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Kaunist jaanipäeva!
Suvepuhkus alaku!
Imeilus kevad kaunistab loodust. On
aeg kooliaastast kokkuvõtteid teha. Ja
taas tõdeme, et kooliaasta möödus imekiiresti ja põnevalt. Meil toimus väga
palju erinevaid ettevõtmisi, saime tunnustust mitmelt alalt. Koolielu argirutiini hajutas osalemine arvukates projektides.
Iga klass sai osaleda KIKi poolt rahastatud loodushariduslikus õppeprogrammis. Nii käidi Pokumaal, Järvemuuseumis, AHHAA Teaduskeskuses, Tartu
Loodusmajas, Kauksi, Pähni ja Soomaa
looduskeskustes, Elistvere loomapargis,
lodjaga Emajõel, Tallinnas Energia Avastuskeskuses. Loodusprojektide eesmärk
on anda võimalus õpilastele tutvuda erinevate loodus- ja keskkonnahariduslike
objektidega. Kuigi iga väljasõit tekitab
terves koolimajas ümberkorraldusi, on
õpilased olnud väga huvitatud nendest
käikudest. Loodushariduse ainetel korraldasime aprillikuus 9.-11. klassi õpilastele kahepäevase looduslaagri Koorastes.
Sellest võtsid osa ka Tilsi kooli õpilased.
Selline praktikumivormis õpe tuleb kordamisele, sest meeldis nii korraldajatele
kui õpilastele ja lisaks teadmistele andis
see koostöö- ja suhtlemisoskust.
Suurt tunnustus väärib otsus meie gümnaasiumi püsimajäämise kohta. Õpilased
näitasid üles tahet panustada oma kodukohta, soovides jätkata õpinguid just
kodugümnaasiumis. Usun, et see on tunnustus kogu vallale. Me ei saa käed rüpes
istudes oodata, et saame hea hariduse, et
saame elus hakkama. On vaja laiemalt asjad ümber mõelda ning tervikpilti paigutada. Meie koolis on igati soodne õpi- ja
arengukeskkond. Iga õpilane saab oma
sõna sekka öelda ning mitmekesiselt tegutseda. Õppeaasta lõpus õpilastelt küsitud tagasiside kooli ja õppimise kohta
näitas rahulolu. Vaieldamatult on meie

Vallavanema veerg

Kiituskirjaga autasustatud õpilased. Foto: R.Ziugand

kooli eripäraks õpilasvahetused Itaalia ja
Saksamaaga. Ei ole just paljudel võimalusi näha ehedat elu ja kultuuri erinevates
riikides. Keele- ja suhtlemisoskuse arendamine, silmaringi avardamine on lisaboonuseks. Sõbrad linnas on avaldanud
imestust ning väikest kadedustki sellise
võimaluse üle, sest linnakoolides sellisel
moel neid õpilasvahetusi ei korraldata.
Õpilasvahetus on väga hea koostööprojekt ka kodudega, kes on andnud suure
panuse külalisi võõrustades. On tore tõdeda, et tagasiside on olnud ainult positiivne ning see annab julgust edasi tegutsemiseks.
Projektid on toetanud meid ka rahaliselt.
ProgeTiigri taotlusvooruga saime soetada robootika vahendeid algklassidele.
Põhikoolide digitaristu arendamiseks
esitatud taotlus iPadide ostmiseks ootab
lõplikku otsust. Õpetajad kasutasid võimalust Erasmuse projektiga Euroopas
end koolitada. Teine projekt Erasmuse
raames seitsme riigi vahel kestab veel.
Innove toetatud projekti „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste
rakendumiseks“ raames külastasid õpe-

tajad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ning Rocca al Mare kooli. Saime
kinnitust, et meil on koolielu võrdväärne
pealinna hariduseluga. Loomulikult saime juurde mõne hea mõtte ning uue nipi.
Töötame ühise meeskonna nimel, keskendume kaasava hariduse põhimõtetele
ning püüame suurendada ka kogukonna
teadlikkust.
Õpime seega mitmekesiselt, oleme aktiivsed ja kasutame kaasaegseid võimalusi. Kiitust väärivad meie tublid õpilased.
Vallavanema ja direktori vastuvõtule oli
sellel kevadel kutsutud 45 õpilast koos vanematega. See arv on suurem kui eelmisel
aastal. Kooliaasta lõpetab esimesest kaheksanda klassini tänavu kiituskirjaga 24
õpilast, 51 õppis viitele ja neljadele. Igati
arvestatav tulemus. 9. klassi lõpetajaid on
14 õpilast ja kui eksamid õnnestuvad, on
oodata samuti kiituskirju. Gümnaasiumi
lõpetab 6 noort.
Tänan lapsevanemaid ja õpetajaid tulemusliku ja meeldiva koostöö eest. Soovin
kõigile päikeselist suvepuhkust!
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Kolme valla mängude üldvõit ja karikas jäid
Kanepi vallale

Neljandat korda toimunud mängudel olid
kõik kolm valda esindatud rohkearvuliselt. Ilm oli suurepärane ja kõik võistlused kulgesid sujuvalt. Eriti meeleolukaks
kujunesid inimlauajalgpalli ja naela paku
sisse löömise võistlused. Väga tasavägine oli seis kuni viimase, vallavanemate
võistluseni ja see otsustaski kõik. Lõpuks
kujunes paremusjärjestus Kanepi vald 13
punkti, Kõlleste vald 12 punkti ja Valgjärve vald 11 punkti. Kõik osalenud võistlejad said osalemise eest meie kihelkonna
seelikutriibustikuga torusallid. Suur tänu
kõigile tublidele osalejatele ja korraldajatele, kohtunikele ja abilistele! Eriline tänu
Urmas Kivirannale ja Maiken Keldule.
Marju Jalas

Kolme valla mängude avarivistus. Foto: M. Hass

21.-22. mail viidi läbi taas üks küsitlus
seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga liita Kanepi vald Põlva vallaga.
Küsimusele “Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?” vastas 324 hääletajast 94%, et ei poolda Põlva vallaga ühendamist.
Sama küsimus oli ka kõikidel teistel valdadel. Kokkuvõttes 80%
vastas sellele küsimusele “ei”. Juuni alguseks ei olnud ikka veel selged lõplikud haldusreformi otsused.
13. mail toimus taas traditsiooniline Kanepi laat, kus oli palju osalejaid. Laadal oli tutvumiseks ka Kanepi seltsimaja ümbruse kujundus, kus kõik said kirja panna oma ettepanekud. Kolme valla
spordimängud toimusid juba neljandat korda. Hea meel oli, et kõik
vallad olid mitmete meeskondadega esindatud, mõned neist ka
kostümeeritult. Üldvõitjaks tuli Kanepi vald, kes oli ka seekordsete
mängude korraldajaks. Mõlemad üritused õnnestusid. Sellele aitas
kaasa nii hea ilm kui toredad osavõtjad.
Lõppjärgus on Põlgaste külakeskuse maakütte paigaldamine. Jäänud on veel haljastustööd. Kanepi lasteaia fassaaditööd on samuti
valmis. Lisaks fassaadi uuendamisele maaliti seintele ka toredad ja
rõõmsad pildid. Lasteaia katusekatte vahetustööd on samuti alanud. Kanepi seltsimaja maakütte paigaldamisel on radiaatorid seinas ja käivad välitööd.
A. Matteuse Selts tegi valla kaasabil LEADER programmi taotluse
Põlgaste külakeskusesse jõusaali rajamiseks. Taotlus sai positiivse
rahastusotsuse. Peagi saab Põlgastes kasutada kaasaegse jõusaali
võimalusi. Põlgaste Tööstuse tee asfalteerimine on EAS-iga eelnevalt kooskõlastatud ja läbi arutatud. Nüüd on tellitud projekt, mis
esitatakse piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetmesse
(PKT).
Ilusat suve ja toredat jaaniootust!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kanepi Vallavolikogu Kanepi vallast osalesid Põlvamaa
Laulu-ja tantsupeol “Olnust olevale”
istungi kokkuvõte
Kanepi Lasteaia lapsed
Naisrahvatantsurühm „Kanapää Keerutajad“
Kanepi Vallavolikogu maikuu istung toimus teisipäeval, 23.
mail 2017 algusega kell 15.00 vallamaja saalis.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Taotleti keskkonnaministrilt luba Kanepi alevikus asuva Kooli tn 1c asuva kinnistu sihtotstarbe muutmiseks
tootmismaaks ning nimetatud kinnistu otsustuskorras
võõrandamiseks AS-ile Võru Vesi. Kooli tn 1c kinnistul
asuvad ühisveevärgi puurkaev ja puhastusseadmed. Loa
taotlemine on vajalik, sest kohalik omavalitsus võib munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa
sihtotstarvet muuta või nimetatud maad võõrandada üksnes keskkonnaministri loal.
2. Tunnistati peremehetuks Kanepi vallas Soodoma külas
Soodoma küla korterelamuid ja eramuid teenindav veeja kanalisatsioonitrass ning Kanepi valla Magari külas
ja Kaagvere külas korterelamut ja eramuid teenindavad
veetrassid.
3. Otsustati seada Kanepi valla kasuks isiklik kasutusõigus
Läänesaia, Lepiku, Ala-Parmu ja Mäe-Parmu kinnistuid
läbiva eratee nr 2850100 nimega Parmu tee kasutamiseks
ja sõlmida omanikega vastavad lepingud. Isikliku kasutusõiguse seadmine on vajalik Parmu tee avalikuks kasutamiseks määramiseks.
4. Anti nõusolek KASKA-LUIGA OÜ’le Põlvamaal Kanepi vallas asuvate kinnistute, kinnistusraamatu registriosa numbritega 2620138, 2693838, 2258638, 164438,
2369638, 1730838, 1034838, 1662138, 2283638, 1731238,
585338, 200438, 1412538, 2472238, 2445238, 1619638,
2236238, 2200838, 2394038, 1464538 ja 960738, omandamiseks. Põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku rohkem kui kümme hektarit
sisaldavate kinnisasjade omandamiseks juriidilise isiku
poolt on vajalik maavanema luba. Volikogu annab maavanemale arvamuse eelkõige selle kohta, kas loa andmine
on kooskõlas avaliku huviga ega takista kohalikul omavalitsusüksusel täita talle seadusega antud ülesandeid.
5. Anti Kanepi Vallavalitsusele nõusolek laenu võtmiseks
summas kuni 400 000 (nelisada tuhat) eurot lepingu tähtajaga kuni 10 aastat. Laenu võtmine on vajalik eelarves
planeeritud investeeringute finantseerimiseks ja võetakse
välja vastavalt investeeringute rahastamise vajadusele.
6. Otsustati lisada kohalike teede nimekirja tee nr 2850120
nimega Külavahe, pikkusega 275 m ja registreerida see
teeregistris. Külavahe tee ühendab Põlgaste külas Saia
teed ja Roosi teed ning nimetatud tee alune ja seda teenindav maaüksus on antud Kanepi valla munitsipaalomandisse.
7. Võeti vastu määrus planeerimise ja ehitusalase tegevuse
korraldamiseks Kanepi vallas. Määrusega jagati planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse organile pandud ülesannete täitmine vallavolikogu
ja -valitsuse vahel. Kuna uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse jõustumisega ei ole kohalikul omavalitusel
kohustust ega ka volitusnormi kehtestada ehitus- ja planeerimisetegevuse reguleerimiseks eraldi ehitusmäärust,
tunnistati Kanepi valla ehitusmäärus kehtetuks.
8. Võeti vastu otsus toetada Kagu Ühistranspordikeskuse
loomist ja volitada vallavolikogu esimeest Arno Kakk’u
allkirjastama Kanepi valla esindajana ühiste kavatsuste
kokkuleppe ühistranspordi ühtsest korraldamisest Võruja Põlvamaal.
9. Võeti teadmiseks sotsiaalnõunik Tiia Urm’i ülevaade sotsiaaltöö olukorrast Kanepi vallas.
10.
Otsustati toetada eraisikute poolt Maanteeametile esitatavat ettepanekut Lajavangu-Kurvitsa-Sillaotsa-Kooraste teelõigul mustkatte paigaldamiseks.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti
valla veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 30. juunil. Volikogu istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega
avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.ee hiljemalt 4 päeva enne istungit.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

Põlgaste Lasteaia lapsed
Kanepi Gümnaasiumi laulukoorid
Kanepi Noortekeskuse segarahvatantsurühm
Kanepi Seltsimajast:
Kanepi Segakoor

Segarahvatantsurühm „Kanepi Kanged“
Memmede tantsurühm „Vunkratas“
Põlgaste raamatukogu- külakeskusest:
Memmede tantsurühm „Kullerkupp“

Põlgaste lasteaia lapsed. Foto: M.Haljaku

Kanapää Keerutajad. Foto: T.Urm

Laste elu oli täis põnevust ja teadmisi
Märkamatult on kätte jõudnud õppeaasta lõpp. Põlgaste lasteaias ja lapsehoius on olnud tegus õppeaasta, kus
on toimunud palju põnevaid üritusi ja
ettevõtmisi.
Oktoobrikuus külastas lapsi päästeamet
õppepäevaga „Tulest targem“. Ühel novembrikuu hommikul käis lasteaias külas
politsei koos oma sõnakuuleliku politseikoeraga. Lastele tutvustati politseikoera
ülesandeid ja tööd. Küll seda oli alles vahva vaadata. Novembrikuusse jäi ka isadepäev, mida käisime tähistamas kogu perega Kratikeskuses.
Detsembrikuu oli nagu ikka täis tegemisi ja toimetusi. Sel aastal süütasime igal
advendihommikul küünlad ja kuulasime jõulumuinasjutte. Põlgaste lasteaia ja
lapsehoiu poolt viisime Võru Loomade
varjupaika üle 30 kg kuivtoitu. Lasteaialapsed olid tublid ja õppisid selgeks Ampsiku tantsu ning osalesid võistlusel. Tänu
meie tublidele emmedele- issidele, õdedele-vendadele ja aktiivsele kogukonnale
õnnestus meil võita nädala lemmiku tiitel
ning lisaks sellele liiklusteemaline põrandamäng „Aga Mina“. Aitäh!
Veebruarikuus tähistasime vastlapäeva
Kanepi lasteaias. Vähese lume tõttu jäi

küll vastlaliug tegemata, kuid lumesõda
sai mängitud ja kindlused ehitatud. Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistasime kogupere
väljasõiduga Tartu AHHAA keskusesse,
kus tegutsemist jätkus nii lastele kui ka vanematele. Lapsehoiu lapsed võtsid osa Räpina Aianduskooli taimeprojektist „Sõprusetera“, mille raames kasvatasid rühmas
herneid.
Emakeelepäeval osalesime Põlvamaa lasteaialaste luulepäeval, mis seekord toimus
Ahjal - väikese Illimari mängumaal. Tänu
tublile õpetajale ja juhendajale Oksana
Ševtšukile sai 5-6 aastaste vanusegrupis I
koha Kaisa Asi.
Aprillikuus proovisime taotleda robootika
vahendeid HITSA ProgeTiigri seadmete
taotlusvoorust, et pakkuda lastele mitmekesisemat õppekasvatus tegevusi. Sel
korral oli saadetud taotlusvooru 400 taotlust ning 168 said positiivse vastuse, mille
seas oli ka Põlgaste lasteaed. Oleme väga
õnnelikud ning ei jõua ära oodata, millal
robootika vahendid lasteaeda jõuavad.
29. aprillil osalesime Kanepi Kihelkonna
laulupäeval 4 laululapsega ning kus Lisanne Suurkivi sai 5-6 aastaste vanusegrupis
eripreemia.
Maikuus pidasime meeles oma kalleid

„Kangelane tuleb koju“
Aprillis tähistasime ühiselt mitmete meeldejäävate sündmustega Kanepi suurmehe, eesti
rahvusliku skulptuuri teerajaja
August Ludwig Weizenbergi
180. sünniaastapäeva.
25. juunil pühendame suveetenduse teisele meie suurmehele,
Saul Hallapile. Ta sündis 28. novembril 1897 Võrumaal Kanepi
kihelkonnas Erastvere vallas Hino
külas, õppis Vana-Piigandi vallaja Kanepi kihelkonnakoolis.
Tõstmist hakkas Saul Hallap harrastama 1918. aastal Tartu Abergi/
Kalevi tõstepõrandal, kuulus 1922–
24 Eesti rahvuskoondisse. 1924.
aasta Pariisi olümpiamängudel saavutas ta poolraskekaalus 9. koha,
1922.aasta maailmameistrivõistlustel Tallinnas keskkaalus kulla.
Saul Hallap tuli 1921–26 ühe korra
keskkaalus ja kolm korda poolraskekaalus Eesti meistriks. Ta püstitas ka 4 maailmarekordit. Pärast

võistlusspordist loobumist töötas
tsirkusetrupis Sonni. 1930. aastal
asus Saul Hallap elama Põltsamaale, kus teenis elatist soonetasujana
(masseerijana). Mees mõrvati koos
elukaaslase akrobaat Alma Kaaluga
(Draguniga) Umbusi rabas 18. juulil 1941. Nende säilmed maeti Kanepi Ala kalmistule 28. novembril
1997.
2016. aastal ilmus sarjas “Spordilegendid” Tiit Lääne kirjutatud
raamat Saul Hallapist pealkirjaga
„Musta patsiga mees“.
Etenduses osalevad Alle- Saija
Teatristuudio ja Kanepi Seltsimaja
isetegevuskollektiivid. Lavastajaks
on Janno Puusepp, kunstnikuks
Anne- Mai Tevahi.
Etenduse paigaks oleme valinud
Kanepi köstrimaja hoovi. Toimub
ainult üks etendus, seega tasub
kindlasti kohale tulla!
Marju Jalas

emasid. Lapsed tegid varakult näpud
mullaseks ja külvasid seemned mulda, et
emadepäeval saaks emadele kinkida isekasvatatud lilli ja maitsetaimi. Emadepäeval käisime peredega Meenikunno rabas
matkamas. 26. mail toimus kevadpidu,
kus saatsime kooli Carolin Eriku, Jennifer
Nageli ja Hanna Liisa Rannula, kes sügisel
alustavad oma elus järgmist väga olulist
etappi. Õppeaasta lõpetuseks käisime Taevaskojas matkamas.
Juunikuu esimesel päeval võis Põlgaste
lasteaia mänguväljakul näha tavapärasest
rohkem sagimist. Hoolekogu eestvedamisel pidasime lastekaitsepäeva ning külla
olid tulnud isegi Minionid ja Nublu. Vaatamata küllaltki jahedale ilmale lõppes
tore päev vahumerega.
Õppeaasta lõppes ühe kõige suurema üritusega, milleks oli Põlvamaa tantsu- ja
laulupidu „Olnust olevale.“ Lapsed olid
tublid ning õppisid õppeaasta vältel selgeks tantsud ja laulud ning õpetaja Kairit
Kolpakovi eesvedamisel valmisid Põlgaste
lasteaialaste rahvariided. Oli see alles suurepärane kogemus.
Ilusat suvevaheaega!
Kristiina Kaljurand,
Põlgaste lasteaia direktor
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Õpilaskonverents Kanepi Gümnaasiumis
29. mail toimus Kanepi Gümnaasiumis õpilaskonverents, kuhu olid oodatud kõik huvilised, eelkõige lapsevanemad, et nad saaksid
kuulata oma laste ainetundideks ja konkurssideks koostatud töid ning PowerPoint esitlusi uurimis- ja loovtöödest.
Kohaletulnud kuulajad olid meeldivalt üllatunud
õpilaste heal tasemel koostatud töödest, suurepärasest esinemisoskusest võrdväärselt nii eesti
kui ka inglise keeles. Õpilased näitasid, et oskavad oma tööde tegemisel kasutada kaasaegseid
infotehnoloogilisi võimalusi ja vahendeid. Kuulajad olid väga rahul kuuldu-nähtuga.
Olgu siinkohal ära toodud konverentsil esitletud tööde teemad, esinejad ja nende juhendajad.
Helena Rajatamm (8. kl.) rääkis ja näitas oma
loovtööna valminud praktilist tööd „Kanepi kihelkonna lauamäng“; juhendaja Sandra Oksaar ja
kaasjuhendaja Kadri Kiho. Kaisa Kerner (11. kl.)
ja Kadri Kalve (9. kl.) teemaks oli „Õpilasesinduse ja koolilehe Kanepi Õpilaste Teataja tegemi-

sed“. Kadri Kalve ja Hanna Rahel Slungin (9.kl.)
tutvustasid väga heas inglise keeles oma Calameo
keskkonnas koostatud e-raamatuid „Music in
my life“, juhendaja Merike Luts. Tööd saavutasid
maakondlikul e-raamatute konkursil I ja II koha.
Kolm esitlust, mille juhendajaks Eda Tarend,
olid valminud õppevahendina keemia tunniks:
Tarmo Helbre (11. kl.) esitlus „Nafta ja maailm“;
Laur Lilleoja (10. kl.) „Autotööstuse areng“ ja
Kristiine Pokk (11. kl.) „Alternatiivkütused“. Janeli Patrael (4. kl.) esitlus „Lemmiknäitleja“ oli
valminud eesti keele tunniks; juhendajaks Sandra
Oksaar. Luise Suislepa (5. kl.) esitlus „Rebane“
pakkus uusi teadmisi ja emotsionaalseid fotosid
rebasepere elust; juhendaja Kristi Kahar.
Hanna Rahel Slungin (9. kl.) rääkis värvikalt
märtsis toimunud rahvusvahelisest projektist
„Erasmusega Kreekas“. Jaan Jalase (9. kl.) ettekanne „Õpilasvahetus Itaaliaga“ oli kõige värskemast, mai keskel toimunud rahvusvahelisest õpilasvahetuse projektireisist Itaaliasse. Kadri Kalve

(9. kl.) esitluse „Elisabeth I“ tekst oli küll inglise
keeles, kuid ta rääkis eesti keeles, et kõigile oleks
arusaadav.
Konverentsi lõpetasid 12. klassi õpilased. Mari-Liis Lattik näitas oma stendiettekannet ja rääkis eelmisel kevadel kaitstud uurimistööst teemal
„Küberkiusamine Kanepi Gümnaasiumi õpilaste
seas“. Töö juhendajaks oli Kaarel Joala ja kaasjuhendajaks Merike Luts. Uurimistöö sai märtsis
esitatud Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatavale vabariiklikule uurimistööde konkursile
ja saavutas lõppvoorus kaks eripreemiat. Stendiettekanne oligi valmistatud uurimistöö tutvustamiseks sellel konkursil. Konverentsi viimane Kadri Kalve. Foto: R.Ziugand
ettekanne oli Tauno Pettailt. Tema uurimistöö netest ning esitas küsimusi esinejatele ja andis
teemal „Kanepi Gümnaasiumi õpilaste telefonid uusi mõtteid tööde edasiseks kasutamiseks. Konja nende rakendused“, mille juhendajaks Merike verents meeldis osalejatele väga. Tahame muuta
Luts, tekitas kuulajaskonnas diskussiooni.
õpilaskonverentsid traditsiooniks ja korraldada
Aitäh kõikidele esinejatele, kohaletulnud vane- seda ka järgmisel õppeaastal.
matele ja huvilistele! Eriline tänu vallavanem
Eda Tarend
Mikk Järvele, kes oli huvitatud kõikidest ettekanKanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja

Kanepi vallavanema ja Kanepi Gümnaasiumi direktori vastuvõtule kutsutud õpilased

Foto: M.Luts

17.-23.mai olid Kanepi Gümnaasiumi
õpilased ja õpetajad meie partnerkooli
kutsel külas Itaalias Saluzzo linnas. Reisi
jooksul tutvusime Liceo G.B. Bodoni
kooliga, käisime mägedes matkamas ja
Vahemeres ujumas, külastasime Torino
linna ja imetlesime kohalikku loodust,
arhitektuuri, toidukunsti ja inimesi.

Kanepi
Gümnaasiumi
lõpetajad
Angela Korela
Mari-Liis Lattik
Kristen-Kalev Lina
Tauno Pettai
Merike Roht
Jakob Varul

Põhikooli
lõpetajad
Maris Haavapu
Silver Hõlst
Jaan Jalas
Kadri Kalve
Monika Kattai
Keitlin Kõoleht
Ketlin Linder
Anneli Lukats
Merit Rammul
Sandra Rohelpuu
Kristiina Roht
Laura Saunamets
Hanna Rahel Slungin
Carlos-Mathias Vaher

1. Ewert Piirisalu - matemaatika
võistluse Nuti-Mati kagu
piirkonna 1. koht;
2. Joonas Pokk - X üleeestilisel poiste-solistide
võistulaulmisel maakonnas
oma vanuserühma parim;
3. Arti Mägi- matemaatika
võistluse Nuti-Mati kagu
piirkonna 2. koht;
4. Rihard Kaleva- matemaatika
võistluse Nuti-Mati kagu
piirkonna 3. koht;
5. Carolyn Karro- tubli õppur;
6. Mattias Hani- tubli õppur;
7. Rasmus Juhkam- tubli õppur;
8. Rannar Asi- tubli õppur;
9. Aleksa Lily Truija- tubli õppur;
10. Steffi Carlotta Pukk- tubli
õppur;
11. Mirtel Haljaku- tubli õppur;
12. Carolina-Kaisa Häelme- tubli
õppur;
13. Katriin Põder- tubli õppur;
14. Karolin Saare- tubli õppur;
15. Gerlin Zoludev- tubli õppur;
16. Merlyn Värv- tubli õppur;
17. Kermo Mehik- tubli õppur;
18. Grete Miil- tubli õppur;
19. Karmen Kokk- tubli õppur;
20. Kristella Kängsep- tubli õppur;
21. Ivari Drenkhan- tubli õppur;

22. Melani- Marite Kasuk- tubli
õppur;
23. Luise Suislepp- tubli õppur;
24. Hele-Riin Karus- maa
kondlikul Nuputa võistlusel
2. koht; tubli õppur;
25. Imre Gabriel Keldu- maa
kondlikul Nuputa võistlusel
2. koht;
26. Markus Meinhart Regomaakondlikul Nuputa
võistlusel 2. koht;
27. Getter Miida Kask- isamaalise
omaloomingukonkursil 1. koht;
28. Merili Tamm- maakondlikul
Nuputa võistlusel 2. koht;
tubli õppur;
29. Anette Emilie Lail- silma
paistva rolli eest maakondlikul
kooliteatrite festivalil;
30. Kristo Kõiv- X üleeestilisel poiste-solistide
võistulaulmisel maakonnas
oma vanuserühma parim;
31. Maarja Runtal- tubli õppur;
32. Carol Toomeoja- silmapaistva
loovtöö eest;
33. Marge Veskemaa- maa
kondlikul kodunduse
olümpiaadil 3. koht;
34. Kadri Kalve- maakondlikul
kunstiolümpiaadil 1. koht
ja vabariigis 3. koht;

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

maakondlikul inglise keele
võidutöö; tehnikaalase panuse
e-raamatute konkursil
eest koolile;
1. koht; maakondlikul
43. Tauno Pettai- Riigikohtu
inglise keele olümpiaadil
kaasuskonkursi võidutöö;
2. koht; silmapaistva
tehnikaalase panuse eest
rolli eest maakondlikul
koolile;
kooliteatrite festivalil;
44. Angela Korela- maakondliku
kooli ajalehe peatoimetaja;
ühiskonnaõpetuse olümpiaadi
Erasmus K2 projektis 7 riigi
1. koht;
logokonkursi võitja; ERMi
45. Mari-Liis Lattik- vabariiklikul
joonistusvõistlusel eriauhind;
õpilastööde konkursil
tubli õppur;
eripreemiad.
Hanna Rahel Slunginmaakondlikul inglise keele
e-raamatute konkursil 2. koht;
Maris Haavapu- maakondlikul
ühiskonnaõpetuse
e-olümpiaadil 2. koht:
Monika Kattai- maakondlikul
ühiskonnaõpetuse olümpiaadi
3. koht;
Kristiina Roht- maakondlikul
matemaatikaolümpiaadil
3. koht; silmapaistva rolli eest
maakondlikul kooliteatrite
festivalil;
Laura Saunamets- isamaalise
omaloomingukonkursil
1. koht; tubli õppur;
Merit Rammul- tubli õppur;
Laur Lilleoja- tubli õppur;
Kristen-Kalev LinaKristen-Kalev Lina. Merit Rammul.
Riigikohtu kaasuskonkursi
Fotod: R.Ziugand
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla
sündmuste kalender juuni-juuli 2017
Aeg

Sündmus

KANEPI VALD

Toimumiskoht/
Korraldaja

16.06 kell 15.00

9.klassi lõpuaktus

Kanepi Gümnaasium

16.06 kell 17.00

12.klassi lõpuaktus

22.06 kell 20.00

Põlgaste jaanituli, ansambel „Tuulest viidud“
Põlgaste laululaval

Kanepi Gümnaasium
Põlgaste
Raamatukogukülakeskus

23.06 kell 22.00

Jaanisimman Kanepis, ansambel „Weekend“
Jõksi laululaval

25.06 kell 15.00

Suveetendus „Kangelane tuleb koju“ Kanepi
köstrimaja hoovis

8.07 kell 10.00

Kogukonnapäev Ritsikel

8.07 kell 14.00

Etendus „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ Alle-Saija Teatritalus

9.07 kell 14.00

Etendus „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ Alle-Saija Teatritalus

14.07 kell 17.00

Etendus „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ Alle-Saija Teatritalus

15.07 kell 12.00

Kooraste külapäev Kooraste mõisas

15.07 kell 14.00

Etendus „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ Alle-Saija Teatritalus

16.07 kell 14.00

Etendus „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ Alle-Saija Teatritalus

22.07 kell 19.00

Soodoma külapäev Erastvere
Raamatukogu-külakeskuse juures

Kanepi Streetball Kanepi Gümnaasiumi
staadionil
Alle-Saija Teatristuudio etendus
22.07 kell 16.00
„Viikingitütar Ragna“
22.07 kell 20.00- Suvine tantsuõhtu DJ TAUNO, Kanepi
24.00
Gümnaasiumi hoovis
Alle-Saija Teatristuudio etendus
23.07 kell 18.00
„Viikingitütar Ragna“
Alle-Saija Teatristuudio etendus
28.07 kell 19.00
„Surnud hinged“
Alle-Saija Teatristuudio etendus
29.07 kell 14.00
„Viikingitütar Ragna“
22.07 kell 11.00

Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Alle-Saija
Teatristuudio
Aire Hallap

4

Sünnipäevad juulis
97
92
85
80
75

Leida Jakobson
Loreida Hurt
Helmi Mõistus
Õie Jaanisk
Silvi Ilm

		
		
70
		
		
		

Hilda Ahman
Elvi Valgemäe
Mare Sild
Elsa Sikk
Elvi Rannula
Jüri-Toivo Pettai

Sündinud
lapsed
Madli Oja
Koigera küla

Kooraste Küla Selts

Erastvere
Raamatukogukülakeskus / Päri Selts

Martin Luts
Alle-Saija Teatritalus
Kanepi Seltsimaja/
Kanepi Noortekeskus
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus
Alle-Saija Teatritalus

29.07 kell 17.00

Kanepi Kantri linetantsupäev Jõksi laululaval

Kanepi Seltsimaja
linetantsurühm

30.07 kell 18.00

Alle-Saija Teatristuudio etendus
„Viikingitütar Ragna“

Alle-Saija Teatritalus

KÕLLESTE VALD
28.05 – 24.09
22.06
23.06

Discgolfi sari Orupedastikus
Jaanituli Krootuse mõisapargis ansambliga
Mini-MTJ
Jaanituli Ihamarus

Krootuse

VALGJÄRVE VALD
16.06 kell 20.00
17.06 kell 21.00

Jaanipidu Maaritsas, tantsuks mängib Heino
Maaritsa
Tartes ja Noored Sõbrad
Valgjärve valla jaanipidu Valgjärve külaplatsil

Ostame

METSAKINNISTUID
JA RAIEÕIGUST

Tel 507 2544. info@erametsa.ee

Teade

Kanepi Raamatukogu suvepuhkusel 26. juuni – 23. juuli,
Põlgaste Raamatukogu–külakeskus suvepuhkusel
18.juuli – 31.juuli 2017
Kuulutused

Kiviraiduri teenused

Ostan vanu naiste ehteid: merevaigust kaelakee (maksan kuni
800 EUR), sõled, prossid, sõrmused, käevõrud, vanad kuld- ja
hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööbliesemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajamine
ja parim hind! Tel.56397329 Liina

PALU KIVI OÜ

Hauakivid, hauaplaadid, tasapinnad,
seinaplaadid. Kivide lõikamine,lihvimine.

Info tel. 5107312

Ostan vene-aegseid fotoaparaate ja neile sobivaid objektiive,
binokleid, albumeid, vanu fotosid ja muud fototehnikat. Samuti
huvitavad vanad käekellad, stopperid, kompassid ja muu
vanakraam. Tel. 58725458
Toruabi, ummistuste likvideerimine, san-tehnilised tööd
(boilerid, WC-potid, kraanid jm) ning kõikvõimalikud kaevetööd
miniekskavaatoriga. Kändude juurimine, kaevamine (kraavid,
vundamendiääred jm), planeerimine, torustiku, septikute,
imbväljakute paigaldus.
www.toruabikaevetööd.ee Tel.: 55 37 638.
Võsatrimmer OÜ pakub muruniitmise, trimmerdamise ja
võsalõikuse teenust. Tel. 53561890

Kanepi
Teataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

www.palukivi.ee
Asume Rõngu-Otepää 8. km-l



Mälestame 

22.03.1974-02.05.2017 Aigar Mäeuibo
08.10.1938-04.05.2017 Helli-Maret Jänes
13.06.1956-09.05.2017 Andrus Kurg
03.03.1940-10.05.2017 Helgi Ingver
06.06.1932-28.05.2017 Rudolf Piil
Järgmine ajaleht ilmub juulis 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252;
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

