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Ilusat kevadpüha!
Kanepi valla tunnustusüritus
Seoses Eesti Vabariigi aastapäeva
piduliku tähistamise ja Kanepi valla tunnustusüritusega tänati Kanepi valla volikogu ja vallavalitsuse
tänukirjaga valla allasutuste töötajaid.
Tänukirja said: Eve Paloson, Eda Tarend,
Tähti Oja, Kairit Kolpakov, Ene Lokk, Tiiu
Ziugmann, Ly Pähn, Lea Länik, Margus
Veskemaa, Andres Trumm.
Kanepi valla tänumeened ja Rahvakultuuri Keskuse “Tubli tegija” tänukirjad said
laulu – ja tantsupeol osalenud kollektiivide
juhid ja eakate suveürituste korraldajad:
Vaike Kottisse – Kanepi segakoor
Kalev Lindal – Kanepi segakoor
Kätlin Hoop – Kanapää Keerutajad
Mari Rüütli – Noortekeskuse segarahvatantsurühm / Kanepi Seltsimaja segarahva-

Vallavanema veerg

Kanepi valla tunnustusüritus. Foto: Maanus Hass

tantsurühm
Asta Puru, Helju Telling, Milvi Klaar –
meeleoluka eakate suvepeo korraldajad.
Tänumeenega peeti silmas ka inimesi, keda

JAAN TIIVOJA - KANEPI
VALLA AUKODANIK

Jaan Tiivoja töötas aastatel 1956-1995 Erastvere metskonnas algul meistri, hiljem metsaülemana.
Jaan Tiivoja ettepanekul moodustati Kanepi Keskkooli ja Erastvere metskonna initsiatiivil vabariigi esimene koolimetskond. Jaan Tiivoja on kokku
lugenud ligemale 20 tööliiki, mida õpilastega metsas tehti: metsa kultiveerimine, hooldamine ja kaitsmine, puhkealade ja looduse õpperadade korrastamine,
linnupesakastide meisterdamine ja ülespanek jne. Kanepist alanud liikumine
haaras terve Eesti, kus oli peagi tegutsemas 80 koolimetskonda. Koolimetskonna abil soovis Jaan Tiivoja peatada õpilaste kaugenemist loodusest ning
hoida metsanduse traditsioone. Metsapäevadele tuldi suure rõõmuga, sest see
oli otsene kokkupuude loodusega. 45 aasta jooksul ei jäänud vahele ühtki aastat, mil Kanepi õpilased poleks Jaan Tiivoja eestvedamisel istutati kuni 3 hektarit metsa.
Looduskaitse Seltsi Kanepi osakond moodustati 1969. aastal. Jaan Tiivoja
oli seltsi juhatuses selle loomisest peale. Looduskaitse Seltsi loomisega suurenes
kohalik looduskaitse aktiiv. Looduskaitse Seltsi Kanepi osakonna eestvedamisel isutati Erastvere parki esimese üldlaulupeo juubeliks 40 tamme. Kanepi
osakond korraldas 30 aasta jooksul kolm piirkondliku loodussõprade kokkutulekut. (1977 Lauriorus, 1987 Kiirusmäel , 2001 Erastvere pargis). Seltsi eestvedamisel algatati J.Weitzenbergi põrmu ümbermatmine, korraldati konverentse, matku, avaldati artikleid ajakirjanduses jpm.
2003. aastal tunnustas Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel seoses
Eesti Vabariigi 85. aastapäevaga Jaan Tiivojat riikliku Valgetähe V klassi teenetemärgiga.
Jaan Tiivoja väärib Kanepi valla Aukodaniku tiitlit ja tunnustust looduskaitse alase tegevuse eest Kanepi vallas, Kanepi kultuuri ja looduslike väärtuste hoidjana ja edasi andjana.
Eesti Looduskaitse Seltsi Kanepi osakonna esimees Kaie Käär
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik Kristel Kuslap
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märgati maakondlikul tasandil. Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgruppi ja Kodanikuühiskonna 2014. aasta Põlvamaa parimate
tegude ja tegijate nominendid olid:

Aasta kodanikuühendus: Kanepi Maaelu
Edendamise Selts MTÜ
Põlvamaa Sädeinimene: Maie Krukov
Elutööpreemia nominent ja järjepidevuse
kandja: Maria Drenkhan
Aasta Teo nominent: Kalev Lindali poolt
korraldatud Curly Stringsi suvelõpukontsert “Kauges külas”.
Rahvakultuuri hoidja ja edendaja. Panuse
eest suitsusauna nimetamisel Unesco pärandkultuuri nimistusse: Epp Margna.
Aasta kodanikuühenduste projekti, Põlvamaa Kultuuripärli nominent: Alle Saija
Teatristuudio ja selle eestvedaja Ingrid Ulst.
Kooraste küla kogukonna hoidja: Urmas
Kivirand
Aasta Tegija spordis 2014 tiitli pälvis Karin
Joala, elutööpreemia 2014 kultuuris pälvis
Piia Jõks.

2014 AASTA TEGIJA - Alle - Saija
Teatritalu MTÜ
Alle-Saija näiteseltskond andis oma tegemistest värskelt loodud kodulehel http://alle-saija.wix.com/alle-saija
esimest korda teada jaanuaris 2014. Sellele järgnes tormiline teatrisuvi . Teatristuudio moto Teeme teatrit, vahendame teatrit, õpetame teatrit ja armastame teatrit ...
kajastab seltskonna meelsust ja kätkeb energiat ja teatritegemise huvi, mis ei näita raugemise märke. Alle-Saija Teatristuudio on harrastajatele mõeldud teatrigrupp,
kus tegeletakse põnevate teatriprojektide väljatöötamise,
lavastamise ning lavaletoomisega. Eesmärgiks on etendada erinevaid žanreid, koos õppida ja arendada näitlejameisterlikkust ning pakkuda oma mänguga teatrilusti
nii Alle-Saija Teatritalus kui külalisetendustena. Teatristuudio kui vabaühendus on välja kasvanud suvelavastuse “Asenaine” trupist ning astus publiku ette 2014 augustis. Suvel kutsuti teatrihuvilised teatritallu 12 korral.
Publiku huvi tõttu anti lisaetendusi. Vaieldamatult oli
see jõuline ja sädelev tulemine Põlvamaa kultuurimaastikule. Tegutsetakse professionaalselt, oma tegemisi suudetakse reklaamida ja nähtavaks teha. Teatrisuvi kui projekt oli uuenduslik ja värske.
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Kanepi vallas 2014.aastal sündinud laste ja vanemate pidulik vastuvõtt. Vallavalitsus kinkis
väikestele vallakodanikele Kanepi vapiga lusika. Foto: Kristel Kuslap

Mis tehtud ja mis
teoksil Kanepi
vallas:
• Kanepi kergliiklustee (Kanepi-Võru mnt) ehituse osas on
toimunud Maanteeametiga esimene töökoosolek. On olemas
Maanteeameti poolt väljapakutud lahendused, kus ja kuidas
kergtee ehitatakse. Kanepi poolt
minnes asub tee paremal pool.
• On valmimas Põlgaste kergliiklustee projekt. Bussipeatuste juurest kuni Mahta tanklani. Projekti olemasolu on vajalik, sest
kohe kui avanevad järjekordsed
kergliiklusteede taotlusvoorud,
oleks meil olemas valmis projekt
kõigi kooskõlastustega, mida rahastamiseks esitada.
• Märtsi volikogus algatati uue
arengukava ja uue üldplaneeringu koostamine. Kuna mõlemad
dokumendid on tänaseks oma
aja ära elanud, siis tuleb meil
neid kaasajastada. Seda kõike
on vaja, et uueks Euroopa Liidu
rahastusperioodiks kaasajastada valla dokumendid selliselt, et
vältida võimalikke takistusi raha
taotlemisel. Mõlema dokumendi puhul on tulemas ka avalikud
väljapanekud ja arutelud, kus
kõik inimesed saavad teha omapoolseid ettepanekuid.
• Kanepi lasteaia majandusruumide remondiks tegi soodsaima
pakkumise Kvaliteetkodu Ehitus OÜ, kes remondib ruumid
nõuetele vastavaks.
• Vastavalt võimalustele parandatakse valla teid.
• Kindlasti üks rõõmsamaid
sündmusi märtsikuus oli 2014.
aastal Kanepi vallas sündinud
laste lusikapidu, kus igale lapsele kingiti hõbelusikas, millel valla vapp ja graveeritud nimi koos
sünnikuupäevaga.
Lisaks on vallavalitsusel ja volikogul käsil palju muid ettevõtmisi,
mis hetkel on veel lahtised ja ei
ole lõpuni arutatud, kuid nendest juba järgmises numbris.
Ilusat kevade jätku!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kokkuvõte
Kanepi
Vallavolikogu
istungitest
Volikogu 18.02.2015 korraline istung
Valla tunnustusavalduste andmine
Kanepi valla aukodanikuks nimetati Jaan Tiivoja.
Valla aasta tegija aunimetuse saajaks kinnitati MTÜ Alle-Saija Teatritalu.
Vallavolikogu ja –valitsuse tänukirjade saajateks nimetati
järgmised valla allasutuste töötajad: Eve Paloson, Eda Tarend, Tähti Oja, Kairit Kolpakov, Ene Lokk, Ly Pähn, Lea
Länik, Margus Veskemaa ja Tiiu Ziugmann.
Otsustati anda vallavolikogu ja –valitsuse tänukiri Andres
Trummile.
Rahvakohtunikukandidaatide nimetamine
Kanepi vallast Tartu Maakohtule esitatavateks rahvakohtunikukandidaatideks valiti Õie Põder ja Ilvi Suislepp.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni varade võõrandamine
Vallavara haldamise ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
korraldamise eesmärgil otsustati võõrandada tasuta Kanepi
vallale kuuluvale OÜ-le Kanepi Haldus valla ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni varad.
Koolilõuna maksumuse kandmise kord
Kehtestati riigieelarves ette nähtud koolilõuna toetuse kasutamise kord. Toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse
vahe Kanepi Gümnaasiumis põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste eest kaetakse Kanepi valla eelarvest. Kui
koolilõuna tegelik maksumus teiste omavalitsuste gümnaasiumites või kutsekoolides, kus õpib Eesti rahvastikuregistri andmetel Kanepi valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku
maksumuse, kantakse Kanepi valla eelarvest nende õpilaste koolilõuna kulude vahe kuni vallavalitsuse poolt kehtestatud koolilõuna tegeliku maksumuseni.
Alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet
tekitava aine tarbimise piirangute tühistamine
Kuna avalikus kohas on alates 10.01.2015 alkoholi või toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimine korrakaitseseaduse alusel keelatud, tunnistati kehtetuks volikogu määrus, millega määrati Kanepi valla territooriumil
kohad, kus alkoholi või toidugruppi mittekuuluva joovet
tekitava aine tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks.
Alkoholi tarbimine avalikus kohas on lubatud järgmistel
juhtudel:
1) alkoholiseaduse § 40 lõike 1 punktides 2, 3–6, 9 ja 10
nimetatud kohtades ning nende müügikoha hooajalisel
laiendusel kaubandustegevuse seaduse § 14 lõike 2 tähenduses;
2) avalikul üritusel või selle piiritletud alal, kus kohalik
omavalitsus on lubanud alkoholi jaemüüki kohapeal tarbimiseks.
Volikogu 24.03.2015 korraline istung
Vee-ettevõtja määramine
OÜ Kanepi Haldus ettepaneku alusel määrati alates
01.04.2015 Kanepi vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades vee-ettevõtjaks
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni omanik OÜ Kanepi Haldus. Vee-ettevõtja ülesandeks on ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veega varustamine ning klientide kinnistute
kanalisatsioonist reovee ühiskanalisatsiooni kaudu ärajuhtimine ja puhastamine. Klientide kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks on volitatud
Vello Saarman ja Kalmer Kukk.
Kanepi valla arengukava muutmine, üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Algatati Kanepi valla arengukava 2007-2018 muutmine ja
uue redaktsiooni koostamine aastateks 2015 – 2024. Arengukava koostamise korraldaja on vallavalitsus.
Algatati Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on vallavalitsus.
Lubade andmine kohustuste võtmiseks
Anti nõusolek Kanepi Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks kaugküttevõrgu arendamiseks Kanepi alevikus ja sellega seonduvate pikaajaliste kohustuste võtmiseks.
Kanepi Vallavalitsusel lubati olemasolevate laenukohustuste
refinantseerimiseks võtta laenu ja korraldada riigihange laenuteenuse tellimiseks.
Kanepi Lasteaia põhimääruse kinnitamine
Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusega kooskõlla viimise vajadusest kinnitati Kanepi Lasteaia põhimäärus uues
redaktsioonis.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 21. aprillil. Eelseisva istungi päevakorra kava ja õigusaktide eelnõudega saab
tutvuda valla veebilehel hiljemalt neli päeva enne istungit. Volikogu istungi protokolli ja õigusaktidega saab tutvuda elektroonilises dokumendiregistris aadressil http://avalik.amphora.
ee/kanepivv/, valla kantseleis ja raamatukogudes.
Eveli Misnik
jurist
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Hajaasustuse programmi 2015
taotlusvoor Kanepi vallas
Taotlusvoor on Kanepi vallas
avatud perioodil 30. märtsist
kuni 01. juunini 2015.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks
on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava
juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase
kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi. Toetust saavad
taotleda füüsilised isikud, kes vastavad
kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult vähemalt

alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotleja peab üldjoontes vastama
taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama
rahaliselt ning tema majapidamine peab
projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.
Maksimaalne toetus programmist on
6500 eurot ühe majapidamise kohta.
Toetus ei või olla suurem kui 66,67%
projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja
omafinantseering peab olema vähemalt
33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on
põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse
saadud toetus uuest võimalikust toetusest

maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks
võib programmist toetust saada üks kord.
Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal
õigus saada toetust tingimusel, et valduse
kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis
kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise
hetkest. Töid on lubatud alustada pärast
seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping. Uuringud, projekteerimine,
riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised
ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri
20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument.” Dokument on avaldatud:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mit-

tetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/
taotlejale
Vallavalitsus moodustas hajaasustuse
programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni koosseisus Katrin
Slungin, Ülar Kõrge, Aare Plato, Taimi
Kõiv ja Vello Saarman. Kanepi vallas on
hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks leibkonnad, kuhu kuulub kuni
18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi toetatavate
valdkondade prioriteetsus määrati järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Kanepi Vallavalitsuses on majandusnõunik Ülar Kõrge tel. 7976317 e-post
majandus@kanepi.ee

MEIE AASTA ALGAS ERASTVERES . . .
Kas olete märganud, et viimasel ajal liigub aeg aina kiiremini? Alles see oli, kui aastalõpu
kiires sagimises käis meil külas Alle-Saija Teatristuudio oma
jõuluetendusega, alles istusime
ühiselt saalis ja võtsime aastat
kokku.
Nüüd, mil kevad on täies hoos, tahame teiega jälle oma tegemisi jagada.
Aasta alguses valmistasime umbes kolm
tuhat käsitöövildist sinilillekest, mis lähevad Anname Au kampaania tarbeks.
Tähistasime esimest korda lambaaas-

ta algust ja sel aastal oli võimalik kaks
korda pidutseda. Sõbrapäev on meie
majas tähtsal kohal, oli avatud postkontor, valmistasime ja saatsime kaarte,
tantsisime. Vastlapäeval lasime liugu,
tundsime rõõmu igast kraavikiskuvast
kelgusõidust, sõime vastlakukleid ja
jõime kuuma teed. Ühel kolmapäevasel
pärastlõunal ehitasime kõik koos mõned talveriideis vahvad lumememmed.
Veebruaris käisime ka AS Hoolekandeteenuste talispordipäeval Jõulumäel,
kust tulime rõõmsalt ja võidukalt tagasi. Vaatamata vähesele lumele saime nii

kelgutada kui ka jääkeeglit mängida.
Kõik meie kliendid, kes tahtsid, said
käia valimistel ja olid oma valikute osas
kindlad.
Märtsis pidasime naistepäeva. Kõik
naised said krepp-paberist isetehtud tulbi, valmistasime küpsisetordi, mida hiljem muusika saatel sõime, tegime soenguid, värvisime küüsi ja tantsisime.
Kuna muusika kuulamine ja tantsimine on meie lemmiktegevused, siis võtsime ka kevade tantsupärastlõunaga vastu.
Populaarseks on kujunenud filmiõhtud
suurel ekraanil, mis toimuvad kord kuus.

Kliendiesinduse koosolekul otsustasime,
et suvel võtaks ette ühe pikema reisi. Pakuti Riia loomaaeda, Tallinna loomaaeda
ja isegi kruiisi Soome. Viimane oli muidugi kõige ahvatlevam.
Lähemal ajal on veel plaanis naljapäev,
jüripäev, lihavõtted ja volbripäev. Kindlasti teeme ühe pikema traditsioonilise
kevadmatka.
Olge meie tegemistega kursis Erastvere
Kodu facebooki lehel ja kodulehel.
Annelii Jürimaa
Erastvere Kodu
tegevusjuhendaja

Kanepi suur teatrisuvi tuleb taas!
Alle-Saija Teatritalus jätkub eelmisel aastal alguse saanud Kanepi teatrisuve traditsioon.
Juulis ja augustis sukeldub Alle-Saija
Teatritalu põnevate suvelavastuste maailma, muutudes tänapäeva väikesest paradiisikülast Põlvamaal kaasaegsete keskklassi inglaste mugavaks maamajaks,
nõukogude Eesti rannaküla sadamalokaaliks, ühe tavalise tänapäeva korrusmaja trepikojaks ja veel paljuks muuks. Üles
astuvad erinäolised teatritrupid Saaremaalt Järvamaani ja Viljandimaalt Võrumaani, pakkudes teatrirõõmu ja mängulusti kõikide žanride austajatele.
Teatrisuvi avatakse 10. juulil Alle-Saija Teatristuudio suvelavastusega “Paradiisum”, mille on lavastanud Ingrid
Ulst (Alle-Saija Teatristuudio) ja Janno
Puusepp (Teater NORA/Rannu Külateater EMU). See ebatraditsiooniline lu-

Teadmiseks
veekasutajatele

2015. aasta aprillist alates haldab ja
omab vastavalt Vallavolikogu otsusele Kanepi valla vee-ja kanalisatsioonisüsteeme vallale kuuluv vee-ettevõte
OÜ Kanepi Haldus. Seoses eeltooduga
palume kõikidel veekasutajatel alates
7.aprillist sõlmida uued veelepingud
OÜ Kanepi Haldusega. Lepinguid saab
sõlmida teisipäeval kell 8-12, kolmapäeval kell 8-18 ja reedel kell 8-14 kuni
aprillikuu lõpuni Kanepi vallamajas, samuti interneti teel, lepingu vormi leiab
valla kodulehelt. Lepingu sõlmimiseks
on vajalik kaasa võtta isikut tõendav
dokument ja veearvesti number ning
veearvesti näit. Leping sõlmitakse
peale viimase veearvesti näidu põhjal
koostatud arve tasumist. Arvet saab
tasuda nii kohapeal kui ka ülekandega,
mille laekumist kontrollitakse lepingu
sõlmimisel. Lepingule kantakse veearvesti number ja veearvesti näit.
Edukat koostööd soovides
OÜ Kanepi Haldus

gu kajastab ühiskonnakriitilises võtmes
läbi absurdihuumori prisma ühe väikese kogukonna elu tänapäeva Eestis. Viktor Puusaag tuleb Kanepi valda Kaagna külla, et temale usaldatud sihtasutuse
kaudu täita oma kadunud vanaisa üsna
kummalist testamenti - ehitada puukirik,
milliseid Eestis on nagunii vaid üksikud.
Viktori ettevõtlik meel ning eestlase jonn
aitavad üle nii mõnestki takistusest, mida
riik ja ametnikud tema teele veeretavad.
Koostöös üha kasvava kogukonna
liikmetega loob ta Kaagnale omaenda
väikese maapealse paradiisi, mis toimib
ja jääb püsima tänapäeva suurte globaalprobleemide ning vapustuste kiuste.
Viktor Puusaagi ja tema paradiisumi lugu on võimalik Alle-Saijal näha 8 korral:
10., 18., 30. ja 31. juulil ning 1., 2., 7. ja
22. augustil.
Lisaks Alle-Saija Teatristuudiole as-

Enampakkumise teade

tub teatrisuve programmi raames üles
ka teine kohalik trupp, Kanepi harrastusteater, kes esitab 4. ja 16. augustil T.
Appelgreni “Majakavahi tüdrukud”, mille on lavastanud Tuulike Mölder. Külalisteatritena kaugemalt tulevad Alle-Saijale sel suvel mängima Vahemetsa Talu
Teatritrupp Hellenurmelt Janno Puusepa kirjutatud-lavastatud naljalooga
“Maale” (17. juuli ja 21. august), Lasva
rahvamaja näitering “Näitelust” Võrumaalt, kes toob külakostiks D.Benfieldi
komöödia “Äärmiselt piinlik” (9. august),
Alburahva Teater Järvamaalt sama trupi
liikme Küllike Veede looga “Trepikoda”
(15. august), Seasaare Näitemängu Selts
Viljandimaalt, kes etendab M.Vaheri/R.
Mischi “Vanad poisid” (14. august), juba eelmisel suvel Alle-Saijal üles astunud
Pajusi Teater J.M.Synge’i draamaga “Püha läte” (25. juuli) ning Salme Vallateater

Kanepi Vallavalitsus võõrandab avaliku suulise enampakkumise teel Kanepi Gümnaasiumi
õppeklassi tööpingid (7 tk kruustangidega
tööpinki; 1 tk puidutreipink), alghinnaga 50
eurot/tk.
Suuline enampakkumine toimub 30 aprillil
2015, kell 10.00 Kanepi Gümnaasiumi tööõpetuse klassis, Kooli 1, Kanepi alevik. Enampakkumisel osaleja esitab enampakkumise läbiviijale
enda isikut tõendava dokumendi ja maksekoopia osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Osavõtutasu 19,17 eurot ja tagatisraha 5 eurot
tasuda Kanepi Vallavalitsuse pangaarvele
nr EE152200001120263205 selgitusega „tööpingid“ hiljemalt 29.04.2015 kella 16.00 või kohapeal valla kassasse. Tagatisraha arvestatakse
võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele
tagastatakse kontole, millelt ülekanne tehti. Tagatisraha ei tagastata, kui pakkumine võetakse
tagasi peale pakkumiste avamise protseduuri
või isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise. Osavõtutasu ei tagastata. Täpsem info müüdava
vara kohta Urmas Kivirand tel 5079487. Varaga
tutvumiseks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida.

Enampakkumise teade

Saaremaalt A.Haugi/V.Vaheri muusikaliga “Randas öitseb kibuspuu” (19. juuli).
Et suvi ei ole enam mägede taga, tasuks juba nüüd hakata suveetenduste
aegu kalendritesse üles märkima. Kõigi teatrisuve lavastuste kohta saab lähemalt lugeda Teatritalu kodulehelt
http://alle-saija.wix.com/alle-saija. Alle-Saija Teatritalu lööb kaasa ka Kanepi kihelkonnapäevade tähistamisel 3.9. augustil ning sel perioodil toimub
teatritalus lisaks etendustele ka muid
üritusi, mille info uueneb jooksvalt.
Seega, hea Kanepi kandi rahvas ja külalised kaugemalt: ootame kõiki suvel Alle-Saijale meie seltsi head teatrit, kohalikku kultuuri ja kaunist Eestimaa suve
nautima! Põnevate suviste kohtumisteni Alle-Saijal!
Ingrid Ulst
Alle-Saija Teatritalu

Kanepi Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel sõiduauto
Suzuki Liana (2004 aasta), alghinnaga 500 eurot.
Osavõtutasu 19,17 eurot ja tagatisraha 50 eurot tasuda Kanepi Vallavalitsuse
pangaarvele nr EE152200001120263205 selgitusega „Suzuki Liana“ hiljemalt
29.04.2015 kella 16.00 või kohapeal valla kassasse. Tagatisraha arvestatakse võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse kontole, millelt ülekanne
tehti. Tagatisraha ei tagastata, kui pakkumine võetakse tagasi peale pakkumiste avamise protseduuri või isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või
tulemuste kinnitamata jätmise. Osavõtutasu ei tagastata. Pakkumised esitada
kirjalikult suletud ümbrikus Kanepi Vallavalitsusele või saata tähitud postiga või
kullerpostiga hiljemalt 30.04. 2015 kell 9.00 aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik,
Kanepi vald 63101 Põlvamaa. Ümbrikule märkida “Susuki Liana”.
Kinnises ümbrikus esitatud pakkumine peab sisaldama:
• Pakkuja täielikke andmeid (nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, sidevahend);
• Nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
• Maksekorralduse koopiat osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• Sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat;
• Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumiste avamine toimub 30.04.2015 kell 09.10 Kanepi vallamaja saalis Turu
põik 1, Kanepi alevik. Pakkumiste avamine on avalik.
Täpsem info müüdava vara kohta vallavanem Mikk Järv tel 5170306, e–post vallavanem@kanepi.ee.
Varaga tutvumiseks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida.

Kanepi Teataja

nr. 3 (94) Aprill 2015

Praost Rothi järeltulijad Kanepis
Rothide üleilmsel perepäeval
1992. aastast taastusid sidemed meie Kanepi kultuuriloos
olulise isiku Johann Philipp
von Rothi järeltulevate põlvkondadega.
1993. a. oli nende esimene üleilmne perepäev esivanemate maal Kanepis
ja Verioral, millest nad teadsid rohkem
legendina. Mitte ükski allikas ei viidanud sellele, et kusagil tegutsevad praosti arvukad järeltulijad ja et nad kunagi
veel külastavad oma esivanemate kodumaad. Seegi esimene kontakt tuli tänu
maadeuurija Ferdinand von Wrangelli
järeltulijate poolt Eesti ja Läti koolide
abistamiseks ellukutsutud fondi „Pro
Scola“ kaudu Veriora Rothidest pärinev vanaproua Klara Sponholzi tehtud sihtannetusega Kanepi koolile. Sidemete alguseks sai tänukiri temale,
mille Saksamaal elav 90-aastane vanaproua lasi paljundada ja saata kõikidele Rothidele Rootsis ja Saksamaal. Tol
korral ei teadnud esmakordselt Kanepit külastanud Hermann von Wrangell, et tema ema Helen Hartmanni
vaarema oli Kanepis sündinud praost
Rothi noorim tütar Johanna von
Roth-hartmann. Saksamaal elav perekonnanõukogu eestseisja Rüdiger von
Rothi initsiatiivil korraldati esimene
üleilmne Rothide päev Kanepis 1993.
aasta suvel. Tänavune perepäev Kanepis 5. aprillil peaks olema viies.
333 aastat tagasi tuli Saksamaalt
Wittenbergi ülikooli lõpetamise jä-

Rothide perepäeval Kanepi Gümnaasiumis. Foto: Aino Mõttus

rel ülikoolisõbra v. Stackelbergi kutsel
Raplasse koduõpetajaks nende esiisa
Johann Rothe. Pärnus sündisid ja siirdusid Jena ja Halle ülikooli õppima juba nende neljandat põlve hariduse poole pürgivad pojad Johann Philipp ja
carl August Roth. Mõlemate vendade
arvukad järeltulijad Eestimaal ja Liivimaal kandsid edasi oma esivanemate
hariduspüüdlusi ning mängisid olulist
rolli oma kodupaikade elu edendamisel. Kolm nendest olid Tartu ülikooli
õppejõud – eesti keele lektor, dotsent,
professoriks valitu, kaks Võru ja Tartu linnapead, paljud Õpetatud eesti
seltsi liikmed. Praosti peres oli 12 last
– 5 poega ja 7 tütart, kõik nad valdasid „maakeelt“. Praost ise oli võru-tartu
keele hea tundja ja toetaja.
Rothidele sai koduks Liivimaa,
praost kutsus end ikka liivimaalaseks
ja järelhüüetes temale lisandus sellele

austusena „tõeline liivimaalane“. Praosti poegadest on kõige arvukam Kanepi
kalmistul puhkava poja Gustav Davidi 8 lapse järelpõlv Rootsis, Saksamaal,
Ameerikas ja mujal maailmas. Nemad
on olnud seni sidemete hoidjaks ja alates 2000. aastast ka Kanepi kooli parimatele eesti keele tundjatele Rothi
stipendiumi väljaandjateks. Praosti tütardest oli kõige suurem pere Johanna
Roth-Hartmannil, 12 last, kelle seast
sirgus palju juriste ja arste ning nimekaid majandusmehi, samuti ka Rothide-hartmannide genealoog.
Rothide III perepäevaks Kanepis ja
Verioral 2000. a. valmis allakirjutanul
mahukas ligi 300-leheküljeline raamat
„Johann Philipp von Roth“, mis järeltulijate poolt soojalt vastu võeti, vaatamata sellele, et pool raamatust oli eesti
ja pool saksa keeles. Lisaks esmakordselt publitseeritud Rothi kirjavahetu-

IT- päev Kanepi
Gümnaasiumis:
TUTVU! ÕPI! MÄNGI!
10. märts oli 6.- 12. klasside õpilastel IT päev. Külla tuli „Geeks on
Wheels“ meeskond. Sellest kujunes
väga tore ja õpilasi haarav üritus!
Mis on Geeks on Wheels? Projekt
loodi Microsoft Student Partnerite
ning organisatisooni MUG.ee liikmete poolt, mis ühendab aktiivseid tehnoloogiahuvilisi noori ning
Microsofti. Projekt on olnud väga
edukas ning siiani on teadmisi jagatud juba üle 6000 õpilasele. Peamiselt tegeletakse tehnoloogiateemaliste ürituste korraldamisega nii
Tallinnas kui Tartus.
„Geeks on Wheels“ meeskond tuuritas
juba viiendat korda oma projektiga mööda Eestimaa koole. Meil õnnestus saada aeg
2014/2015 kevadpoolaastasse. Eesti erinevate
kõrgkoolide üliõpilased jagasid oma teadmisi
ja vaimustust IT vastu ning tutvustasid kõige
uuemat ja vingemat tehnoloogiat meie õpilastele. Kolmes klassiruumis paiknesid nn laborid: tarkvara, riistvara ja programmeerimise
labor. Saali oli üles sätitud demonstratsioonilaud uusimate tahvelarvutite ja nutitelefonide
mudelitega. Peale laboreid said noored tantsida ja liigutada ennast Xboxi mängukonsooli
juures.
Ahvatlemiseks seati üles ka auhinnalaud,
millel oli hulgaliselt ettevõtmise sponsorite
poolt jagatavaid esemeid: mälupulgad, helkurid, pastapliiatsid, käepaelad, joonlauad,
T- särgid jpm. Loomulikult olid kaasas kõrgkoole ja seal õpitavaid IT- valdkonna erialasid tutvustavad voldikud. Peale selle said meie
õpilased tudengitelt küsida õppimisvõimaluste ja töötamise kohta.
Õpilased jaotati nelja labori vahel, kus igas
saadi tegutseda 45 minutit ja siis tuli liikuda
järgmisse. Ikka selleks, et kõik saaksid kõike
ISE näha, teha ja katsuda. Tarkavara laboris
tutvustati noortele, kuidas paremini kasutada erinevaid programme koolitöös. Jagati kasulikke nippe nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Riistvara laboris võeti arvuti lahti ja prooviti
aru saada, millest see imevidin, mida kõik ka-

7.klass robotite laboris. Foto: Eda Taren

sutavad, ikkagi koosneb. Programmeerimine
on raske? – Ei. Noortele näidati, et programmeerimine on huvitav ning nõuab loogilist
mõtlemist. Sõltuvalt laste vanusest kasutati
laborites erinevaid visuaalseid programmeerimise vahendeid. Parimatele võistlustest
ning mängudest osavõtjatele ja vastupidavamatele tantsijatele jagati auhindu kohe! Kuid
korraldajad jätsid midagi ka varuks- projekti
lõppedes võis võita vinge telefoni…! Oh mis
tore üllatus sai teatavaks 2. aprillil! Selle vinge telefoni Nokia Lumia 1320 võitis meie 6.
klassi õpilane Gerli Saare! Palju õnne! Õpilaste tagaside sellele päevale oli 5+! Kõik olid
rahul ja pole ka ime, sest töötubade läbiviijad ning kogu meeskond olid fantastiliselt
sõbralikud ja abivalmid! Kiitus ja tänu TÜ,
TTÜ, EIK tudengitele! Ürituse eesmärk, huvi tekitamine infotehnoloogia vastu, sai täidetud. Õpilased soovivad, et uuel õppeaastal
toimuks samasugune tore IT- üritus. „Geeks
on Wheels“ meeskond kiitis nii meie keskastme kui gümnaasiumiõpilasi: teadmishimulised ja aktiivsed õppijad. Seda oli hea kuulda,
et meil on tubli järelkasv. Kõigil on võimalik jätkata õpinguid Kanepi Gümnaasiumis.
Meie gümnaasiumiõpilasi ootavad uuel õppeaastal uued projektid!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja

sele tema kauaaegse sõbra ja ülemuse
kindral-superintendent K. G. Sonntagiga, Tartu ülikooli audoktoriga, on selles avaldatud esmakordselt ka Rothide
genealoogia Björn v. rothilt saadud
praosti noorema tütre Johanna pojapoja Voldemar Hartmanni käsikirja
järgi.
Rothide genealoogias olid andmed
342 praost Rothi perest põlvneva isiku
kohta. 1950. a. oli neist elus veel 114
nais- ja 99 meesliini esindajat. Tänaseks on koos praosti XI-XII põlvkonna järeltulijatega nende arv jõudnud
ligikaudu 400-ni. Kõige noorem Roth
on praegu perekonnanõukogu eesistuja
Philipp ja Natali v. Rothi 26.06.2014
sündinud tütar Polina.
Rothide V perepäeval esitatati külalistele Kanepi gümnaasiumi õpilaste poolt sügisel praost Johann Philipp
von Rothi 260. sünniaastapäevale pühendatud kava ja kooli tutvustus inglise
keeles. Sellele järgneb jalutuskäik nende perekonnakalmistule, palvuse peab
kirikuõpetaja Margit Lail, süüdatakse
küünlad ja asetatakse kalmule Rothide
perekonnavapil oleva punase roosi ja
elupuuoksa sümboliga lillekimp. Rothide pere poolt soojad tänusõnad Kanepi koolile, õpetajatele, esinejatele, kirikule ja kõigile headele inimestele, kes
on osanud nii kõrgelt hinnata nende
esivanemate teeneid ja hoida neid jätkuvalt oma kultuurimälus.
Milvi Hirvlaane

Teatripäevad

Teatrikuu viimasel nädalavahetusel 28.-29. märtsil tehti suurel hulgal head teatrit Põlva Kultuurija Huvikeskuses, kus toimusid juba mitmendat
korda
Kagu-Eesti
Maateatripäevad.
Kokku
osales kahepäevasel põneval teatrimaratonil 9
harrastusteatrit Põlva-, Võru-ja Valgamaalt 11
lavastusega. Teiste hulgas astusid üles ka Alle-Saija Teatristuudio ja Kanepi Harrastusteater.
Alle-Saija Teatristuudio tõi publikuni juba eelmise aasta novembri lõpust mängukavas oleva täispika draamalavastuse “Nad
tulid linna” (lavastaja Tarmo Kruus) ja veebruari lõpus esietendunud tragikomöödia “Leselised” (lavastaja Ingrid Ulst). Kanepi
Harrastusteatri poolt esitati monoetendus „Klassipilt“ (lavastaja
Marju Jalas) ja alles hiljuti esimest korda lavale jõudnud „Majakavahi tüdrukud“ (lavastaja Tuulike Mölder).
Lavastusi hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus teatripedagoog
Virko Annus, VAT Teatri näitleja Tanel Saar ja Võru Draamastuudio juhendaja Agur Seim. Meie teatritegijate esinemisi saatis teatripäevadel edu ja meie tegemisi hinnati ka preemiate vääriliseks.
Eripreemia sündiva lavastusterviku eest sai „Majakavahi tüdrukud“ (lavastaja Tuulike Mölder). Parima naiskõrvalosa preemia
pälvis Merike Ingver Emma rolli eest lavastuses „Majakavahi tüdrukud“. Parima naisosatäitja preemia kuulus Doris Pavlovile Kairi
rolli eest lavastuses „Leselised“ ja Alice Fosteri rolli eest lavastuses
„Nad tulid linna“. Parima meesosatäitja preemia sai Kent Joosep
rolli eest lavastuses „Klassipilt“. Parima lavastajatöö preemia vääriliseks hinnati Tarmo Kruus lavastuse „Nad tulid linna“ eest. Parimaks lavastuseks tunnistati Marju Jalase lavastus „Klassipilt“.
Võime olla uhked ja rõõmsad, et just Kanepi on see koht, kus
tehakse nii kõrgel tasemel harrastusteatrit ja soovitame julgelt publikul tulla kohalikke etendusi nautima. Palju jõudu kõigile teatritegijatele ja uusi elamusi teatrisõpradele!
Marju Jalas
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Juba linnukesed
väljas laulavad...

Tegelikult on ilmad veel üsna jahedad olnud ja linnukeste laulu õues
pole väga kuulda.
Küll aga on Kanepi kihelkonna laste
lauluhääl sel kevadel eriti kenasti ja
tugevalt kõlanud!
Meie päris oma
laste laulupäev KEVÄJÄ TSIRGUKÕNÕ
2015 tõi 28. märtsil Kanepi Seltsimajja kokku Kanepi valla, Valgjärve
valla ja Kõlleste
valla 3-18 aastased lauljad.
Lavale jõudis 49 esinejat. Lastele õpetasid laulud selgeks tublid juhen- Kristo Kõiv, publiku lemmik ja
dajad: Kairit Kolpakov, 10-12aastaste parim laulja.
Lemme Kramp, Edith Foto: Birgit Kaleva
Saks ja Meeli Rammul.
Kanepi lapsed said laulupäevale eelnenud päevadel käia seltsimajas harjutamas; Valgjärve, Kõlleste ja Põlgaste lapsed tegid proovi
laulupäeva hommikul. Kella üheteistkümneks täitus seltsimaja saal
rahvaga, kokku oli laululapsi, nende vanemaid ja fänne üle 200.
Laulupäeva avas tervitustega ja leiutajate küla Lotte laulukesega võrratu päevajuht Ester Tamm, keda saatis kitarril Rain Lantson. Esimesena esinesid vanemate vanusegruppide esindajad, kuna
neid olid ootamas vahetusõpilastest külalised Itaaliast. Kohe nende
järel astusid lavale kõige nooremad 3-4 aastased. Nende seas oli
ka väike Eliise, kes oli alles kaks päeva varem saanud 4-aastaseks
ja päevajuhi eestvedamisel laulis kogu saal talle sünnipäevalaulu.
Seejärel oli kord 5-6 aastaste käes, peale seda tehti esinemistes väike
paus. Žürii koosseisus Piia Jõks, Kalev Lindal, Anu Luiga, Vaike
Kottisse ja Maarja Lattik, kogunes tegema kokkuvõtteid esinenud
vanusegruppidest. Osalejad said maiustada pannkookide ja kakaoga, joonistada kevadisi pilte ja ehitada legodest losse. Päevajuht
täitis vaheaja meeleoluka musitseerimisega. Pärast vaheaega autasustati parimaid ja žürii andis osalejatele tagasisidet. Laulmisega
jätkasid 7-9 aastased ja nende järel 10-12 aastased. Taas oli pausi ja
kokkuvõtete aeg, mille täitsid Esteri ja Raini laulud. Tänu ja tunnustust jagati laululaste juhendajatele.
Laulupäeva Keväjä Tsirgukõnõ 2015 parimad:
3-4 aastaste vanusegrupist Rebeka Kuld Krootuse Lasteaiast, juhendaja Meeli Rammul
5-6 aastaste vanusegrupist Elise Kork Põlgaste Lasteaiast, juhendaja Kairit Kolpakov
7-9 aastaste vanusegrupist Luise Suislepp Kanepi Gümnaasiumist, juhendaja Edith Saks
10-12 aastaste vanusegrupist Kristo Kõiv Kanepi
Gümnaasiumist, juhendaja Edith Saks
13-15 aastaste vanusegrupist Linda Rekker Kanepi Gümnaasiumist, juhendaja Edith Saks
16-18 aastaste vanusegrupist Angela Korela Kanepi Gümnaasiumist, juhendaja Edith Saks
Publik valis oma lemmikuks Kristo Kõivu.
Kõik laululapsed teenisid välja tubli laululapse eripreemia diplomi ja auhinna, mis oli spetsiaalselt selleks päevaks tehtud. Oli väga rõõmus, soe ja sõbralik kokkusaamine. Laululapsed olid julged
ja nautisid enda ning kaaslaste esinemisi. Kindlasti oli see kõigile
meeldejääv kogemus. Tublid!
Laulupäeva idee on juba mõnda aega meeles mõlkunud. Kuna
käesolev aasta on muusikaasta ja Kanepi kihelkonna 340. juubeliaasta, oli hetk just õige, et meie lastele selline võimalus teoks teha.
On suur rõõm, et laululaste juhendajad ja vanemad nii toredasti seda ettevõtmist toetasid. Tuhat tänu veelkord kõigile, kes selle
sündmuse õnnestumisele kaasa aitasid!
KEVÄJA TSIRGUKÕNÕ tuleb kindlasti uuesti järgmisel aastal! Kohtumiseni ja uute laulmisteni!
Marju Jalas

Saluzzo-Kanepi projektis osalejad. Itaalia õpilasvahetuse I etapp Kanepi Gümnaasiumis 26.-31.märts. Foto: Mirell Lattik
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Noortekeskuses on
uus töötaja Maarja
Lattik

ÕNNITLEME!
Sünnipäevad mais
99
21.05 Voldemar Hurt
94
30.05 Kunda Reiman
90
01.05 Elfriide Ehte
23.05 Bernhard Külv
28.05 Kalju-Johannes Lõo
85
02.05 Heli Rajatamm
15.05 Heldur Iisma
16.05 Maimu Tinn
80
31.05 Malle Rudissaar
75
07.05 Elve Kuld
18.05 Milvi Suur
23.05 Jaan Siil
70
02.05 Ants Hommik
02.05 Juha Olavi Juutinen
04.05 Eik Rüütel
10.05 Viktor Moritz

Alates 13. märtsist olen Kanepi noortekeskuses tööl osalise koormusega noorsootöötajana.
Igapäevaselt õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal. Meie noortekeskuses on minu ülesandeks
olla abiks - seda nii Kanepis, Põlgastes kui ka Soodomal ning aidata noortel
ellu viia oma ideid. Aitan kirjutada ja läbi viia erinevaid projekte, igapäevaseid ja traditsioonilisi sündmusi.
14. märtsil külastas noortekeskus taas MTÜ Kanepi Jahiseltsi. Jahimehed
rääkisid põhjalikult jahipidamisest, tutvustasid jahipidamise tehnikat ja oma
maja. Palju elevust tekitas jahikoer Bella ja jahimeeste poolt ettevalmistatud viktoriin. Toreda päeva lõpetuseks sõime jahimeeste tehtud väga maitsvat hernesuppi. Täname jahimehi sisuka hommikupooliku ja külalislahkuse
eest! Ootame ka teiste kohalike asutuste küllakutseid!
Kanepi noortekeskuse noorsootöötaja
Maarja Lattik

AVP ehk Antsla Võrgupidu
13.-14. märtsil toimus Antslas võrgupidu.
Võrgupidu tuntakse LAN Party nime all, kuhu inimesed tulevad oma arvutitega kohale ja
seejärel korraldatakse ühises võrgus arvutimängude võistlusi.
Arvestatud oli 60 kohta osalejatele ja kuus kohta korraldajatele. Võrgupeo peakorraldaja oli Siim Aarma, kellele see oli esimene kogemus sellist üritust vedada. Siim
valis meeskonda Tailo Hallapi, kes õpib Võrumaa Kutsehariduskeskuses infotehnoloogia süsteemide eriala. Siim
ja Tailo nägid mitu kuud vaeva, et iga väiksemgi pisiasi
olemas oleks ja töötaks.
Võrgupeo päev algas kell 19.00. Võeti osa kahest mängust: Counter Strike: Global Offence ja Colin McRae:
Dirt 3.
Keset ööd, kui meeskonnal jäi aega natuke ka iseenda
jaoks, oli näha, kui väsinud aga rahul kõik olid. Peale
Siimu ja Tailo olid meeskonnas veel 3 Antsla Gümnaa-

Suur aitäh Tailo Hallapile, kes aitas Siim Aarmaal võrgupidu korraldada! Antsla Võrgupidu on üks väga lahe üritus,
mida traditsioonina hoida. Aitäh kogu meeskonnale!
Kadri Liblik
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse noorsootöötaja

Meeskond tööhoos. Foto: Mari Vijard

siumi õpilast. Kui järgmise päeva õhtul võrgupidu lõppes, olid osalejad sellega rahul ning meeskond oli väga
palju juurde õppinud. Mõeldi juba järgmise aasta võrgupeo korraldamisele.

Kanepi valla sündmuste kalender aprill-juuni 2015
Aeg

Sündmus

17.04 kell21.00
18.04 kell 11.00

Aprill
Mälumäng ja peoõhtu
Sportlik laupäev. Treening gümnaasiumis.

19.04

Perehommik

23.04

12.klassi tutipäev

Kanepi Seltsimaja
TÜ Spordiklubi
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus
Kanepi Gümnaasium

23.04 kell 19.00

Kanepi Lasteaia jüripäeva tähistamine

Kanepi Lasteaed

23.04 kell 18.00
23.04 kell 21.00
25.04 kell 11.00

Kihelkonna Kõnnisari
Jüriöö jooks ümber Erastvere järve
Sportlik laupäev. Treening gümnaasiumis.

29.04 kell 18.00

Lasteetendus „Sõber Loodus“

Põlgaste
Kanepi Gümnaasium
TÜ Spordiklubi
Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus

01.05 kell 19.00

Mai
Maanteemuuseumi suvehooaja avamine. Ansambel „Kõrsikud“ masinahallis

02.05

Talgupäev „Teeme Ära“ ja simman

02.05
05.-07.05
07.05
08.05
08.05 kell 15.00
08.05 kell 18.00

Talgupäev Kanepis
Rahvusvahelise liiklusohutuse nädala liiklusprogrammid “Õpin liiklema“
Laste kultuurireis Tallinna
Rahvusvahelise liiklusohutuse nädala raames teabepäev õpetajatele
Emadepäeva kontsert
Emadepäeva kontsert, õpilastööde näitus

08.05 kell 21.00

Emadepäeva peoõhtu

09.05
10.05
12.05
16.05
19.05
21.05 kell 18.00
22.05 kell15.00

Kevadlaat
Emadepäeva kontsert
Orienteerumisteisipäevak Palujärvel /Kanepi - Otepää tee 1 km
Muuseumiöö. Hooajanäituse „Tee täis kuulujuttu“ avamine
Orienteerumisteisipäevak Lajavangul /Antsla tee 4 km
Kihelkonna Kõnnisari
Lasteaia lõpupidu

23.05 kell12.00

Lastehommik

30.05 kell 10.00

Eesti hobikrossi III etapp

01.06.
02.06
03.06 kell 18.00
09.06
18.06 kell18.00
19.06 kell
15.00/17.00

Toimumiskoht/ Korraldaja

Juuni
Lastekaitsepäeva trall Jõksi järve ääres
Orienteerumisteisipäevak Linajärvel /Kooraste bussipeatus
Direktsiooni ja vallvanema vastuvõtt parimatele õpilastele Kanepi Seltsimajas
Orienteerumisteisipäevak Kanepi - Antsla tee 1 km
Kihelkonna Kõnnisari
Lõpuaktused 9.kl kell 15.00 ja 12.kl. 17.00

Kanepi
Teataja

Sünnipäevad juunis
93
10.06 Hilda-Miralda Talomees
92
22.06 Gabriele Tagel
80
28.06 Silvi Nilbe
75
26.06 Kaarel-Koit Mäekala
70
10.06 Helje Kasesalu
21.06 Kaja Herzmann

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

Maanteemuuseum
Erastvere Raamatukogu
-Külakeskus
Maanteemuuseum
Info: Kristel Kuslap
Maanteemuuseum
Kanepi Lasteaed
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste Raamtukogu-Külakeskus
Kanepi staadion
Kanepi Seltsimaja
OK Põlva Kobras
Maanteemuuseum
OK Põlva Kobras
Kaagvere
Kanepi Lasteaed
Erastvere Raamatukogu-Külakeskus
Põlgaste krossirada
Kanepi Lasteaed
OK Põlva Kobras
Kanepi Gümnaasium
OK Põlva Kobras
Kõlleste
Kanepi Gümnaasium

Teostame
valdadele,
linnadele ja
eraisikutele:
- Ohtlike puude
raiet majade, liinide läheduses.
- Vanade puude
ohtlike okste eemaldamist.
- Ohtlike puude
raiet kalmistutel.
- Puude seisukorra ja elujõu
hindamist.
- Töid kõrgustes
kasutades korvtõstukit.
- Kinnistute
hooldustöid (võsaraie , trimmerdamine, korrastamine, hoonete
lammutus).
Töid teostavad
oma ala professionaalid koos
kaasaegse tehnikaga.

Sündinud lapsed
Brigitta Kauss Hurmi küla
Jakob Aigro Erastvere küla

Õnnitleme vanemaid!

Teated

Ootame Kanepi kihelkonna
kunstnikelt kodukoha teemalisi maale, et neist suveks koostada rändnäitus. Info Marju Jalas
5816 3636
Kanepi KEVADLAAT toimub sel
aastal 9. mail. info: 5816 3636
Kanepi kirbuturg toimub 19. aprillil kell 10.00-15.00. Info telefonil 52 83 985.
Suhkru ja kuivaine müük kojuveoga. Täpsem info tel. 5173277
Osutan sõiduautoga transpordi-

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846
Email: pajolus@
gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.
com
Kontaktisik :
Tanel Pajo

Järgmine ajaleht ilmub juunis 2015
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

teenust juhuveo korras. Eelregistreerimisega tel. 5648 4204.
Hind kokkuleppel.
FIE Aavo Maat
KÔIK SAUNAKS VAJALIK
saunatoodete tehasest Põlvas
Vabriku 16. Leidub kaupa uusimate trendide järgi, kuid ka
traditsioonilisse Eesti sauna sobivaid tooteid – igas hinnaklassis. Kui oled ehitamas või
remontimas sauna, tule tutvuma
toodetega koha peale.
Tel: 53 426 408 kristo@sauna.ee
Koduleht: www.sauna.ee
Facebookis sauna.ee

MÄLESTAME
Ülo Kütt
24.08.1949-30.01.2015
Edgar Ladva
08.09.1926-02.02.2015
Violeida Põld
12.05.1925-27.02.2015
Urmas Jaaska
13.08.1964-28.02.2015
Ülo Kaljumäe
20.10.1939-02.03.2015

Kalev Raudnagel
07.09.1948-06.03.2015
Asta Luts
23.10.1929-07.03.2015
Eha Trääl
20.01.1926-19.03.2015
Kalju Reedi
27.03.1920-21.03.2015

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

