Ehitiste projekteerimisel
Tehnika tänavale kulutati
kokku 158 364,2 eurot maksumaksja raha, ilma konkreetseid objekte saamata.
Raisatud rahast (158
364,2 €) saadi suurem osa
Kultuuriministeeriumilt (155
815,52 €) ja ülejäänu vallalt
endalt (2 548,67 €).
Allakirjutanud vallavolikogu liikmed leiavad, et
Tehnika tänavale planeeritud

Keda usaldada?
Arvan, et vallavanemal
tuleb usaldada volikogu ja
tema otsuseid. Ka seaduse
järgi peab vallavanem tegema kõik, et vallavolikogu
otsused ellu viia.
Kanepi vallavolikogu
otsustas 18. novembril 2004
algatada detailplaneering,
eesmärgiga rekonstrueerida
Tehnika tn 24 asuv kontorihoone kultuurimajaks ja
munitsipaliseerida rajatava
kultuurimaja teenindamiseks
vajalik maa. Seda otsust on
vallavalitsus, ja mõistagi ka
vallavanem, võimalust mööda täitnud. Projekt oli olemas, aga volikogu otsustas
ise olude sunnil seda mitte
realiseerida ja rekonstrueerida hoopis vana kultuurimaja, mis vallavalitsuse

eestvõttel ka teoks sai.
Volikogu heakskiidul tehti projekt ka noortekeskuse
ehituseks Turu tänavale.
Selleks taotleti ja eraldati
raha (5 miljonit krooni)
riiklike investeeringute programmist. Paraku tõusis hanke
järel tegelik ehituse hind 2,5
miljoni krooni võrra, mistõttu volikogu otsustas noortekeskuse mitte projekteeritud paika, vaid hoopis koolimaja juurde ehitada.
Mis puutub raha ebaotstarbekasse kasutamisse,
siis tulenevalt seadusest on
igal aastal koostatud valla
majandusaasta aruanne ja
tehtud audit, valla rahaasju
on kontrollinud volikogu revisjonikomisjon, kuhu kuulub ka opositsiooni esindaja.

noortekeskuse ja kultuurimaja ehituse projektid on läbi
kukkunud. Kui otsused oleks
olnud läbimõeldud, poleks
taolist vahendite ebaratsionaalset kasutamist toimunud.
Lähtuvalt eelnevast avaldavad allakirjutanud umbusaldust vallavanemale Aivar
Luts.
Umbusaldusavaldusele
on alla kirjutanud järgmised
Kanepi vallavolikogu liikmed: JANIS KUKK, PRIIT
K A S K , J A A K K Õ I V,
VAHUR TOHVER, URMAS
KIVIRAND, ANDRES
KELNER.
Volikogu arutab avaldust 17.
mail
Kummaline, aga tänased
umbusaldajad on aastaid
valla rahalised toimingud
eriarvamusteta heaks kiitnud.
Koostööd valla asutustega olen alati oluliseks
pidanud, selle puudumist
pole seni mulle ette heidetud.
Mõistagi saab kõike alati teha
paremini. Siinkohal võiks
muidugi ka kokku leppida –
millega koostööd mõõta?
Suhtun esitatud umbusaldusavaldusse vägagi
tõsiselt, samas ei pea ma
mulle esitatud süüdistusi
kuidagi põhjendatuks. Kuna
umbusaldusavaldus ei paku
ka mingeid lahendusi peale
minu tagandamise, toetan
avaliku ja sisulise debati
korraldamist. Olen seda
meelt, et vaidlustes sünnib
tõde ja see viib elu edasi.
AIVAR LUTS,
vallavanem

Koigera külas elavad kuldsed
inimesed ja kollased liblikad
Võhandu jõe ääres asub
küla, mille kohta teatakse
rääkida, et siinne paik on
esivanemate poolt avastatud
juba üle paari tuhande aasta
tagasi. Sellekohast tunnistust
annavad ka kivikalmed.
Tänase Koigera küla sädeinimesed on Mare Oja, Eda
Kongo ja Milvi Hallap. Meie
aprillikuu pühapäevases
vestlusringis on Mare ja Eda,
külla läheme ka Asta Lutsule.
Esmalt teeme väikese
pilguheitmise minevikku.
Mare meenutab, et kui tema
1968. aastal siiakanti tuli, oli
siin rahvast rohkem, seltsielu
aktiivsem. Hea sõnaga mäletatakse toonast kolhoosiesimeest Vello Sammelit.
Eredalt meenuvad kalapüügivõistlused, mehed
keetsid hiljem uhhaad,
sportlikud mängud, näiteks
vigursõidud, köievedu üle
jõe. Kaotaja meeskond leidis
enda karastavast Võhandust.
Ka küla vanimaid põliselanikke Asta Luts meenutab
Sammelit samuti soojusega.
Astale meenuvad kartulikoorimise võistlused. Ja
kuidas porteauto kast oli
kaunistatud kaskedega, „kastilaval“ aga esinemas Artur
Rinne.
Kuigi elu polnud kerge,
oli külarahvas ühtehoidev.
Koos peeti suuremaid perekondlikke tähtpäevi. Ja olgugi et praegu on materiaalsed
olud võimalusi kitsendanud,
käiakse koos ikka.
Eda ja Mare kiidavad
külaelanikke kui sooje ja
vastutulelikke inimesi. Ka
eakas Asta ütleb, et kellegi
kohta halba sõna öelda ei saa.

foto: Ülle Sillamäe
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Eda Kongo (vasakul) ja Mare Oja.
Ainus, millest memm puudust tunneb, on piirimees.
Teisisõnu – naaber. Koigera
on hajaasustusega küla,
ainult jõeäärsete elamiste
akendest paistab naabermaja
kätte. Pindala on suur, aga
püsielanikke nii palju polegi.
Valla registris on külas 68
vallakodanikku. Suvel on
rahvast märksa rohkem, sest
siis tulevad ka lapsed koju ja
suvilates on rohkem tegemist.
Koigera Küla Selts on
korraldanud traditsiooniliselt
kevadel ühistalgud, kus
korrastatakse külaplats ning
teeäärsed alad. Suvel istutakse jaantule ääres, ühiselt
võetakse vastu uus aasta,

külaelanikele korraldatakse
talvespordipäev.
Mare selgitab, et siinne
kant on aegade jooksul muutunud küll vaiksemaks, kuid
mitte ükskõiksemaks. Siiski
arvab ta, et nüüd võiks
noorematele järje üle anda,
sest vanaema peaks rohkem
lastelaste ja lastelastelaste
päralt olema.
Lehvitan toredatele inimestele hüvastijätuks lubadusega õige pea jälle külla
tulla. Asta Lutsu hoovist
lendab meiega kaasa kollane
liblikas. Tuleb ilus suvi.
Koigeral käis külas
ÜLLE SILLAMÄE

KOOLIELU / VALLA NOORTE JA LASTE TEGEMISED
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KANEPI GÜMNAASIUMIS

Uued tegijad ja tegemised Kanepi valla Avatud Noortekeskuses Laulukonkurss „Laululaegas 2012“

Millised üritused on tulemas suveperioodil?
5. mail korraldame koostöös seltsimajaga talgupäeva
Teeme Ära raames Jõksi
laululava ümbruse korrastamise.
9. mail, kell 15.00-22.00
korraldame seltsimajas
Noorte Euroopa Päeva „Elukestvalt Aktiivne Euroopa“.
Päevakava koosneb ühistegemistest, millest on oodatud osa võtma nii noored,
lapsevanemad kui vanavanemad. Üllatusesineja!
4.-9. juunil toimub ESF
projekt-lastelaager Relvo
Sport Motellis, kuhu on
oodatud registreeruma kõik
laagrihuvilised 9.-11. a
poisid ja tüdrukud.
Veel on vabu kohti

IT ÖÖ Kanepi valla Noortekeskuses
30.-31. märtsil toimus
noortekeskustes üle Eesti IT
ÖÖ. Tegemist oli meeskonnatöö üritusega, milles sel
aastal osales ka Kanepi
noortekeskus.
Elevil noored kogunesid
juba mõned tunnid enne
ettevõtmise algust. Kui IT
ÖÖ ametlikul veebilehel
tiksuv kell lähenes ürituse
algusajale, algas kooris
sekundite lugemine ja juubeldamine.
Kell 20.00 olime valmis
esimeseks otselülituseks ja
kõik 18 noortekeskust (kellel
tehnika parasjagu ei tõrkunud) võisid näha Kanepi
noorte lõbusat, oma keskust
tutvustavat lühikava.

EMADEPÄEVAKONTSERT
kooli saalis
14. mail kell 17.00

LÕPUAKTUSED
20. juunil:
kell 15.00 9. klass
kell 17.00 12. klass

Järgnesid erinevad ülesanded: uurimustöö internetis
- IT ja kool, SMS-mäng.
Meloodilise IT-slogani idee
leidsime Batmani tunnusloost, kus Batman asendus
sõnaga IT. "Maavälist heli"
põhjustava mikrofoni tõttu
jäi slogani mõte ilmselt veidi
ulmeliseks, kuid ideede
esitlus läks ladusalt.
Varaste hommikutundideni jätkus ideede genereerimine - kuidas IT abil elu
koolis põnevamaks ja lihtsamaks muuta. Väsimust
aitasid peletada seltskonnamängud, kuid kollektiivse
paaritunnise uinaku olime
kella 6ks varahommikul kõik
ära teeninud.
Hommik jätkus Katre
valmistatud maitsvate pannkookide ja kartulisalatiga.
Energiavarud täiendatud,
jätkasid võistkonnad oma
ideede täiustamist. Tervitasime teisi keskusi võimlemiskavaga ja oligi algamas
tähtis etapp - parima idee
hääletus.
Tulemused on Teie ees,

vaadake-hääletage StartIT
facebook lehel.
I koha vääriliseks hindasime idee: School Grapes
Igal õpilasel on oma I Grapes.
See on viinamarjakobara
sarnane ja igas viinamarjas
on oma õppetunnilahter.
Lahtrid avanevad nende peale vajutades. Nt: enne tundi
klõpsad lahti matemaatikalahtri. Siis avanevad seal
ülesanded, mis õpetaja on
enne tunni algust õpilastele
saatnud. Koduseid ülesanded
ei jää lahendamata, kui koolist puududa - õpetaja saadab need I Grapes-le.
Autorid: Linda, Marie Rahel,
Maris.
II koha saavutas idee:
iPad igale õpilasele!
Igal koolilapsel peaks olema
iPad, kuhu üles kirjutada ning
salvestada tunni- ja kodutööd. Nii on neid lihtne ka
õpetajale saata. iPadi põhimõte on nagu raamatutel - see
on nagu digiõpik. Ained saab
kiiresti selgeks ja ei pea
vaeva nägema üleskirjutamisega.

Kanepi valla õpilasmalevasse!
I rühma tööperiood: 11.22. juuni, II rühm: 6.-17.
august.
Suvel on plaanis erinevad
väliüritused, samuti osalemine Põlvamaa noortekeskuste suvekoolis Ahjal.
ANK projekti raames plaanime Põlgaste noorte eestvedamisel soetada jalgpalliväravad, et parandada
sportimisvõimalusi ja korraldada jalgapalliturniire. Sügisel on alustamas uus ja
põnev huviring seiklushimulistele noortele.
Ole kursis meie tegemistega ja külasta kindlasti
k o d u l e h e k ü l g e : w w w.
kanepiank.ee ja Facebook
lehte. Kõik meie tegemised
jõuavad esimesena sinna.
Heade ideede ja koostööni!

ERLE PÄRGMÄE,
Kanepi valla Noortekeskuse
juhataja
Tel: 5741 8850
kanepi.noortekeskus@
gmail.com
Autorid: Ave-Kristiina,
Mari-Liis.
III koha saavutas idee:
3D-prillid
Videote vaatamiseks kasutatakse 3D-prille. Tundub,
nagu oled ise sündmuse sees
– nii jääb kogetu paremini
meelde. "Too 3D-kinoelamus
endale kooli! 3D-prillid on
kerged, mugavad ja laadimisvabad, tuues sulle ligemale kõige paremaid 3Delamusi sinu enda kullakallis
koolis," ütlevad autorid
Deivi, Angela, Anna-Liisa.
IT ÖÖ eesmärgiks oli
äratada noortes huvi info- ja
kommunikatsioonitehnoloog
ia valdkonna vastu, näidata
seoseid teiste valdkondadega
ja kummutada levinud stereotüüpe IT-spetsialistidest.
Aitäh kõigile osalejatele noored, teieta poleks see
üritus teoks saanud! Ja suurepärased abilised: Mari, Katre,
Carolin ja Martin - teieta
poleks üritus pooltki nii hästi
õnnestunud. Järgmisel aastal
taas - kõik on IT!

foto:
Tiiu Leppikus

maatika- ja füüsikateemalisi
üritusi kõikidele klassidele.
Meie, korraldajate eesmärgiks oli näidata õpilastele

nende ainete lõbusamat
poolt.
Nädal algas võistlusega
gümnaasiumiõpilastele.
Gümnasistid
pidid kiiruse
peale valemeid
kirjutama ja
arvutisse graafikuid tekitama. Kolmapäeval seadsime I korrusele
sisse füüsikanurga.
Füüsika on
põnev selgitasid TÜ
Teadusbussiga
kooli
külastanud
noored füüsikatudengid.

Karaokevõistluse
…korraldas 28. märtsil 11. klass. Esindatud olid kõik
kooliastmed 1.-12. klassini. Üritus läks kenasti korda, rõõmu
ja naudingut said nii esinejad ise kui ka pealtvaatajad. Üritust
juhtisid 11. klassi õpilased Helene Leht ja Kadi Jänes.
Võistlusest tegi kokkuvõtte žürii arvamuste põhjal ürituse
läbiviija – 11. klass:
1.-3. klassi arvestuses - I koht Getter Miida Kask ja Kerttu
Aasa (1. klass), II koht Kadri Hõim ja Karol Patrael (2.a klass),
III koht Kermo-Raiki Väli (2.a klass)
4.-6. klassi arvestuses - I koht Maris Haavapu ja Monika
Kattai (4. klass), II koht Heili Aavola ja Keitlin Kõoleht (4.
klass), III koht Cassandra-Meredith Vaher ja Gaidi Põdder (6.
klass)
7.-9. klassi arvestuses - I koht 7. klass, kes esines täies
koosseisus

ERLE PÄRGMÄE

7. klass näitas matemaatika ja füüsika lõbusamat poolt
16. aprillist kuni 20. aprillini korraldasime koolis
lõbusa nädala, mille jooksul
viisime läbi erinevaid mate-

…sai teoks 13. märtsil. Kaunis traditsioon on kestnud juba
aastaid. Võrreldes eelmiste aastatega tõi seekordne võistlus
lavale rekordarvu soliste - 25. Esindatud oli kõik neli
kooliastet 1.-12. klassini. Üritust juhtis 9.a klassi õpilane,
kooli õpilasesinduse juhatuse liige Alo Pullmann. Kõik
pealtvaatajad said nautida üle tunni kestnud kontserti. Žürii
tõdemusel oli üksjagu keeruline selgitada välja kõige
tublimad, kuna mitmete esinejate tase oli küllaltki kõrge ja
ühtlane. Seekordne paremusjärjestus:
Võitjad I kooliastmes
(1.-3. klass):
I koht Kerttu Aasa (1. klass)
II koht Kristo Kõiv (2.a klass)
III koht Getter Miida Kask (1.
klass) ja Karol Patrael (2.a
klass)
Võitjad II kooliastmes
(4.-6. klass):
I koht Kaisa Kerner (6. klass)
ja Maris Haavapu (4. klass)
II koht Monika Kattai ja
Merit Rammul (4. klass)
III koht Gaidi Põdder ja
Cassandra-Meredith Vaher
I koht Kerttu Aasa.
(6. klass)
Võitjad III kooliastmes (7.-9. klass):
I–II koht Angela Korela ja Marie Rahel Lail (7. klass)
Võitjad IV kooliastmes (10.-12. klass):
I koht Kadi Jänes (11. klass) , II koht Mari Neissaar (10. klass),
III koht Eleri Pärna (10. klass)
Täname meie ürituse sponsorit Mini Hiire Ärid OÜ-d, kes
pani võitjatele välja auhinnad. Kooli tänukiri suure töö eest
õpilaste ettevalmistamisel laulukonkursiks anti üle muusikaõpetajatele Piia Jõksile ja Ülle Sakariasele. Lauljaid saab
kuulata emadepäeva kontserdil 14. mail kell 17.
foto: Aino Mõttus

me: Kaisa Kattai, Alo Pullmann, Birgit Kaleva, Linda
Jalas, Kaia Kõrge, Karin
Maranik ja Mari-Liis Lattik!
Pärnus kokaametit õppiva Katre juhendamisel alustas toitlustamise töötuba. 20.
aprillil õppisime küpsetama
muffineid ja minipitsasid.

foto: Aino Mõttus

Mida uut on kahe kuu
jooksul noortekeskuses toimunud?
Sirje juhendamisel alustasid uued huviringid Põnev
Teadusmaailm (esmaspäeviti
kell 14.00-15.00) ja Loovusring (neljapäeviti kell 16.00-

17.00). Katsetada ja meisterdada saab taimede kasvatamisest eheteni.
Noorte enda initsiatiivil
jätkame öiste üritustega –
pidžaamapeod ja klassiõhtud(ööd).
22. märtsil külastasime
Võru kodutute loomade varjupaika. Kogutud raha eest
viisime kassidele ja koertele
toitu ning rõivaid küljealuseks.
30.-31. märtsil toimus
üle-eestiline projektüritus IT
ÖÖ „Kool on IT“, milles
esmakordselt osales ka Kanepi noortekeskus.
Lõpule jõudis ka noorte
kirjutatud Tervist Edendava
Idee Projekt ehk TEIP. Selle
raames soetasime võimlemismatid, viisime läbi küsitluse selgitamaks välja noorte
toitumis- ja liikumisharjumused, korraldasime huviringides tervisenädalad ning
korraldasime laagri ja perepäeva. Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud konkursil II koha pälvinud
projekt sündis Noorteaktiivi
meeskonna ühistööna. Täna-

Seal näitasime vahetundidel
erinevaid põnevaid füüsikakatseid. Kuigi katsed olid
mõeldud eelkõige algklassidele, meeldisid need kõigile
ja isegi õpetajad vaatasid
huviga. Muuhulgas viisid
Tauno ja Martin läbi ka ühe
ohtlikuma katse, kuid see
õnnestus neil suurepäraselt.
Terve nädala jooksul
viisime väiksemate klasside
vahel läbi erinevaid nuputamisvõistlusi. Neljapäeval
toimus kogu koolipere
haarav stiilipäev, mil kõik
pidid kandma numbriga
riideeset või aksessuaari.
Nädala lõpetasime 5. ja 6.
klassi ühisüritusega, jäädes
koolimajja ööbima. Oli tore
ja lõbus!
ANGELA JA MARI-LIIS

10.-12. klassi arvestuses
I koht Mattias Lail, Tõnis Lilleoja ja Siim Otsus (11. klass)
II koht Kadi Jänes, Helene Leht, Kärt Laine ja Maria Väronen
(11. klass)
III koht 12. klass, kellega koos lõi kaasa ka klassijuhataja Ele
Kõiv.

Tore tüdrukutepäev
27. märtsil toimus Kanepi Gümnaasiumis tüdrukutepäev.
Pärastlõunal alustati 1.-3. klassi tüdrukute Printsesside
Missivõistlusega.
Võistlusel osales kokku 14 tüdrukut. Printsess MISSIKS
Getter Miida Kask, I
printsessiks Merli
Tamm ja II
printsessiks Anette
Emilie Lail. Kõik
võitjad olid 1. klassist, kust ühtlasi oli
ka kõige rohkem
osalejaid – seitse.
foto: Aino Mõttus

Alates veebruari lõpust
juhib Kanepi valla Avatud
Noortekeskust Erle Pärgmäe
Olen lõpetanud noorsootöö eriala Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja töötanud
noorsootöötajana Võrus. Olles ajutiselt tegutsenud teises
valdkonnas, tundsin, et noorsootöö on see, millega soovin
tõeliselt tegeleda. Alates 27.
veebruarist on suur rõõm
töötada Kanepi valla noorte
heaks.
Soovin jätkata traditsiooniliste ürituste korraldamist, sealhulgas koostööd
klassijuhatajate, lapsevanemate – terve kogukonnaga.
Alati on oodatud Teie ettepanekud, ideed ja toetus –
olen pärit teisest maakonnast
ja kohaliku elu-oluga veel
tutvumas.

AINO MÕTTUS,
Kanepi
Gümnaasiumi
huvijuht

KULTUUR /TEATED
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Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi, südamele jõudu ja
mõtetele lendu,eluteel astudes hoogu ja indu!
80
Aasa Meitern
Kanepi alevik
Helju Leib
Kanepi alevik
75
Milvi Ilmas
Kanepi alevik
Eevi Neostus
Põlgaste küla
70
Anni Tomba
Hurmi küla
Helve Konsap
Kanepi alevik
Malle Mürk
Kanepi alevik
Eduard Torbek
Koigera küla
Kaljo Valge
Põlgaste küla
Märt Talv
Põlgaste küla
APRILL
92
Ilse Müürsepp
Magari küla
Hugo Vares
Sõreste küla
89
August Õigus
Kanepi alevik
88
Magda-Eherranda
Teder
Magari küla

86
91
Linda Mandel
Kunda Reiman
Hurmi küla
Heisri küla
84
87
Aime Iisma
Bernhard Külv
Karste küla
Jõgehara küla
Helmi Sikk
Kalju-Johannes Lõo
Kanepi alevik
Rebaste küla
83
Elfriide Ehte
Õie Tiisler
Erastvere küla
Lauri küla
84
Vilma Masso
Olga Paisnik
Erastvere küla
Kanepi alevik
82
83
Vaike Rosenfeldt
Leili Annom
Erastvere küla
Lauri küla
80
82
Aita Kattai
Heli Rajatamm
Erastvere küla
Rebaste küla
75
Lehte Rõivas
Jelizaveta Tiisler
Magari küla
Kanepi alevik
Maimu Tinn
Feliks Edesi
Piigandi küla
Kanepi alevik
Heldur Iisma
Genade Konapljov
Karste küla
Erastvere küla
81
70
Ilme Varik
Tiiu Kreevan
Karste küla
Karste küla
80
Selma Oja
Peetrimõisa küla
MAI
Kaja Oja
96
Koigera küla
Voldemar Hurt
Raimu Meitern
Põlgaste küla
Kanepi alevik
93
70
Aino Kriveler
Lea-Mall Halop
Rebaste küla
Rebaste küla

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

KULTUURIÜRITUSED
aprill-juuni 2012
KANEPI SELTSIMAJAS
28. aprillil 14.00 Kanepi valla Noortekeskuse
KEVADKONTSERT. Draamastuudio etendus
Idiokraatia ehk on see unes või ilmsi. TASUTA.
18. mai 18.00 MÄLUMÄNGUTURNIIR
Hooaja viimane etapp, autasustamine.
19. mai 21.00 TANTSUÕHTU ansambliga VISIIT
15. juuni MEESKOORIDE KONTSERT Jõksi laululaval.
Jälgi reklaami!
23. juuni 19.00 KANEPI JAANISIMMAN ansambel
Vennakese, rahvalikud võistlused, mängud.
Jälgige sündmuste täiendavat infot seltsimaja
kodulehel, kuulutustel.
Lisainfo: Marju Jalas, Kanepi Seltsimaja juhataja
Tel: 5816 3636
PÕLGASTE KULTUURIMAJAS
11. mai kell 21.00 Emadepäevapidu ansambliga
"Svips". Pääse 3 eurot
22. juuni kell 21.00 Jaaniõhtu Põlgaste laululaval.
Üles astuvad taidlejad; Jaanituli; Puhvet;
Südaööl üllatus (10 aastat Põlgaste laululava).
Tantsuks mängib ansambel K.O.I.
Sissepääs prii.
Lisainfo: Asta Puru, Põlgaste kultuurimaja juhataja
Tel: 508 6324

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

2011. aastal sündinud laste ja nende vanemate vastuvõtt
Kevadel, kui loodus tärkab
uuele elule, on Kanepi vallas
traditsiooniks saanud tunnustada eelmisel aastal sündinud lapsi ja nende vanemaid. Seekord toimus pidulik
vastuvõtt 15. aprillil Kanepi

Seltsimajas. Vallavanem
Aivar Luts andis uutele vallakodanikele üle nimelised
lusikad ning soovis vanematele palju jõudu ja rõõme
oma pisipõnnide kasvatamisel. Kaunis kevadpäevas

kõlasid laulud, mis esitaja
Kaupo Torim on loonud oma
lastele mõeldes. Väikesed
peolised olid väga vahvad ja
rõõmsameelsed.

Linetants

sijad, kellega koos oleme
palju esinenud, jõulusid ja
rühma aastapäevi tähistanud,
samuti Vastse-Kuuste ja Otepää tantsurühmad. Eelmisel
aastal jõudsime esimest
korda ka üle-eestilisele
linetantsu-festivalile Pärnumaale. Lõbusa elamuse
pakkus osalemine TeateTantsus, kus koos rahvatantsijatega tundsime end ühtse
tantsuperena. Sel aastal tähistasime oma 3. linetantsu aastapäeva peoga Kanepi seltsimajas. Ühises tantsukeerises
oli üle 60 osaleja. Linetantsu
pidude fenomen on see, et kui
muusika algab, siis täitub
põrand lausa sekunditega.
Kui sa tahad ennast liigutada, siis tule julgelt linetantsu tantsima! Me ootame
sind kolmapäeviti kell 18.3020.00.

3. märtsil 2012
selgitati
KANEPI VALLA
MEISTRID
SUUSATAMISES
alevi staadionil

Kanepi linetantsurühm hakkas koos käima 2009. aasta
veebruarist, kui Marika
Drenkhan võttis julguse
kokku ja hakkas tegutsema
juhendajana. Huvilistest ei
olnud puudus ja nii tantsib
praegu meie rühmas 12 erinevas vanuses tantsuhuvilist. Sellest hooajast alates
käib kord kuus Kanepis uusi
tantse õpetamas ka Tiia Suurtee Tartust.
Miks linetantsuga tegeletakse? See tantsustiil on
muretu ja lihtne ning annab
tohutult head energiat. Linetants pakub võimaluse tantsimiseks erineva muusika saatel, ühendab meelelahutuse ja
treeningu, annab paraja
füüsilise koormuse, arendab
koordinatsiooni ja rütmitunnet ning kõike seda mõnusas seltskonnas.
Mida me teeme? Meie head
sõbrad on Põlgaste linetant-

Kirjutas linetantsija
MERIKE LUTS, vaata ka
http://kanepilinedance.blogs
pot.com

Kertu Kahar Kanepi alevik
Renet Uibo Põlgaste küla
Heili-Maria Oja Kaagna küla
Tihon Volkov Magari küla
Chris-Den Pindek Koigera küla

Õnnitleme vanemaid!

Vabariigi matk
24. veebruaril 2012 toimus
Kanepi vallas esmakordselt
VABARIIGI MATK.
Ürituse eesmärgiks oli
tähistada vabariigi sünnipäevapidu tavapäraselt erinevalt. Peokutse võtsid vastu 20
last, noort ja täiskasvanut.
Matk sai alguse seltsimaja
parklast ning valida oli pikema
– 9-kilomeetrise, ja veidi
lühema raja vahel.Vahepeatus
tehti RMK Erastvere looduskeskuses, kus perenaine Pilvi
kostitas külalisi kringli ja
teega.
MAIKEN KELDU

MARJU JALAS
Foto Ajaringi käsitööringi arhiivist.

MÄRTS
92
Kalju Reedi
Jõgehara küla
89
Aliise Valge
Sõreste küla
Johanna Sõlg
Lauri küla
Salme-Renate Hallap
Erastvere küla
88
Elleonora Vaher
Närapää küla
87
Jekaterina Sarik
Soodoma küla
86
Viktor Laan
Kanepi alevik
84
Leo Parras
Põlgaste küla
Kalju Oinus
Kanepi alevik
Anna Liivamägi
Kaagna küla
83
Marta Hark
Kanepi alevik
82
Roland Palk
Kanepi alevik
Vilma Kaptein
Erastvere küla
Virve-Agneta Kriiva
Erastvere küla

Kõige pisemad läbisid
300 m, parim oli Luisa, 5-6aastastest poistest – Gabriel
Keldu ning 5-6-aastastest
tüdrukutest – Adeliine Lail.
Vanuse kasvades pikenesid ka distantsid. 7-8-aastased läbisid 1 km ning kiireim
oli Sander Rohelpuu. II kohale tuli Taigo Juunior Tuul
ning III kohale Henry
Zoludev.
9-10-aastased läbisid samuti 1 km. Tüdrukute I koht
kuulus Johanna Johasonile,
poiste I koht – Jaan Jalas, II
koht – Karl Kevin Keldu.
11-12-aastased poisid ja
tüdrukud suusatasid 2 km.
Kiireim oli Maria Johanson,
II koha saavutas Lorely Kõrvel ning poistest Jörgen Jõõgre. 13-14-aastaste tüdrukute
hulgas kuulus I koht Keterli
Jõõgrele ning II koht Marie
Rahel Lailile.
15-16-aastased poisid: I
koht Kristajan Pärli, II koht
Karel Keldu.
17-18-aastaste tüdrukute
hulgas oli parim Jane Hiop.
Päeva lõpetasid Sirje
Salundi, Vaike Meesak, Margus Nemvalts ja Maiken
Keldu.
KANEPI VALLA MV
SUUSATAMISES õnnestumise eest tänan Enno Otsust
ja Urmas Kiviranda. Marju
Jalas kirjutas välja diplomid
ja varustas võistlejaid teega.
Auhinnalaua eest hoolitses
vallavalitsus.
Võistluste eestvedaja
MAIKEN KELDU

MÄLESTAME
Gerda Otsus
23.08.1923-15.02.2012
Kanepi alevik
Ülo Leib
20.11.1931-18.02.2012
Kanepi alevik
Eha Gerts
28.02.1941-07.02.2012
Põlgaste küla
Vello Mõistus
09.02.1931-02.03.2012
Magari küla
Linda Pappel
17.05.1927-08.03.2012
Põlgaste küla

Erich Hani
14.09.1928-12.03.2012
Kaagvere küla
Harri Pall
20.02.1933-15.03.2012
Põlgaste küla
Endla Rüütli
16.03.1927-18.03.2012
Kaagvere küla
Helga Põldsepp
24.03.1931-21.03.2012
Jõgehara küla
Vaike Zoludev
08.11.1950-21.03.2012
Põlgaste küla

Kanepi Teataja

Alma Alter
31.01.1922-23.03.2012
Soodoma küla
Ona Runtal
18.07.1945-26.03.2012
Peetrimõisa küla
Viktor Moro
31.03.1953-24.03.2012
Karste küla
Elsa Kongo
24.05.1914-14.04.2012
Jõksi küla
Linda Põder
27.06.1920-15.04.2012
Jõksi küla

Erastveres
Avatud

E-L
TEATED

11-17
P suletud

Toitlustamine • Peolauad • Peielauad
Ruumide rent
Info ja broneerimine tel 797 3325 või 520 1139

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress: Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Reeli Kork, tel 521 9018

KIRBUTURG
KANEPIS GÜMNAASIUMI
SISEÕUEL
06. mail,
10. juunil,
08. juulil,
12. augustil,
09. septembril
Algus alati
kell 10.00
Korraldaja: MTÜ Kanepi Valla
Selts. Info: 505 6297

Järgmine Kanepi Teataja ilmub juunis 2012. Täname
kõiki abilisi ja kaasautoreid. Artiklid ja ettepanekud
Kujundus: Kuhjakurv OÜ
palume saata e-postile ajaleht@kanepi.ee või vallamajja. Trükk: PAAR OÜ Tartus

