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Ilusat Võidupüha ja jaanipäeva!
Kanepi Gümnaasiumis lõppes edukas kooliaasta
Käes on kevad - see igal aastal korduv ja ühtaegu kordumatu aeg. Koolirahva jaoks on kevad verstapost,
mis tähistab tulemuste kokkuvõtet.
Meil on põhjust rõõmsad olla, sest oleme
saavutanud palju tublisid tulemusi. 13 esimese kuni kaheksanda klassi õpilast õppis
ainult viitele ning lõpetas klassi kiituskirjaga. 11 õpilasel oli tunnistusel ainult üks neli
ja neljade viitega lõpetas 30 õpilast. Direktori ja vallavanema korraldatud tublide õpilaste tunnustusüritusele kutsuti 51 õpilast koos
vanematega. Need õpilased on saavutanud
aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel
esikohti, on õppinud väga hästi, on olnud aktiivsed sportlased, toimekad kooli argielus. Esikohad tulid meie kooli sellel aastal inglise keele
(Artur Ennok), emakeele- (Laura Saunamets),
kunsti- (Kadri Kalve, Birgit Kaleva), geograafiaolümpiaadil (Kristiina Roht), inglise keele
e-raamatute konkursil (Joosep Lukats), isamaalisel esseekonkursil (Karel Keldu).
Oleme tahtnud ja püüdnud õpilastele pakkuda mitmekesist õpet, rõõmsamaid koolipäevi ning avarat silmaringi. Mööduv õppeaasta
jääb meelde arvukate projektide, õppekäikude
ja õpitubade poolest. Nii pääsesime Keskkon-

nainvesteeringute Keskuse toel loodusmatkadele, õppekäikudele 13 korral. Koolis toimus 7
keemia- ja 7 bioloogiaõpikoda koostöös Tartu
Ülikooliga, suur IT päev. Erinevad lektorid viisid läbi mitmeid vestlusringe: karjääriteemadel,
elust Jaapanis, Austraalias, Inglismaal, „Georg
ja Kaspar“, „Tean tulest“, toimusid seksuaalhariduslikud loengud, „Väike liikluskool“, Internetiohud, samuti kohtusime kirjanikega G.
Rõõm, Contra, J. Pütsepp. Toimus SA Eesti
Kontsert 2 koolikontserti. Palju elamusi, avastamisrõõmu ja kogemusi pakkus õpilasvahetus
Itaaliaga, kus õppisime tundma meist mitmeski mõttes erinevat rahvast ja nende maad. Rahvusvahelise õpilasvahetusega plaanime kindlasti
jätkata, sest meil on head partnerid Saksamaal
ja Itaalias, lisaks kultuurikogemustele on see parim võimalus praktiseerida võõrkeelt.
Uuel õppeaastal jätkame aktiivõppega. Võtame kooli õpetajatele ja õpilastele toeks haridustehnoloogi. Ühtlasi on plaanis õpetada
ettevõtluse ja majanduse algtõdesid, et gümnaasiuminoor oleks rohkem kursis erinevate
võimalustega. Ka sporti ei ole me ära unustanud – nii osales meie 185-st õpilasest 99 erinevatel võistlustel. Kõige suurem üritus oli „Tähelepanu, start!“ vabariiklik finaalvõistlus, mis

Mis tehtud ja mis
teoksil Kanepi
vallas:
Direktsiooni ja vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele 3.juunil. Foto: Aino Mõttus

andis juurde häid kogemusi ja innukust.
Tänan kõiki, kes on meie kooli hästi toimimisele oma panuse andnud. Julgustan lapsevanemaid ning huvilisi Kanepi Gümnaasiumi
koolieluga tutvuma, sest meil on huvitav õppi-

KANEPI KIHLEKONNA LOOMISEST
MÖÖDUB TÄNAVU 340 AASTAT
2.-9.augustini toimuvad Kanepi kihelkonna mail Kanepi Kihelkonnapäevad.
Kutsume Kihelkonnapäevadest osa saama
kõiki, kelle juured siit pärit.
Kihelkonnapäevade keskmes on mõtteliselt
kihelkonna talude ja perede lood. 2. augustil
ootame inimesi avama oma koduväravad külalistele kaugelt ja lähedalt.
Paljudes eri paigus korraldatakse nö. kodukohvikute päevi. Kodu ja hoovikohvikud on

populaarsed eeskätt seetõttu, et oma kodu väravad ja hoovid avavad inimesed, kellele külalislahkus ja tegutsemislust on loomupärased.
Need on inimesed, kelle juurde on hea tulla ja
kellega koos on hea olla. Paku külalistele oma
talutoodangut: marju, seeni, hoidiseid, käsitööd. Koosta oma talupere eripärane menüü ja
paku söögi-joogi kõrvale ka meelelahutust.
Kanepi Kihelkonna avatud väravate päeval kutsume taluperesid ja külakeskusi tooma
välja oma küla ja talu lood. Olgu selleks siis

Vallavanema veerg

vanad kooliaegsed salmikud, vanad fotoalbumid, lood esivanematest. Miks mitte küpsetada sellel päeval külalistele vanaema retseptiraamatust leitud kook, õpetada tulijaile selgeks
oma ema lauldud hällilaul, näidata tallel hoitud talutöömasinaid või esiemade kootud kindaid. Olete valmis näitama kaugelt tulnud linnalapsele koduloomi või rääkima oma iluaias
ja põllumaal kasvavatest taimedest. Avatud
külad ja taluhoovid annavad suurepärase võimaluse Kanepi kanti paremini tundma õppi-

da. Kosutavat suvepuhkust ja kohtumiseni uue
kooliaasta avaaktusel.
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

da ning näidata külalistele kohti, kuhu möödasõitja tavapäraselt ei satu.
Saagu 2.august toredaks kohtumiste ja lugude rohkeks päevaks just Sinu toel ja kaasaaitamisel.
Anna teada oma talu osalemisest Avatud
Külade Päeval:
Kristel Kuslap kultuur@kanepi.ee
Telefon: 566 01337
Eela Jää hurmiorg@gmail.com
Telefon:517 4470

• Käimas on Noortekeskuse alumise ruumi remonttööd ja lõppemas Kanepi lasteaia majandusruumide remonttööd.
• Otsitakse lahendust koos hooldusfirmaga Põlgaste külakeskuses leviva õlilõhna eemaldamiseks.
• Lastekaitsepäeval 1. juunil avati nii Kanepis, kui ka Põlgastes
mänguväljakud. Avamisel lõbustas lapsi kloun, kes pakkus lastele
palju rõõmu ja nalja.
• Aprilli viimasel päeval toimus
Savernas 3 valla spordipäev, kus
võidust tähtsam oli hea tuju ja
sportlik õhtu koos paljude huvitavate tegevustega. Tänan kõiki,
kes Kanepi eest väljas olid!
• Kanepi kergliiklustee (Kanepi-Võru mnt) ehituse osas on
Maanteeamet lubanud, et tee
valmib selle aasta sügisel.
Kena suve algust!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Kihelkonna Laulu- ja tantsupäev Kanepi valla uued
kutsub TAGASI KOJU!
mänguväljakud
8. augustil on kõik oodatud Kanepi kihelkonna laulu- ja tantsupäevale.
Sündmus algab nimelise pingi avamistseremooniaga Kanepi Seltsimaja juures
kell 17.00. Seejärel suundutakse rõõmsa
rongkäiguna läbi aleviku Jõksi laululava
juurde. Rongkäigus osalemine on lisaks
kondimootorile lubatud nii ratastel, ratsa
kui mistahes muul põneval moel. Jõksis
on rahvale parimaid suupisteid pakkuma
oodatud kõik kihelkonna kodukokad ja
külakohvikud. Oma tooteid saavad pakkuda ja ka töötube korraldada kohalikud
käsitöömeistrid. Kell 19.00 algab kontsert-etendus „Tagasi koju!“. Esinevad
meie kihelkonna isetegevuslased, suured ja
väikesed tähed. Keskseks teemaks on kodu
tähendus meile elu erinevatel aegadel, igatsus ja rõõm koju tagasi jõudmisest. Õhtu
jätkub kell 21.00 simmaniga, tantsuks
mängib ansambel Hollarii.

Juunikuu esimesel päeval avas Kanepi Vallavalitsus uhiuued avalikud
mänguväljakud korraga kahes asulas, nii Kanepi alevikus kui ka Põlgaste külas.
Kanepi avaliku mänguväljaku valmimist toetati regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programmi vahenditest ja Põlgaste mänguväljakule saadi toetust Riigikogu eelarvelistest vahenditest. Täname MTÜ-d Kanepi Kodupere, kes oli Kanepisse rajatava mänguväljaku idee algataja ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust, kellega koostöös idee teostus.

Kagu-Eesti tantsupeol osalesid Kanepi naisrühm (fotol), segarühm Kanepi
Kanged, Noortekeskuse segarühm ja memmede rühmad Vunkratas ning
Kullerkupp. Foto: Kätlin Hoop

Kanepi mänguväljaku avamine. Foto: Kristel Kuslap
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Kokkuvõte
Kanepi
Vallavolikogu
istungitest
Volikogu 21.04.2015 korraline
istung
Koostöö EELK Kanepi Jaani kogudusega
EELK Kanepi Jaani koguduse õpetaja osavõtul
arutleti koostöövõimalusi Kanepi avaliku WC rajamiseks kiriku kuurihoonesse.
Valla 2015. aasta esimene lisaeelarve
Võeti vastu Kanepi valla 2015. aasta esimene lisaeelarve tulude kogumahuga 32 386,68 eurot.
Munitsipaalasutuse Karjäär tegevuse lõpetamine
Seoses tegevusülesannete äralangemisega otsustati lõpetada munitsipaalasutuse Karjäär tegevus
alates 01. augustist 2015. Munitsipaalasutuse
varad, õigused ja kohustused antakse üle Kanepi Vallavalitsusele. Seoses tegevuse lõpetamisega
tunnistati kehtetuks ka munitsipaalasutuse Karjäär põhimäärus.
OÜ Kanepi Haldus põhikirja muutmine
OÜ Kanepi Haldus põhikirjas viidi ühingu asukoha säte seadusega kooskõlla ning täpsustati
ühingu tegutsemiseks vajalike lepingute sõlmimise pädevust.
Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse
liikme teenistuslähetusse saatmise kord
Määrati kindlaks volikogu liikme, vallavanema
ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord.
Avaliku ürituse korraldamise nõuded Kanepi
vallas
Kehtestati avaliku ürituse korraldamise nõuded
Kanepi valla territooriumil. Reguleerimise vajadus tuleneb korrakaitseseadusest ning selle eesmärgiks on tagada avalik kord ja turvalisus avalike ürituste läbiviimisel.
Volikogu 19.05.2015 korraline
istung
Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
Kinnitati revisjonikomisjoni kontrolli tulemused eelnevalt tehtud ettepanekute realiseerimise ja
valla koolieelsete lasteasutuste tööd analüüsi kohta. Vallavalitsusele tehti ettepanek revisjonikomisjoni ettepanekute realiseerimiseks.
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Seoses 01. juunil jõustuva sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega täiendati ja muudeti toimetulekutoetuse vahendites kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude loetelu.
Vallavalitsuse liikmete koosseisu muutmine
Seoses vallavalitsuse liikme Marek Kruusla isikliku sooviga tagasi astuda kinnitati neljaliikmeline
vallavalitsus koosseisus Mikk Järv, Kalmer Lina,
Aare Plato ja Ülar Kõrge.
Arvamuse andmine Sõreste V liivakarjääris kavandamisloa andmiseks
Keskkonnaameti taotluse alusel nõustuti Sõreste V liivakarjääris kaevandamisloa andmisega
EcoClas OÜ’le ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks tingimusel, et liiva vedu läbi Sõreste küla
ei häiri olulisel määral kohalike elanike igapäevatoiminguid.
Arvamuse andmine Laiavangu kruusakarjääris kaevandamisloa andmiseks
Kuna loa andmise tingimused vajavad täpsustamist, otsustati kaevandamisloa kooskõlastamine
lükata edasi järgmisele volikogu istungile.
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra muutmine
Alates 01.01.2016 võib mittetulunduslikuks tegevuseks toetust taotleda seltsing/kodanikeühendus, mittetulundusühing või sihtasutus, mille
asukoht on registreeritud Kanepi vallas, või eraisik, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Kanepi vallas. Toetuse piirmäär ühes
eelarveaastas on kuni 1000 eurot ühe taotleja
kohta.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 16.
juunil. 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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Tähelepanuks ehitiste omanikele
1. juulist 2015 hakkab kehtima uus ehitusseadustik. Uude
ehitusseadustiku on koondatud kõik hoonete ja rajatistega
seonduvad eriseadused: hooned
ja nende surve-, kütte-, ja ventilatsiooniseadmed, veevarustuse
ja kanalisatsiooni seadmed, puuraugud ja –kaevud, salvkaevud,
elektri- side, gaasi- ja köisteepaigaldised, liftid, teed, raudteed,
veekogusse ehitamine jne.
Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on
väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis
on ehitis, mis ei ole hoone. Ehitise omaniku kohustus on tagada ehitise, ehitamise
ja ehitise kasutamise vastavus õigusaktide
nõuetele, sealhulgas ehitise vastavus planeeringule või projekteerimistingimustele,
ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike
lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamine.
Alla 20 m² ehitusaluse pinnaga ehitiste
kohta ei ole vajalik üldjuhul kellelegi midagi esitada. Piirangud ja keelud ehitamisele säilivad veekogude ja muinsuskaitse
piiranguvööndites, looduskaitse ja –hoiu
aladel, miljööväärtuslikel, detailplaneeringu

kohustusega ja üldplaneeringus määratud
aladel. 20-60 m² ehitusaluse pinnaga ja
kuni 5 m kõrguste ehitiste (hooned ja
rajatised) ehitamisel on vajalik esitada ehitusteatis (endises seaduses kirjalik nõusolek) ja valmis ehitamisel kasutusteatis.
Üle 60 m² ehitusaluse pinnaga ehitiste ehitamisel peab olema ehitusprojekt ja uute
ehitiste ehitamiseks ehitusluba. Ehitusluba
ei ole vaja kui olemasolevale seaduslikule hoonele 1/3 algsest mahust juurde ehitatakse või asendatakse riknenud
olemasolevat materjali samaväärse materjaliga. Ehitusluba kehtib viis aastat. Ehitusloa aluse ehitusprojekti koostamise aluseks
on projekteerimistingimused, mis on uues
seaduses täpsemalt sätestatud. Ehitamist tuleb alati dokumenteerida ning üle 60 m²
ehitise kasutamiseks peab taotlema kasutusluba. Ehitustööde vastuvõtmisel peab
olema vormistatud kaetud tööde aktid.
Tõendatud peab olema elektrijuhtmestiku
paigaldus (elektripaigaldis), pottsepatööd
(pliit ja ahi), veevarustuse ja kanalisatsiooni
tööd, kütteseadmete paigaldus.
Alates 1. aprillist 2016. a saab ID kaardi olemasolul projekteerimistingimuste
taotlusi, loataotlusi ja ehitusteatisi esitada
ehitisregistri kaudu elektroonselt.

Olemasolevaid ehitisi, mis on ehitatud
enne 22. juunit 1995, võib kasutada vastavalt selle kasutusotstarbele. Omanikul
kohustus on siiski kontrollida ehitise olemasolu ehitisregistris (www.ehr.ee) ja registrikande puudumisel kanda ehitis ehitisregistrisse. Ehitisregistrisse kandmata ehitise
omanik võiks esmalt kontrollida ehitise
kohta mõõdistuse ja muu dokumentatsiooni olemasolu Riigiarhiivi Valga osakonnast
(tel 7668870), kui aga jooniseid arhiivist
hankida ei õnnestu, siis üle mõõtma, tegema hoone kohta põhiplaani ja lõike, fotod
vaadete kohta ning esitama need koos ehitise teatisega ja omandiõigust tõendava dokumendiga (kinke-, ostu- või müügileping,
pärimisõiguse tunnistus vms) vallavalitsusse registrisse kandmiseks. Olemasolevate
hoonete ehitisregistrisse kandmise lõpptähtajaks on määratud 2020. a.
Pärast 22. juunit 1995 ja enne 1. juulit
2015 ehitatud ning ehitisregistrisse kandmata kasutatavale ehitisele võib vallavalitsus anda ehitusprojekti või auditi alusel ehitusloa ja kasutusloa. Erandjuhul kantakse
teatisega registrisse ehitised, mille kohta on
enne 1. jaanuar 2003 väljastatud ehitamise
õiguslikku alust sisaldav dokument. Ehitusloata olemasoleva hoone/rajatise nõuetele

vastavuse tõendamiseks peab omanik tellima ehitise auditi. Audit on tõendusdokument, mis on analoogne ehitusprojektiga. Täpsed nõuded auditile kehtestab
majandus- ja kommunikatsiooniminister.
Ehitus- ja kasutuslubade puudumisel, st
ebaseaduslikul ehitamisel ja kasutamisel rakendatakse väärteomenetluse, asendustäitmise ja sunniraha seadust ning korrakaitseseadust.
Ehitusseadustiku jõustumisel muutuvad
riigilõivud: projekteerimistingimuste väljastamise eest tuleb tasuda 25 eurot, elamute ja seda teenindavate abihoonete/rajatiste
ehitusload maksavad 150 eurot, samade
ehitiste kasutusload 30 eurot, mitteelamutel vastavalt 250 ja 60 eurot. Ehitusteatis ja
kasutusteatis on riigilõivuvabad. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult
ehitatud ehitiste ehitisregistrisse kandmise
eest tasutakse riigilõivu 500 eurot.
Täpsemalt on ehitusprojekti, ehitus- ja
kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutusloa
kohustuslikkus välja toodud Kanepi valla
kodulehel ehituse ja planeerimise alalõigu
alla lisatud tabelites.
Ülar Kõrge
majandusnõunik

Kanepi valla 2015. aasta eelarvest rahuldatud mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotlused
1. Määrati toetus MTÜ Põlgaste Motoklubile Eesti Hobikrossi III etapi läbiviimiseks
Põlgastes summas 1000 eurot. (20.05.2015
korraldus nr 116)
2. Määrati toetus Põlva Spordikooli õpilase
Risto Mäekingu osalemiseks käsipallivõistlustel Tšehhi Vabariigis summas 144 eurot.
(22.04.2015 korraldus nr 104)
3. Määrati toetus õpilasvahetuse projektile
Kanepi- Saluzzo summas 3272 eurot Kanepi Gümnaasiumi õpilaste õppereisiks Itaaliasse, Saluzzosse. (22.04.2015 korraldus nr
104)
4. Määrati toetus MTÜle Kanepi Laulu
Selts summas 1655.60 eurot Kanepi Segakoori juubelikontserdi projektile Soomes.
(22.04.2015 korraldus nr 104)

5. Määrati toetus MTÜ-le Minimoto
Põlgaste summas 1000 eurot Eesti Meistrivõistluste etapi Sõreste Mäkketõusus
06.09.2015 läbiviimiseks. (14.04.2015
korraldus nr 89)
6. Määrati toetus MTÜ Spordiklubile
Traps märtsikuu batuudilaagri toitlustuskulude hüvitamiseks toitlustaja poolt esitatud
arve alusel. (25.02.2015 korraldus nr 53)
7. Määrati toetus MTÜ Spordiklubile
Traps Biomechanics Group kevadturniiril
ja Paide linna meistrivõistlustel osalemiseks
summas 396 eurot. (25.02.2015 korraldus
nr 53)
8. Määrati toetus Kanepi valla eakate klubile „Ajaring“ summas 1325 eurot 2015.
aasta sündmuste (eakate päev ja pensionä-

ride jõulupidu) läbiviimiseks. (11.02.2015
korraldus nr 40)
9. Määrati toetus Pensionäride klubile
„Elulõng“ summas 700 eurot Kanepi valla eakate suvepeo „Meie valla nooruslikud
60-ndad“ korraldamiseks. (11.02.2015
korraldus nr 39)
10. Määrati toetus MTÜ Orienteerumisklubi Põlva Kobrasele summas 300 eurot Põlva 2015.a. orienteerumispäevakute
kuue etappi korraldamiseks Kanepi vallas.
(11.02.2015 korraldus nr 38)
11. Määrati toetus MTÜ Alle-Saija Teatritalule summas 1000 eurot Alle-Saija
Teatritalu ja Teatristuudio arendamiseks.
(11.02.2015 korraldus nr 37)
12. Määrati toetus Pensionäride klubi-

Hea Kanepi valla elanik!
Alates 1. aprillist pakub Kanepi
vallas vee- ja kanalisatsiooniteenust Kanepi Haldus OÜ.
Kanepi Haldus kuulub 100% Kanepi
vallale. Ettevõtte eesmärk on pakkuda elanikkonnale vee ja kanalisatsiooniteenust ja
arendada olemasolevaid trasse ja neid juurde ehitada. Kanepi Halduse juhatusse kuulub kaks liiget, kes selle eest tasu ei saa.
Mis on vee-ja kanalisatsiooniteenuse

hind ja millest see koosneb?
Senini on olnud teenuse hinnaks kokku 1,41 €/m3 (vesi 0,69€/m3 ja kanalisatsioon 0,72€/m3). Seadustest tulenevalt tuli antud teenuse pakkumiseks vallal luua
oma ettevõtte. Kui ettevõtte tulu on aastas
üle 16 000 euro tuleb ettevõte registreerida
käibemaksukohustuslaseks, mis automaatselt lisab hinnale juurde käibemaksu 20%.
Käibemaks tasutakse riigile. Kanepi Haldu-

se tulu eelnevatel aastatel on olnud 30 00035 000 eurot, kulud on aga 80 000-85 000
eurot aastas.
• Keskkonna- ja saastetasud
• Seadmete elektrikulu
• Rikete likvideerimine
• Kulukomponentide hind
• Investeeringute jaoks vajalike tingimuste täitmine
Alates 01.06.2015 on kehtestatud

le „Elulõng“ summas 1500 eurot eakatele suunatud ürituste läbiviimiseks.
(28.01.2015 korraldus nr 23)
13. Määrati toetus Kanepi valla eakate Päevakeskusele summas 1310 eurot Kanepi
valla eakate Päevakeskuse traditsiooniliste
tegevuste läbiviimiseks. (28.01.2015 korraldus nr 22)
14. Määrati toetus MTÜle ABC Arendus
summas 1455 eurot Meie Liigume ürituste läbiviimiseks Kanepi vallas. (28.01.2015
korraldus nr 21)
15. Määrati toetus MTÜ Põlgaste Maaelu
Seltsile summas 1176 eurot Põlgaste rahva
ühistegevuste läbiviimiseks. (28.01.2015
korraldus nr 20)

uueks vee hinnaks 2,40 €/m3 koos käibemaksuga.
Hinnatõus on möödapääsmatu, see on
vajalik juba rajatud süsteemide jätkusuutliku toimimise huvides. Vee hinna tõus on
paratamatu pea kõikides Eesti paikades, kus
taolisi projekte on ellu viidud.
Täpsem info Kanepi Halduse kodulehelt
www.kanepi.ee/vesi
Kanepi Haldus OÜ

Augustis tähistame Kanepi kihelkonna
loomise 340.aastapäeva
340 aasta eest 4. augustil 1675 kinnitati Rootsi kuninga Karl XI käskkirjaga Kanepi kihelkonna moodustamine Otepää, Põlva, Urvaste
kihelkondade baasil, selle koosseisu
määrati Erastvere, Kaagrimõisa, Kõlleste, Piigaste ja Valgjärve vallad.
Kihelkonna keskuseks ja kiriku asukohaks valiti
Kanepi küla Vana-Piigandi mõisa maa-alal.
Kanepi Kihelkonnapäevad toimuvad 02. - 09.
augustini 2015
2.august Kihelkonnapäevade avamine
 Kell 12.00 – 18.00 Avatud Külade Päev
 Kell 14.00 Kanepi Seltsimaja hoovis Seeniortantsupäev „Tants teeb südame rõõmsaks“
 Kell 16.00 Alle – Saija Teatritalus Alle – Saija Teatristuudio etendus „Paradiisum“ I.Ulst /
J.Puusepp
 Kell 19.00 Kanepi Kirikus klassikakontsert „
Mu hing ülistab issandat“
3. august Talulugude ja perepärimuse päev
„Kuni su küla veel elab „
 Kell 15.00 Kooraste Mõisas - räägime sugupuu koostamisest

4. august Loodusepäev „ Läksin metsa kõndima ja linnupesi otsima“
 Kell 12.00 Metsaretk Tilleorus
 Kell 15.00 Kanuumatk Jõgeharalt Koigerasse
 Kell 19.00 Alle-Saija Teatritalus Kanepi harrastusteater T.Appelgren “Majakavahi tüdrukud”
5. august Filmipäev
 Kell 12.00 Erastvere Külakeskuses filmitöötoad
 Kell 16.00-18.00 Erastvere Külakeskuses Vaidu Vidili filmid Kanepi Kihelkonnast
 Kell 18.30 Kanepi Seltsimajas filmiprogramm
 Kell 23.00 öine seanss Põlgaste laululaval filmiprogrammiga
6. august Tervisepäev „Tervist siit ja tervist
sealt, metsarajalt laua pealt“
 Kell 18.00 Kihelkonna Kõnnisari: algus lauluava juures Valgjärve pargis
06.08-09.08 tutvustab Meelis Kihulane Padasoomäe taluõuel Pokumaal traditsioonilist
puutööd
7. august Pärimuspäev
 Kell 13.00 õpitoad Mesipuu talus Jõgeharal
 Kell 19.00 Alle–Saija Teatritalus Alle-Saija
Teatristuudio, I.Ulst/J.Puusepp “Paradiisum”

8. augustil Kihelkonna Laulu ja tantsupäev „Tagasi koju“/ Suvesimman Jõksi järve ääres
 Kell 17.00 nimelise pingi avamise tseremoonia Kanepi Seltsimaja ees. Rongkäik läbi alevi
Jõksi laululava juurde.
 Kell 19.00 Kontsert- etendus „Tagasi koju“
Jõksi laululaval. Osalevad Kanepi kihelkonna
isetegevusalaste kollektiivid.
 Kell 21.00 Simman Jõksi laululaval
9. august Kihelkonnapäev Kanepi kihelkond 340
 Kell 10.30 Kanepi – Ala kalmistul Surnuaiapüha
 Kell 12.30 Kanepi kirikus näituse Kanepi Kihelkond 340 avamine (Hanno Talving)
 Kell 13.00 Kontsert Kanepi kirikus Põlva
Muusikakooli Keelpilliorkester
 Kell 14.00 Kanepi valla 7. Perepäev Kanepi
Gümnaasiumi Staadionil
 Kell 16.00 Alle – Saija Teatritalus Lasva rahvamaja näitering, D.Benfield «Äärmiselt piinlik»
 Kihelkonnapäevade lõpetamine, mälestustulede süütamine kell 21.00

Teade
Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu otsusega nr
24.03.2015 nr 12 on algatatud Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja
üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevate keskkonnamõjude
strateegiline hindamine.
Otsusega ja üldplaneeringu lähteseisukohtadega on
võimalik tutvuda Kanepi valla koduleheküljel.
Üldplaneeringu koostamise
konsulteerimiseks sõlmis
üldplaneeringu korraldaja
Kanepi
Vallavalitsus
lepingu OÜ-ga Hendrikson & Ko. Palume Kanepi
valla ettevõtetel, kes on enda ettevõttega seoses varasemalt hinnanud keskkonnamõjusid, anda sellest teada
Kanepi Vallavalitsusele.
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Muusika-aasta peegeldused
„Mida sa ka oskad?“küsis Gustav Ernesaks.
„Oskan veidikene sepatööd ja hobust rautada.“
„No siis kõlbad teise tenorisse küll.“
Sellega oli Valgjärve poisi Harald Uibo saatus otsustatud,
keset sõjakeerist Kaama tööpataljoni laagris kaugel Venemaal.
Sinna oli nõukogude võim saatnud
sundasumisele osa Eestimaa kultuurieliidist ja punaarmee noorsõdurid. Ei oska
eestlased lauluta elada! 1942.a. rasketes
oludes, kus igaüks suutis mõelda vaid ellujäämise peale, asutas Gustav Ernesaks
meeskoori. Nii sündis tulevane RAM,
Eestimaa meeskooride lipulaev, kelle
üheks „lippuriks“ tõusis sõdurpoiss Harald Uibo.
Harald Uibo sündis 1920.a. Võrumaal Valgjärve vallas mõisa sepa pojana.
Juba karjapoisina õnnestus tal pääseda

Valgjärve puhkpilliorkestrisse ja noorima pillimehena 1933.a. üldlaulupeole.
Elutee viis noormehe Tallinnasse. Järgnesid töö, sõjavägi Kaama tööpataljonis,
haavatasaamine ning tee lauljana ENSV
kunstiansamblis Venemaal. Tagasi Tallinnasse jõudes algasid õpingud Gustav
Ernesaksa dirigeerimisklassis.
Harald Uibo oli sündinud dirigendiks,
kelle muusikalised võimed, isiksuse võlu
ja aura leidsid peagi rakendamist praktikas. Aastakümneid oli ta RAMI-i artist ja
dirigent, TPI Akadeemilise meeskoori di-

rigent, Eesti Õpetajate Meeskoori asutaja
ja dirigent, 36 aastat õppejõud-professor.
Meenub üks 60 aasta tagune kontsert Kanepi Seltsimajas. Laulis kuulus
meeskvartett RAM-1 Harald Uiboga
eesotsas. Tol ajal sattus maakultuurimajja külalisi harva ja saal oli publikust
tulvil. Kõlas „Pühajärve valss“. Saali täitis
ühtekuuluvustunne, polnud vahet esinejal ega kuulajal. Harald Uibo hõbedase
tenori tämbrivõlu sulatas südameid. Alevi neiud Heli-Tiiu ja Leili tormasid vaheajal õhtupimedusse lilleaedu otsima.
Lisapalad lauldud, lahkusid poisid lavalt
tormilise aplausi saatel, käes kaks peotäit
lilli. Hiljem rääkis Harald, et oli meeldiv
võimalus tuua „poisid“ tema lapsepõlve rõõmude maale, „helisevate heinamaade“ keskele. Saatuse tahtel töötasin
Harald Uiboga 28 aastat EMA-s kolleegidena. Meie töökabinetid olid kõrvuti
ja omavahel jutlesime võru keeles. Ha-

raldi sõnul lõunaeestlase nüansirikkast
kõnepruugist saab aru vaid teine lõunaeestlane. Ta oli igavene naljahammas,
lõbusate anekdootide leksikon. Mõnikord tekitas meie omavaheline aasiv kõnepruuk põhjaeestlastes võõristust. Suur
loodusearmastus ja tung eneseväljendusele kunsti kaudu viisid ta kokku maalikunstiga. Rikkalikus värvivalikus naivistlikus laadis taiesed on ehedad ja lõimitud
kodukandi loodusest. Üks neist on ka
minu Kanepi kodus. Harald Uibo on
loonud koorilaule ja avaldanud laulude
kogu 1981.a. Tema sulest ilmus Gustav
Ernesaksale pühendatud raamat „ Killukesi jäämäe veealusest osast“.
Kaunilt sümboolne on 95.sünniaastal
meenutada Võrumaa mineviku suurmeest ( 1955-1980), kes on 5 üldlaulupeol tõusnud meeskooride dirigendipulti.
Leili Sarapuu

Kanepi segakoori kontsertreis Helsingisse
Kanepi segakoori kontsertreis
Helsingisse toimus 15.-17.mail
ja oli meeldivaks jätkuks koori
130 juubelile, kus kontsertreisile oli kaasatud ka Haaslava
meeskoori topeltkvarteti „Väike Punt“ mehed. Reis sai teoks
tänu laulukollektiivide dirigentidele Kalev Lindalile ja Helsingi Soome eestlaste segakoori „Siller“, dirigent Silver Lumi
koostööle.
Kanepi laulurahvale algas reis 15.mai
varahommikul, Tartus liitusid Haaslava mehed ja rõõmsameelne laulurahvas
jätkas lauldes teed Tallinna sadama poole. Ilm soosis meie reisi, meri oli rahulik
ja Helsingis paistis päike. Meie esimene
kontsert „Kaunis oled, sünnimaa“ oli sama päeva õhtul Maunula kirikus ja algas
Haaslava meeste tervituslauluga „Siin on
ilus elada“. Ridamisi kõlasid meeste esituses K.A.Hermani „Munamäel“ ning
mitmed eesti, - soome ja vene rahvalaulud ning inglisekeelne spirituaal. Nautisime koos publikuga meeskvarteti väga
head esitust, hingevärinaid tekitas eriliselt meeste kõrge tenor ja mõnusalt madal bass.
Kanepi segakoor alustas traditsiooniliselt Kanepi hümniga, järgnesid mitmed
võrokeelsed laulud, nende seas A.Ilvese
ja A.Määri seatud „Uma Pido popurrii“,
mis publiku hulgas erilist elevust tekitas.
Edasi kõlasid juba meie koorile armsaks
saanud laulude paremik, kus erilisteks
J.Tuksami „Mu meel unus mägede taha“, J.P.Bourtayre „Tänav, pink ja puu“,
A.Oit „Suveöö“. Kontserdi lõpus kõlasid

Kanepi segakoori kontsert Viikki kultuurikeskuses. Foto H.Jalas

ühislaulud, nende seas K.Tamra „Oma
saar“ ja P.Sarapiku „Ta lendab mesipuu
poole“. Tõeliselt hea oli laulda nii soojale
publikule väga kenas ja kõlavas kirikus,
kus soomlaste kõrval kuulamas paljud
väliseestlased, kelle silmis nägin ka harduspisaraid. Saime väga palju kiidusõnu
ja rohkelt aplausi ning meel oli ülev.
Järgmise päeva õhtul ootas ees Soome segakoori poolt korraldatud kontsert „Laulusild“ Viikki kultuurikeskuses.
Kui kahe eesti laulukollektiivi repertuaar
oli sama, siis väliseestlaste esituses saime
kuulata paljusid O. Ehala laule. Suurt
vaimustust lisas juurde nende lõpulugu „Käime koos“ muusikalist „Grease“.
Tõeliselt hea oli kuulata kõrge tasemega
koori ja teada, et üle lahe tublid kaasmaalased pole unustanud eesti koorilaulu ega kultuuri. Üle kahe tunni kestnud
kolme koori kontsert lõppes taas ühislauludega, kus kõlasid ka G. Ernesaksa

„Helin“, A.Mattiiseni „Sind surmani“.
Ühendkoori dirigeerisid, saatsid klaveril
ning tutvustasid dirigendid Kalev Lindal
ja Silver Lumi vaheldumisi. Saal oli rahvast pilgeni täis ja kolme laulukollektiivi
kuulati suure huviga. Peale menukat esinemist toimus mõnus koosviibimine, oli
laulu ja tantsu, ühislauas saime osa võõrustajate poolt pakutavast. Peo lõppedes
tuli uute sõpradega kallistades ilmsiks, et
mitmed Soome koori lauljad on pärit ka
Lõuna-Eestist. Nende koor on osalenud
nii Tallinna üld- kui „Uma Pido“ laulupidudel. „Siller“ koori laulurahavaga
saame kokku juba sellel suvel Varbuse
Muusikamõisas.
Reisi viimasel päeval tutvusime Helsingi vaatamisväärsustega ja kolm võrratut päeva Soomes täis vaimustavat
laulu, sõpru ja koosviibimise siirast rõõmu olidki läbi saanud. Hea on teada, et
kontsertreisi soe päike jäi meie südameis-

se ning oma lauluga olime viinud killukese Eesti kodumaad ja oma kodukoha
keelt ja kultuuri üle lahe kaasmaalaste ja
hõimurahva hinge.
Tänavu täitub Kanepi Kihelkonnal
340. aasta. Võime uhkusega öelda, et
meie kodupaigast Kanepist kui koorilauluhällist aastast 1804, on loodud uus laulusild Helsingisse. Suurepärane kontsertreis andis meie toredale laulukollektiivile
juurde julgust ja enesekindlust, lähendas
koorikaaslasi ja sütitas uutele põnevatele
ettevõtmistele ning reisidele. 7.juunil on
Põlva Laulupidu 160, kus Kanepi segakooril on siiras rõõm koos teiste Põlvamaa kooridega laulda ühise laulukaare all.
Suurepäraste emotsionaalsete kontsertelamuste eest aga tänan kõigi kolme - Kanepi, Haaslava ja „Silleri“ laulukollektiivide
häid ja rõõmsameelseid lauljaid ning tublisid dirigente. Eraldi kiitus teile, toredad
Kanepi koorikaaslased ning Haaslava mehed, et kogu reisi hästi mõnusaks tegite!
Aitäh Kanepi vallavanemale Mikk Järvele sooja küünarnuki tunde eest kontserdil
ja samuti lahedaks reisikaaslaseks olemise
eest. „Rõõmsa lauluviisiga, tervitan sind
Kanepi ….“ Kogu laulurahva tänusõnad kuuluvad reisi korraldajatele: Kalev
Lindal, Marju Jalas, Kalmer Lina, Vaike
Kottisse ja Helsingist Silver Lumi ja Maria Lume. Tänusõnad „Tuuliku“ bussifirmale ja bussijuhile Peeter Nõgolsile ning
Heiki Jalasele reisi jäädvustamise eest.
Täname toetajaid: Eesti Kultuurkapital,
Kanepi vald, Kanepi Laulu Selts, Kanepi
Seltsimaja, Haaslava vald, Varbuse Muusikamõis. Laulud on rõõm!
Vaike Kottisse, koorivanem

Erastvere Raamatukogu-Külakeskus
Käesoleva aasta jaanuarist tegutseb Soodoma külas uue
nimetusega valla allasutus
Erastvere Raamatukogu-Külakeskus, kus senisele raamatukoguteenuse pakkumisele on
lisandunud kohaliku kultuurielu
korraldamine.
Viie kuu jooksul on jõudnud toimuda Lastehommikud, Vabariigi matka filmiprogramm, Osula kooliõpilaste
etendus Kakand ja Kakand, Kanepi harrastusteatri näitemäng „Majakavahi tüdrukud“, koostöös Naiskodukaitsjatega
seebitegu ning juba traditsiooniline Talgupäev. Koolivaheajal sisustas laste päeva
Kanepi Noortekeskus ning lisaks aastaid
tegutsenud käsitööringile lisandus sügisest
võimlemisring. Külakeskuse saalis sai vaadata kahte näitust: Jaanus Järva loodusfotod ja Kanepi Teataja fotokonkursi 20
parimat. Viis korda on toimunud lastehommikud. Jaanuaris oli Lõbus laupäev,
kus sai mängida-tantsida Kinne-Riini
juhendamisel, kaunistada pliiatsitopse ja
majoneesiküpsiseid küpsetada. Veebrua-

Lastehommik Erastveres. Foto: Tiiu Ziugmann

ri sõbrapäeva lastehommikul kujundati
sõpradele ilusaid kaarte ning lustiti saalis
sõprade seltsis. Jooksmiseks ja pallidega
mängimiseks on siin ju ruumi tunduvalt
rohkem kui kodus ja uusi sõpru leiab ka.
Märtsi lastehommiku sisustas lasteraamatute autor Helin Vill, kelle juhendamisel
meisterdati järjehoidjaid ja saalist kostus
rõõmsaid kilkeid kui nurga tagant ilmus
välja pika sabaga ahv või täppidega lepatriinu.Veel luges Helin lastele oma luuletu-

si, mis mõnedel juba peaski olid ja koos
emadega küpsetati mitmed pannitäied
maitsvalt lõhnavaid kaneeli-küpsiseid.
Kõige osavõturohkem oli aprillis toimunud lindudele pesakastide ehitamine. Kohale oli saabunud 23 meistrimeest. Lastel
koos isade-emadega jätkus tegevust tükiks
ajaks. Surisesid akudrellid ja vihisesid haamrid ning külakeskuse pargi puudel näeb
nüüd 6 uhiuut pesakasti, kus toimetavad
mitmed linnud. Samapalju pesakaste said

ehitajad ka koju kaasa viia. Järgmisel kevadel tuleb üritust korrata, sest puid on
pargis veel oi kui palju, mida võiks ehtida
pesakastid. Tööd tehes läheb ju kõht tühjaks ja nii moodustus pannkoogitahtjatest
ilus looklev järjekord. Mais meisterdasime karpe ja igaüks kaunistas need oma
maitse kohaselt. Seekord proovisime kätt
pirukate tegemisega. Aitäh neile tublidele
emadele-isadele, kes on koos lastega lastehommikutel osalenud või lapsed kohale
saatnud. Järgmine lastehommik toimub
septembris, kuid mitmesugust tegevust
pakub ka 4.juulil toimuv Soodoma külapäev.
Raamatukogu on avatud endiselt E,T
9-17,K 11-18, külakeskus on avatud samal ajal kui raamatukogu ning neljapäeval 9-16.
Puhkus Raamatukogu-külakeskuses
on sel suvel 01.-23.juuli ja 24.-28.august, avatud 14.juulil kella 10-17-ni.
Erastvere Raamatukogu-Külakeskuse
juhataja
Tiiu Ziugmann
tel. 53884391
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VIKTORI PARADIISUM
EHK LUGU SELLEST,
KUIDAS KAAGNA
KÜLLA PARADIISI
RAJATAKSE
Kirjanik Mark Twain on öelnud, et paradiisis
on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam
seltskond.
Kindel on see, et paradiisis, mis sel suvel rajatakse Kanepi valla Kaagna külla, ei ole midagi ilukirjanduslikku ning
seltskond on seal kaugelt huvitavam, kirjum ja, mis seal salata, ebatraditsioonilisem, kui paljudes kirjandusteostes kokku.
Kaagna paradiisi rajamist käsitlev lavastus „Paradiisum“ on mõnevõrra ebatraditsiooniline lugu, mis kajastab ühiskonnakriitilises võtmes läbi absurdihuumori prisma
ühe väikese kogukonna elu tänapäeva Eestis. Endise parteitegelase ja hilisema suurmaaomaniku Endel Puusaagi pärija
Viktor tuleb Kanepi valda Kaagna külla. Tema ülesandeks
on testamendiga rajatud 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.
Kaagna küla kuulsus levib ja sinna leiavad tee omapärased tegelased nii kodu- kui välismaalt, sest aina segasemaks
muutuvas maailmas hakkab sõdade ning katastroofide tõttu
nappima neid kohti, kus turvaliselt ja rahulikult elada saaks.
Koos üha kasvava kogukonna liikmetega loob Viktor lõpuks
Kaagnale omaenda väikese maapealse paradiisi, mis toimib
ja jääb püsima tänapäeva suurte globaalprobleemide ning
vapustuste kiuste. Kuid kas Viktori Paradiisum koos kõigi
seal elavate karvaste ja sulelistega elaks üle ka maailmalõpu?
„Paradiisum“ esietendub Alle-Saija Teatritalus Kanepi
suure teatrisuve avalavastusena 10. juulil. Loo toob lavale Alle-Saija Teatristuudio, selle on seadnud ja lavastanud Ingrid Ulst ning Janno Puusepp (Teater NORA/
Rannu Külateater EMU), samuti on lavastamisel abiks
olnud Ülle Sillamäe. Peaosas (Viktor Puusaag) astub üles
sel kevadel Kagu-Eesti maateatripäevadel parima meesnäitleja tiitliga pärjatud Kent Joosep. Viktor Puusaagi ja tema
paradiisumi lugu on võimalik sel suvel Alle-Saijal näha 8
korral: 10., 18., 30. ja 31. juulil ning 1., 2., 7. ja 22. augustil
ning piletid on juba saadaval ka Piletilevi eelmüügis. Kanepi
teatrisuve toimumist toetab Rahvakultuuri Keskus. Ootame
teid külastama Kaagna küla paradiisi Alle-Saija Teatritalus!
Ingrid Ulst
Alle-Saija Teatristuudio, lavastaja

INTERVJUUD

Ingrid Ulst, lavastaja:
„Paradiisum“ on kui vürtsikas
üksik piprakaun, mis on pudenenud
traditsioonilist ühiskondlikku loogikat ja tänapäevast kohati üle mõistuse roosaprillilist maailmavaadet esindava sefiiritordi vahukihtide vahele.
Mõjudes seal ootamatu ja teravana,
on see samas kui sõõm värsket õhku,
mis peaks püüdma äratada ühiskonda senisest roosast tardumusest. See peaks kõnetama ja panema
küsimusi esitama. Nii nagu Viktor oma Paradiisumit, oleme ka
meie ehitanud-arendanud Alle-Saija Teatritalu samm-sammult,
tükk-tükilt, vahel ka raskuste kiuste hambad ristis. Seega on see
ennekõike meie oma lugu. „Paradiisum“ pole kindlasti sarnane
ühegi meie varasema lavastusega ning seda me ka ei taotle. Pigem
soovime publikule pakkuda absoluutselt värskendava ja loodetavasti meeldiva üllatuse.“
Kent Joosep, VIKTOR
PUUSAAG osatäitja:
“Viktori roll on lavastuses kandev ning selle puhul on kõige raskem selle suur intensiivsus - tuleb
olla kogu etenduse vältel laval ja
tegutseda harjumuspärasest kõrgema energiatasemega. Ülesanne on
küll pingutav, kuid usun, et tulemus saab olema seda väärt. Näitlejana pakub Viktori osatäitmine meeldivat vaheldust. Pärast paari tõsist ja süngevõitu
draamarolli on tore kehastada ka kedagi, kes on sirgjooneline
tegudeinimene ning kelle kompromissitu töötahe mõjub küll
koomiliselt, aga sellele vaatamata võidab oma siiruses kiirelt
poolehoiu. “Paradiisumit” soovitan eelkõige neile, kes peavad
lugu absurdihuumorist, pöörastest lugudest ja värvikatest tegelaskujudest.“
Meelis Vahtramäe, MATI
KELDER / POLKOVNIK SHITOV
osatäitja:
“Ühest suvelavastusest väga mingit sõnumit otsida ei tasugi. Sellega
on nii nagu hea veiniga - kes tunneb järelmaitset ja kes ei tunne. Ja
nii nagu veingi maitseb heas seltskonnas paremini, nii soovitaksin seda lavastustki seltskonnaga vaatama tulla. Hea koos naerda ja hiljem koos arutada. Ja
miks Paradiisumi vaatama tulla ?! No minu arvates on see hea
ja lahe absurdihuumor. Võrdleks seda vahva sõdur Švejki elu-
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Mälumängu hooajale
tagasi vaadates

ÕNNITLEME!

Juba neljandat hooaega on Kanepi Seltsimajas toimunud mälumänguturniirid. Võistkondi
on selle aja jooksul osalemas käinud kaheksa.
Lõppenud hooajal osales lõpuni kolm kolmeliikmelist võistkonda.
Turniirid on toimunud alates oktoobrist kuni aprillini
kord kuus reedeti. Küsimuste koostajaid on mitu. Põhiliseks koostajaks on olnud Viljandimaalt tuntud mälumängude korraldaja (üle 25 aasta tegelenud) ja paljude
turniiride võitja Rein Palu, lisaks on küsimuste ettevalmistamisega tegelenud meie oma korraldajad Marju Jalas ja
Heli Adamson. Mälumängud on olnud väga meeleolukad,
ette on tulnud ka vaidlusi, sisukaid arutelusid ja vastuste
analüüse. Ühtegi lahendamata olukorda pole õnneks jäänud. Omavahel oleme naernud, et alati on õiged vastused,
aga küsimused võivad vahel valed olla. Mälumäng pole ju
ainult teadmisete demonstreerimise võimalus, vaid ka hea
koht uute teadmiste saamiseks ja silmaringi laiendamiseks.
Tore on, et alates esimesest hooajast on jäänud osalema
võistkond: Akt ( Tiina Hoobi eestvedamisel) ja teisest hooajast alates võistkonnad: Eve ( Eve Kõva eestvedamisel) ja
Vennaskond ( Linda Jalase eestvedamisel). Tänavuse hooaja võitis võistkond Akt, teisele kohale jõudis Vennaskond
ja kolmandale kohale võistkond Eve. Meie mälumängijad esinesid tublisti ka aprilli lõpul toimunud kolme valla
spordipäeval toimunud mälumängul. Esindati Kanepi valda ja Valgjärve valda.
Et muuta uuel hooajal mälumäng põnevamaks, oleme nõu
pidanud meie naabervaldade kultuuritöötajatega ja proovime
alates sügisest pidada kolme valla põhiseid turniire. Ootame
osalema uusi võistkondi küladest, asutustest, sõpruskondadest, koolidest.
Veelkord tänu ja tunnustus kõigile mälumängus osalenutele! Kohtumiseni sügisel!
Korraldajad: Marju Jalas ja Heli Adamson

Sünnipäevad juulis
95
22.07 Leida Jakobson
93
17.07 Koidula Viiding
90
24.07 Loreida Hurt
80
21.07 Endel Vähi
75
01.07 Agu Kangro
26.07 Lea Piigli
70
04.07 Vladimir Kõosaar
Sünnipäevad augustis
95
07.08 Evi Lepik
91
26.08 Valve Leis
90
03.08 Ilse Kõiv
80
09.08 Harri Toom
26.08 Ulve Kudu
75
05.08 Eevi Lina
70
02.08 Rein Sohar
07.08 Helga Jõerand
12.08 Tiiu Suuremäe
25.08 Kalle Nurmeoja

Kanepi kalamees Avo Maat püüdis 17.mai hommikul Jõksi järvest 1,2 m pikkuse ja 13,5kilo
kaaluva haugi. Foto: Merike Luts

Tants teeb südame rõõmsaks!

Sündinud lapsed

2.augustil kell 16.00 on Kanepi Seltsimaja juures taas tantsupäev, kus esitavad tantse seltsimaja rühmad ja külalised naabervaldadest ning Võru linnast ja maakonnast, Valgamaalt,
Tallinnast, Raplast ja Nõost. Esitatakse eesti ja teiste rahvaste
tantse ning mustlastantse. Kel viimaste vastu suurem huvi, siis
4.juulil toimub Paluperas kontsert „Mustlaslaager läheb taeva“.
Olete oodatud Kanepi tantsupäevale, tule koos sõbraga!
Korraldab segarühm „Päripidi“

Romet Jürisoo Kanepi alevik
Kirill Volkonski Soodoma küla
Gabriella Kängsep Kanepi alevik
Meribel Oja Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!
Pakun muru niitmist, trimmerdamist, võsalõikust ja saetöid.
Info telefonil 5684 3340.

Kanepi valla sündmuste kalender juuni-juuli 2015
Aeg

Sündmus

18.06 kell 18.00
19.06 kell 15.00/17.00
21.06 kell 20.00
22.06

Kihelkonna kõnnisari
Lõpuaktused 9.kl. kell 15.00 ja 12.kl. 17.00
Jaanituli, tantsuks mängib ansambel Viiser
Vanasõidukite suursõit

Toimumiskoht/
Korraldaja
Kõlleste
Kanepi Gümnaasium
Jõksi laululava
Maanteemuuseum

22.06 kell 18.00

Varbuse Muusikamõisa Jaanituli. Curly Strings ja Robirohi

Varbuse Muusikamõis

22.06 kell 20.00
24.06 kell 9.00
26.06
27.06

Põlgaste laululava

03.07

Jaanituli, tantsuks mängib ansambel Väliharf
Surnuaiapüha Kanepi Mäe kalmistul
Autokino. Filmiõhtu ja drive-in kohvik.
Autokino. Filmiõhtu ja drive-in kohvik.
Juuli
Liiklusteemaline perepäev.

04.07

Soodoma külapäev. Tantsuks mängib ans. Vana Kallim

06. 07 – 10.07
10.07 kell 19.00
11.07 kell17.00
17.07 kell 19.00
18.07. kell 19.00

Klaasi- ja maalikunsti kursused.
Alle-Saija Teatristuudio I.Ulst/J.Puusepp „Paradiisum“
Eakate suvepäev „Meie nooruslikud 60ndad“, tantsuks mängib ans. Lycille
Pajusi teater J.M. Synge „Püha läte“
Alle-Saija teatristuudio I.Ulst/J.Puusepp „Paradiisum“
Eestimaa avatud talud: Uibu talu, Krimmi talu, Aegniidu talu, Savi turismitalu,

Juuni

19.07
19.07 kell 14.00
21.07 kell 15.00-19.00
23.07 kell 18.00
23.07 kell 19.00
25.07
25.07 kell 19.00
26.07
30.07 kell 19.00
31.07 kell 19.00

Põhjala teetalu, Kanepi Aiand OÜ
Salme Vallateater A.Haug/ V.Vaher muusikal „Randas öitseb kibuspuu“
Orienteerumisteisipäevak Kooraste küla lähedal Vaabjal
Kihelkonna kõnnisari
Kontsert Dave Benton, Karl Madis, Margus Kappel, Pärlipüüdjad
Kanepi Streetball 2015
Vahemetsa Talu Teatritrupp J. Puusepp „Maale“
Maanteemuuseumi sünnipäev „Teerull, mida sa teed?“
Alle-Saija Teatristuudio I.Ulst/J.Puusepp „Paradiisum“
Alle-Saija Teatristuudio I.Ulst/J.Puusepp „Paradiisum“ ja lõkkelaulude õhtu

Kanepi
Teataja

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

Maanteemuuseum
Maanteemuuseum
Maanteemuuseum
Erastvere RaamatukoguKülakeskus
Soodomal ja Kanepis
Alle-Saija Teatritalu
Põlgaste laululava
Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu

Alle-Saija Teatritalu
OK Põlva Kobras
Saverna
Kanepi kirik
Kanepi staadion
Alle-Saija Teatritalu
Maanteemuuseum
Alle-Saija Teatritalu
Alle-Saija Teatritalu

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

MÄLESTAME
MIRALDA LÕHMUS
01.10.1915-13.04.2015
NIKOLAI PAISNIK
01.07.1928-19.04.2015

MAIT HURT
08.08.1959-22.05.2015
ERICH AJALIK
17.01.1934-24.05.2015

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

