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Ilusaid kevadpühi!
Õpilasvahetus Saksamaaga
Kanepi Gümnaasiumil on hea partnerkool
Saksamaal Nordrhein-Westfaleni Liidumaal
Wertheri linnas. Lähimad suuremad linnad
on Bielefeld, Bremen, Hannover. Esimesed
kontaktid tekkisid 2013.a. kevadel, kui Ev.
Gymnasium Werther otsis endale Eestist
partnerit.
EWG - Evangelisches Gymnasium Werther on
meie mõistes eragümnaasium, kus lastevanematel tuleb maksta õppemaksu. Koolis õpib umbes
700 õpilast, kes tulevad kooli kogu Bielefeldi
piirkonnast. Vastu võetakse õpilasi alates 5.klassist. Wertheri Gümnaasiumis pööratakse suurt
tähelepanu välisprojektidele, mis on osaliselt ka
kooli õppekavasse sisse kirjutatud. 8.klassidele
on ette nähtud õpilasvahetus Suurbritanniaga ja
10.klassi õpilased saavad valida 3 riigi vahel, sest
koolil on üle 10 sõpruskooli. Sel õppeaastal toimus õpilasvahetus Eesti, Hispaania ja Itaaliaga.
30.märtsist kuni 7.aprillini 2017 viibisid Kanepis
õpilasvahetuse raames 32 saksa õpilast ja 2 õpetajat. Osaliselt olid külalised juba tuttavad, sest
eelmine kohtumine toimus aasta tagasi Saksamaal.
Looduses tegutsemine oli saksa õpetajate soov,
kui rääkisime võimalustest, mida teha Eestis.
Programm sai huvitav ja tihe. Juba esimesel päeval toimus lund ja vesist ilma trotsides metsas
seiklusmäng, kus oli vaja näidata head meekonnatööd. Üks päev möödus Võhandu jõel parvematkal, mis oli kõigile külalistele esmane ja tõeliselt nauditav kogemus.
Koolipäevadel osaleti tundides. Näiteks füüsikas

Seiklusmäng Erastvere metsas.

konstrueeriti õpetaja Kristeli juhendamisel etteantud materjalist iseliikuvaid autosid. Võiduauto
läbis suurema vaevata 10.2 meetrit! Inglise keeles tegime läbi meie 12.klassi suulise riigieksami.
Saksa külalised said võimaluse osaleda pillide
õpitoas, kus tutvuti parmupilli, Eesti lõõtsa ja
Aafrika trummidega ning kunsti õpitoas, mille
viis läbi Epp Margna. Suurt elevust nii osalejatele
kui pealtvaatajatele pakkus korvpallimatš. Eesti
õhtu koos laulu, tantsu ning diskoga seltsimajas
on kujunenud juba meie õpilasvahetuste traditsiooniks.
Tartus võttis meid vastu Tartu linnapea Urmas
Klaas, eelnevalt kohtusime Kanepi vallavanema
Mikk Järvega. Teisel päeval Tartus külastati Aura
Veekeskust ja Ahhaa Teaduskeskust, kus toimus DNA eraldamise töötuba. Koos käidi Eesti
Maanteemuuseumis Varbusel ja Kuperjanovi

Jalaväepataljonis Võrus.
Nädalavahetus veedeti
peredes. Saksa õpilaste
ja õpetajate hinnangud
olid ainult ülivõrdes,
kiideti nii meie külalislahkust kui väga huvitavat programmi. Nüüd
jääb oodata ainult kohtumist uute sõpradega
Autode ehitamine füüsikatunnis.
Wertheris. Õpilasvahetuse projektid annavad võimaluse palju laiemaks suhtlemiseks, aitavad mõista
teist kultuuri ja väärtustada oma.
Kogu projekt toimus kooli, lastevanemate ja valla koostöös ja toetusel. Projekti kohta on valminud inglisekeelne blogi tekstide ja fotomaterjaliga. Kanepi
Gümnaasium jätkab suhteid Wertheri Gümnaasiumiga ja järgmine õpilasvahetus toimub 2017/ 2018 õppeaasta talvel.
Merike Luts, projektijuht
Fotod: Kanepi Gümnaasium

Korvpalli sõpruskohtumine

Vallavanema veerg
Eelmise kuu Kanepi Teatajas kirjutatud tegevustega oleme jõudsalt edasi liikunud. Hetkel võtame aktiivselt
hinnapakkumisi ja korraldame hankeid, et kõik need tegevused tehtud
saaksid.
Kevad on olnud ka aktiivne teede lagunemise periood. Selle aasta talve ilmastikutingimused soodustasid
kevadel teede lagunemist ja on valmistanud inimestele raskusi
osadel teedel liiklemisega. Nüüdseks peaks olukord normaliseerunud olema ja kindlasti püüab vald võimaluste piires panustada, et hoida teede olukord heal tasemel.
Põlgaste külakeskusele on alustatud maakütte paigaldamist. Ehitustööd peaksid valmis saama suve alguseks.
Märtsi lõpus jätkusid Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd. Ehitajal on plaanis tööd lõpetada suve
alguseks.
Märtsis külastasid taas Kanepi Gümnaasiumit välisõpilased.
Seekord olid külas õpilased Saksamaalt. Tutvuti siinse piirkonnaga ja tehti ühiseid tegevusi. Õpilastele on sellised külaskäigud
kindlasti heaks kogemuseks ja silmaringi avardamiseks. Sakslased rääkisid endalegi üllatuseks, kui palju on neil sarnasust Eestiga. Samuti kiideti „huvitavate värvidega“ Weizenbergi tänava
maju.
Kuu alguses oli au ja rõõm õnnitleda Kanepi valla vanimat elanikku Hilda Müürseppa, kes tähistas oma 104. sünnipäeva. Küsides mis on pikaealisuse saladus, vastas Hilda reipalt, tuleb olla
rõõmus ja positiivne. Õnne ja tervist Hildale.
19. mail toimuvad Kolme Valla mängud. Seekord saavad Kanepi,
Valgjärve ja Kõlleste vallad kokku Kanepi staadionil, kus sportlikul õhtul saab igaüks kaasa lüüa. Ootame rohket osavõttu.
Ilusat kevadet!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kanepi Vallavolikogu Kanepi valla kevadlaadad said alguse 2000.aastal
Meenutab Õie Põder, Kanepi valla sekretär 1992- 2014.
istungi kokkuvõte
Kanepi Vallavolikogu märtsikuu istung toimus teisipäeval, 21.
märtsil 2017 algusega kell 15.00 vallamaja saalis.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Volikogu ei nõustunud Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuga
„Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla, Valgjärve valla ja Vastse-Kuuste valla
osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.
aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, millega Vabariigi
Valitsus algatas Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdade liitmise üheks omavalitsuseks. Volikogu tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta
jõusse Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus, millega Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vald saavad ühinemise teel uueks
kohaliku omavalitsuse üksuseks, mille nimeks saab Kanepi
vald.
2. Kinnitati eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse
andmise tingimused ja kord. Määruse alusel jätkatakse eraüldhariduskoolide toetamist ajavahemikul 01. jaanuar 2017
kuni 31. detsember 2019. Tegevuskulude toetust makstakse
Kanepi valla õpilase kohta kuumääras, mis saadakse Vabariigi Valitsuse poolt kulude katmise kalendriaastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärast riigi poolt erakooli
pidajale makstava õppekoha tegevuskulu toetuse lahutamisel.
3. Võeti vastu protokolliline otsus piirkonna konkurentsivõime
toetamise meetme raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele esitatud projekti „Põlgaste tööstuspiirkonna Tööstuse tänava mustkatte alla viimine ja kergliiklustee ehitamine
koos valgustusega“ omaosaluse katmiseks summas kuni
30000 eurot.
Vallavanem andis istungil volikogule ülevaate valla raamatupidamise olukorrast. Kanepi Seltsimaja juhataja vastas revisjonikomisjoni järelepärimisele suveürituste läbiviimise ja
nimetatud küsimuses revisjonikomisjoni otsuste täitmise kohta. Istungil vaadati läbi Eesti Kirikute Nõukogu taotlus ning
Valgjärve ja Kõlleste Vallavolikogu vastused ühinemislepingu
muutmise ettepanekule.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega saab
tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti valla
veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 18. aprillil. Volikogu istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.ee hiljemalt 4 päeva enne
istungit.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

TEADE KONSERVIDE
JAGAMISE KOHTA
Maaeluministeerium on riigi tegevusvarudest eraldanud Kanepi vallale 1656 sealihakonservi, mis jagataks kuni 28.aprillini 2017 või kuni konserve jätkub.
Konserve jagatakse järgmistele sihtgruppidele:
1) mittetöötavatele vanaduspensionäridele, kelle pension on
väiksem kui 360 eurot;
2) mittetöötavatele rahvapensioni saajatele;
3) puudega laste peredele;
4) paljulapselistele peredele (alates kolme alaealise lapsega
pered).
Konserve ei jagata toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele, kes on 2016. aastal saanud
Euroopa Liidu toiduabi.
Konserve jagatakse allkirja vastu Kanepi Vallavalitsuse ruumides kodanike vastuvõtuaegadel. Abile järele tulles palume
kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kel ei ole võimalik endal abile järele tulla, võib selleks volitada temale usaldusväärse isiku kirjaliku volituse alusel.
Täiendav info tel 797 6316, 5854 7751, 551 5072.

Pensionäride Päevakeskus kutsub
1. Ujuma Pühajärve SPAsse 18. aprillil.
Buss väljub 8.45 bussijaamast.
2. Seltsimajja 25. aprillil kell 9.30.
Räägib Urmas Roht rododendronitest.
3. Pärast jaanipäeva ERMi ja Noora külastusele
Tuuliku bussiga.
Osavõtusoovist anda teada telefonile
552 0559, Koidu.

Esimese laadaga alustati 2000. aastal
volikogu kultuurikomisjoni esimehe
Tiiu Leppikuse eestvedamisel. Edasi
tuli otsus üksmeelselt kultuurimajade
juhatajate, volikogu kultuurikomisjoni
ning minu poolt. Olin nõus korraldama,
kuna mulle meeldis see – olin ju aastaid
olnud kaupmees. Ka organiseerimine
sobis mulle. Volikogu ja vallavalitsus
suhtus laatadesse hästi ja eelarves olid
rahad ette nähtud. Väike tulu tuli vallale tagasi ka piletite müügist.
Korraldavasse komisjoni said Kanepi ja Põlgaste kultuuritöötajad, kultuurikomisjoni
liikmed, vallavalitsusest Õie ja Heli. Meie
kahe ülesandeks jäigi vallas müüjate registreerimine.
Kuidas töö käis?
Moodustati komisjon - igaüks sai ülesande,
millega laadal tegeles ja mille eest vastutas.
Kes juhatas staadionil kohad kätte, kes paigutas sõidukid parkimisse, kes koristasid
väljaku pärast laada lõppu. Kultuurnikud
hoolitsesid kultuuriprogrammi eest. Nendel
tuli leida ka tegevused lastele. Väga suure
töö tegid Asta ja Meeli. Piletite müüjateks
kaasasin pensionäride klubist „Ajaring“
Hele ja Taimi.
Kuidas sai müüjaid?
Laada reklaamiga alustasime juba varakult
- veebruaris-märtsi alguses. Laata reklaamiti raadios Elmar, raadios Marta, raadios
Ring FM, Kanepi Teatajas, ajalehes Koit ja
Maalehe laadakalendris. Külastasin ka teisi
laatasid ja leppisin kokku huvitavaid asju
müünud müüjatega ning kutsusin neid meie
laadale. See toimis väga hästi. Samuti sai telefoni teel kutsutud, firmasid otsisin interneti kaudu. Laada reklaamplakatid (kujundas Vaidu Vidil) said üles pandud nii Põlva
linna, Võru linna, kui ka naabervaldadesse.
Kes olid esimesel korral kohal, need ka meie
laadale käima jäid. Püüdsime laata korraldada sellisel kuupäeval, kui teisi laatu ei toimunud, aga mõned ikka langesid kokku ka.
Peamine oli, et Kanepi laat ei toimuks samal
ajal Türi lillelaadaga.
Püüdsime omalt poolt igati abiks olla – kes
soovis lauda saada, kellel oli vaja elektrit, kes
tahtis kindlat kohta saada. Väljakule paigu-

tasime kaubaliikide järgi, mõõtsime välja
kohad ja panime juurde nimesildid. Kasutasime veel ka kooli hoovi ja Kooli tänaval sai
teatud lõik teed suletud (kokkulepel Maanteeametiga). Suureks abiks oli kool üldse
ja kooli majandusjuhataja Urmas (lauad ja
elekter oli kooli poolt).

Palju müüjaid oli ja kes esinesid?
2001 – 35 müüjat, esinesid Tõnu Aav ja Ervin Lillepea.
2002 – 45 müüjat, esinesid Luule Komissarov ja Aivar Teppo. Lapsi rõõmustasid Jäppe
ja Tibu Venno Loosaare juhtimisel.
2003 – 46 müüjat, esines Margus Abel. Toimus moeshow-kübaravoor.
2004 – 53 müüjat. Kohal oli Potisetode Killavoor, toimus hobuste show. Lastele tegi
nalja kloun UMMI.
2005 – 74 müüjat, esines lõõtspillimängija
Heino Tartes. Toimus koerte demonstratsioon-esinemine Lõuna-Eesti Koerteseltsi
poolt. Esitleti uut tuletõrjeautot.
2006 – 42 müüjat, esines nalja- ja naerutrupp Johhaidi, Poisikõsõ Tartust ja tsirkuse stuudio FOX . Laada juhid olid Saepuru
Sass ja Vinkli Aadu. Lastega tegelesid Triibu
ja Liine.
2007 – 86 müüjat, esinesid Seelikukütid,
nalja tegid Maali ja Juuli, tantsu lõid mustlastantsijad. Laata juhtis Heino Tagel. Sellest
aastast alates korraldasime valla rahvale võimaluse bussiga laadale ja koju tagasi saada.
2008 – 90 müüjat, esines ansambel Kukerpillid. Lastele oli batuut, liumägi ja oli võimalus sõita väikeautodega. Meeleolumuusikat tegi Ivari Saare.
2009 – 120 müüjat (staadioniring sai müüjatest täis, kogu väljak oli tegevustega kaetud). Esinesid valla tantsurühmad, Andre
Laine tantsushow, laulis Kanepi segakoor.
Nalja tegi Kanepi kooli vilistlane Silvi Jansons (Professorova). Minu eesmärk oli teada
saada, mitme aastaga õnnestub väljak müüjatega täita. See õnnestus 9 aastaga.
2010 – 63 müüjat, esinesid Mait Maltis ja
tema poeg. Toimus Kaido Kõivu suurloomade näitus. Esinesid kultuurimaja ja gümnaasiumi tantsijad. Kooli hoovis oli Võru
klubi „Vänt“ vanasõidukite näitus. Laata
juhtisid Ülle Sillamäe ja Raul Kivi, meeleolumuusikat tegi Maanus Hass.

2011 – 85 müüjat. Esinesid lauljad Laur
Tear ja Boris Lehtlaan. Tantsu lõid seltsimaja tantsijad. Toimus moedemonstratsioon/
etendus „Kanepi Kevadmood 2011“. Lapsi
lõbustas vanakloun Sergei Fatkin. Laada
lõpupoole hakkas sadama ja laat kestis kella
13.00-ni.
2012 – 46 müüjat. Päev algas vihmasajuga.
Kella 10 paiku selgines, müüjad pakkisid
kaubad välja ja rahvas hakkas laadale saabuma. Lamba pügamiskiirust demonstreeris
Eestit Austraalias MM-l esindanud Aadam
Kaivo, esinesid kohalikud valla taidlejad.
Ohutuspäeva raames oli kohal: Eesti Punane Rist, Eesti Politsei, Maanteeamet, Kaitseliit. Päeva juhtis Küla Karla Hiiumaalt.
Mida müüdi!
Tööstuskaupu, toidukaupu, kosmeetikat,
istikuid, puid-põõsaid, vanavara, kasutatud
riideid, puuskulptuure, punutud korve, keraamikat, puidust aiamööblit. Loomadest
– küülikuid, hanesid, koeri, kasse. Suurfirmadest oli kohal Juhani Puukool, Siimusti
Keraamika, Rõngu Aed, Põlva raamatukauplus, Kanepi Aiand. Kõige kaugemalt
tulid Saaremaa õlletegijad ja Saaremaa leiva-saia tegijad (müüdi valmistoodangut –
Saaremaa õlut ja Saaremaa laadasaia).
Palju toimus sportlikke mänge – lendava taldriku täpsusvise, raskuste kandmine
(naise kandmine), saapaviskamine. Igal laadal oli õnneloos, kus loositi välja ka peavõit.
Üks võit tuli ka Kanepi - võiduks tekk. Toitlustamisega tegelesid nii kohalikud ettevõtjad kui ka mujalt tulnud.
Müüjatele takistusi ei tehtud. Platsile lubasime kõik, kes soovisid. Arusaamatusi nende aastate jooksul ei tekkinud. Üldist korda hoidsid abipolitseinikud Aavo ja Uuno.
Väike aruanne sai ka volikogule antud – nii
enne laata kui pärast.
Annan laatadele positiivse hinnangu ja väga
hea meel on, et toimis meeskonnatöö. Nii
suurt üritust pole võimalik üksi teha.
Kolmeteistkümnenda laada korraldamine
sai üle antud noorematele – Marju võttis
selle enda kanda. Uued mõtted ja uued teod
on alati teretulnud. Minu aeg oli pensionile
jääda.

Mõtetega kevades
Kirjutab Jaan Tiivoja, metsamees läbi
aegade, Kanepi valla aukodanik
On ju kevad kõige oodatum ja meie meeltes
tegevusrohke aastaaeg. Paljud meist on juba
alustanud oma tegemistega nii koduaias kui
kodumetsas.
Metsamehena tahaks rääkida meie metsast
ja selle rikkusest. Üldsus on küllaltki pahane ja ei ole kaugeltki nõus, kuidas riik selle
rikkusega toimetab, suurendades iga-aastaseid raiemahte, põhjendades seda üldise
juurdekasvuga, see võib osaliselt ka õige olla,

kui siia arvata ka väheväärtuslikud võsastikud kasutamata põllumaadel. Senini oleme
raiunud head tarbemetsa, mida siin lõunapiirkonnas veel oli. Kahjuks siin, ka oma
kodumetsa läheduses leidis käesoleval talvel
aset ulatuslik lageraie, mitmete hektarite ulatuses, suur väli haigutab vastu raiejäätmete
hunnikutega. On kadunud looduslik keskkond, mis pakkus eluaset metsloomadele ja
lindudele, rääkimata seene- ja marjametsast.
Kõik see riivab meie maainimeste elutunnet. Aga kui kauaks seda võimalust veel jät-

kub? Mõtlemiskoht praegustele asjameestele
Toompeal.
Kevad on täies jõus ja on aeg tegutseda, et
need raiesmikud saaks õigeaegselt metsastatud. Seda sai oma tööloleku ajal eriti tehtud
ja just Kanepi koolinoorte osavõtul. Tänu
sellele on Kanepi ümbruses sirgumas head
kuuse ja männimetsad.
Head tegutsemist meie üldrahvaliku rikkuse
suurendamisel!

Tulemas on kolme valla spordipäev
19. mail kell 18.00 toimub
Kanepi Gümnaasiumi staadionil järjekorras juba neljas kolme valla spordipäev.

Osalema on oodatud Kanepi, Kõlleste,
Valgjärve valla nelja-liikmelised võistkonnad. Igas võistluses selgitatakse kolm
parimat, lisaks on traditsiooniliselt valdade vaheline võistlusarvestus. Kavas on
mitmed võistkondlikud ja individuaalsed
võistlused. Näiteks meeskondlik naela
paku sisse löömise võistlus, kus iga meeskonnaliige saab korraga haamriga naela
pihta lüüa ainult ühe korra; inimlauajalgpall, kus võistlejad on sarnaselt lauajalgpallile kinnitatud ja peavad palli väravasse
liigutama. Hoota kaugushüppe võistlusel
hüppab iga järgmine võistleja edasi sealt,
Inimlauajalgpall

kus tema meeskonna eelmine võistleja
oma hüppe lõpetas. Osaleda saab ka pendelteatejooksus. Oma osavuse saab proovile panna tenniseväljakul. Eraldi programm lastele, sealhulgas „rajalt maha“
suurte pallide atraktsioon, mini-takistusjooks ja muudki lõbusat. Nagu ikka võtavad omavahel mõõtu ka vallavanemad.
Väga vihmase ilma korral toimub spordipäev Kanepi Gümnaasiumi spordisaalis.
Võistkondade registreerimine kuni
15. maini: tel. 5816 3636,
marju.jalas@gmail.com
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PISA 2015 Eesti tulemustest
Kanepi Gümnaasiumi 15-aastased õpilased
näitasid PISA testis häid teadmisi.
PISA (Program for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu
Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm, mis
püüab anda vastused järgmistele küsimustele:
kui hästi on noored valmis eesootavateks väljakutseteks; kas õpilased on võimelised analüüsima, põhjuseid leidma ja oma ideid tulemsulikult
edastama; kui võimekad on õpilased oma oskuseid ja teadmisi reaalses elus rakendama; kas õpilase tulemus sõltub sellest, millises koolis ta on
käinud ja millises peres üles kasvanud?
PISA uuring on kõige laiaulatuslikum haridusteemaline uuring maailmas. See keskendub 15-aastastele õpilastele ja hindab õpilaste valmisolekut
iseseisvaks eluks, hindab õpilaste teadmisi loodusteaduses, matemaatikas, lugemises ja meeskondlikus probleemilahenduses. PISA uuring
toimub iga kolme aasta järel. Igas uuringus on
oma põhivaldkond, ülejäänud kahes valdkonnas
mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus.
Regulaarselt läbiviidav uuring annab võimaluse
jälgida haridusalaseid trende. Tulemuste analüüs on aeganõudev, seepärast saime oma kooli
puudutava tagasiside alles selle aasta 5. märtsil.
Osalenud riikide, sh Eesti tulemused avalikustati
2016. aasta novembris.
Toimunud on viis PISA uuringut. Eesti ja ka Kanepi Gümnaasium osales esimest korda 2006. a.
Siis oli põhivaldkonnaks loodusteadused. 2009.
ja 2012. a. põhivaldkonnad olid vastavalt lugemine ja matemaatika. PISA 2015 uuringus osa-

les 72 riiki rohkem kui poole miljoni õpilasega.
Eesti haridussüsteemile olid PISA 2015 tulemused väga head. Riikide arvestuses saavutas Eesti
loodusteadustes 3. koha Singapuri ja Jaapani järel. Euroopa riikide seas on Eesti 1.-2. kohal koos
Soomega. Lugemises (funktsionaalne lugemisoskus) maailmas 6. koht. Euroopas oleme Soome ja
Iirimaa järel 3. kohal. Matemaatikas maailmas 9.
kohal. Euroopa riikide hulgas jagab Eesti 1. ja 2.
kohta Šveitsiga.
Põlva maakonnast osales kokku 103 õpilast. Meie
koolis toimus test 29.04.2015., milles osales
22 õpilast. Neist 20 olid toona 9. klassi õpilased ning 2 õppisid 8. klassis ning momendil
õpib neist enamus meie kooli 10.- 11. klassis.
2015. a. testi põhivaldkond oli teistkordselt loodusteadused. Kui varasematel aastatel toimus test
paberkandjal, siis seekordne oli arvutipõhine. See
omakorda eeldas õpilaste head arvuti kasutamise oskust. Meie kooli PISA 2015 tulemused olid
paremad kui 2012. aastal. Loodusteadustes oli
tulemus 5 punkti kõrgem maakonna keskmisest
tulemusest, 11 punkti kõrgem Eesti keskmisest
ja koguni 52 punkti kõrgem OECD riikide keskmisest. Funktsionaalses lugemisoskuses oli meie
tulemus 1 punkt parem maakonna keskmisest,
2 punkti parem Eesti keskmisest ja 28 punkti
kõrgem OECD riikide keskmisest. Matemaatikas ületasime maakonna keskmist 2 punktiga,
vabariigi keskmisest 3 ja OECD keskmist koguni
33 punktiga. PISA uuringus hinnatakse õpilaste
võimekust saavutustasemete 1.-6. kaudu. Kõige
kõrgem on 6. tase. Baastasemeks, mis võimaldab
eluliste probleemidega edukalt toime tulla on 2.

tase. Rõõmustav on ka see, et meie kooli õpilaste
arv, kes on saavutasid 4.-5. taseme, on kasvanud
võrreldes 2012 aasta PISA uuringuga.
Kuna PISA 2015 uuringus oli loodusteadus keskseks aineks, siis saadi meie õpilaste tulemusi analüüsida ka järgmiste alamskaalade abil.
Rakendamisoskuste alamskaalad:
• Uuringu kavandamine - oskus kavandada ja
hinnata loodusteaduslikke uuringuid ning pakkuda võimalikke lahenduskäike.
• Nähtuste selgitamine - oskus kirjeldada ja selgitada loodusteaduslikke ning tehnoloogilisi nähtusi.
• Andmete tõlgendamine - oskus analüüsida, tõlgendada ja hinnata tõendusmaterjali, kasutada
andmeid tulemuste esitamiseks ning järelduste
tegemiseks.
Uuringu kavandamise, nähtuste selgitamise ja
andmete tõlgendamise osas olid meie kooli õpilaste tulemused 13 punkti kõrgemad Eesti keskmisest ja keskmiselt 55 punkti kõrgemad OECD
riikide omadest.
Loodusteaduste teadmiste alamskaalad:
• Sisuteadmised - teadmised loodusteadustest,
põhilistest mõistetest, arusaamine loodusteaduslikest kontseptsioonidest ja teooriatest.
• Teadmised protseduuridest ja teaduse olemusest - teadmised teadusuuringute meetoditest
ja tegevustest ning arusaam teaduse olemusest,
teaduslike uuringute eesmärkidest ja sellest, kuidas teadlased uusi teadmisi koguvad ning nende
usaldatavust kontrollivad.
Sisuteadmiste ja teadmiste ja teaduse olemuse
osas olime 10 punkti paremad Eesti keskmisest

MIS TEOKSIL JA MIS TULEMAS
NOORTEKESKUSES
Alates veebruari algusest töötab noortekeskuses noorsootöötajana Siret Konsa. Kohalik noor, kes oma kooliajal osales noortekeskuse töös vabathtlikuna. Siis vahepeal õppis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tervisekaitse
spetsialistiks ning nüüd on tagasi kodukohas ning aitab
luua häid tingimusi noorte vaba aja sisustamiseks. Tere
tulemast noortekeskuse perre!

Veebruari alguses käisime väljasõidul Tallinnas, kuhu
võtsime kaasa ka mõned sõbrad Valgjärve valla Avatud
Noortekeskusest. Külastasime Bastioni käike koos Raidakivimuuseumiga ning päeva tippsündmuseks oli Eesti Laulu II poolfinaali salvestus ETV majas, mis pakkus
kõigile häid emotsioone ning võimalust näha, kuidas üks Eesti laulu salvestusel ETV majas. Foto erakogust.
telesaade valmib.
sijad hoogsalt suviseks noorte laulu- ja tantsupeoks. Ning
Käimas on ka Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Lahe- muidugi toimub suvel ka õpilasmalev!
da valdade noorsootööalane koostööprojekt. Koostöö- Infot meie tegemistest ja tulevaste sündmuste kohta leiad
programmi raames toetatakse piirkondlikku koostööd noortekeskuse koduleheküljelt www.kanepiank.ee, Facenoorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, bookist, Instagrammist ja alati võib pöörduda ka noortekeseelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning kusesse!
ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskenMaarja Lattik
dutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem.
Tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Projekti eesmärgiks
on täiendavad noorsootöö teenused 7-26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja
noorsootööalane koostöö. Projekti käigus viiake läbi palju erinevaid ja põnevaid tegevusi , mis hõlmavad seikluskasvatust, tantsu, jumpingut, mis on batuutidel läbiviidav
hüppamise treening, daamaringi, discgolfi, meediaringi,
võrgustikutööd ja juhtimist.
Praeguseks on juba läbi viidud mitmeid põnevaid tegevusi,
millesse on kaasatud palju noori. Nendest tegemistest on võimalik näha fotosid noortekeskuse Facebooki lehel. Ees on veel
ootamas mitmed draamaõpitoad, seikluskasvatuse kohtumised, jumpingu treeningud, discgolfi õpitoad jne. Infot tulevaste sündmuste ja tegevuste kohta leiab noortekeskuse koduleheküljelt, Facebookist ja Instagrammist.
Enne suvevaheaega on noortekeskuses veel nii mõndagi
oodata. Kindlasti toimub veel nii mõnigi pidžaamapidu.
Jüripäeval süütame tõrvikud ja jookseme koos vallarahvaga! Meisterdame, ikka Sirje juhendamisel, ja mängime
lauamänge koos lauamänguklubi Vürfeliga! Mai kuus lähme projekti “Kas hundil on pojad või kutsikad?” raames
matkale. Mari Rüütli juhendamisel valmistuvad rahvatant-

ning keskmiselt 50 punkti paremad OECD riikidest.
Loodusteaduste ainevaldkondade alamskaalad:
• Füüsikalised süsteemid - keemia ja füüsika
• Elussüsteemid - bioloogia
• Maa ja universumi süsteemid - geograafia ja
universum
Selle ainevaldkonna alamskaalade osas olime
keskmiselt 10,5 punkti paremad Eesti koolide
keskmisest ning keskmiselt 50 punkti paremad
OECD riikidest.
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
Janar Holm märkis Tartus, 9. dets. 2016 koolijuhtidele peetud kõnes, et Eesti on tipus oma hariduses- välismaal tunnustatakse meid! Need tulemused ei tule 1..3..5 aastaga, vaid on pikaajalise
töö tulemus! Ta kiitis Eesti õpetajaid tulemusliku töö eest ja ütles, et Eesti õpetaja on parim!
Et saavutada kõrgemaid tulemusi, on määravaks
õpetamise tase ja õppimise aeg! Määravad on õppija võimed, tahe ja püüdlused. Tore on tõdeda,
et meie kodud on õpetajate püüdlusi toetavad
ja haridus on hinnas! 2018. aastal toimub PISA
uuring, mis keskendub funktsionaalsele lugemisoskusele.
Aitäh kõikidele meie õpetajatele, õpilastele ja toetavatele kodudele, kes on õpilastel aidanud heade
tulemusteni jõuda! Soovin jätkuvat indu ja töötahet, et ka järgnevates uuringutes oleksid Eesti,
sh Kanepi Gümnaasiumi õpilaste tulemused Euroopa tasemel.
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja

„Päripidi“ tantsurühm
tähistab 10. juubeliaastat
22.aprillil kell 18.00 on „Päripidi“ segarühma sünnipäevapidu.
Laul tantsurühmast
Sõnade autor LIIVIA MIIL, tantsurühma liige aastast 2010
Viisil: „Miks tähti nii palju on taevas…“
Miks aastad nii kiirelt on läinud,
nii kiirelt, et arugi ei saa.
Me sõpradeks oleme saanud
ja lahkuda iial ei saa.

Miks elus küll ometi nõnda
aeg kuidagi kiiresti kaob.
Kord olime meiegi lapsed,
nüüd oleme suureks kõik saand.

Maria meid kokku on toonud
ja ühtseks ta liitnud on meid.
Tantsuringis me oleme rõõmsad
ja miski ei kurvasta meid.

10 aastat on kokku meil saanud,
sadu kaunimaid hetki on reas.
Olles toredate sõprade hulgas
kaunid ajad ei unune eal.

Tantsud vahest nii rasked meil näivad,
et kuidagi jagu ei saa.
Maria aga jonni ei jäta
ja nii ikka selgeks kõik saab.

Päripidi kui ratas käib ringi,
me tantsuhoos liigume kõik.
Et iial see hoog ei vaibuks,
vaid edasi veereks me ring.
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ÕNNITLEME

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla
sündmuste kalender aprill-mai 2017
Aeg

Sündmus

Sünnipäevad mais

Toimumiskoht/ Korraldaja

KANEPI VALD
21.04 kell 19.00

Muusikaline etendus „Kivilombi kabaree“ Kanepi
Seltsimajas

Kanepi Seltsimaja

22.04 kell 18.00

Tantsurühma „Päripidi“ 10.sünnipäevapidu

Kanepi Seltsimaja

23.04 kell 13.00

Eelmisel aastal sündinud laste ja nende vanemate
vastuvõtt Kanepi Seltsimajas

23.04 kell 20.00

Jüriöö jooks ümber Erastvere järve. Start ja finiš pubi
„Temp ja Taar“ juures.

25.04 kell 9.00

Kanepi pensionäride päevakeskus Kanepi Seltsimajas

25.04 kell 15.00

Kohtumine Marje Metsuriga

Kanepi Seltsimaja/
Kanepi Vallavalitsus
Kanepi Noortekeskus
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja/Kanepi
pensionäride päevakeskus
Erastvere Raamatukogukülakeskus

25.04 kell 18.30

Perenaiste Klubi Kanepi Gümnaasiumi kodundusklassis Kanepi Seltsimaja

28.04 kell 21.00

Peoõhtu

29.04 kell 11.00
29.04 kell 10.00

75
101 Voldemar Hurt
96 Kunda Reiman
70
92 Elfriide Ehte
Bernhard Külv
Kalju-Johannes Lõo
90 Virve Alep
85 Selma Oja

Sündinud lapsed

Põlgaste Raamatukogukülakeskus

Kanepi kihelkonna laste laulupäev „Keväjä Tsirgukõnõ“
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimajas
Päri Selts/Erastvere raamatu
Talgupäev Soodomal
kogu-külakeskus

6.05 kell 16.00

Võru Praostkonna kirikute laulupäev

Kanepi kirik

9.05 kell 18.30

Kinoõhtu „ Sangarid“

Kanepi Seltsimajas

12.05 kell 18.00

Emadepäeva kontsert

Kanepi Gümnaasium

13.05 kell 9.00-14.00 Kanepi kevadlaat Kanepi Gümnaasiumi staadionil
19.05 kell 18.00

Kolme valla spordipäev Kanepi Gümnaasiumi
staadionil

20.05 kell 12.00

Lastehommik

20.05 kell 18.00

Kooride ja pillimeeste kontsert „Tärkamise tuhinas“
Varbuse Muusikamõisas

25.05 kell 20.00

Alle-Saija Teatritalu etendus „Surnud hinged“

Kanepi Seltsimaja/
Kanepi Vallavalitsus
Kanepi Vallavalitsus
Kanepi Gümnaasium
Erastvere Raamatukogukülakeskus
Kanepi Seltsimaja
Varbuse Muusikamõis
Põlgaste Raamatukogukülakeskuses

KÕLLESTE VALD
22.04

III Kõlleste rattamaraton Allan Oras CUP 2017

28.04

Volbripidu ansambliga ANMATINO

30.04

Sütelkõnd Viia-Jaani labürinditalus

9.05

Kõlleste valla eakate kevadpidu

28.05 – 24.09

Discgolfi sari Orupedastikus

Krootuse rahvamaja

VALGJÄRVE VALD
22.04

Mototriali klubivõistlus Valgjärvel

Otepää Motoklubi

22.04 kell 11.00

Kohtumine Marje Metsuriga

Saverna Raamatukogu

24.04 kell 18.00

Dokumentaalnäidend „Minu kohus” Kanepi HarrastusSaverna Külakeskus
teater ja Naiskodukaitse Põlva ringkond

5.05 kell 18.30

Kolme valla mälumäng EV 100

Saverna Raamatukogu

Ostame

METSAKINNISTUID
JA RAIEÕIGUST

Tel 507 2544. info@erametsa.ee

Lea-Mall Halop
Eha Viin
Leili Taal
Anatoli Kirillov
Maili Holzmann
Enn Sarnit

Rivo Uibo Soodoma küla
Lauri Arrak Karste küla
Laura Arrak Karste küla
Kiviraiduri
teenused

PALU KIVI
OÜ
Hauakivid,
hauaplaadid,
tasapinnad,
seinaplaadid.
Kivide
lõikamine,
lihvimine.
Info tel. 5107312
www.palukivi.ee
Asume
Rõngu-Otepää
8. km-l

Ostan vana
Toyota
sõitmiseks,
taastamiseks
või varuosadeks.
Tel. 56721410
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Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Järgmine ajaleht ilmub mais 2017
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

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

4

