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Ilusaid lihavõtte- ja kevadpühi!
Sind tervitavad vanad armsad rajad…
Kanepi kool tähistas 15. märtsil
2014 210. aastapäeva. Selle raames toimusid vilistlasturniir korvpallis, ajalootuba ning kontsertaktus,
mis lõppes meeleoluka koosviibimisega. Koolimajas sai vaadata käsitöö- ja kunstitööde näitust, eelnevalt
oli võimalus osaleda online-viktoriinis kooli ajaloo kohta.
On ääretult soe mõelda, et nii palju vilistlasi leiab tee tagasi oma kooli, jagama meenutusi klassikaaslaste, koolisõprade ja õpetajatega.
Meil on mälestusi nii mõnestki koolipäevast,
õpetajatest kui ka koolimajast. Need on ilusad,
humoorikad või tagasivaates lausa kentsakadki
meenutused. See, mis oli kunagi aastate eest,
saab tänasel hetkel teistsuguse tähenduse. On
tore traditsioon, et iga viie aasta tagant toimub
Kanepi kooli vilistlaste kokkutulek.
Meie kool on armas maakool. Ehk sellepärast
tahavadki lapsed hommikuti kooli tulla, õpetajad särasilmselt päeva alustada. Täna on meil
õpilasi 186, kümme aastat tagasi oli veel 333.
Me oleme arvudes tagasi ajas, mil Kanepi kooli
lõpetasid esimesed keskkooli lennud, lõpetajatega 17, 9, 12 ja 11. On huvitav teada, et Kane-

Kanepi kooli 210.aastapäeva vilistlaste ja gümnaasiumi korvpalliturniir. Foto: Urmas Kivirand
pi koolist on keskhariduse saanud 1119 õpilast.
Kanepi koolil on läinud hästi, siin on tehtud
aastakümneid head tööd. Ja nii kaua, kuni kooli
pidaja meist hoolib ja meid toetab, suudame me
olla tublid. Vallavolikogu toetus on täna olemas,
et kool saaks anda jätkuvalt gümnaasiumiharidust. Sooviksin ikka näha Kanepit sellisena, kust
on hea hariduse saanud kodanikud, kes väärtustavad vaimsust, mis võimaldab ka materiaalsete

ressurssidega otstarbekalt ja targalt ringi käia.
Elu on looming. Elu võib olla meistriteos, kui
oskame ja tahame seda arukalt nautides luua.
Kooli aastapäeva puhul anti välja almanahh ja
üle neljasaja aastapäevapeost osavõtja jäävad seda päeva meenutama.
Uute toredate kohtumisteni!
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Mis tehtud ja mis teoksil Kanepi vallas?

Järgnevalt

ülevaade siiani
tehtust Kanepi vallas:
• Sõlmitud on leping uute arvutite kasutusrendiks Kanepi Gümnaasiumile,
arvutid jõuavad kooli aprillikuus.
• Selgunud on Kanepi aleviku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide projekteerija – uusi torustikke hakkab projekteerima Hurmi, Kooli, Turu ja Niidu
tänava piirkonnas Keskkond & Partnerid OÜ.
• Vaadatakse üle olemasolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava
ning ajakohastatakse kavas esitatud
andmed nii seletuskirja, jooniste kui
ka tegevuskava osas.
• Kanepi Vallavolikogu vaatas 18.
märtsi 2014. a istungil üle Kanepi vallas kehtestatud üldplaneeringu. Põhilahenduselt ajakohaseks tunnistatud

Ilusad ilmad on inimesi väljas tööle innustanud. Heameel on selle üle, kui
koduümbrus korda saab. Vaadake ka
valla ürituste kalendrit ja leidke endale
meelepärane vaba aja veetmise võimalus. Kaunist kevadet!
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Kanepi Gümnaasium
- Põlvamaa Aasta
Isamaalisuse kandja
Kanepi kool osales edukalt
Kaitseliidu Põlva maleva eestvedamisel korraldatud isamaalise omaloomingu konkursil.
Tänuüritus toimus emakeelepäeval ja auhinnad anti üle Orava põhikoolis korraldatud pidulikul emakeelepäeva aktusel 14. märtsil 2014. a.
6.klassi õpilane Kadri Kalve sai parima luuletuse kirjutaja tiitli. Maavalitsuse eripreemia luuletuste kategoorias
anti Kanepi kooli 9. klassile, juhendajaks klassijuhataja Veronika Grigorjev.
Üliõpilaste kategoorias pälvis Kadri
Mõttuse essee kõrgeima tunnustu-

Kanepi kool 210 15.03.2014 Foto: Kalev Zimmermann

Kanepi valla üldplaneeringu elluviimist otsustati jätkata.
• Põlgaste Keskuses teostatakse hoone
korrastustöid ja kontrollitakse elektriseadmeid.
• Alustatud on riigihanget Kanepi Lasteaia territooriumil kõnniteede korrastamiseks. Olemasoleva halvas seisus
asfaltkatte asemel kavandatakse betoonkividest kate.
• Vastavalt võimalustele remonditakse vallateid ja paigaldatakse teetruupe.

se.Isamaalise omaloomingu konkursi rändauhind Juhan, Põlvamaa Aasta Isamaalisuse kandja, anti Kanepi
Gümnaasiumile. Kiitus kõigile vahvatele joonistajatele algklassidest ja luuletajatele põhikooliosast ning esseistidele
gümnaasiumiklassidest. Aitäh neid juhendanud õpetajatele, sest ainult tore
koostöö tõi meie koolile rändauhinna
– raudse „Juhani”!
Aitäh Külli Pettaile, kes kõik tööd
kokku kogus ja konkursile saatis!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppe-ala
juhataja

Ühe ammuse unistuse täitumine ehk ... talus on suvel teatrit!
Kanepi rahvas on teatrirahvas, selles pole kahtlust.
Siin kandis on aastakümneid
rahvateatrit tehtud ja nähtud.
Viimastel aastatel on Kanepi Seltsimajas ühisest teatrihuvist ja mängulustist kokku tulnud seltskonnast
välja kasvanud Kanepi harrastusteater rõõmustanud publikut mitmete
omanäoliste lavastustega. Kohaliku
publiku toetus on andnud teatrile
julguse unistada: mis oleks, kui Kanepi vallas oleks mõnusa loomingulise õhustikuga koht, kus inimesed
saaksid suvisel ajal head rahvateatrit
nautida ning Kanepi ümbruskonna
rahvateatritel oleks koht, kus oma lavastusi teatrihuvilise publikuni tuua.
Nüüd on see unistus täitumas ja
Kanepi harrastusteater valmistub
suure rõõmuga tõeliselt suureks teatrisuveks, et avada juulikuus publikule
ja rahvateatritele Alle-Saija Teatritalu. Kanepi valla mehe ja Kanepi har-

rastusteatri pikaajalise näitleja Aivo
Kikermani kodutalu Alle-Saija Kanepist mõni kilomeeter Hurmi suunas on viimasel paaril aastal lahkelt
võõrustanud Kanepi harrastusteatri
suviseid teatrilaagreid, kuid publikule
avatud etenduskeskkonna loomiseks
ei ole seni leidunud piisavalt paeluvat lavastusideed. Nüüd on loodud
MTÜ Alle-Saija Teatritalu, kellele on
talukompleks avalike teatrietenduste läbiviimiseks kasutada antud ning
alates veebruarist toimuvad Alle-Saija
Teatritalu avamiseks planeeritud suvelavastuse proovid.
Teatritalu võtmelavastuseks sel suvel on H.Valtoneni romaani “Asenaine“ dramatiseering, mille on kokku
pannud ja lavastab Kanepi harrastusteatri ning Tartu Vilde Teatri näitleja
Ingrid Ulst. Kaasa teeb 13 näitlejat.
Et tegemist on täispika lavastusega,
mille kaudu on eesmärgiks ka Kanepi harrastusteatri näitlemispotentsiaali laiendamine ja arendamine, siis

osaleb lavastuse väljatoomises lavastaja mentorina professionaalse teatri poolelt näitleja ja lavastaja Katrin
Nielsen.
Teatritalu avatakse 12. juulil etendusega “Asenaine“ ning suur teatrisuvi Kanepi kandis kestab kuni 23.
augustini. Kokku toimub Teatritalus suvel 5 “Asenaise” etendust: 12.,
19. ja 26. juulil ning 9. ja 23. augustil. Lisaks astub Kanepi harrastusteater 1. augustil Teatritalus üles juba
kevadel lavaküpseks saanud L.Talimaa näidendiga “Lonni otsib meest”,
mille on lavastanud Tuulike Mölder.
Esimeste külalisteatritena tulevad
Alle-Saijale sel suvel mängima Rannu Külateater Tartumaalt ning Lasva rahvamaja näitering “Näitelust”
Võrumaalt, kes toovad külakostiks
J.Puusepa kirjutatud-lavastatud näidendi “Teie Jumal” (etendub 25. juulil) ja V. Osila rahvatüki “Küladetektiiv” (etendub 8. augustil).
Kanepi harrastusteater soovib

Teatritalust kujundada omanäolise
ning rahvateatritele ja teatrihuvilistele alati avatud rahvateatrikultuurikeskuse. Seetõttu loodab harrastusteatri pere, et Kanepi kandi ning
kogu Põlvamaa teatripublik võtab
Alle-Saija Teatritalu kiiresti omaks.
Et Kanepis on pikk kultuurilooline traditsioon, siis polegi nii üllatav
teadmine, et rahvateatrit tehti Alle-Saija Teatritalus ka esimese vabariigi ajal. Seega taaselustab Kanepi
harrastusteater oma ammuse unistuse täitmisega ka ühe vana toreda
ettevõtmise ning loodab, et Kanepi
kogukond saab Alle-Saija Teatritalu näol toreda vaba aja veetmise ja
hea teatri nautimise koha. Teatritalu ja Kanepi teatrisuve kohta saab
rohkem infot Teatritalu kodulehelt:
http://alle-saija.wix.com/alle-saija.
Kohtumiseni suvel Alle-Saijal!
Ingrid Ulst
Kanepi harrastusteater,
www.harrastusteater.edicypages.com

“Asenaine” proovisaalis. Vasakult: Hennu Krukov (köster Leivo), Helin Vill (Sirkka), Imbi Pallo (köstriproua
Sofia Leivo) ja Kadri Ulst (Maila). Foto: Ingrid Ulst
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Kokkuvõte Kanepi
vallavolikogu istungitest
Kanepi vallavolikogu korralised
istungid toimusid 18. veebruaril ja
18. märtsil 2014.
Veebruarikuu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Suurendada valla allasutuste töötajate palgamäära ning kinnitada volikogu ja komisjonide
liikmete tasude suurused.
2) Kinnitada valla õpetajate töö tasustamise
uued alused.
3) Võtta vastu Kanepi valla 2014. aasta eelarve.
4) Kinnitada vallavalitsus koosseisus Aare Plato, Ülle Kallas, Kalmer Lina, Marek Kruusla ja
Urmas Hallap.
5) Kinnitada volikogu 2014. aasta ajaline tööplaan.
6) Teha vallavalitsuse struktuuris seoses töö
ümberkorraldamisega muudatus ning koondada kultuuri- ja spordinõuniku ametikoht alates
01. aprillist 2014.
7) Määrata Kanepi valla majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
8) Pikendada AS-le Eesti Keskkonnateenused
antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni
uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja
ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks
kui 31.12.2016. Lepingu pikendamiseks toimuvad hinnaläbirääkimised delegeerida vallavalitsusele.
9) Võõrandada suulise enampakkumise korras
Kanepi vallale kuuluv murutraktor.
Veebruarikuu istungil moodustati töögrupp,
mis hakkab analüüsima Kanepi valla põhimääruse muutmise vajadust ja töötab välja seni
puuduva volikogu töökorra. Volikogu liikmeid
teavitati valla juristi ametisse nimetamisest ja
IT-spetsialisti tööle võtmisest. Volikogu alaliste komisjonide esimehed andsid ülevaate tehtud tööst: revisjonikomisjon tutvustas analüüsi
Kanepi gümnaasiumi säilimise perspektiivide
kohta; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon tegi ettepaneku valla sotsiaalõe ametikoha loomiseks
ning ettevõtluse- ja arengukomisjon tutvustas
valla ettevõtlusportaali loomise ideed.

Märtsikuu istungil võeti vastu
järgmised otsused:
1) Vabastada alates 01.04.2014 Kanepi valla
lasteaedades käivad lapsed lasteaia tegevuskulude omaosaluse kandmisest ning kompenseerida kõigi Kanepi valla rahvastikuregistris
olevate laste lasteaia toidukulud summas kuni
1.20 eurot päevas lapse kohta. Väljapool Kanepi valda lasteaedades käivate, Kanepi valla
rahvastikuregistris olevate laste lasteaia õppevahendite kulud kompenseeritakse summas
kuni 3.80 eurot kuus ja majandamiskulud
kuni 6.40 eurot kuus.
2) Tunnistada Kanepi valla üldplaneeringu
põhilahendus muutmist mittevajavaks.
3) Kanda raamatupidamises maha Kanepi
Noortekeskuse Turu tn 6 hoonesse projekteerimiseks ja hankemenetluseks tehtud investeeringud.
4) Anda nõusolek vallavalitsuse kasutuses oleva auto müümiseks enampakkumise korras
ja uue ametiauto soetamiseks maksumusega
mitte üle 10000 euro.
5) Tunnistada kehtetuks volikogu määrus
kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha koondamise kohta.
Kanepi Vallavolikogu vaatas 18. märtsi 2014.
a istungil üle Kanepi vallas kehtestatud üldplaneeringu. Põhilahenduselt ajakohaseks
tunnistatud Kanepi valla üldplaneeringu elluviimist otsustati jätkata. Vallavolikogu otsusega nr 15 saab lähemalt tutvuda Kanepi valla
veebilehel.
Märtsikuu istungil analüüsiti valla veemajanduse olukorda ja arenguperspektiive, tõstatati
vallavalitsuse lahtiolekuaegade muutmise vajaduse küsimus ning valla allasutuste juhtide
osavõtul arutleti toitlustusvõimaluste üle Kanepi alevikus ja Põlgastes. Arutati võimalusi
volikogu istungite salvestamiseks.
Järgmine korraline volikogu istung toimub
22. aprillil. Päevakorra kava avaldatakse valla
veebilehel, istungi materjalidega saab tutvuda
elektroonilises dokumendiregistris. Volikogu
istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollidega saab tutvuda elektroonilises
dokumendiregistris, valla kantseleis ja raamatukogudes.
Kokkuvõtte koostas valla jurist
Eveli Misnik
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Olid inimesed, oli küla
Aasta võib olla 1957. Ühisjõu
kolhoosi Mõntsi küla naised on
hakanud heina kokku panema.
Mehi pole näha, küllap niidavad
mujal, võib- olla on kuskilt isegi vikati luiskamist kuulda. Aga
teiega, naised, tahaks veidi juttu ajada.
Mis Sinul viga, õde Miia, oled juba täisinimene ja võid suurte inimestega koos tööl
käia! Reeta, Sul oli imeline oskus teistest
mitte halba rääkida. Uue kõlaka puhul Sa
vaid imestasid: „Või, vai nii!” Ja suur oli minu imestus, kui sain teada, et naabrinaise
pärisnimi ei olegi Memm, vaid Alviine, sest
kogu küla kutsus Sind ju Leksi Memmeks.
Ja siis minu ema Endla- mitte ei tule
meelde, mis värvi kleit Sul seljas on... Hil-

da, mul on ikka meeles Su rõõmsameelne
olek. Kas Sul kunagi raske ka oli? Helmi,
me nii ootasime Sinu küllatulekut , sest siis
oli alati lusti Sinu vaimukatest ütlemistest,
näiteks: „Ei ole mina ulle oppaja!” Leilit
mäletan ikka jalgrattaga Mõntsi poole sõitmas, siin Sa pole vist veel mehele läinud.
No Reenega ei tasunud küll pahuksisse
minna, sest siis võisid sa saada laulu sisse
pandud nagu lipsti! Veera, mul on seniajani silme ees üks imeliselt ilus roosa pühademuna, mille Sa mulle ükskord tõid...
Pildilt puudub Olga (meie ütlesime ikka Olla), sest sina see vahva pilditegija ju
olidki. Ja kuidas Sa naistele neid aurulokke tegid?
Imelisi inimesi meenutas
Külli Pettai (Mandel)

Ühisjõu kolhoosi Mõntsi küla naised heinal.
Vasakult: Miia Mandel, Margareta Põder, Alviine Hiir (Leksi),
Endla Mandel, Hildegard Viin, Helmi Põder, Leili Paal, Irene
Raud, Veera Põder. Pildistas Olga Kõrv

Kanepi valla elanike arv seisuga 24.03.2014
Küla, alevik
Kanepi vald (Kanepi valla täpsusega)
Erastvere küla
Heisri küla
Hino küla
Hurmi küla
Jõgehara küla
Jõksi küla
Kaagna küla
Kaagvere küla
Kanepi alevik
Karste küla
Koigera küla
Kooraste küla
Lauri küla
Magari küla

Mees
16
130
27
20
42
28
19
33
35
290
58
34
44
12
43

Naine
3
117
18
21
44
25
25
28
36
317
37
26
25
23
41

Kokku
19
247
45
41
86
53
44
61
71
607
95
60
69
35
84

Närapää küla

23

35

58

Peetrimõisa küla
Piigandi küla
Põlgaste küla
Rebaste küla
Soodoma küla
Sõreste küla
Varbuse küla
Kanepi vald KOKKU

25
43
197
25
80
28
25
1277

27
42
162
23
93
34
14
1216

52
85
359
48
173
62
39
2493

Allikas: Aruanne rahvastikuregistrist

Põlgaste sündmused
Põlgastes on toimunud päris palju
huvitavaid tegemisi, mis on leidnud
aktiivset ja positiivset vastukaja.
26.veebruaril toimus järjekordne Regilaulutuba, seekord oli eestlauljaks Kairi
Leivo. Esimene kooslaulmine oli Soodomal
ja siis oli eestlauljaks Celia Roose. Need on
olnud meeleolukad kooslaulmise õhtud, kust
alati minnakse koju hea tuju ja suure annuse
optimismiga. Laulud on loonud taas silla mineviku ja oleviku vahele ning andnud innustust edasi minna.
1. märtsil toimus üritus, mille kuulutuselt leidsite atraktiivse pealkirja Meie küla
eided avavad KÜLA – KOHVIK – ÜLIKOOLI.
Päev algas kohvikuga, sest külalised olid
kaugelt tulnud. Järgnes ülikool, teemaks „Toidu vääristamine“ ja „Toidu turundamine“,
kus lektoritel oli palju huvitavat rääkida ja

osalejatel kuulata. Jutt käis maaelust ja võimalustest, kuidas maal paremini toime tulla.
Osalejad said suuniseid, kuidas jõuda toiduainete turule. Kuulsime Taluturu perenaiselt
Merle Vallilt, et järjest enam leitakse üles see
meile omane Eestimaal kasvanud toit. Esinesid veel Tiiu Rüütle Põlvamaa Partnerluskogust ja Tiiu Marran SA Põlvamaa Arenduskeskusest. Kohvikupausi ajal sai uudistada
Raudoja kõrtsiemanda Ave Nahkuri maalitud töid, mida oli võimalik ka osta.
Kohalikud tegijad olid toonud kaasa ahvatlevaid küpsetisi ja hoidiseid, mis olid zürii ootuses saalis näha. Asjalik ja huvitav päev
möödus imekiiresti, seda tuli õhtul lõpetama
kreeka muusika ansambel „Zorbas“. Kuumad
kreeka rütmid panid kogu saali kaasa elama.
Suur tänu korraldajatele sellise elamusliku
päeva eest!
Irina Kruusla

Head Kanepi valla ettevõtjad
SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Kanepi Vallavalitsus kutsuvad piirkonna
ettevõtjaid ühisarutelule, mis toimub 16.04.2014 kell 15:00 Kanepi vallamajas.
Uued avanevad Euroopa Liidu toetusmeetmed on suuresti keskendunud ettevõtluse arengule ja tööhõive suurendamisele. Sellest tulenevalt on
vajalik kaasajastada maakonna arengustrateegia ja tegevuskava koostamine ning viia vajadusel läbi uuringud, projekteerimised vms. Ühisaruteluga
soovime kujundada ka maakonna nägemuse ja prioriteetsed suunad (väikese ja keskmise suurusega) ettevõtluse arendamises ning piirkonna konkurentsivõime tugevdamises. Lisaks arutame Kanepi valla ettevõtjate probleeme ja võimalusi nende lahendamiseks.
Ühisarutelul osalemisest/mitteosalemisest palume teada anda
e‑posti aadressile majandus@kanepi.ee või tel. 79 76 317, 56 15 3009

Kui oma perearst
pole kättesaadav,
vali 1220

Üleriigiline perearsti nõuandetelefon on kättesaadav olnud
juba 8 aastat, ent siiski kõik ei ole endale selle meditsiinilise konsulteerimise võimalust teadvustanud.
Kui tööajal eelistavad inimesed võtta ühendust eelkõige omaenda perearstiga, siis töövälisel ajal ja nädalavahetustel eelistatakse kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Üksnes väike osa Eesti inimestest kasutab nõuandetelefonile 1220 helistamise võimalust.
2013. aastal helistati nõuandetelefonile üle 230 000 korra. 90 protsenti
perearsti nõuandeliinile helistajatest saavad nõustajalt juhiseid, kuidas end
kodus ravida. 10 protsenti helistajatest suunatakse arsti vastuvõtule ning
neist omakorda 0,3 protsenti on kõige tõsisemad juhtumid, mil läheb tarvis kiirabi.

Perearsti nõuandetelefonile helistab üle 600 inimese
ööpäevas
Lühinumbrilt 1220 saab meditsiinilist nõustamist ja vajadusel teavet tervishoiu korralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad ööpäev läbi kogemusega
pereõed ja perearstid nii eesti kui vene keeles ja helistada võivad ka ravikindlustuseta inimesed. Infotelefonile vastavad meedikud jagavad helistajatele kiiret teavet, mida teha tervisemure leevendamiseks.
Tänaseks on helistajate arv kasvanud ning meedikud vastavad iga päev peaaegu 650-le kõnele. Rohkem helistajaid ongi õhtuti, siis, kui perearstikeskused on oma uksed sulgenud, samuti pühade ajal, kui oma perearst ei ole kättesaadav. Päris ravimisele nõuandetelefon ei pretendeeri – eesmärk on anda
operatiivselt arstlikku nõu.
Sagedasemad mured, mille tõttu nõuandetelefonile helistatakse, on näiteks
vanematel inimestel vererõhuprobleemid (kellel on rõhk liiga kõrge, kellel
madal) ning noortel lapsevanematel mure väikelapse ootamatu tervisemuutuse pärast. Keskmine helistaja on keskealine eesti keelt kõnelev naisterahvas.
Venekeelsete kõnede osakaal on kolmandik kõikidest kõnedest.

Helistamine võib olla abiks kui
Teie perearst ei ole kättesaadav,
• arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist,
• viibite Eestis mõnes teises maakonnas,
• olete välismaal ega saa kohe oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades valige +372 6 304 107),
• vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise asjus.
Nõuandetelefon on helistajale kas kohaliku kõne hinnaga või mobiiltelefonilt helistades lühinumbri paketipõhise minutihinnaga. Kuna 1220 teenust
rahastab haigekassa, siis kulu inimesele on seotud vaid kõneteenuse maksumusega helistatavalt numbrilt numbrile 1220.
Kui kahtled, kas valida 112, minna haigla valvetuppa või valida 1220, siis
vali viimane ning leia koos nõustajaga, mida oleks konkreetse terviseprobleemi korral kõige otstarbekam ette võtta. Kui olete helistanud 1220-le ja kõne
käigus selgub, et Teie tervislik seisund vajab vältimatut arstiabi, suunatakse
Teie kõne kohe edasi Häirekeskuse numbrile 112 kiirabi väljasaatmiseks.
Eesti Haigekassa

Hea ettevõtte või ühenduse juht
Kanepi valla kodulehel, alajaotuses „ettevõtjale“ (http://www.kanepi.
ee/?lang=ettevotjale) on kättesaadavad
ettevõtjate ja eraldi kolmanda sektori kontaktandmed. Kindlasti ei kajasta need praegu kõiki vallas tegutsevaid
ettevõtteid ja ühendusi. Kui tahate olla nähtavad ja oma kontakte avaldada, andke sellest teada e-posti aadressil
majandus@kanepi.ee või otse majandusnõunikule Ülar Kõrge. Sama tuleks
teha, kui avastate kontaktandmetes ebatäpsusi või soovite neid täiendada.

Hea Kanepi valla elanik
Kui sul on andmeid aastaid naabruses tühjana või kasutusest väljas olevate eluhoonete kohta, võiksid sellest teada anda Kanepi
Vallavalitsusele e-posti aadressil majandus@
kanepi.ee, märkides ära küla, kinnistu nime
ja/või katastrinumbri ja võimaliku omaniku
nime. Püüame omalt poolt otsida kontakte eluhoonete omanikega ja välja selgitada
nende kavatsused. Ehk on just seda maja otsimas perekond, kes sooviks alaliselt Kanepi valda elama asuda ja on nõus praeguselt
omanikult maja ära ostma, kui omanik seda
enam ei vaja.

Kanepi Teataja
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VAHVA VASTLAPÄEV Kanepi koolis
Traditsioonilised võistlused mäel asendati seekord sisevõistlustega koolimajas.
1.-6.klassile oli kavas vastlavurri valmistamine,
vägikaikavedu ja teatevõistlus, 7.-12.klass said osavust proovida sumo-teates, ketsijooksus ja suusatamises. Lisaks huvitavatele võistlusaladele pakkus
meeldivat vaheldust trummide töötuba Marju
Jalase juhendamisel. Koostöös kooli õpilasesinduse, valla noortekeskuse aktiivi ja seltsimajaga sai teoks vahva ja meeldejääv üritus. Täname
noori, kes võtsid endi õlule ürituse korraldamise ja
said sellega kenasti hakkama: Maarja Lattik, Deivi
Koppel, Viivian Veski, Koit Korela, Alo Pullmann,
Doris Järv, Helena Kukk, Mariscalle Kõrvel, Mairo Lattik, Mark Paul Leosk, Kädrili Suurkivi, Brigite Vaarask, Kaisa Kerner ja Demi Vaarask. Aitäh
abi ning meeldiva koostöö eest Erle Pärgmäele ja
Marju Jalasele!
AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi
huvijuht

Selles raamatus on peidus
36 vahvat seiklust.
Lusti jagub aastasajaks,
just nii palju nagu vajad.
Kaante vahel kehtib seaduskurjad mõtted võidab headus.

Vahvad vastlapäeva võistlused 4.03.2014. Foto: Aino Mõttus

22.märtsi treeningpäeval osalenud sportlikud naised. Foto: Kristel Kuslap

Kohvik- ideest tegelikkuseni
28.septembril 2013 aastal sai alguse
„Uute Liidrite Kasvulava“ koolitussari,
mida toetas Põlvamaa Partnerluskogu
Leader-meetme raames ning korraldas SA Põlvamaa Arenduskeskus.
Koolituse raames saadi erinevates Põlvamaa paigus kokku viiel korral. Igal korral ise teemaga, kuid
ühtse eesmärgiga. Projekti eesmärk oli aktiivsete ja
juhiomadustega noorte koolitamisega tõsta kogukondade jätkusuutlikkust, innustada noori algatusi
tegema ja neid ellu viima.
Kanepist said võimaluse projektis osaleda kolm
noort- Maarja, Mirell ja Sirje, keda ühendas soov
vähendada toitlustusega seotud muret vallarahva
ja külaliste hulgas. Eesmärgiks sai rajada Kanepisse kohvik. Kohviku vajalikkuse kaardistamiseks
toimus esimene proovipäev 24. veebruaril Aastapäeva Kohviku egiidi all. Kohvikuks sobiva pinna
puudumise tõttu viidi see ellu Kanepi Seltsimajas.
Külastajaid oodati 7.30-14.00, et kasvõi kohe pea-

Luuletuste sees on ivaelus sind ei aita viha.
Mõni vahva naljalugu
tõstab kindlasti Te tuju.
Igal lool on rõõmus lõpp,
raamatust võib saada sõps.

Helin tunnistab, et nii mõnigi luuletus on ka täisjõus
mehed mõnusalt muhelema
pannud. Autori arvates iseloomustab tema teist luulekogu kõige ilmekamalt üksainus
lause. „Ärge unustage unistamast suurelt ja lennukalt,
sest teadke, et igal lool võib
olla õnnelik lõpp, kui sellesse
piisavalt palju uskuda.” Helin
usub, et raamatus on piisavalt
palju veidraid, kummalisi ja
pööraseid tegelasi, nii et igav
ei tohiks hakata. Väga palju
inspiratsiooni on saanud ta
oma armsalt tütrelt. Ta ei saa
tänamata jätta ka kahte vahvat sugulast, tüdrukutirtsu ja
poisipõnni, kes on nii mitmelegi tegelasele andnud oma
näo või nime.

Kanepi
Raamatukogu TOPP
10 aastal 2013
1. Sumberg, Kaire „ Pühapäevaisa“
2. Saarna, Meelike „ Jää mu juurde“
3. Hill, Bonnie Hearn „ Lõikehaav“
4. Leis, Janka Lee „ Vihmasaatjad“
5. Jaanimaa, Lea „Tagurpidi valed“
6. Ernits, Marje „Risumäe“
7. Sepp, Adena „Meresoolane maasikmari“
8. Padu, Ebe „On alles elu“
9. Kull, Avo „Vabrik“
10. Tohvri, Erik „Mere taga“
Kanepi Raamatukogus on 25.aprillist võimalik vaadata väljapanekut Peeter Urm 65, 30.aprillist näitust Juhan Liiv 150.
28.-30.aprillil toimub Kanepi raamatukogu ja Kanepi Gümnaasiumi raamatukogu koostöös kirjanduslik otsimismäng „Kriminaalsed päevad raamatukogus“, millele eelneks vastava kirjanduse lugemine.

Lasteaia lõputud ootused

le pidulikku lipuheiskamist ennast sooja kohvi või
teega ning küpsetisega kosutada. Vahendite puudumise tõttu oodati hobiküpsetajate panust toitude valmimise ja kohviku rajamise toetamiseks.
Siinkohal suur aitäh Kaie Käärile ning idee algatajatele maitsvate küpsetiste eest! Lisaks olid toetajateks Kanepi Seltsimaja, Kanepi Valla Avatud

Noortekeskus, Meie toidukaubad, kauplus Aid ja
Kodo ning Helin Vill. Esimene katsetus õnnestus,
mis veelkord rõhutab tõsiasja, et Kanepi vajab keskuse-sisest toidukohta. Kindlasti jätkavad need tegusad noored võimaluste otsimist, kuidas Kanepi
rahvale kohvikut pakkuda.
Sirje Loodus-Timmi

Rip Curl Eesti Meistrivõistlused SUP
(aerulaud) I etapp

31. mail ootame Jõksi järvele võistlema aerusurfareid. Tule võistlusele kaasa elama! Pärast võistlust on huvilistel
võimalus proovida surfilaua võlusid.
Aerusurf (Stand Up Paddle Boarding, lühidalt SUP) on hetkel maailmas väga kiiresti arenev
veespordiharrastus, kus kasutades aeru või käte
jõudu on võimalik vee peal liikuda koos spetsiaalse surfilauaga nii püsti seistes, istuli, põlvili kui
kõhuli.
Aerusurfil on mitmeid erinevaid väljundeid:
- võidusõitmine (race), millele ennustatakse suurt
tulevikku tipp- ja rahvaspordi tasemel;
- lainesurfamine koos aeruga;
- sileda vee (flatwater) kruiisimine jõgedel, järvedel, avamerel;
- matkamine kiirevoolulistel (white water) kärestikel;
- fitness & jooga tuulevaikse ilmaga mõnel veekogul.

„Imede Tuba“,
autor Helin Vill
Veebruaris 2014 ilmunud lustakate luuletuste kogu lastele on Kanepi valla Hino
külas elava noore luuletaja teine
raamat, jätkuks möödunud
kevadel ilmunud esikkogule
„Väike väle lepatriinu“ õpetlikke luuletusi lastele.

Liikumissari Meie Liigume
22. ja 29.märtsil toimusid Kanepi Gümnaasiumi saalis sportlikud laupäevad
erinevate rühmatreeningutega Tartu
Akadeemilise Spordiklubi treenerite juhendamisel.
Kokku osales üle 50 aktiivse inimese,
kelle hulgas oli nii nooremaid kui vanemaid ja tagasiside oli väga positiivne. Treeningtunnid olid sumba, fitness, pilates,
ringtreening ja selja süvalihaste treening.
Üritused toimusid Põlvamaa ühistreeningute sarja raames ja toetajaks oli Põlvamaa Partnerluskoja Leader programm
koostöös Kanepi Vallavalitsusega.
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SUP ehk aerulaud ehk aerusurfi laud põhineb suuresti lihtsusel ja kättesaadavusel, mis ei
vaja väga pikka harjutamist ja on jõukohane
erinevas vanuses ja ettevalmistusega sõitjatele.
Varustuseks piisab ainult lauast ja aerust.
Aerusurfi on võimalik harrastada erinevalt
traditsioonilisest surfist ilma laineteta. Just siseveekogudel on SUP väga atraktiivne uus spordiala. SUP on niivõrd kasutajasõbralik, et sellega saab algaja juba esimese sessiooni lõpuks
iseseisvalt lõbutseda.
Oleme Kanepi vallas rikkad järvede poolest.
Aerusurf võiks siin leida endale palju huvilisi.

Legendi kohaselt on aerusurf alguse saanud lainesurfist (surfing ) 1940. aastate lõpus Hawaii`lt.
Aerusurfi pioneeriks peetakse John Zapotocky’t,
kes alustas surfamist aeruga 1950. aastate keskel ja
oli regulaarne aerusurfar kuni 2000.aastateni. Pea-

miselt kasutati tol ajal kanuu aeru, mis oli oluliselt
pikem tänapäevasest kanuu aerust. Tänaseni tuntakse spordiala maailmas ka „Beach Boy Surfing“
nime all.
Uue hingamise sai aerusurf sisse 1995. aastal, kui lainelaua surfarid Dave Kalama ja Laird
Hamilton avastasid enda jaoks aerusurfi võlud
ja koos sõpradega alustati süstemaatilisi treeninguid. Kiiresti populaarsust koguma hakkas
ala aga alles 2000. aastal, kui Rick Thomas tutvustas Hawaii`l kogutud teadmisi surfamisest
koos aeruga Ameerika lääneranniku California
surfaritele.
Aastal 2004 lülitati aerusurf üle maailma tuntud Makaha „Buffalo Big Board Contest“ ürituse sarja, kus võistlusest võttis osa 49
võistlejat „stand up“ lainesurfi divisjonis. Teine ajalooliselt märgilise tähisega üritus oli samal aastal korraldatud 32 miiline Quicksilver
„Molokai to Oahu“ võidusõit.

Ootus suur meil kõigil millal jõuab kohale
meie kaunis kevade.
Kätte jõuab tähtis päev
Eesti riigi sünnipäev,
sünnipäeval tuli külla
meile tuntud Urmas
Hallap –
töid meile selgitas,
tegemisi tutvustas.
Vastlapäeval Kati tädi
külla meile tuli,
kaasas rahvatarkused,
kombed, laulud, võistlused.
Laste pead nüüd mulle
näib,
tarkusi on triiki täis.
Luuletused lepatriinust,
kärbsest, nõiast, varesest

raamatust kõik välja tulid
Heliniga koos meil olid.
Kõigest sellest indu juurde
Robert, Katarina said,
luulepäeval esindasid meid.
Ootuski on läbi saanud
kevade on juba käes.
Ootus uus on juba ees,
millal jõuab suvi veel.
Enne seda ootab ees,
spordipäev ja nõia lelu,
emade- ja lõpupäev.
Kõige lõpuks lustipidu
Jõksi järve äärde viib.
Peale seda õige veidi
oodata on suve kõigil.
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor

Kuidas Kanepi nime sai
Ükskord ammu-ammu elasid ühes külas kass, eesel,
part ja vaeslaps, kelle nimi
oli Ants. Neile ei meeldinud
oma kodus elada, sest osade loomade peremehed olid
kurjad. Loomad ja poiss olid
head sõbrad ning läksid koos
uut elupaika otsima. Tee peal
said nad sõbraks ka nirgi ja
ilvesega. Ühes kohas, kus oli

palju järvi ja mis asus kõrgel
mäe otsas, hakkas neile väga
meeldima. Nad jäid sinna
elama ja panid sellele kohale
nime oma nimede esimeste
tähtede järgi, et keegi ei solvuks. Selle koha nimeks sai
KANEPI.

Carmen Kõoleht
Kanepi Gümnaasium
3. klass

Kanepi Teataja
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Mais algab suurim Kevadtorm
Sellel aastal toimub 5.–23. maini kaitseväe õppus „Kevadtorm“ Lõuna-Eestis.
Algav Kevadtorm on ka ettevalmistus järgmisel
aastal korraldatavale läbi aegade suurimale kaitseväe
õppusele „Siil 2015“.
Õppus „Kevadtorm“ hõlmab tänavu Põlva, Tartu,
Valga, Viljandi ja Võru maakondi.
Kohalikud elanikud peaksid tavaliselt hoolsamad
olema, sest liiklust on rohkem kui tavaliselt. Loodame mõistvale suhtumisele, sest tavalisest tihedam
liiklus võib kaasa tuua tolmu või vihmaste ilmade
korral väiksemate teede muutumise tavalisest porisemaks. Tasub jälgida ka tavapärasest rohkem meediat, sest seal antakse infot, kus on oodata suuremaid
õppelahinguid. Kui te jääte nende lahingute lähedale,
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Sündinud lapsed

ÕNNITLEME!

Karl-Robert Saare Närapää küla
Laura Lotte Saag Närapää küla
Raido Kokk
Erastvere küla

siis on mõistlik kinni panna loomad, kes kardavad
paukpadrunite müra.
Maakasutusest
Õppuse meeskond teavitab maaomanikke, kelle
maad pikemaajaliselt kasutatakse: näiteks vägede majutusalad, kus sõdurid telgid püsti panevad ja ühes kohas
mitu päeva peatuvad. Kui juhtubki, et kaitseväelased
kogemata kasutavad era maad loata, siis palume mõistvat suhtumist. Igal juhul lubame, et kasutame maad
heaperemehelikult ja tehtud kahju teeme ka korda.
Ning kindlasti ei kasuta kaitsevägi õppuse pidamiseks
haritud põllumaad. Üldiselt on maaomanikud, kellega
oleme siiani suhelnud, vastutulelikud ja lubavad oma
maad kasutada. Maaomanikud saavad lisateavet telefonil 717 1085 või e-posti teel kevadtorm@mil.ee.

Tugevat tervist ja jõudu kõikidele
sünnipäevalastele!
Soovivad Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.

Õnnitleme vanemaid!
Noorte ideedekonkurss ootab taotlusi! Eelmisel aastal
noorte poolt korraldatud projektid olid niivõrd edukad ja
meeldejäävad, et otsustasime toetamist jätkata ka sel aastal. Seekord valla toetusel noortekeskuse eelarvest. Eelmisel aastal korraldasid noored 3 ettevõtmist: Kanepi ja Kihnu sõprusprojekti, tantsulise suvekooli “Vabad ja vallatud” ja
võrkpalliturniiri. Plakati koostas Helene, Kanepi valla rannavõrkpalli turniiri 2013 korraldaja.

Eakate sünnipäevad mai - juuni
06.05 Aino Kriveler 95
21.05 Voldemar Hurt 98
30.05 Kunda Reiman 93
10.06 Hilda-Miralda
Talomees 92
22.06 Gabriele Tagel 91
28.06 Armilda Kuznetsova 92

Juubilarid mai - juuni
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Oled 13.-18. aastane Kanepi valla noor?!
Sul on tõsine tahtmine tööd teha, taskuraha teenida ja suvevaheaeg põnevalt

12.05 Leili Annom
17.06 Aliidia Soo

veeta?!

TULE ÕPILASMALEVASSE !!!

80

06.05 Malle Kurg
27.05 Hele-Mall Liin
30.05 Ellen Asi
12.06 Elvi Parts

Kanepi valla Õpilasmalev toimub nii Põlgastes kui ka Kanepis kahes vahetuses:

9.-20. juuni ja 4.-19. august
Kavas on:
•
•
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Päevas 4 tundi heakorratöid

13.05 Arvo Jää
16.05 Leie Sikk
21.05 Milvi Hommik
01.06 Tiiu Tagel
05.06 Endel Mõistus
25.06 Hilja Mooses

Meelelahutuslik ühistegevus
•

Osalemine Põlvamaa

Õpilasmalevate kokkutulekul
5.-6. augustil
Lõunasöök tasuta
Õpilasmalevas osalemiseks palume lapsevanemal koos noorega täita avaldus, mille
saab Kanepi noortekeskuse juhataja käest. Avaldusi ootame 30. aprilliks.
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14.04 Mati Ploom
18.05 Maie Tamm
01.06 Küllike Mäekink
Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kanepi valla sündmuste kalender aprill-juuni 2014
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/ Korraldaja
Aprill

01.04 - 30.04
16.04 kell 15.00
20.04 kell 13.00
23.04 kell 21.00
23.04 kell 18.00
25.04 kell 8.30
25.04 kell 19.00

Koomiksinäitus FINEST
Ümarlaud Kanepi valla ettevõtjatele
Ülestõusmispühade perehommik
Jüriöö jooks ümber Erastvere järve
Regilaulutuba
12.klassi tutipäev
Kanepi Laulu Seltsi 145. juubel (kutsetega)

Kanepi Seltsimaja
Kanepi vallamaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Gümnaasium
Soodoma külakeskus
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja

Mai
Maanteemuuseumi suvehooaja avamine. Näituse “Mis nad meist arvavad”
01.05 kell
avamine
03.05 kell 10.00
Talgupäev Teeme Ära Jõksi järve ääres
03.05 kell 10.00
Talgupäev Koorastes
04.05 kell 13.00
Kanepi vallas 2013.a. sündinud laste ja nende vanemate pidulik vastuvõtt
07.05 kell 10.30
Doonorlus TÜ Kliinikumi Veretalitus
09.05 kell 18.00
Emadepäeva kontsert
10.05 kell 9.00
Kevadlaat
13.05 kell
Ohutu liiklemise päev vanema astme õpilastele
15.05 kell
Regilaulutuba
17.05 kell
Postijaama päev ja muuseumiöö. Külaskäik aastasse 1884. Sissepääs prii
20.05 kell 18.00
Direktsiooni ja vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele
22.05 kell 13.15
Kiriku kontsert, esinevad Kanepi Gümnaasiumi õpilased
30.05 kell 19.00
Kiriku kontsert / Kodukandi viisid Celia Roose - Elviira Varik
31.05 kell 10.00
SUP (aerusurfilaua) EM esimene etapp . Aerusurfi tutvustav perepäev
Juuni
4.06.kell
Kooli spordipäev
5.06. kell 9.30
Viimase koolipäeva aktus 1.-8.,10.,11.kl
06.06 kell 19.00
Kiriku kontsert / Kairi Leivo
13.06 kell 18.00
Kriste Eeroja viiuldajad
17.06 kell
Postijaama päev ja muuseumiöö
20.06 kell 15.00/17.00 Lõpuaktused 9.kl kell 15.00 ja 12.kl. 17.00
21.06 kell
Kanepi valla perepäev
21.06 kell 21.00
Jaaniõhtu, esinevad isetegevuslased. Tantsuks mängib ans.OnuPoeg
23.06
Võidupüha. Kanepi valla külade lustlik spordipäev ja valla jaanituli
27.06 kell 19.00
Kiriku kontsert / Aivar Täpsi kristallhelide kontsert

Kanepi
Teataja

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

Maanteemuuseum
Jõksi
Kooraste
Kanepi lasteaed
Kanepi perearstikeskus
Kanepi Gümnaasium
Kanepi staadion
Maanteemuuseum

Surnuaiapühad:

24. juunil kell 10.30 Kanepi- Ala kalmistul
10. augustil kell 10.30 Kanepi- Mäe kalmistul
3. mail kell 10 Teeme Ära talgupäev köstrimaja õues.

Maanteemuuseum
Kanepi Gümnaasium
Kanepi kirik
Kanepi kirik
Jõksi
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Gümnaasium
Kanepi kirik
Kanepi Kirik
Maanteemuuseum
Kanepi Gümnaasium
Põlgaste spordiväljak
Põlgaste laululava
Jõksi
Kanepi kirik

Järgmine ajaleht ilmub juunis 2014
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

MÄLESTAME
Elmer Ratassepp
06.07.1961-29.01.2014
Enno Plakso
04.11.1937-01.02.2014
Lehte Rõivas
15.05.1930-25.02.2014
Aksella Lattik
23.12.1932-27.02.2014
Georg Tiisler
24.10.1918-28.02.2014

Laine Viga
13.07.1934-03.03.2014
Pärja Kongo
06.11.1914-03.03.2014
Heino Kongo
14.12.1920-10.03.2014
Aita Kattai
06.04.1932-20.03.2014

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

