JUUNI 2012 • Nr 3 (76) • Hind 0.13 €

Jaanipäeval südamesoojusele mõeldes

HEAD VÕIDUPÜHA
ja toredat jaanipäeva
Kanepi rahvale!
23. juuni hommikul kell 9
toimub Kanepis võidupüha
puhul lillede asetamine vabadussõja ausamba juurde.

Kell 19 algab Jõksi laululava
juures valla jaaniõhtu. Rahvalikus Kanepi Rammumehe
võistluses selgitatakse tuge-

vamad neljas kategoorias.
Kell 21 jätkub pidu simmaniga ansambli Vennakese
seltsis.

Lisainfo: Marju Jalas, Kanepi Seltsimaja juhataja, tel 5816 3636
Meenutus ühest jaanitulest Kantsimäel.

Veidi vähem sajandist on
Eestimaa lõuna- ja põhjaosa
olnud ühtse tervikliku Eesti
Vabariigi osad. Sajand on
küll pikk aeg, aga tänaseni
pole veel inimeste kombestikus – aga ka muudes valdkondades – kadunud liivimaalaste ja eestimaalaste erinevused. Kirjakeeleks võeti
küll põhjaeesti keel, kuid
meie lõunaeesti keel on kindlasti vanem ja arhailisem.
Kaua aega olid tunnetatavad ka erinevused haridusja kultuuriloos, veel enam
inimeste koduses kasvatuses,
teadvuses ja kommetes.
Tänapäeval märkavad seda
paljud teistest riikidest meie
kodupaika saabunud külalised. Ikka öeldakse, et Lõuna-Eesti inimesed on avatumad, rõõmsameelsed, külalislahkemad ja ettevõtlikumad. Need, kes on saatuse
tahtel elanud nii Lõuna- kui
ka Põhja-Eestis, on sageli
„oma piibli“ – kombed ja tavad – kaasa võtnud oma juurtest, kodunt.
Üllatusin nooruses Järvamaal töötades, et sealsed
inimesed olid hoopis teistsugused kui meie omad siin.
Võõrast inimest ei usaldatud
ega võetud nii lihtsalt omaks.
Samas ei antud aga omadelegi kohtudes terekätt – see
ulatati vaid võõrale.
Kui mu isa pärast Stalini
surma Siberist vabaks sai ja
koju saabus, siis esimese
asjana tervitas ta oma väravast sisse astudes kodupinda

– viskas oma Siberis ka kõige
kitsamates oludes alles hoitud vana kaabuloti õhku ja
jälgis õnnelikuna, kuidas see
tema armsale koduõuele
maandus. Astus koputamata
köögiuksest sisse ainsana
kodus olevat tütart 5 aasta
järel koduse hellitusnimega
hüüdes. Ta teadis kindlalt, et
vaatamata tema hallile, peaaegu vööni ulatuvale ja võõraks muutvale hallile habemele, tunneb tütar ta häälest
ära ja kallistab teda kasvõi
ainult mälupildis hoitud isa
hääle peale. Nii muidugi
sündiski.
Mu ema pärines Erastverest, suurest 12-lapselisest
perest. Ta rääkis alati, kuidas
tema ema kohtudes oma õdedega kallistas neid ja kuidas
nad seal Tebane külas Märdil
kodusel aidatrepil koos laulsid ja jututasid. Ka tema tegi
samamoodi. Kohtudes ja
lahkudes kallistati alati üksteist tugevalt. Kunagi ei tea
meist keegi, millal see viimane kallistus võib olla.
Lapsigi kallistati sageli, mitte
ainult kodunt lahkudes,
õnnitledes või koju saabudes
tervitades.
Erinevused põhja ja lõuna
inimestes on ka jutuajamise
alustamises, vestluse hoidmises, emotsionaalses kõnes,
hääletooni muutumises
rõõmsaks, kurvaks, vaikseks,
valjuks - mitte kunagi aga
ükskõikseks ega monotoonseks.
Me kõik tuleme oma

Foto: Aino Mõttus

Gümnaasium tunnustas tublisid noori
Kanepi Gümnaasiumis
on traditsiooniks, et kooliaasta lõpul kutsutakse tublimad õppurid, sportlased
ja aktiivsed noored direktsiooni vastuvõtule. Sellel
aastal oli 23. mail vastuvõtule kutsutud 33 noort.
Paljud kutsutud õpilastest

olid tublid koguni mitmel
alal.
2011/2012 õppeaastal
pälvisid tunnustuse:
Laura Saunamets - parim
naiskõrvalosatäitja maakondlikul kooliteatrite festivalil nooremas vanuserühmas.

Kadri Kalve - I koht Fr. Tuglase kirjandusvõistlusel, I
koht R. Rohu kirjandusvõistlusel, II koht kaitseliidu
korraldatud omaloomingu
võistlusel.
Helene Leht – II koht maakondlikul ajaloo-olümpiaadil, edukas kooli esindamine

maakonna spordivõistlustel.
Getter Miida Kask - Põlvamaa lauluvõistluse “Laulukarussell” II koht. Samal võistlusel esinesid edukalt Kaisa
Kerner ja Linda Rekker.
Tauno Pettai - tubli helitehnik koolis, Tailo Hallap kohusetundliku tegevuse eest

kooliraadios, tubli helitehnik
koolis, Alo Pullmann kohusetundliku tegevuse eest
kooliraadios, kooli esindamise eest aineolümpiaadidel.
Birgit Kaleva - I koht vene
keele lugemispäeval maakonnas. Samal võistlusel
saavutas II koha Angela

lapsepõlvemaalt, kipume aga
oma kombeid jätkama ja
kaasa võtma ka uude elukohta, kohalikke traditsioone
ning nende kujunemise põhjusi mõistmata. Kätlemine
teretamisel on vana hea tava,
isegi nõukogude ajal kätlesid
töömehed hommikul tööle
tulles üksteist.
Kallistus austuse, armastuse, soojuse, sõpruse tunnusena perekonnaliikmete,
sõprade, sugulaste, mõttekaaslaste, aga ka toetuse ja
sõprusavaldusena on meil
hea kombena säilinud. Teadjamees Gunnar Aarma soovitas inimestel üksteist sagedamini kallistada, eriti oma
lähedasi, sõpru ja pereliikmeid, et nendega soojust
jagada. Abikaasat soovitas ta
kallistada lausa igal hommikul ja õhtul, et teineteist
toetada ja elujõudu anda. Nii
me ka teeme. Tartus on Raekoja platsil purskkaevul kallistavad-suudlevad tudengid.
Igal kevadel, suvel ja sügisel
tulevad tudengid, ka linlased
sinna kallistama omade ja
võõrastega, et end ülikoolilinna rõõmsate ja soojade
kodanikena tunda. See on ilus
komme, tehkem seda sagedamini, siis on elu palju
rõõmsam, ehk siis sulavad
kergemini ka kivisemad
südamed!
MILVI HIRVLAANE

Korela.
Eduka esinemise eest
maakonna spordivõistlustel
said tänukirja ja meene Jane
Hiop, Janar Tamm, Tarmo
Teder, Helika Aigro, Sandra Nukk, Kaspar Siimann,
Keimo Vaher, Karl Kevin
Keldu ja Laur Lilleoja. Laur
saavutas II koha ka Kaitseliidu Põlva maleva isamaaliste luuletuste konkursil.
Eduka osalemise eest
rahvusvahelises projektis etwinning ning kooli esindamise eest Küprosel said
tänukirjad Sandra Haar,
Doris Järv, Helena Kukk,
Sixtina Ladva, Maarja
Lattik,
Mari Neissaar,
Eleri Pärna ja Veronika
Vestrik. Linda Jalas –
tänukiri kooli esindamise
eest aineolümpiaadidel
Maakondlikul jalgrattavõistlusel “Vigurivänt 2012”
said meeskondliku II koha
Heili Aavola, Lorely Kõrvel, Carlos-Mathias Vaher
ja Jaan Jalas.
Külalisena osalesid direktsiooni vastuvõtul Kanepi
vallavolikogu esimees Vahur
Tohver ja kooli hoolekogu
esimees Martti Kaleva.
Õpilastele esinesid õpilased Tartu Laste Laulustuudiost Fa-diees.
MERIKE KASTE,
Kanepi Gümnaasiumi
direktor
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Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
17.05.2012 istungi protokollist
Päevakord:
1. Umbusalduse avaldamine
Kuulati: Volikogu esimees Vahur Tohver tegi kokkuvõtte
vallavanema toetuseks esitatud toetusavaldustest, mida oli 354 ja
tegi ettepaneku anda sõnavõttudeks 3 minutit.
Otsustati: anda sõnavõttudeks aega 3 minutit.
Kuulati: Vallavanem Aivar Luts märkis, et volikogu poolt
esitatud süüdistustele on ta vastanud valla ajalehes ja ajalehes
''Koit''. Ennast ma süüdi ei tunnista. Edaspidiseks soovin, et oleks
volikogu liikmete vahel koostöö, sest juhul kui umbusalduse
avaldamine läbi läheb, naasen ma volikogusse ja soovin jätkata
tööd valla arengu jaoks ning tänan kõiki, kes mind toetasid oma
siinolekuga ja andsid toetusallkirju.
Sõnavõtud:
Kuulati: Kanepi kirikuõpetajat Margit Lail märkis, et iga rahvas
on oma valitsejaid väärt. Tahan usaldada täna teie tarkust valikute
tegemisel. On kogunenud asju, millega me rahul ei ole ja ka minu
soov on taastada usk vallavalitsusse. Usk - see on kindel usaldus
millegi vastu, mida ei nähta. Usaldus rajaneb kahe või enama
isiku vahel. Igasugune suhtumine eeldab usaldust. Usaldusest
kaasnevad teod- ja selle vastand on mitteusaldamine
(umbusaldamine) ja reetmine. Tänasel päeval räägime, et ei saa
usaldada, aga mis saab edasi? Kas süüdi on ainult üks pool? Ja
teine pool mitte ? Ilmselt see nii ei ole. Usaldus kahe poole vahel
on vaja uuesti rajada. Et see sild, mis ühendab kahte poolt, ei
kõiguks.
Kuulati: Noortevolikogu esimees Mari Rüütli märkis, et
noortevolikogu ei toeta umbusaldust vallavanema vastu ning ei
ole rahul, miks pööratakse praegu tähelepanu 7 aasta vanustele
probleemidele. Noortevolikogu leiab, et volikogu esimehe poolt
esitatud väited ei ole põhjendaud. Ühtlasi leiame, milleks raisata
inimressurssi, sest aasta pärast on valimised ja siis saaks
otsustada, keda usaldada.
Kuulati: Milvi Hirvlaane märkis, et on alati hinnanud kõrgelt
Kanepi mehemeelt. Õlg-õla kõrval on püütud lahendada kõik
probleemid. Päris palju asju on jäänud selgusetuks - kas siis
seltsimaja ehitus või noortekeskuse ehitus on vale tegu? Kas olete
märganud, et kirikumüürilt on istuvad noored kadunud
noortekeskusesse, kas see on halb? On ju noortevolikogu
moodustamine väga tähtis asi ja noortele on vaja anda head
eeskuju. Umbusaldusega on loodud Kanepile väga halb aura.
Oma koduseid asju peaks ikka kodus arutama, mitte aga
maakonna ajalehe kaudu. Kui teil on täna vähegi mehemeelt, siis
langetate õiglase otsuse, sest Aivar Lutsul on rahva toetus. Ma
olen pettunud, et taoline asi nagu umbusaldamine on tekkinud.
Kuulati: Janis Kukk märkis, et väga oluline on tulevikku
vaatamine. Tulevik ei näi nii helge, tulumaksu laekumise kasv
võrreldes eelmise aasta sama ajaga on ainult 2%. Vallast on
lahkunud 54 inimest, Põlva linnast 60 ja Räpina vallast 54, mis on
aga tunduvalt suuremad omavalitsused kui Kanepi. Miks
lahkuvad inimesed Kanepi vallast?
Kuulati: Arno Kakk märkis, et rahvaarv väheneb kõikides omavalitsustes, see aga ei tähenda, et valda juhitakse halvasti. Julgen
väita, et noortekeskuse ehitus on tähtis - noortes on meie valla
tulevik. Ka mina ei ole nõus, et oma asju arutasime maakonna
lehes. Seda oleks ikka pidanud kodus tegema ja oma valijatega.
Ei ole ühtegi inimest, kes teeks kogu aeg õigeid otsuseid.
Vallavanem Aivar Luts on teinud ikka rohkem õigeid otsuseid kui
valesid. Toetan tema edasist töötamist vallavanemana, kuid ta
peab parandama koostööd volikoguga, allasutuste koostöö kohta
ei oska arvamust anda.
Kuulati: Avo Kruusla märkis, et ei julge väita, kui vallavanemale
umbusaldust avaldame ja uue vallavanema valime, kas siis läheb
asi paremaks. Täna revideerime ajalugu – kultuurimaja ehitus, oli
ju volikogu otsus, seltsimaja ehitus samuti volikogu otsus. Mis
saab homme? Üksjagu inimesi ütleb, et tegite õigesti, teine pool
aga, et tegite väga valesti. Samuti ei pea õigeks, et oma musta
pesu pesime ajalehes, see on inimeste eksitusse viimine, sest nad
ei ole ju kõigi asjadega kursis, sellepärast kaalugem, enne kui
otsuse teeme.
Kuulati: Volikogu esimees Vahur Tohver tegi asjast kokkuvõtte.
Pärast ettekannet tegi Vahur Tohver ettepaneku hääletada
esitatud otsuse eelnõu punktide kaupa.
Vahur Tohver pani hääletusele eelnõu esimese punkti –
„Avaldada umbusaldust Kanepi vallavanemale Aivar Lutsule ja
vabastada Aivar Luts vallavanema ametist. Umbusaldajad heidavad vallavanemale ette maksumaksja raha ebaotstarbekat kasutamist, koostöö puudumist valla allasutustega ning volikoguga,
samuti tehtud otsuseid, milleks pole volikogu andnud oma nõusolekut“.
Hääletamise tulemus: poolt: 7 häält, vastu: 6 häält
Seega võeti vastu otsus avaldada umbusaldust vallavanemale
Aivar Lutsule ja vabastada ta vallavanema ametist.
Vahur Tohver pani hääletusele eelnõu teise punkti – „Maksta
Aivar Lutsule hüvitust 6 kuu ametipalga ulatuses ning hüvitust
kasutamata puhkuse eest seaduses sätestatud ulatuses ja korras“.
Hääletamise tulemus: poolt 13 häält
Vahur Tohver pani hääletamisele eelnõu kolmanda punkti –
''Määrata vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige Aare Plato''
Hääletamise tulemus: 13 poolt häält
Vahur Tohver pani hääletusele eelnõu neljanda punkti – „Viia
läbi vallavanema valimine avaliku konkursi korras“.
Hääletamise tulemus: 13 poolt häält
Vahur Tohver pani hääletamisele eelnõu viienda punkti –
„Ametist vabastatud vallavanemal anda asjaajamine ja vara üle
28. maiks 2012“.
Hääletamise tulemus: 13 poolt häält
Volikogu otsus nr 15 „Umbusalduse avaldamine ja ametist
vabastamine“.
2. Vabatahtliku päästekomando loomisest Kanepis
Kuulati: Päästeameti Põlvamaa piirkonna juhatajat Peeter Tigas
märkis, et 8. mail toimus nõupidamine, kus andsid nõusoleku 9
vabatahtlikku päästjat vabatahtliku päästekomando moodustamiseks Kanepis ja seda juhul, kui võetakse üle olemasolevad
ruumid ja vara.
Volikogu liikmetele tekitasid muret ruumide ülevalpidamine,
sest täpsed kulud ei ole teada, mis valla kanda jäävad. Samuti

tekitas probleeme küsimus, kui ei suudeta üleval pidada, kas on
võimalik Siseministeeriumile ruumid ja vara tagastada.
Siseministeeriumi seisukoht oli, et vara antakse vallale tasuta
50 aastaks kasutada ja sellest 5 aastat tuleb neid ruume sihtotstarbeliselt kasutada, ning juhul, kui ei suudeta üleval pidada,
siis võib ruumid sulgeda aga tagasi anda ei saa. Vald annab vara
tasuta kasutamiseks loodud MTÜ-le.
Ettekandjale esitati palju küsimusi päästjate koolituse ja
õiguste kohta. Koolitused 16 pluss 36 tundi toimuvad riigi kulul,
enne kui ei ole koolitusi läbitud, ei võeta MTÜ-d arvelegi.
Volikogu liikmetele tekitas muret rahastamise vallapoolne
osa.
Rahastamine toimub projektide kaudu ja MTÜ-l on võimalik
osutada rahalisi teenuseid, aga mingi osa jääb kindlasti valla
kanda.
Urmas Kivirand tegi ettepaneku, kui on olemas mehed, kes
tahavad seda tööd teha, tuleks vara vastu võtta ja Kanepis moodustada vabatahtlik päästekomando.
Volikogu otsus nr 16 „Taotlus kinnisasja tasuta võõrandamiseks“.
3. Valla 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Pearaamatupidaja Elsa Sikk tutvustas valla 2011 aasta majandusaruannet.
Finantsist Ülle Kallas tutvustas audiitori aruannet.
13 poolt häälega vastu võtta määrus nr 6 „Kanepi valla 2011.a.
majandusaasta aruande kinnitamine“.
4. Ettevõtluspäeva läbiviimine
Kuulati: Arendusnõunik Enn Ruusmaa märkis, et ettevõtluspäeva
võiks läbi viia septembri lõpus või oktoobri alguses, siis kui
põllutööd on lõpetatud. Peamised esinejad oleksid EAS-ist ja
PRIA-st. Päeva võiks korraldada kas külakeskuses või kellegi
ettevõtja pool. Vallal pole otsest ülesannet ettevõtluse
arendamisel, küll aga tingimuste loomisel ja ettevõtjate
tunnustamisel.
Jaak Kõiv: peaks läbi viima küsitluse, milliseid ettevõtteid on vallas ja millega tegelevad.
Otsustati:
Vallavalitsuse arendusnõunikul ja arengu- ja ettevõtluse
komisjonil esitada augustikuu volikogu istungile:
1. Küsitluse tulemused
2. Ettevõtluspäeva täpne päevakava
3. Kes juhivad ettevõtluspäeva arutelusid?
4. Ettevõtluspäeva rahaline kalkulatsioon.
5. Peremeheta ehitise hõivamise algatamine
Kuulati: Vallasekretär Õie Põder tutvustas otsuse eelnõud, millega algatatakse Hurmi külas peremeheta ridaelamu hõivamine.
Volikogu otsus nr 17 „Peremeheta ehitise hõivamise algatamine“.
6. Suviste noorte töö ja puhkelaagrite korraldamisest vallas
Kuulati: Kanepi Avatud Noortekeskuse juhataja Erle Pärgmäe
andis ülevaate noortekeskuse tegemistest ja noorte suvistest tööja puhkelaagrite korraldamisest.
Moodustatud on kaks õpilasmaleva rühma, millest saavad osa
võtta 13-18 aastased noored. Ühe rühma peale 2 rühmajuhti,
kokku 60 last. Õpilasmalev toimub 1.-22. juunini ja 6.-17.
augustini.
Töötatakse põhiliselt kalmistute korrastamisel, raamatukogudes,
seltsimajas ja koolimajas.
Kuulati: Enn Ruusmaa tegi ettepaneku, et õpilasmalev võiks osaleda Soodoma külakeskuse koristustöödel, kuna seal on hädasti
abikäsi vaja.
Kuulati: Avo Kruusla tegi ettepaneku, et õpilasmalev võiks osaleda valla järvede ümbruste korrastamisel.
Kuulati: Janis Kukk tegi ettepaneku osaleda Kanepi tervisespordiradade korrastamisel.
Otsustati:
1. Võtta teadmiseks esitatud informatsioon ja soovitada õpilasmaleval objektid üle vaadata ja juurde võtta Soodoma külakeskuse ruumide koristamine.
7. Ülevaade kultuuriasutuste tööst ja plaanidest suveks
Kuulati: Kanepi Seltsimaja Marju Jalas andis ülevaate seltsimaja
poolt korraldatavatest üritustest suveperioodil.
Kuulati: Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe Janis
Kuke ettekannet Põlgaste kultuurimaja suviste ürituste kohta,
kuna kultuurimaja juhatajal Asta Purul ei olnud võimalik istungil
osaleda.
Otsustati:
1. Võtta teadmiseks esitatud informatsioon suviste kultuuriürituste kohta
2. Kanepi seltsimajal suurendada koostööd kooli ja raamatukoguga.
8. Turu 4-20 korteri sotsiaaleluruumiks tunnistamine
Volikogu otsus nr 14 „Turu 4-20 korteri sotsiaaleluruumiks
tunnistamine“.
9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
9.1 Peremeheta hoonetest
Avo Kruusla tegi ettepaneku välja segitada peremeheta hooned,
mis asuvad jätkuvalt riigi maal, sest nende lammutamiseks on
võimalik raha taotleda.
Otsustati: Abivallavanemal 15. augustiks välja selgitada peremeheta hooned, mis asuvad jätkuvalt riigi maal ja vajavad lammutamist.
9.2 Vallavanema valimise avaliku konkursi tingimused
Otsustati: Kinnitada vallavanema avaliku konkursi läbiviimise
tingimused.
Konkursi kuulutused avaldada: ajalehes Postimees, Maaleht ja
Koit ning CV keskuses.

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
07.06.2012 istungi protokollist
Vastavalt valla valimiskomisjoni 29.05.2012 otsusele nr 12 on
taastatud volikogu liikme Aivar Lutsu volitused ja lõpetatud teda
asendanud volikogu liikme Mati Kongo volitused Kanepi
Vallavolikogus alates 29.05.2012.
13 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Vallavanema valimise esimene voor
Volikogu esimeest Vahur Tohver tutvustas volikogule vallavanema ametikohale esitatud avaldusi. Üldse on esitatud 4 avaldust.
Kõik avaldused vastavad väljakuulutatud konkursi tingimustele.
Volikogu esimees tutvustas volikogu liikmetele kandideerijate
visioone valla arengu kohta.
Otsustati:
1. Teine voor korraldada 21.06.2012 kell 15.00, kus kuulatakse
kõikide kandidaatide motivatsioonid ning kandidaatide nägemused valla arenguks.
2. Vallavanema valimine toimub 28.06.2012 kell 15.00
3. Kui ükski kandidaat ei saa koosseisu häälte enamust (7 häält),
korraldada enim hääli saanud kahe kandidaadi vahel hääletamise
teine voor.
2. Ülevaade pooleliolevatest projektidest
Vallavanema asendajat Aare Plato märkis, et ülevaate andmine
pooleliolevatest projektidest on vajalik sellepärast, et on vaja
koostada valla eelarve strateegia ning on vajalik planeerida
projektide elluviimise ajaline järjestus, et valla eelarves oleksid
omafinatseeringuteks vastavad vahendid ja vald ei satuks
majanduslikesse raskustesse. Küsimust on eelnevalt arutatud
eelarve- ja majanduskomisjonis.
Vallavalitsuse arendusnõunik Enn Ruusmaa andis põhjaliku
ülevaate pooleliolevatest projektidest:
1) Kanepi noortekeskuse rajamine
Siseministeeriumi 13.01.2012 kiri nr 14-1.2/310-2 toetab põhimõtteliselt noortekeskuse rajamist Kanepi Gümnaasiumi
ruumidesse.
Kanepi Vallavolikogu 26.01.2012 istungi protokoll nr 1-1.1/1
Päevakorrapunkt 5 - Noortekeskuse ehitamisest
Otsustati: 11 poolthäälega nõustuda noortekeskuse ehitamisega
Kanepi Gümnaasiumi hoonesse.
2)Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus
3)Põlgaste asula vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus
4)Kanepi-Põlgaste kergliiklustee ehitus
Finantsist Ülle Kallas märkis, et eelarve- ja majanduskomisjonis
arutati projektide elluviimise ajalist järjestust, et ei tekiks
omafinatseeringute teostamisel vallal majanduslikke raskusi.
Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsiooni projekt 2012.a;
Põlgaste küla vee- ja kanalisatsiooni projekt 2013;
Kanepi Noortekeskuse projekt 2014. a.
3. Vallavanema asendaja töötasu määramine
Volikogu esimees Vahur Tohver tutvustas otsuse eelnõud vallavanema asendajale töötasu määramisest. Võeti vastu volikogu
otsus nr 19 „Vallavanema asendajale töötasu määramine“.
4. Volituse andmine
Volikogu otsus nr 20 “Volituse andmine”.
5. Vallavara võõrandamine
Volikogu esimees Vahur Tohver märkis, et VAPRA kinnistut on
püütud kahel korral müüa suulise enampakkumise korras, kuid
huvilisi ei ole olnud. Vallavara valitsemise kord võimaldab müüa
kinnistu otsustuskorras, kui enampakkumise korras müük ei ole
õnnestunud. Volikogule on laekunud 2 avaldust.
Otsustati: Võõrandada otsustuskorras kinnistu VAPRA 11 000
euro eest Kersti Vähile. Volikogu otsus nr 21 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras“.
6. Vallavalitsuse infotund
Vallavanema asendaja Aare Plato andis ülevaate Kanepi vabatahtliku päästekomando asutamisest. MTÜ asutamiskoosolek on
toimunud, eestvedajad- huvilised on olemas. Juba peaksid toimuma liikmetele esimesed õppepäevad.
Praegu tegeleb vallavalitsus valla eelarve strateegia koostamisega. Allasutustele on vastavad kirjad saadetud. Enne jaanipäeva
peaksime sellega valmis saama.
Abivallavanem Olev Pärna märkis, et päästeameti hoones on
elektrileke, vallavalitsus on kohale kutsunud käidukorraldaja, kes
peaks vea leidma. Õnneks vallavalitsus ei pea selle elektrilekke
eest maksma, kuna maja ei ole juriidiliselt veel üle antud vallale.
Vallasekretär Õie Põder andis vastuse eelmisel volikogul esitatud
küsimusele seoses sotsiaalkorteriga.
Võtta teadmiseks esitatud informatsioon.
7. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
7.1 Hõbemäe kinnistu võõrandamine
Volikogu esimeest Vahur Tohver teatas, et vald on pärimise teel
omandanud Hõbemäe kinnistu asukohaga Soodoma küla. Mida
sellega teha - kas panna müüki või anda rendile?
Otsustati:
võõrandada Hõbemäe kinnistu suulise enampakkumise korras
alghinnaga 15 000 eurot. Vastu võtta otsus nr 22 „Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise korras“.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda
valla veebilehel www.kanepi.ee-dokumendiregister,
valla raamatukogudes ja vallamaja infotahvlil Turu põik 1

MTÜ Kanepi Valla Selts koos Kanepi vallavalitsusega kuulutab välja 2012. aasta

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

Ilusat kodukaunistamise suve!
Lisainfo: Aid ja Kodole kauplus Kanepis
e-post: kanepiselts@hot.ee ja tel 5090686
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Kanepi naiste käsitöö traditsioon on kakssada aastat
vana. Siis polegi nii ebatavaline, kui Kanepi hakkajad naised tahtsid puutööga tegelema hakata. Pisikesest ideest sai suur asi.
Kokkuleppel Kanepi kooliga
tuldi kokku puutöö klassi ja
Urmas Kivirand oli lahkelt
nõus aitama.
Märtsikuu esmaspäeval
uksest sisse astudes oli ruumis küll müra, tolmu ja
vingu, aga hirmus asjalikud
naised tööpingi taga. Juttu
ajades läksid näod naerule ja
müra vaibudes sai pikemalt
kuulda, mis tehtud ja mis
teoksil.
Lilian puhastas vana imeilusat talukappi, millel oli
ilus pressitud tammeleht
peal. „ Eelmise asja, kummuti, sain Pärnust, selle kapi
Tallinnast. Alguses oli see
päris kole, pruuni põrandavärvi all, praegu on juba üsna
kena. Tegevus käib nii, et
vana värv liivapaberiga maha, hilisem peitsimine vahaga, lakki ei taha üldse panna.
Kuskilt otsin veel antiiksed,
messingist sangad uksele.
Praegu on umbes 40 tundi
tööd selle kallal tehtud, olen
vast poole peal.”
Sirje tegeles vana peeglikapiga, võttis valget värvi
maha. Sahtlid olid juba valmis. Vana armas peeglikapp
saab klaasi peale ja klaasist

Omaalgatuslik puutööring Kanepis

lükanduksed ka. Sirjel on
suur kontoritool ära parandatud: „See oli meil kodus
arvutitoolina kasutusel, vana
küll, aga nii mõnus ja mugav
oli, kuid läks katki. Nüüd on
vanast uus saanud .”
Riina nägi internetis puidust sallinõela ja tegigi ise
sellise valmis, oli palju lihvimist jämeda ja peenikese
liivapaberiga. Käsisaega saagis rõnga välja ja esimest
korda õppis tikksaega lõikama. „Jõudsin ka vana tooli
korda teha, meil on 60-aastatest 3 tooli. Katsin tooli uue
istmekattega, tuli klambritega kinni panna ja siis
pingesse. Sügiseks ootab vanaegne kirst.”
Rita teeb samuti puidust
nõelu, 2 väikest 2 suurt. „Ma

koon ise sallid ja sinna igasugune nõel ei sobi. Metallvindilõikajaga sai puupulgast ümarik pulk lõigatud ja
nüüd hakkan lihvima. Tegin
veel pitsa jaoks spetsiaalse
kasepuust lõikelaua. Tahaks
veel nii palju teha ja 2 tundi
läheb nii ruttu. Rahvas siin on
hästi mõnus ja nii lõõgastav
pärast tööd. Ma käin ikka
seltskonna pärast ka!” Rital
on veel pooleli vana kellakapp, millest ta tahab seinale
riiuli teha.
Kristeli ees on vana mõisaaegne veranda uks. Olla
aastaid räästa all seisnud, aga
siiamaani peab puit vastu.
Uks on tükkideks lahti võetud ja puhastamine käib. Peal
on kaks kihti värvi, mis on
vaja maha lihvida. Kristelil

on see ka juba kolmas töö.
Vanaegsed toolid ja kirst on
korda tehtud, väikesest puukastist sai ravimikast.
Eneli asjatab nagu päris
puutöömees, teeb suurt taignarulli. Ütleb, et pole varem
treimisega tegelenud. Teised
kiidavad, et see on juba väga
tasemel töö. Valmis on
saanud 3 pildiraami ja ta
plaanib veel teha suguvõsa
vappi. Eneli räägib huvitava
loo perekonna ajaloost, esivanemate juured viivad Karjalasse.
Kiiri kohta ütleb Urmas,
et kõige parem õpilane, nii
huvitavad ideed ja tal on väga
hea käsi. Kiiri teeb lippidega
lillepostamenti kolme lille
jaoks. Alustas nullist pihta,
valmis detailid mõtleb linaõliga peitsida, et tuleks läbipaistva puidu värvi, see toob
tekstuuri hästi välja. Kiiri on
peale talusildi jõudnud veel
saunale ja saekaatrile sildi
teha. Ütleb, et pole varem
kunagi puutöömasinaid kasutanud, täiesti uus kogemus,
ka liivapaberiga pole midagi
teinud. Kiiri räägib tulevikuplaanidena suurest pildiraamist, vanast kirstust ja
kapist. Tööd jätkub lõputult.
„Kui selline võimalus avanes, siis olin kohe hakkamas.

Väga super-lahe, hästi vajalik. Olen käsitööringides
käinud, aga puutöö on täiesti
võõras ja uus. Nagu rohkem
meestetöö, aga väga meeldib!”
Kaja käes on üks jändrik
puutükk, mida ta parasjagu
puhastab. Mis sellest saab, ta
veel ei tea, aga omapärane
vigur on. Kaja eelmine töö oli
hoopis metallitöö. Tegi kamina ette vasest kattevõre:
lõikas vaskplekist ketaslõikuriga välja ja tegi metallkaunistused. Lapselapsele sai
ilus pulkadega nukuvoodi
valmis, otsad olid olemas.
„Käsisae teritamise õppisin
ära. Iga tund olen olnud ja iga
kord saan midagi uut teada.
Plaanide otsasaamise hirmugi ei ole: järgmiseks korraks juba mõte ja siis veel ja
veel… saapasulane on kavas.
Kodus on ikka mõned vanad
asjad alles jäänud. Näiteks
vedeles üks lauaplaat, igasugu asju peale valatud, tegin
puhtaks ja madalad jalad alla,
väga uhke nüüd.”
Maili nimetab taburetti,
kalakujulist lõikelauda, väga
ilusat Apteegi tänava silti ja
unistab mõisaaegse diivani
taastamisest, väites küll, et
ise ei julge seda vist ette võtta. Siis on tal veel üks seinapilt plaanis, üraski poolt
kahjustatud lauatükk on päris
huvitav alus selleks. Maili
ütleb, et see ring väga meel-

Rahvusvahelised projektid Kanepi Gümnaasiumis
Lõppevat õppeaastat Kanepi
Gümnaasiumis ilmestas rahvusvaheline projektitöö. Projektidega alustamiseks on
ideaalne Sõpruskoolid Euroopas alaprogramm eTwinning. ETwinning on Euroopa
koolide vaheline internetipõhine koostöö, kus läbi
internetiportaali on võimalik
luua õpilastevahelisi suhteid
erinevate riikide vahel. See
on tegelikult kõige lihtsam
võimalus haridusasutustele,
alustamaks rahvusvahelisi
projekte.
Loodusprojekt
9. klass tegutses terve õppeaasta kestvas bioloogia projektis Natural Curiosities,
kus osales 5 partnerriiki:
Suurbritannia, Malta, Holland, Prantsusmaa ja meie.
Igaks veerandiks jagus üks
teema: keskkond, loomad,
taimed, inimene. Põhiline
eesmärk oli püstitada endale
uurimusküsimus Miks?, edasi surfata netiavarustes ja
leida sellel küsimusele vastus. Iga väike uurimus lõppes
esitlusega. Kogu tegevus
toimus meeskonnatööna, kus
õpilased pidid üksteist aitama – ja mitte ainult ainevaldkonnas, vaid ka arvutialastes teadmistes. Samuti oli
oluline suhelda projektikeskkonnas, esitada oma
tulemusi ja tutvuda partnerriikide uurimustega. Meie
laste esitlused vaimustasid
Hollandi õpetajat, kes tunnustas ja kiitis meid ning
kasutas meie esitlusi oma

bioloogiatundides. Projekti
lõpetamine toimus lausa
viimastel koolipäevadel ja
nüüd püüame taotleda sellele
projektile rahvusvahelist
kvaliteedimärki. Meie Prantsuse partner juba tunnistati
selle vääriliseks. Positiivne
oli, et projektis osales terve
klass. Tagasiside näitas, et
projektitunde peeti väga kasulikuks ja teistmoodi õppevormiks inglise keele tunnis.
Projektõpe gümnaasiumis
10. klassi õppekavasse otsustas Kanepi Gümnaasium
lisada projektõppetunni inglise keele baasil. Projektis
Discover digital world and
safety osalevad veel Prantsusmaa, Itaalia ja Küpros.
Projekti eesmärk oli uurida
nelja riigi õpilaste teadmisi
internetiturvalisusest. Selleks küsitleti igas riigis 100
õpilast ja valmistati ette
statistiline analüüs. Projekti
käigus õpiti, kuidas viia läbi
küsitlust, analüüsida saadud
andmeid ning esitada need
aruandena.
Õpilasvahetuse kaudu Vahemere äärde – hämmastav
ja omapärane Küpros
ETwinning ei ole nn mobiilsusprojekt, kuid meie projektipartner Küpros algatas
õpilasvahetuse Küpros-Eesti. Nii külastasidki kaheksa
10. klassi tüdrukut ja kaks
õpetajat aprilli lõpus Küprost
– suuruselt kolmandat saart
Vahemeres. Meid võõrustas
pealinnas Nicosias asuv

Kykkose Lütseum. Vastuvõtt
oli väga külalislahke, meie
õpilaste peremajutus suurepäraselt korraldatud. Kuue
päeva sisse mahtus tihe
projektitöö, väljasõidud mägedesse ja mere äärde ning
pealinnaekskursioon. Küproslased ise peavad kevadet
kõige ilusamaks ajaks, sest
igal pool on rohelust ja kõik
on õitsemas. Kesksuveks
„kõrbeb“ kõik ära ja kuumus
tõuseb kuni 40 kraadini.
Kykkose Lütseumis esitasime vastastikku oma
projektitulemused ja valmistasime ette järgmise projektietapi. Kahe riigi tulemuste
võrdlus näitas, et 14-18aastased noored on teadlikud
interneti kasutamise ohtudest
ja kahjuks nendega ka kokku
puutunud. Tutvustasime Eestit, Põlva maakonda, Kanepit
ja Eesti haridussüsteemi.
Kuulasime ja vaatasime
küproslaste esitlusi, võtsime
koos oma võõrustajatega osa
nende tavalistest ainetundidest ja saime aimu Küprose
koolikorraldusest, mis vägaväga erineb Eesti omast.
Koolipäev Kykkose Lütseumis algab kell 7.30 ja lõpeb
13.00. Koolis on umbes 500
õpilast ja 60 õpetajat. Pärastlõunased tunnid on eraõpe,
mis toimuvad lastevanemate
kulul ja valikul.
Ringkäigul mööda koolikompleksi jäid silma siseõued ja mandariinipuud,
mille oranžid viljad lausa
kutsusid kätt sirutama. Pikad
seinaääred olid täis kunsti-

15. mail Kanepi
Gümnaasiumi staadionil
toimunud maakondlikul
laste jalgrattavõistlusel
"Vigurivänt 2012" tuli
võistkondlikus arvestuses
II kohale Kanepi
Gümnaasiumi 4. klassi
võistkond koosseisus Lorely
Kõrvel, Heili Aavola, Jaan
Jalas ja Carlos-Mathias
Vaher.
Tekst ja foto: AINO MÕTTUS

projekte, aga ka graffitit. Nii
õpilaste kui ka õpetajate
hulgas valitses vaba ja sundimatu õhkkond. Hilinemisest
ei tehtud suurt numbrit ja
koolikord erines meie omast.
Samas olid kõik väga sõbralikud ja abivalmid ning
soovisid meiega pidevalt
vestelda. Hoolimata soojast
ilmast, armastasid kohalikud
varjus olla ja vaatasid imestunult ”päikesenäljas” eestlasi. Tantsuõpetuse tunnis
õppisime algupärast küprose
tantsu ja kuulasime rahvamuusikakontserti, rahvariietes tüdrukud pakkusid
meile tradistioonilist küprose
saia oliividega.
Ekskursioon Nicosia vanalinnas viis meid esimest
korda kokku Küprose traagilise hilisajalooga. Alates
1974. aasta Türgi invasioonist on linn nn rohelise
joonega pooleks jagatud,
seda peavad oma pealinnaks
nii Küprose Vabariik kui ka
Põhja-Küprose Türgi Vabariik. Järgmisel päeval viidi
meid vaatama Famagusta
”surnud” linna. Türgi sissetungimise hirmus linn evakueeriti ja elanikud lootsid
peagi tagasi pöörduda, kuid
okupatsioon jäi kestma. Nii
seisavad praegu ümberkukkumise äärel kõrghooned,
elamud, äri- ja kaubanduskeskused, hotellid. Vaateplatvorm piiri lähedal võimaldab oma silmaga näha

selle endise uhkeima mereäärse kuurortlinna hääbumist. Küpros on pöördunud
abi saamiseks EL ja ÜRO
poole, kuid siiani on probleem lahendamata.
Nicosiast, mida kohalik
kreekakeelne kogukond kutsub Lefkosiaks, jääb meelde
iidne ajalugu suurejooneliste
ehitiste ja kirikutega, mis
osaliselt on veel 1974. aaasta
traagiliste sündmuste järel
taastamata – samas annavad
restaureeritud ja uhked peapiiskopi kirik ning residents
aimu endisaja hiilgusest.
Ootamatult linna parki jalutama sattudes tundsime ennast nagu botaanikaaias, kus
ümberringi kasvasid eksootilised puud ja põõsad.
Päev Troodose mäestikus
oli tõeline suurejooneline
elamus meie tasaselt Eestimaalt saabunutele. Küprose
kõrgeim mäetipp on Olümpos (1952 m). Punaste
Külade piirkonna nimi on
tulnud punaka viljaka mullaga pinnasest ja seal kasvavad Küprose suured ja
magusad kartulid. Käes oligi
kartulivõtu aeg, mis meid
aprillikuus väga hämmastas.
Tee lookles pidevalt ülespoole ning ette või taha
vaadates olid need serpentiinina kulgevad teed mäekülgedel päris kõhedakstegevad. Kõikjal paistsid
tagasilõigatud viinamarjaistandused. Mägikülad näita-

dib. Urmas aitab ja oskab nõu
anda, nii tänuväärt, et ta selle
asjaga tegeleb. Maili arvab, et
ring on end igati õigus-tanud
ja loodab, et sügisel tullakse
uuesti kokku. Ülle oli esimest
korda kohal. „Mind võlusid
sallinõelad ja tulingi
vaatama, kuidas neid
tehakse. Juba ammu on mind
huvitanud igasugused restaureerimisasjad, kodus on vanaaegne öökapp ja voodi 5060-aastatest. Nukuvoodi
oleks ka ilus asi.” Mõtted
hakkavad peas keerlema ja
tekib kohe tahtmine ise
tegutsema hakata.
Urmas kiidab kõiki naisi
ja arvab, et väga väärt algatus. Naised saavad kodust
välja ja see on ka pisut
teistmoodi toimetamine.
„Materjalid ja peitsid otsitakse ise, võetakse asjad
kaasa ja siis mõtleme koos,
kuidas midagi teha. Inimesed
tulevad oma ideedega kohale
ja nakatavad niimoodi teisigi.
Iga korraga õpin ma ise ka
midagi juurde ja mõndagi
saan tunnis kasutada.”
See on uskumatu, mida
kõike on naised teinud ja
missugused ideed teostust
leiavad. Vanad asjad saavad
elu sisse ja uue kasutuse.
Kõikidel asjadel on oma
lood, millest võib ajalugu
kokku panna.
MERIKE LUTS
sid end meie jaoks harjumatus ilus, kõrvuti kivid ja
palmid. Käsitöökülad on
kuulsad hõbeehete ja pitsikudujate poolest
Eriline mägikülade piirkond on Galata-Kakopetria,
kus on palju vanu ajaloolisi
kristlikke hooneid ja mälestusmärke. Külastasime ühte
kümnest UNESCO kultuuripärandi hulka kuuluvast
bütsantsi kirikust Küprose
saarel, kus on õnnestunud
säilitatada kiriku nikerdustega sisepaneelid, puitistmed
ja ikoonid.
Väga meeldejääv oli päev
mereääres kuurortlinnas Protaras. Bussisõit sinna kulges
lõbusalt naerdes ja üksteise
seltskonda nautides. Meri oli
rohekassinine ja lausa kutsus
ujuma, kuigi küproslased
pidasid nii vett kui ilma
külmaks. Õhutemeratuur –
umbes 24 kraadi – ei takistanud ujuma minemast vähemalt õpetajaid, kes me olime
peaaegu ainukesed vees.
Imeilus liivarand ja rannaäärne promenaad on tipphooajal rahvast pilgeni täis
turismimagnet.
Saime Küprosel väga
vahva esimese kogemuse
õpilasvahetusest. Peredes
elamine võimaldas
palju
rohkem kohalikust elustolust teada saada. Kas või
näiteks seda, et Küprosel ei
ole vesi nii endastmõistetav
kui meil. Igal pool ringi sõites
võis katusel näha suuri paake
veetagavaradega. Raskematel aegadel püütakse merevett
soolast puhastada ja paljud
käivad ajal, mil valitseb veepuudus, ka igapäevast vett
suurte kanistritega ostmas.
Kõik osalejad said palju
inglise keeles suhelda, leidsid endale uusi sõpru ja juba
mõeldi ka uute kohtumiste
peale. Kanepi Gümnaasium
võtab Küprose õpilased vastu
augusti lõpus, mil me püüame pakkuda neile samasugust kultuurielamust ning
näidata külalistele meie ilusat
Eestimaad ja Kanepit.
MERIKE LUTS,
Kanepi Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja
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Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi, südamele jõudu ja
mõtetele lendu,eluteel astudes hoogu ja indu!
JUUNI
90
Hilda-Miralda
Talomees
Piigandi küla
Armilda
Kuznetsova
Hurmi küla
89
Gabriele Tagel
Kooraste küla
85
Valentine Ojaste
Kanepi alevik
Erika Saga
Kanepi alevik
Meldi Ilves
Erastvere küla
84
Voldemar Kiilo
Kanepi alevik
Kaljo Viss
Erastvere küla
Aino Rootslane
Kanepi alevik
83
Aliidia Soo
Koigera küla
82
Arella Jostov
Jõgehara küla
80
Asta Všivtseva
Kaagvere küla
Õie Korts
Koigera küla

70
Milvi Kaste
Soodoma küla
Vaike Villemson
Kooraste küla
Elli Vesi
Põlgaste küla
Arri Haavapuu
Põlgaste küla
JUULI
92
Leida Jakobson
Peetrimõisa küla
90
Koidula Viiding
Kooraste küla
89
Salme Kõiv
Erastvere küla
88
Heida Uibo
Kanepi alevik
87
Loreida Hurt
Põlgaste küla
86
Karl Sisask
Kooraste küla
85
Erich Lõhmus
Põlgaste küla
Leida Kuhi
Kanepi alevik
Helju Normet
Magari küla

Herta Tamm
Sõreste küla
84
Nikolai Paisnik
Kanepi alevik
Asta Õigus
Kanepi alevik
80
Helve Püvi
Koigera küla
Hilda-Armilde
Reitkam
Kanepi alevik
Helmi Mõistus
Magari küla
Vello Kivi
Peetrimõisa küla
75
Õie Jaanisk
Erastvere küla
Maria Drenkhan
Kanepi alevik
70
Silvi Ilm
Kanepi alevik
Hilda Ahman
Heisri küla
Elvi Valgemäe
Kanepi alevik
AUGUST
93
Kaja Kirsipuu
Rebaste küla
92
Evi Lepik
Soodoma küla

88
Koidula Länik
Kaagvere küla
Erika Sisask
Heisri küla
Valve Leis
Hurmi küla
87
Ilse Kõiv
Põlgaste küla
86
Laine Suvi
Kanepi alevik
83
Leo Lõhmus
Varbuse küla
81
Virve Torop
Kanepi alevik
Tiiu Kool
Kaagvere küla
Helvi Braks
Kanepi alevik
75
Leida Valge
Kanepi alevik
70
Ivi-Astrid
Raudnagel
Põlgaste küla

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

Vastsündinud
vallakodanikud

Kutse

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

Laureen Kubi Kanepi alevik
Karl Kohva Erastvere küla
Kaur Robin Sarnit Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!

Selgusid Kanepi
mälumängumeistrid
Alates eelmise aasta veebruarist kogunesid Kanepi mälumänguhuvilised reede õhtuti
korra kuus seltsimajja. Julgeid
teadmistehimulisi võistkondi oli
kokku kolm: „Apteegi Jüri“, „Tiina
ja pojad“ ja „Paus“. Kõik neli aset
leidnud etappi möödusid meeleolukalt ja sõbralikult. Küsimusi
leidus erinevatest valdkondadest. Hooaja võitjaks osutus
võistkond „Paus“, kellele järgnesid „Tiina ja pojad“ ning
kolmandaks tuli võistkond „Apteegi Jüri“. Veelkord suured
tänud kõigile osalejatele.
Mälumänguturniir alustab taas
sügisel, lisaks senistele võistkondadele on oodatud ka uued
mälumänguhuvilised.
MARI JALAS,
Kanepi Seltsimaja juhataja

Mitmed kutseõppeasutused on avanud õppegrupid täiskasvanutele programmi KUTSE raames.
Soovid omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud
inimeste grupis? Siin on sulle abiks programm KUTSE!
2012. aastal on 180 25-aastast või vanemat õppurit omandamas
kuts-eharidust eraldi õpperühmades 7 kutseõppeasutuses üle Eesti.
Mitmed õppeasutused on valmis samuti õppegruppe avama just
küpsemale õppijale. Seda võimalust saad kasutada, kui Sinu hariduse
omandamine jäi aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni, kuid
nüüd oled motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni
omandamise – samas ei soovi Sa asuda tavaõppesse koos noortega.
Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega ühes grupis oleks
meelepärasem? Programmi alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem
sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötuse staatus. Oluline on
vaid tahe õppimiseks.
Endiselt on programmi KUTSE raames võimalik jätkata varem
alustatud õpinguid.
Kui oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses ning
tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm KUTSE just Sinule!
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine
mõistlikum kui õppimine ning praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud?
Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus
siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis ja
ajavahemikus 01.01.2000-01.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole olulised. Huvi korral pöördu kutsekooli, kus sooviksid oma õpinguid jätkata.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul võimalik
taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustus ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse
Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka
telefonil 735 0382 ja e-posti teel
aivi.virma@hm.ee või jatkukutse
@hm.ee

Võidupüha ja jaanituli
23. juuni hommikul kell 9.00 toimub
võidupüha puhul lillede asetamine
vabadussõja ausamba juurde.
Kell 19.00 algab Jõksi laululava
juures rahvalik Kanepi Rammumehe võistlus. Jõukatsumised toimuvad neljas kategoorias: täiskasvanud mehed, naised ning lapsed
allamõõdu ja ülemõõdu
Täiskasvanutele kavas:
- pakkude hoidmine (suured puupakud) - ratta kantimine - kivi heitmine -vägikaika vedamine - sangpommi tõstmine
Lastele: - kiviviskamine - vägikaika
vedamine - pakuveeretamine. Lisaks auhind parimale kaasaelajale.
Kell 21.00 algab Kanepi jaanisimman koos ansambliga Vennakese.
25. juulil kell 21.00 etendus
TULEST VIIDUD Jõksi laululaval
11. augustil Traditsiooniline Kanepi
valla perepäev Kanepi spordiplatsil. Päev täis tegevusi ja tralli
kõigile!
Lisainfo: Marju Jalas, Kanepi Seltsimaja juhataja, tel 5816 3636

20. juuni

Aksel Mark 99
Räpina Aianduskoolis toimuvad 2012. aasta suvel
järgmised koolitused:
26.-27. juuni
kell 9.00 Puittaimede suvine kujundamine
16 tundi TASUTA
20. juuli
kell 10.00 Päevaliiliad jt koduaia lilled (OÜ Aiasõbras)
8 tundi 30 €
22.- 23.august
kell 9.00
Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tunnistuse
saamiseks ja pikendamiseks) 16 tundi TASUTA
NB! UUS!
25.-29. juuni õppepäevade suvenädal:
E, 25.juunil kell 9.00-14.00
Vähetuntud suvelilled ja nende kasvatamine
(6h) 15 €
T, 26.juunil kell 9.00-12.00
Ehte- ja käsitöökarbid (4h) 10 €
kell 13.00-16.00
Ribatehnikas kaardid (4h) 10 €
K, 27.juuni kell 9.00-12.00
Fruktodisain (algõpe) (4h) 12 €
kell 15.00-17.30
Suvelilled lõuendil I osa (3h) 9 €
N, 28.juunil kell 9.00-14.00
Köögiviljad haljastustaimedena (6h) 15 €
(kellaaeg võib muutuda)
kell 15.00-17.00
Suvelilled lõuendil II osa (3h) 9 €
R, 29.juuni kell 9.30-14.00
Floristide tootekoolitus „Erinevad traatpunutised seades“ (6h ) 25 €
Osalejate arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine koolitusele
lõpetatakse kohtade täitumisel. Soodustus kahel või enamal õppepäeval osalemiseks neile, kes on
koolitustele registreerunud vähemalt kolm tööpäeva enne õppepäeva algust.
Täpsem info ja registreerimine: www.aianduskool.ee või helistada 796
1549; 5346 1209.

Foto Ajaringi käsitööringi arhiivist.
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Lugupeetavat Kanepi
kihelkonnakooli kuulsat
kasvandikku ja nobedat
sulemeest
õnnitleb ja soovib käbedat
astumist suve alguse eel
üle 100 aasta läve!
Kodukandi
rahva nimel:
Milvi
Hirvlaane

Spordipäev tõi platsile ka järgmisel
sügisel kooliteed alustajad
Selle kevade eelviimasel koolipäeval toimus Kanepi Gümnaasiumi staadionil järjekordne spordipäev. Tegemist oli
esimesele kooliastmele suunatud üritusega, kuhu esmakordselt
kutsuti ka sügisel kooli tulevad lapsed.
Ettevalmistused spordipäevaks algasid varakult. Iga õpilane
mõõtis oma pikkust – nii saadi endale sobiv särk. Siinkohal tänud
Kanepi vallavalitsusele toetuse eest.
Saabuski esmaspäeva hommik. Klassidele oma särgid jagatud, koguneti staadionile. Sinised, punased, kollased, oranžid ja
kirjud alustasid meeleolu tekitava Mehhiko lainega. Sooja saamiseks sai iga laps joosta ja kõndida 600 m. Järgnes tavapärasest teistsugune võimlemine ja laste rühmadesse jagamine.
Kuna võitjaid ei selgitatud ja kaotajaid ka mitte, olid kõik, kes
ülesannetega hakkama said, esikohal.
Elevust tekitas 70 lapse vaheline jalgpall ja karkudega käimine. Päeva parimaks osaks kujunes köievedu klasside kaupa.
Võtmesõnaks oli koostöö võistkonna sees ja see õnnestus kõige
paremini 3. klassi segavõistkonnal koos koolieelikutega. Kiitus
Annele, Karinile, Helgile, Heljele, Margusele ja Maikenile, kes
julgesid köiest haarata.
Kohtumiseni sügisesel spordipäeval.
MAIKEN KELDU

Suveüritused
Põlgastes
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.
21. juuli kell 17.00
Sportlik perepäev Põlgastes Päev lõpeb ühises tantsuringis ans
Vana Kallim saatel.
Lisainfo: Asta Puru, Põlgaste kultuurimaja juhataja, tel 508 6324

Erastveres
Avatud

E-L

MÄLESTAME
Vambola Allas
18.10.1935-27.04.2012
Peetrimõisa küla
Anton Seppik
28.07.1943-30.04.2012
Erastvere küla

TEATED

Elsbeth Sikk
18.10.1918-01.06.2012
Soodoma küla
Helve Püvi
09.07.1932-13.06.2012
Koigera küla

Kanepi Teataja

11-19
P suletud

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

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Järgmine Kanepi Teataja ilmub augustis 2012. Täname
Toimetuse aadress: Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa. kõiki abilisi ja kaasautoreid. Artiklid ja ettepanekud
Toimetaja: Reeli Kork, tel 521 9018
palume saata e-postile ajaleht@kanepi.ee või vallamajja.
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