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20.august – Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev

KANEPI KIHELKOND 340
Kihelkonnapäevade avamine toimus Kanepi kirikus 2.augustil
Milvi Hirvlaane lühikese sissejuhatuse ja kirikuõpetaja Margit
Laili õnnistusega. Järgnes kontsert, kus kuulajad said nautida
Kanepi kiriku uuendatud orelit.

2.august – Avatud Külade Päev

16 kohta üle kihelkonna avasid oma uksed külalistele, teiste seas oli ka Kanepi seltsimaja, kool, kirik ja aiand. Vaadata sai näituseid, pakuti maitsvaid
eineid, sai osta käsitööd.

Statistikaameti teatel on Kanepi vallas kunstnike kontsentratsioon kõige suurem Hino
talus! Hino talus sai imetleda Epp Margna
pärimusainelisi maale, Toomas Kalve fotosid ja üraskipuidust lambikollektsiooni, Kadri Kalve detailirohkeid illustratsioone. Külalistel
oli võimalik maitsta koduleiba ja maiustada koduste
kookidega. Avatud olid suitsusauna uksed - Toomas
Kalve andis nõu suitsusauna kerise valmistamiseks. Seebikeetmise koolitus lõpetas päeva.

Milvi Hirvlaane Sepa talus. Foto: Merike Luts

Sepa talus rääkis Milvi Hirvlaane Ritsike jõe äärsest Piitsa külast, vallamajast,
koolist ja magasiaidast. Need lood pakuvad ka pererahvale suurt huvi, nende krundil peaks alles olema endise koolimaja müür. Perenaine Aire kostitas külalisi kohvi
ja küpsetistega ning pakkus suppi. Üle tee Elmari talu olevat endine valla kohtumaja. Seal hoovis mängisid õhtul muusikud Aldo Järve ja Jüri Vaino.

Kunstnik Epp Margna tööd. Foto: Kristel Kuslap

Bullerby hõnguga Mesipuu talu ootas huvilisi Jõgeharal, kus
naerukurdudega vanaema Maie ja vanaisa Hennu andsid talu valitsemise sellel päeval üle lastelastele. Külalisi võtsid vastu Mesipuu talu lapsed, kes tutvustasid oma töid ja tegemisi. Näidati ette peenramaa, toideti loomi, püüti
kala, parvetati. Jäätisekohvikust sai omavalmistatud jäätist.

Savi talus on kõik sündmused jäädvustatud. Foto: Kristel Kuslap

“Ka viiekümneselt võib alata uus elu!” kinnitas Savi turismitalu perenaine Eela Jää aastal 2001. Täname Eela Jääd, kes on olnud Hurmioru koostöövõrgustiku
eestvedaja: puupäevad, savipäevad ja palju teisi toredaid ettevõtmisi. Savi talus oli
avatud Puuriidabaar ja pererahvas tutvustas turismitalu võimalusi.

Mesipuu talus. Foto: Kristel Kuslap

Tantsurühm „Waltzer“ . Foto Marju Jalas

Seeniortantsupeol „Tants teeb südame rõõmsaks“ osales ligi 150 tantsijat. Foto: Marju Jalas

Kanepi Seltsimaja hoovis toimus seeniortantsupäev “Tants teeb südame rõõmsaks”. Väsimatu Maria
Drenkhan, endine Karste kogukonna eestvedaja ja Karste kooli kokkutulekute korraldaja oskab ka tantsurahvast innustada ja kokku kutsuda! Tantsupäeval osales ligi 150 tantsijat, 14 kollektiivi.
Tantsurühm „Päripidi“ esinemas. Foto Marju Jalas
(järgneb lk 2)

Vallavanema veerg

Mis tehtud ja mis
teoksil Kanepi
vallas:

Enne suve ja suve jooksul on
käima lükatud mitmeid projekte ning tegevusi, millest
osa on edukalt lõpetatud,
kuid mõned neist on pikemaajalised ettevõtmised.
• Valminud on kõnnitee Kanepi Seltsimaja esisele alale. Nüüdsest on inimeste
pääs parklast seltsimajja turvalisem.
• Kanepi lasteaia majandusruumide remont on valmis.
• Samuti on valminud Noortekeskuse abiruumi remont.
• Kanepi aleviku kaugküttevõrgu taastamine. On läbi viidud hange
kaugkütte rajamiseks, mille esialgseteks tarbijateks oleksid Kanepi
koolimaja, vallamaja ja lasteaia hoone. Hankel osutus edukaks SW
Energia OÜ. Enne projekteerimist ja ehitamist tuleb koostada soojamajanduse arengukava, mille abil saame teada täpsemad andmed
ja muud vajalikud parameetrid. Kanepi aleviku soojamajanduse
arengukava 2015-2025 maksumus on 4560 eurot, millest valla
osalus on 456 eurot. Hetke olukord on selline, et koolis on puidukatel, vallamajas kergkütteõli (aktsiisitõus alates 01.05.2015) ja
lasteaial põlevkiviõli (aktsiisitõus alates 01.01.2016). Kõigi kolme
hoone katlad ei ole enam esimeses nooruses ja vajaksid lähitulevikus investeeringuid). Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK), SW Energia OÜ ja Kanepi Vallavalitsus.
• Vee- ja kanalisatsiooniprojektidega jätkamine. On esitamisel projekt, et taotleda raha olemasolevale projektile, mis hõlmab Hurmi,
Kooli, Turu, Turu põik ja Niidu tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist. Sama projekti raames ehitatakse ümber ka Kanepi
aleviku reoveepuhasti. Projekti heakskiitmisel on KIK-i poolne rahastus 85%.
• On tellitud istepingid Kanepisse (kiriku juurde, Weizenbergi,
Kooli ja Tehnika tänavale). Pingid on paigaldamisel.
• Plaanis on rajada Kanepi alevikku korralik ja kõikidele nõuetel
vastav jäätmejaam. Jäätmejaama plaanitakse rajada Kanepi aleviku
reoveepuhasti kõrval olevale alale. Käib projekteerimine, et taotlus
esitada talvel 2016. Projekti rahastab 90% ulatuse KIK.
• Maanteeameti ja Kanepi valla poolt kaasrahastatava kergliiklustee (Kanepi alevikust kuni Tartu-Võru mnt kergliiklusteeni) ehituse hange on läbi viidud ja peale lepingute sõlmimist saab alustada
ehitustöödega. Maanteeameti sõnul peaks tee valmima sügisel.
• On valminud eskiislahendus avaliku tualeti rajamiseks Kanepisse praeguse kiriku kõrvalhoone asemele. Rajatavas tualetthoones
oleks ruum kirikule ja heakorravahendite hoidmiseks ning soojustatud tualettruum vee ja kanalisatsiooniga. Pärast kõiki kooskõlastusringe saame teada eeldatava ehitusmaksumuse.
• Uudse projektina rajatakse 5 päikesepaneelil töötavat led valgustit bussipeatustesse, kust liigub kõige rohkem rahvast. Maksumus
on ligikaudu 5000 eurot. Kui see ennast õigustab, saame tulevikus
projektiga jätkata.
• Kanepi alevikus uuendatakse valvekaamerad
• Viidi läbi hange Kanepi valla laenude refinantseerimiseks, et saada paremaid intressimäärasid. Hanketulemusel saadi soodsamad
intressimäärad, millega säästetakse 6. aasta jooksul umbes 15 tuhat
eurot intressimakseid.
• Jõksi järve ääres on uuendatud riietuskabiinid, parandatud laululava istepingid. Põlvamaa Arenduskeskuse mitme valla projektina
on Jõksi järve ujumiskohta planeeritud uus paadisild, paadislipp ja
infostend. Projekti maksumus on umbes 15 000 eurot. Valla osalus
on sellest 2000 eurot.
• 16. juulil toimus Kanepi vallamajas kolme valla Kanepi, Kõlleste
ja Valgjärve vallavanemate ja volikogu esimeeste ühine kohtumine.
Tegemist oli teise kohtumisega. Eelmine kohtumine toimus aasta
tagasi Valgjärve vallas. Arutati kolme valla ühiseid koostöövõimalusi, ettevõtmisi, vallapoolseid teenuseid elanikele jpm. Kuulati ja
diskuteeriti teemadel, mis on meil hästi ja mida saaksime veel paremaks muuta. Kohtumisel sai kokkulepitud mitmeid teemasid,
millega edasi tegeleda. Neist esimesena hakkame kajastama vallalehtedes kõigi kolme valla kultuurikalendrit, et inimestel oleks parem ülevaade, millised põnevad üritused naabervaldades toimuvad.
Ilusat suve lõppu soovides,
Mikk Järv
vallavanem
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Kokkuvõte
Kanepi
Vallavolikogu
istungist
Kanepi Vallavolikogu korraline
istung toimus 16. juunil Läti
Vabariigis.
Volikogu istung toimus Lätis seoses volikogu, vallavalitsuse ja allasutuste juhtide ühise õppereisiga,
mille peamiseks eesmärgiks oli tutvuda Lätis läbi
viidud haldusreformi tulemustega. Tiheda päeva jooksul tutvuti kahe Põhja-Läti omavalitsuse,
Rujiena ja Mazsalacaga, mis mõlemad moodustati 2009. aastal viie ümberkaudse endise valla ja
linna liitumisel. Omavalitsuste esindajad andsid
kohtumistel põhjaliku ülevaate oma piirkonnast
ja toimunud haldusreformist ning jagasid kogemusi liitumise tulemustest ja mõjudest kohalikele elanikele. Lisaks omavalitsustele külastati kohalikke ettevõtteid ja Salaca jõe äärset korrastatud
puhkeala.
Õppereisil Rujiena linnas toimunud volikogu istungil osales 11 volikogu liiget ja käsitlemist leidsid
alljärgnevad teemad.
Kanepi valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Volikogu otsustas kinnitada vallavalitsuse poolt
esitatud ja revisjonikomisjoni poolt läbi vaadatud
Kanepi valla 2014. aasta majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruande koosseisu kuuluvad tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta aruande heakskiitmise
kohta.
Erateede avalikuks kasutamiseks määramine
Tulenevalt huvist tagada erateega piirnevate kinnistute omanikele kinnistule juurdepääs ja muuta teedel liiklemine ohutumaks ning paremaks, otsustati
määrata Kanepi Vallavalitsuse ning erateede omanike vahel sõlmitud erateede avaliku kasutamise
lepingute alusel avalikuks kasutamiseks erateede
lõigud nimekirja alusel. Teehoiu eest vastutavaks
isikuks avalikuks kasutuseks määratud erateedel
nimetati Kanepi Vallavalitsus.
Kohalike teede nimekirja muutmine
Kuna avalikuks kasutamiseks määrati teeregistrisse kandmata Järveääre tee, otsustati lisada nimetatud tee lõigud 0-967 m teeregistrisse Kanepi valla
kohalike teede nimekirja avaliku kasutusega teena.
Arvamuse andmine Laiavangu kruusakarjääris
kaevandamisloa andmiseks
Otsustati nõustuda Laiavangu kruusamaardla
Laiavangu kruusakarjääris kaevandamisloa andmisega AS-le Teede REV-2 ehituskruusa kaevandamiseks tingimusel, et kaevandamisel arvestatakse
kõrvalasuva Pühajõe talu elanike huve ja kaalutakse
kõrvalmaantee Erastvere-Sillaotsa tee nr 18116 kilomeetrid 0,0 kuni 2,7 kruusateele katte ehitamist.
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord ning sotsiaaltoetuste määrad
Määruste eelnõud läbisid esimese lugemise. Otsustati korraldada teine lugemine augustikuu volikogu istungil. Enne teist lugemist määrused sotsiaalkomisjonis veelkord läbi vaadata ja sisse viia
täpsustused. Koolilõputoetust maksta uues määras
50 eurot alates 16.06.2015.
Kanepi Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine
Volikogu otsustas kooskõlastada gümnaasiumi direktori poolt esitatud palgakorralduse põhimõtted.
Kanepi valla 2015. aasta teine lisaeelarve
Otsustati vastu võtta Kanepi valla teine lisaeelarve kogumahuga on 19875 eurot. Tulumaksu laekumist suurendati 13 238 eurot eelnevate eelarvetega ette nägemata kulude katteks. Arvele võeti
laekunud haridusasutuse omatulu, sihtotstarbelised toetused ja kindlustushüvitis. Kulusid plaanitakse teha vallamaja hoone treppide remondiks, videovalve paigaldamiseks Kanepi alevikku, Kanepi
Seltsimaja esise jalgtee remondiks, pinkide paigaldamiseks Kanepi alevikku, Kanepi Lasteaia veeavarii järgseks remondiks ja tänavavalgustuse paigaldamiseks külade bussipeatustesse.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 18. augustil. 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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(algus lk 1)

Krimmi talu perenaise Liidia juurest ei saa kunagi lahkuda tühjade käte või mõtetega. Talle on omane ilus ja lihtne andmise oskus. Hoovil uheldav noor kikas tõi külalistele
kindlasti naeru näole. Peretütar Kadi loodusest inspireeritud
pildid ootasid Krimmi talus vaatamist ja lambanahad paitamist.

Kanepi Gümnaasiumi muuseumituba ootas ajaloohuvilisi. Foto: Merike Luts

3.august - Talulugude ja
perepärimuse päev

Krimmi talu pere. Foto: Kristel Kuslap

Kooraste mõisas räägiti sellest, kuidas koostada
sugupuud, kust leida sugupuu koostamiseks vajalikke
algallikaid.
Esinesid Imbi Paju, Tõnis Rätsep, Rein Ahas, Rein
Põdder, Maimu Tinn.

“Minu ainuke tegu, mille peale uhkuse harjakesi tohiksin kasvatada, on suguvõsa vana põlve riismete kokkukorjamine, enne kui nemad sootumaks praeguse aja noorte sugulaspõlvkondade silmist ära kaoksid... Et kord neil
noortel ükskord igatsus ja soov tekiks tõusta ausse omaste eellugu ja sündmused vanast ajast ning esivanematest.
Kui palju selleni aega kulub, kas huvilisi on? Loodan!”
Maimu Tinn

Kooraste mõisas võõrustati külalisi kahel päeval. Foto: Kristel Kuslap

Kooraste mõisas sai näha kalkuneid, parte, hanesid, kanu, nutriaid, jäneseid, lambaid ja kitsi. Urmas ja Kristel Kivirand jagasid lahkelt seletusi.

Rein Põdder räägib sugupuu koostamisest.
Foto: Kristel Kuslap

Maimu Tinn esinemas. Foto: Kristel Kuslap

Mõtisklusi kihelkonnapäevadest Kanepi
kihelkonna 340. aastapäeva puhul
See rahvas on tugev ja rikas, kellel on oma
traditsioonid ja kes neid on läbi aegade hoidnud. Täpselt on teada Rootsi kuninga Karl XI
poolt Kanepi kihelkonna asutamise käskkirjale allakirjutamise kuupäev 4. august 1675.
Sellega pandi ju seaduslik alus selle väikese paiga edasisele saatusele ja loodi võimalus edasiarenguks. Uus kihelkonnakeskus oli logistiliselt väga hästi valitud –igasse naaberkeskusse on ca 20 kilomeetrit ja praegugi hea
bussiühendus suurte keskuste Võru ja Tartuga. Võru
maakonna ja linna asutamiseni oli siis jäänud veel 108
aastat. Terve sajandi jätkus seega veel Tartu/Dorpati roll
meie kihelkonna juhtimisel. Noorel kihelkonnal tuli aga
enne jalule tõusmist üle elada laastav Põhjasõja Erastvere
lahing 1701, röövretked, leinata sõjas hukkunuid, täita
uuesti eluga hävitatud külad, saada üle katkust ja näljahädadest. Alles seejärel sai Kanepi muutuda tõeliseks kihelkonna elusooneks. Teame, et Johann Philipp Rothi
tulekuga Kanepi kirikuõpetajaks 1780 sai see lootus kuhjaga täidetuks. 210 aasta eest juhiti Kanepist tervenisti 17
lõunaeestikeelse kihelkonna vaimuelu, edendati kohaliku
talurahva emakeelt – võru keele Kanepi murrakut, rääkimata osalemisest noore Võru maakonna vaimuelus, suhe Tartu vaimueluga muutus iseenesestmõistetavaks. Ka
rahvusliku ärkamise ideed, ettevõtmised ja organisatsioonid tulid sealt. Ülikool avas uksed taasavamisel 1802 lisaks parunite poegadele ka pärisperemeeste, kaupmeeste,
käsitööliste lastele, andes võimaluse meie põlisrahva hariduspüüdlustele. Meie oma tulevased äratajad tõid meile
koju kätte kõik rahvusliku liikumise keskuse Tartu ettevõtmised, nagu üldlaulupeod, eesti Aleksandrikooli liiku-

mine, Eesti Kirjameeste Selts, „Vanemuise“ Selts, põllumeeste Selts jt..
Millal siis tähistati esimest korda kihelkonna tähtpäevi
koos kogu piirkonna rahvaga?. Kas Rothil polnud selleks
esimesena valitud mitte uue kivist kiriku pühitsemise päev
28. augustil 1810 Ristija Johannese nimeliseks, kuigi kirikuhoone valmis juba kaks aastat varem. See päev sobis igati
pilgu tagasiheitmiseks 135. aastale kihelkonna elus. Juba
siis juhtis praost Roth Kanepist emakeele piiride järgi moodustatud 17 Tartu-Võrumaa kihelkonna vaimuelu ja lõunaeesti keele arendamist.
Järgmine kihelkonna tähtpäeva tähistamine toimus esimese üldlaulupeo eel 1869. Enne hobuste rakendamist
lauluvankri ette Tartusse sõiduks kutsuti kokku kõik kihelkonna meeskoorid, kellele olid laulud kätte õpetanud külakoolmeistrid ja anti koorijuhi Peeter Abeli taktikepi all
vägev ühiskontsert. Seda on ajakirjanduses nimetatud „Kanepi juubelipäevaks“. Üldlaulupeole sõitva koori pilt on ära
toodud isegi Mart Laari raamatu „Äratajad“ kaanepildina.
Kanepi kihelkonna laulupidusid XIX-XX sajandil võiksimegi lugeda kihelkonna juubelipäevade tähistamiseks. Isegi nõukogude ajal toimisid need traditsioonid edasi, kuigi
sõna „kihelkond“ tuli vältida.
200 aasta möödumisel kihelkonna moodustamisest
1875. aastal nimetas tollane pastor Georg von Holst rahvaharidusest kõneldes „muusikat kõige ülemaks vaimu elustamise ja rõõmustamise äratajaks, muusikal on ka vägev jõud rahvasugude ja seisuste vahel endisi vaheseinu maha kiskuda, sest
muusikal on oma iseäranis keel ja kõne, mis mitte üksi kõrva,
vaid ka südamesse tungib, seda mitte ei pahanda, vaid parandab“. See oli kirjas „Eesti Postimehes“. Kirikuõpetaja oli välja

kuulutanud konkursi külakoolide vahel laulude esitamiseks
2 või 3-häälselt. Võitjateks tulid kaks kooli - Kanepi külje
all Ritsikel töötanud Ado Trummi Vana-Piigandi kooli lauljad ja Jüri Kannu Kaagvere kooli kui kõige suurema koori
lauljad. Mõlemad koolid said autasuks Saksamaalt tellitud
harmooniumid laulude õpetamise kergendamiseks. Seni
oli koolijuhataja seda teinud kohapeal valmistatud viiuliga.
Nõukogude ajal anti Põlva rajooni parteikomitee poolt luba tähistada esimest korda nimetuse all „Kanepi kihelkond
300“ ümmargust tähtpäeva ajalookonverentsi ja lillede asetamisega kultuuritegelaste kalmudele, kuigi alustada tuli Punaarmee vennaskalmistust. Luba saadi isegi kümne joonealuse artikliteseeria avaldamiseks rajooni ajalehes „Kanepi
kihelkond 300“. Ajalookonverentsil tuli ENE-st ette lugeda
teadlaste poolt antud selgitus sõnale „kihelkond“, et see ei
olnud mitte ainult kirikukoguduse piirkond, vaid põhiline
haldusüksus nii Rootsi riigi ajal kui ka tsaaririigis administratiivseks juhtimiseks, seaduste elluviimisel, maksude kogumisel ja kogu piirkonna elu korraldamisel ja juhtimisel ning
koostööks seisuste vahel.
Kanepi kihelkonna 340. aastapäeva tähistatakse seekord
väga suurejooneliselt. Augusti esimese nädala jooksul toimusid kihelkonna eri paigus mitmesugused üritused. Kuu
lõpuni on kirikus avatud arhiividokumentide ja vanade
piltide baasil Hanno Talvingu poolt koostatud näitus kihelkonna ajaloost. Toimus tantsupäev, raamatukogus avati Heinrich, Alice ja Aksel Marga pere kingitud raamatute
personaalriiul. Kihelkonnapäevad lõpevad traditsioonilise
rongkägu ja laulupäevaga Jõksi laululaval ning küünalde
süütamisega kalmudel.
Milvi Hirvlaane
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Klassi kokkutulek – jällenägemisrõõm
1985.aastal lõpetas Kanepi
Keskkooli XXIII lend, 22 noort
inimest, klassijuhataja oli Madis
Kukk.
25. juuli õhtupoolikul kogunes Kuldala
talu õuel rõõmsameelne seltskond. Needsamad poisid ja tüdrukud, kes 1974. aastal alustasid Kanepi Keskkoolis kooliteed.
Lõpetamisest oli möödunud 30 aastat, aga
tundus, nagu oleks see kamp just äsja lahku läinud...
Heameel jällenägemisest, siirad kallistused… Kokkutulnute hulgas oli rõõm näha
meie esimest õpetajat Helve Konsapit, kes
paljastas nii mõnegi kooliajast pärinenud
„saladuse“.
Kõigil oli midagi meenutada, rääkida:
„Kas sa seda mäletad, kui käisime kell 7
hommikul salaja mata töid parandamas?“
„Ja need tobedad üle-kitse-hüpped!“ „Ja
dire juures „vaibal käimine“?“

Rõõmsat jutuvadinat jätkus varaste
hommikutundideni.
Kui küsida: „Millal sa viimati südamest
naersid? Nii, et pisarad voolasid ja kõht oli
kange?“ „Millal tundsid viimati siirast jällenägemisrõõmu, sooja ja suurt kallistust?“
Kokkutulnud seltskonna nimel julgen
vastata, et just Meeli Rammuli kodutalus
toimunud kokkutulekul.
Elus on olulised pisiasjad, hetked...
Tuleb vaid need hetked ära tunda ja osata neid nautida. Tunda rõõmu sõpradega
kokkusaamisest, tunda hingelist kokkukõlamist…
Nautida hommikusi päikesetõuse, vaadata suviseid vihmasadusid. Joosta läbi
porilompide, hüpata nendesse... Olla taaskord laps, olla õnnelik!
Aitäh Meelile ja tema perele! Aitäh kõigile tulemise ja olemise eest!
Pille Möll (Pettai)

30 aastat lõpetamisest. Foto: Tiit Rammul

Kanepi Gümnaasiumi
43. lennu kokkutulek

Suvi on kokkutulekute aeg. Nii said laupäeval, 18. juulil Kanepi
Gümnaasiumis kokku 10 aastat tagasi meie kooli lõpetanud vilistlased. 2005. a. lõpetas 2 klassi: A- klassis 17 ja B- klassis 19
õpilast. Klassijuhatajateks olid Merike Luts ja Lilian Leib.
Vilistlaste ja õpetajate ühises vestlusringis oli palju meenutamist. Väga tore oli
kuulda endiste õpilaste tegemistest ja edulugudest. Uuel õppeaastal ootame vilistlasi
kindlasti rääkima oma õpingutest, tööst ja elust meie praegustele õppuritele. Õpetajad tänavad kokkutuleku organisaatoreid meeldiva võimaluse eest kuulda oma
endiste õpilaste tegemistest! Edu teile kõigile ja uute kohtumisteni!
Eda Tarend

10 aastat lõpetamisest. Foto: Triinu Elvet

Kanepi Noortekeskusel on uus juhataja
Alates juulist töötab Kanepi ANK juhatajana Kadri
Sprenk.
Räägi natukene endast. Kus oled veetnud lapsepõlve ja millises koolis õppinud?
Minu lapsepõlv möödus Valgamaa metsade vahel sõpradega
koos mängides, jalgrattaga sõites ning ujudes. Pärast põhikooli lõpetamist viis minu tee mind Tartusse, kus kolm järgnevat aastat
õpetas mulle varakult iseseisvust, julgust ning inimestega suhtlemist. Tartus veedetud aastate jooksul leidsin muuhulgas ka enda
elukutse – suur huvi kultuuri ning erinevate sündmuste korraldamise vastu viis mind pärast gümnaasiumi lõpetamist Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse kultuurikorralduse eriala õppima.
Sealsamas sain ka oma esimese erialase töökogemuse.

Millised ootused on Sul koostööks Kanepi noortega?
Suvise aja tõttu olen Kanepi noortega veel vähe kokku puutunud ning hetkel teeme suure teekonna esimesi arglikke samme. Samas on see hea aeg mulle uue keskkonnaga harjumiseks, et siis sügisel juba koos noortega uue hooga alustada.
Milline on Sinu esmamulje noortest ja nende tegemistest?
Ootan Kanepi noortelt ausust ja avameelsust, et noortekeskuses
saaks just neile meelepäraseid sündmuseid toimuda, kuid loomulikult minu ja Maarja kaitsva silma all.
Soovime Kadrile palju toredaid hetki koos Kanepi noortega ja
edu uues töös!
Parimate soovidega
Maarja Lattik

Põlgaste Küla Kodukandipäev
“Kui tahad, et miskit huvitavat toimuks, siis
ära virise, vaid võta kätte ja tee ise!“ Just nii
sündis ka mõte korraldada üks vahva üritus
kogu Põlgaste rahvale.
Laupäeval, 1. augustil toimus laululaval Põlgaste Kodukandipäev. Hommik algas vihmaga, kuid ürituse alguseks
oli hea ilm kohal. Päeva juhtis Airi Truija.
Kell 15.00 alustasime mängudega lastele. Lapsi oli palju
ning meel oli rõõmus. Kohapeal oli ka laste lemmik - batuut, kus kõik said hüpata, nii palju kui jõudsid. Ringi jalutasid kaks imearmsat poni, kellest üks oli ratsutamiseks,
teine patsutamiseks.
Avatud oli laat, kus kohalikud nobenäpud enda valmistatud tooteid müüsid - Helina küpsetised, Kaska-Luiga talu vorstid, Sepa talu lambaliha ja kitsejuust, Pille
käsitöö, Jana ehted ja riided, Kalmeri koduõlu ja Võlli
võtukas.
Kohal oli tehnikanäitus, kus sai uudistada Kaska-Luiga
talu Fendt traktorit, Priitahtlike Pritsumeeste tuletõrjeautot, Geto mäkketõusutsiklit ning uunikum-mootorrattaid
Aivar Leib kollektsioonist. Viimastega olid kohapeal Lauri
ja Geto ning soovikorral sai teha ka mõne sõiduringi.
Põlgaste Priitahtlike Pritsumeeste poolt oli kohal koer
Nublu, kes jagas lastele kommi, õhupalle ja õpetlikke
flaiereid. Lapsed said proovida tuletõrjevoolikust vett lasta ning lõpetuseks lasti staadionile vaht, milles mudilased
mängisid suure lustiga.
Meisterdamistoas said lapsed valmistada liblikaid ja ninja-palle.
17.00 toimus ametlik Kodukandipäeva avamine lipu
heiskamise ja hümni laulmisega. Hümni laulis ette tubli
Aleksa Lily.
Seejärel oli aeg aktiivsetel täiskasvanutel ennast proovile panna. Toimusid lõbusad mängud ja võistlused. Tublid
osavõtjad said ka autasustatud.

Põlgaste Küla Kodukandipäev. Foto: Anete Kramp

Kell 20.00 algas simman väga toreda ja kaasahaarava
ansambliga DOLORES. Jalga keerutati hiliste õhtutundideni.
Kui küsid, siis on abistajaid ja toetajaid palju. Meil on
super perekond ja sõbrad, kes aitasid ja innustasid mind.
Aitäh Airi, Alvar, Sandra, Teneli, emme, tädi Marju, Henri, Lehari, Eero, Lauri, Kaldin, Kelli, Irina, Ene jt.
Loomulikult ei oleks saanud päev toimuda suurepäras-

te toetajateta: Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus, Kaska-Luiga talu, Estover OÜ, Arke Lihatööstus AS, Kanepi
Aiand, Põlva Tarbijate Ühistu, Põlgaste lasteaed, Helina.
Tänan Teid südamest!
Suurimad tänud Teile, kes Te kõik kohal olite! Ikka on
palju, mida oleks võinud veel teha või teisiti planeerida.
Ehk järgmisel aastal uuesti ja veel paremini!
Anete Kramp
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AVALIKU
ÜRITUSE
KORRALDAMISE
NÕUETEST

Alates 08.05.2015 kehtivad Kanepi
vallas uued avaliku ürituse korraldamise nõuded
Avaliku ürituse korraldamise nõuete kehtestamise vajadus tuleneb korrakaitseseadusest ning
regulatsiooni eesmärgiks on tagada avalik kord ja
turvalisus avalike ürituste läbiviimisel.
Mis on avalik üritus?
Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik üritus
avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus
või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis
ei ole koosolek. Selleks võib olla kultuuriüritus,
kontsert, näitus vms., millega seoses toimub rahva
kogunemine avalikus kohas.
Avalik koht on määratlemata isikute ringile
kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle
osa, samuti ühissõiduk. Avalikeks kohtadeks on
eelkõige avalikud teed, väljakud, pargid, avalikud
supelrannad, kasutamiseks avatud metsaalad, kalmistud, ametiasutuste hooned, kaubandus- ja teenindushooned jne. Avaliku koha mõiste on seotud
koha kasutusse antusega või tegeliku kasutamisega
määratlemata isikute ringi poolt. Nii võib iga kinnisasja omanik anda oma kinnisasja avalikku kasutusse oma tahet otseselt väljendades. Seega kehtivad avaliku ürituse pidamise nõuded ka olukorras,
kus kõigile soovijatele avatud üritus, näiteks kontsert või tantsuõhtu, korraldatakse eraisikule kuuluval kinnisasjal.
Üritust eristab lihtsalt rahvahulgast asjaolu, et
üritusele on inimesed kogunenud teadlikult ja
tahtlikult. Enamasti on ürituse sisuks meelelahutuse saamine kas kunstilise elamuse, sportliku
hasardi väljaelamise, uudishimu rahuldamise või
lihtsalt lõbustuse kaudu, samuti oma materiaalsete
eesmärkide saavutamine (nt laat).
Avalikkusele avatud üritus on kõigile soovijatele avatud. Avalikuks ürituseks ei ole seega
piiratud isikute ringile mõeldud üritused, näiteks kutsete alusel sissepääsuga üritused (messid, seminarid jne) või eraüritused (matus, pulm,
sünnipäevapidu jne). Avaliku üritus on ka pileti
alusel sissepääsuga üritus, kuna igaühel on võimalik pilet soetada. Avaliku ürituse mõiste ei ole
seaduses lõplikult avatud ja seda aitab edaspidi
sisustada seaduse rakendamisel tekkiv haldusja kohtupraktika.
Suuremate spordiürituste (jalgpalli, jäähoki ja
korvpalli A-koondise mäng või turniir; jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir; meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega)
korraldamise ja pidamise nõuded on eraldi kehtestatud spordiseadusega. Spordiseaduses nimetamata avalike spordiürituste korraldamisel kehtivad avaliku ürituse korraldamise nõuded.
Kuidas käituda avaliku ürituse planeerimisel?
Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Kanepi vallavalitsuse loa olemasolu. Avaliku ürituse
korraldajal tuleb vähemalt 15 päeva enne avaliku
ürituse läbiviimise päeva esitada taotlus koos nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse
või elektrooniliselt aadressil vald@kanepi.ee. Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa
andmise 14 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise
päevast arvates.
Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja
kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või
selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud
turvariski.

9. augustil toimus järjekorras juba 7. Kanepi
valla perepäev, mida korraldavad noortekeskuse noorteaktiivi liikmed. Noored tänavad
Kanepi Aiandit, Mini Hiire poodi, Alle-Saija
Teatritalu, Kanepi Seltsimaja, Kanepi Vallavalitsust, Kanepi Kodupere ja Kanepi Gümnaasiumit igakülgse toetuse eest ning kõiki osalejaid vahva päeva eest!
Kadri Sprenk
Kanepi Noortekeskuse juhataja

Kanepi Teataja
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Kanepi Streetball 2015
Kanepi Streetball toimus sel suvel 12. korda ja teist aastat oli
turniir üle-eestilise Sprite tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste boonusetapp. Võisteldi kahes
võistlusklassis. Üle 18 aastaste
harrastajate klassis võttis osa
12 meeskonda ja noorteklassis
6 võistkonda, mis on viimaste
aastate rekord.
Harrastajate klassi tänavakorvpalli
Eesti meistrivõistluste üldliider Iisaku
võidutses ka Kanepis. 25. juulil toimunud Kanepi Streetballi võitis harrastajate
klassis Iisaku, koosseisus Markus Laanemets, Martin Laanemets ja Peeter Valdre.
Kanepi etapi võit kindlustas neile juba enne viimast etappi Tallinnas üldvõidu Eesti
meistrivõistlustel harrastajate klassis. Teise
koha saavutas Leoki Kala Võrust (Rasmus
Kolling, Fredi Parker, Karl Reismann, Tanel Treial). Kolmas koht läks KK Hitole,
kelle mängijad olid mitmest Eesti paigast
(Tali Margo, Marek Vinni, Jarko Kool,
Roel Burov). Kanepit esindas seekordsel
turniiril meeskond Harald ja Matilda.
Parimaks mängijaks valiti kohtunike
poolt Markus Laanemets Iisakult, kelle tabavad kolmepunktivisked aitasid nii mitmeski mängus meeskonna võiduni.
Kanepi Streetballi noorte võistlusklassis osalenud võistkondadest olid mitmed
moodustatud Kääriku lähistel korvpallilaagris olnud poistest. Esimeseks tuli võistkond RIM, teiseks Roosa Pilveke ja kolmandaks First Kings, kõik Tallinnast.
Mänge aitas kontrolli all hoida vilunud

Kooraste
Rahvatriatlon

kohtunikepaar Rauno Peerandi Tartust ja
Alar Kõiv Põlvast. Päeva juhtis ja mänge
kommenteeris Marger Ratassepp.
Korvpallielamust pakuti ka pealtvaatajatele, kes said osa võtta viskevõistlustest, kus
võis võita Sprite jooki, korvpalle, särke ja
teisi auhindu.
Kanepi Streetballi pikaajalised toetajad
on Kanepi vald, Kanepi Aiand, Tamrex ja
Baltic Computer Systems. Nagu öeldud,

on sel aastal toimuv tänavakossuturniir
järjekorras juba kaheteistkümnes. Tänu
toetajatele on see võimalikuks saanud.
Sügav kummardus teile!
Turniiril võis näha heal tasemel Eesti
tänavakorvpalli. Täname kõiki osalejaid,
sponsoreid, kaasaelajaid! Oli tore korvpallipäev ja kohtume järgmisel aastal.
Martin Luts
Kanepi Streetball

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste kalender august - september 2015
Sündmus
KANEPI VALD
August
15.08 kell 19.00
Alburahva Teater K.Veede “Trepikoda”
16.08
Kanepi valla võrkpalliturniir
Kanepi harrastusteater
16.08 kell 16.00
T.Appelgren “Majakavahi tüdrukud”
Orienteerumisteisipäevak
18.08 kell 15.00-19.00
Kooraste bussipeatus/ Paabo järve lähedal

Toimumiskoht/
Korraldaja

20.08 kell 12.00

Kooraste

20.08 kell 17.00
20.08
20.-23.08
21.08 kell 19.00
22.08 kell 19.00
10.09 kell 18.00

II Kooraste Rahvatriatlon
Kammermuusikute suvefestival unustatud mõisates
Miroslav Roussine`i viiuliklassi kontsert
Konnakoori kokkutulek
Ökofestivali eriprogrammid
Vahemetsa Talu Teatritrupp J.Puusepp “Maale”
Alle-Saija Teatristuudio I.Ulst/J.Puusepp “Paradiisum”
September
Kihelkonna kõnnisari 2015
Algus Laheda infotahvli juurest

12.09 kell 12.00

Lastehommik

12.09
15.09-18.09

Vanavanemate päev „Minu esimene auto“
Liiklusnädal „Turvaline koolitee“

23.09

Lastehommik

15.08 kell 9-15
15.08 kell 20
21.08-23.08
30.08 kell 17
20.09 kell 11
27.09 kell 15

11.08 kell 19
18.08 kell 19
22.08 kell 14-19
25.08 kell 19
27.09 kell 11-14

Alle-Saija Teatritalu
OK Põlva Kobras

Kooraste Mõisa iluaias
Varbuse
Maanteemuuseum
Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu
Kanepi Terviseklubi
Erastvere RaamatukoguKülakeskus
Maanteemuuseum
Maanteemuuseum
Erastvere RaamatukoguKülakeskus

KÕLLESTE VALD
August
Kõlleste valla kodukandipäeva LAAT, laadaprogramm,
esineb JÜRI HOMENJA
Kõlleste valla kodukandipäeva pidu ansambliga
ANMATINO
Ökofestival 2015
http://eco.polvamaa.ee/
Disc-golfi võistlus
September
Jalgsimatk
Kõlleste Open 2015 Discgolf
VALGJÄRVE VALD
August
Zumba (tunnist osavõtt tasuta)
Zumba (tunnist osavõtt tasuta)
Lõõtsapäev
Zumba (tunnist osavõtt tasuta)
September
Mihklilaat

Kanepi
Teataja

Alle-Saija Teatritalu
Jõksi / Kanepi ANK

Krootuse mõisapark
Krootuse mõisapark
Põlva Talurahvamuuseum
Krootuse Orupedastiku rada

ÕNNITLEME!

Kooraste Külaselts ja Meie Liigume
kutsuvad triatlonisõpru 20. augustil toimuvale II Kooraste rahvatriatlonivõistlusele.
Triatlon toimub Kooraste Suurjärve ääres
(Kanepi vald, Põlvamaa).
II Kooraste rahvatriatlonile on oodatud
osalema kõik soovijad, kes tunnevad mõnu
liikumisest, aktiivsest puhkusest ja triatlonist.
Rahvatriatlonist võib osa võtta nii individuaalselt kui võistkonnaga (2-3 liiget, perekonnad, sõpruskonnad, töökollektiivid).
II Kooraste rahvatriatlonil osalemine on tasuta.
Noored läbivad 150 m ujudes, 4 km maastikurattaga sõites ja 1 km joostes; harrastajad
300 m ujudes, 8 km maastikurattaga sõites ja
2 km joostes. Distantsid võivad muutuda!
Võistlust toetavad Kanepi Vallavalitsus,
Medita kliinik, Ikodor, Quattromed HTI ja
Meie Liigume Matkad.
Tähistame üheskoos sportlikult Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva!

Streetball 2015 viskevõistlus. Foto: Maanus Hass
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Head inimesed!
Seoses Kanepi Gümnaasiumi koolimuuseumi kogu täiendamise ja uuendamisega
ootame teilt kooliga seotud vanu esemeid
(koolivormid, ranitsad, õpikud, vihikud,
dokumendid, fotod ja muu atribuutika).
Esemed palume tuua kooli raamatukokku. Lisainfo tel 526 8343.
Kadri Mõttus

Mõisamängud.
Kammermuusikute
suvefestival
unustatud mõisates
20.08.2015 kell 17 Kooraste
mõisa iluaed, Põlvamaa
Miroslav Roussine`i viiuliklass:
Alexis Roussine (viiul, Prantsusmaa),
Angèle Sevestre (viiul, Prantsusmaa),
Lucas Debraux (viiul, Prantsusmaa), Stephanie Jacquet (viiul, Prantsusmaa), Jekaterina Korotkova (klaver) jt.
Kavas: Mozart, Brahms, Paganini, Sibelius jt.
Igasuviselt puhkab Lõuna-Eestis kuulus Pariisis elav viiuldaja ning pedagoog
Miroslav Roussine – üks esimesi legendaarse viiulivirtuoosi ning vene viiulikooli
alustala David Oistrahhi õpilasi, kes saavutas ülemaailmse kuulsuse, võites mitmeid
rahvusvahelisi konkursse (sh ühe nimekamatest – Wieniawski konkursi) ning seejärel esinedes pidevalt maailma suurtel lavadel. Miroslav Roussine käib Lõuna-Eestis
suvitamas juba aastakümneid. Sageli on tal
külas ka tema parimad õpilased Pariisist,
kellega on tavaks saanud teha Mõisamängude festivali raames kontserte.

Sünnipäevad septembris
102
30.09. Hilda Ruus
92
29.09. Aini-Megate Asi
90
11.09. Hilja Eespäev
14.09. Voldemar Haugas
80
02.09. Helju Kõrran
09.09. Lembit Liin
28.09. Maimu Ziugmann
75
01.09. Lille Kälvijainen
29.09. Ülo Paju
70
08.09. Rein Sohar
18.09. Enno Lill
Sünnipäevad oktoobris
91
27.10. Aino Sohar
80
14.10. Leonhard Sreiberg
16.10. Ella Rämson
22.10. Linda Allas
75
12.10. Linda Ehte

Sündinud lapsed
Kermo Aarna Kanepi alevik
Nette Riin Org Karste küla
Elaiza Kool Kanepi alevik

Õnnitleme vanemaid!

Kihelkonna kõnnisarja III etapp Kõllestes. Foto: Vaike Meesak

Arting Trade OÜ tegeleb motoriseeritud minikallurite ja vuugisae
müügiga.
Täpsem info www.arting.ee või
Tel. 5173277

Algus Krootuse mõisapargist
Krootuse Orupedastiku rada

Saverna Külakeskuse saalis
Saverna Külakeskuse saalis
Valgjärve Külaplatsil
Saverna Külakeskuse saalis
Saverna Külakeskuse platsil

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

MÄLESTAME
Kasvava metsa raieõiguse ja
metsamaa ost.
Info telefonil +37253326703

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

RAISA ŽOLUDEVA
25.01.1926-09.07.2015
TIIU KOOL
07.08.1931-25.06.2015

EIE-AGATE TUVIKE
22.10.1933-13.06.2015
ÕIE KIIDMA
11.02.1940-10.07.2015

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

