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15.oktoober 2017 Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised
Kanepi Gümnaasiumis alustas 56. lend
Igal sügisel oleme taas avatud uuele. Mitte ainult
õpilased ei käi uudishimulike silmadega ringi, vaid
õpetajadki on täis värskeid mõtteid ning lisaks koolirahvale ka kogukond on justkui uue ootuses.
Kanepi Gümnaasiumis alustas õppeaastat 187 õpilast, kellest 20 õpilast astus kooliteele esimest korda. Lisaks õpib
meil kuu aega vahetusõpilane Saksamaalt. Me rõõmustame
uute kaaslaste üle ja püüame koos leida ühised lahenduskäigud koolilabürindi läbimiseks. On ju palju võimalikke
variante ning ka erandeid.
Meie ühiskond on õppimist väärtustav ja meie õpetajad
tublid. Tänavu on Põlvamaa aasta põhikooliõpetaja Edith
Saks ja Põlvamaa aasta klassijuhataja Eda Tarend! Põlvamaa aasta haridusasutuse teoks tunnistati Kanepi Gümnaasiumi projekt „Mina ja atmosfäär“. Lisaks olid õpetajate
nominendid ka Merike Luts ja Ere Rekker-Mägi ning aasta
hariduse sõber Mikk Järv. On suur rõõm koos töötada haridust ja haritust väärtustavate inimestega.

I klass ja klassijuhataja Karin Buhvestov. Foto: R. Ziugand

digiplaani, saanud HITSAlt viie tuhande euro suuruse toetuse digivahendite soetamiseks. Mul on hea meel, et oleme
leidnud õpetaja, kes tahab õpilastega robootikaringi läbi
viia ja huvilisi on väga palju.
Usun jätkuvalt, et koostöös on suur jõud. Nii võttis meie
kooli füüsikaõpetaja kätte ja remontis sponsori, OÜ Puko
ning õpilaste abiga ära oma klassiruumi. Tihedas koostöös
ja õpetaja Merike Lutsu eestvedamisel jätkuvad sõpruskohtumised Saluzzo ning Wertheri kooliga. Lisaks toimuvad
ERASMUS õpirände projektid. See on parim keeleõpe üldse! Koostöö arendamine on üks meie eesmärke sel õppeaastal.
Kool aitab saada targemaks, aitab kujundada inimesele
omaseid väärtusi. On nii oluline, et inimene oleks õnnelik.
Lisaks headele teadmistele ja põhioskustele peaks õpilane
olema rahul koolikogemusega. Iga noor peaks saama võimaluse oma eneseteostuseks. Pere ja sõbrad on need, kes
toetavad ja kooli keskkond peab olema avatud ning inspireeriv. Jätkame oma kooli ruumide remondiga ja sõbralikumaks muutmisega. Jätkame loodusprojektidega ning
Õpetajate maakondlikul augustifoorumil tunnustatud Kanepi
avastame maailma väljaspool koolimaja, otsime juurde uut.
Gümnaasiumi õpetajad ja Kanepi vallavanem. Foto: K. Anni
Õpime mõtlema, milleks midagi teha, kuidas paremini
Koolis käia on huvitav, eriti ajastul, mil digipööre jätkuvalt teha, et tunda ennast hästi ja olla tark, rõõmus ning õnnetuuritab. Infoühiskonnas toimimiseks peame kujundama lik. Kui seda mitte kohe, siis tulevikku investeerides.
piisavalt digipädevust. Teame, et juba kümmekond aastat Värvilist sügist ja õnne kõigile!
on õppimise ja õpetamise roll oluliselt muutunud. Need
Ilvi Suislepp
õpetamisviisid, millega meie põlvkond on harjunud, ei äraKanepi Gümnaasiumi direktor
ta tänastes õpilastes piisavalt huvi. Oleme koostanud kooli

Vallavanema veerg
Sügis on vaikselt uksele koputanud ja
koolilapsed käivad taas kooliteed ja erinevad huviringid ning tegevusgrupid
on alustamas oma hooaega. Tänavune
sügis on teistsugune kui eelnevad. Taas
on kätte jõudnud valimiste periood.
Seekord on aga suureks muudatuseks
haldusreformi tulemusena tekkinud
uued vallad.
Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vald on sügisestel valimiste üks ühine Kanepi vald. Seekordsed kandidaadid on esitatud ja täpsem
info on lehes eraldi välja toodud. Minu soovitus kõigile valijatele on täita oma kodanikukohust ja minna valima. Esmakordselt
saavad valida ka 16-17aastased noored. Ka teie kasutage seda
esmakordset võimalust. Seadus tehti ju teie pärast, et te saaksite
juba varem kaasa rääkida oma kodupiirkonna arengus.
Kanepi vallas on mitmed projektid ja tegevused taas edasi liikunud.
4. septembril asetati Kanepi aleviku katlamajale nurgakivi. Lehe
ilmumise ajaks peaksid tööd olema lõppjärgus, et juba algaval
kütteperioodil kütta Kanepi koolimaja, Kooli 1a kortermaja, vallamaja ja Kanepi lasteaia hoonet uuest katlamajast tuleva soojaga. Katlamaja ehituslik maksumus oli 270 000 eurot. Sellest 50%
maksab soojatootja SW Energia ja teise 50% Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK). Soojatrasside hind koos vajalike liitumissõlmedega oli 100 000 eurot. Sellest 50% maksab Kanepi vald
ja ülejäänud 50% KIK.

Kanepi lasteaia tegemised
Alanud on uus õppeaasta. Uuel aastal alustatakse
ikka suure entusiasmiga, selleks, et igasugustest põnevatest ettevõtmistest osa saada.
Enne suvepuhkusele minekut sai meie lasteaia fassaad uue
värvi ja toredad joonistused, kahekordne majaosa uue katuse ning alustati remondiga trepikodades ja direktori kabinetis. Selle tõttu oli veidi muutunud laste aeda toomise
ja viimise tavapärane teekond, kuid kõik sujus siiski suuremate tõrgeteta. Nüüd, kui alanud on uus hooaeg, on maja
trepid saanud hoopis kaasaegsema välimuse, paranenud
on majandusjuhataja ja direktori olmetingimused. Suures,
rõõmsates värvides ja avaras kabinetis on ruumikam nii
töötajatel kui ka maja külastavatel täiskasvanutel.
Maja juures aga ei ole kõik veel kaugeltki korras. Liikumine
väravast väljaspool on hetkel tagatud läbi aedadega piiratud
ala, kuna ühisele küttesüsteemile üleminekuks on jõutud
valmis kaevata küttetorude kraavid. Küllap saab peatselt ka
katlamaja valmis ning kraavid omakorda taas täidetuks. Seniks kasutavad kõik oma kannatlikku meelt.
September on mihklikuu ja seoses sellega otsustas lasteaed
pidada 28.09 oma maja saalis mihklilaata. Laada tulu kasutatakse uute õueatraktsioonide ostuks, kuna vanad vajavad

juba väga värskendust. Oleme väga tänulikud, kui vallaelanikud panevad oma õla alla nii sügisandide kui ka käsitöö
poolest. Tehes head - saad head! Ja kui müüki tuua pole
midagi, siis ostlema ja ilusat maja seestpoolt piiluma võib
ikka tulla.
Värvikirevat ja toredat tarkusekuud kõigile väikestele ja
suurtele!
Riina Reest
Kanepi lasteaia direktor

KANEPI LASTEAIA TEATIS

Meie lasteaial on plaan teha omapoolne ettevõtmine EV100 raames, pakkudes kogukonnale degusteerimiseks 100 ampsu leiba. Seoses sellega
vajame aga lisajõude väljaspoolt lasteaeda.
Üleskutse kõigile leivaküpsetajatele- andke oma
osavõtuvalmidusest teada õpetaja Sirjele septembri kuu jooksul, et juba oktoobri leivanädala
raames midagi suurt ühiselt korda saata.
Kontaktid: 58133603 või sirje.loodus@gmail.com
või kiri FB sõnumitesse

Kanepi katlamajale nurgakivi panek. Foto: M. Hass

Käivad Põlgaste jõusaali ehitus- ja sisustustööd. Põlgaste jõusaal
peaks kasutajatele valmis olema oktoobri keskpaigaks.
Oktoobris peaksid algama Kanepi kiriku müüri remonttööd.
Töid tehakse seni, kuni ilm lubab.
Maanteeamet on väljendanud valmisolekut, et nad sooviksid
veel sellel aastal alustada Põlgaste küla kergliiklustee ehitusega.
Lõpetatud on Kanepi perearstikeskuses fuajee ja ruumide remont.
Põlva Tarbijate Ühistul on käsil Kanepi poe planeeringus viimased täpsustused, enne kui saab projekti suunata avalikule väljapanekule. Selliste suurte projektide puhul ei lähe kõik alati nii
kiiresti nagu loodetud ning seetõttu viibib natukene ka projekti
avalikustamine.
Ilusat sügist!

Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Kanepi Vallavolikogu istungi Lugupeetud Kanepi valla elanik!
Annan teada, et on käimas huviliste kirjapanek kohustust. Enne, kui projektiga edasi minnakse, küsikokkuvõte
programmi Internet Koju, mille eesmärk on tuua takse üle, kas olete enda soovis kindel.
Kanepi Vallavolikogu augustikuu istung toimus teisipäeval, 15. augustil
2017 algusega kell 15.00 vallamaja saalis.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Kehtestati uus Kanepi valla üldplaneering. Uue üldplaneeringu koostamise
põhieesmärgiks oli valla seni kehtinud ruumilise arengu põhimõtete kaasajastamine, mis vastaks muutunud sotsiaalmajandusliku, kultuurilise ja looduskeskkonna arenguvajadustele ja -suundumustele. Uuendatud ruumilise arengu
põhimõtted on aluseks maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ning ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe määramisele.
2. Kehtestatati lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad. Alates 01.09.2017 on lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastava kõrgharidusega õpetaja palga alammäär 890 eurot, lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palga alammäär 840 eurot, lasteaiaõpetajana töötava isiku, kelle
kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, palga alammäär
840 eurot, lasteaia tugispetsialisti palga alammäär 890 eurot ning lasteaiaõpetaja
abi ja lapsehoidja palga alammäär 85% lasteaia õpetajana töötava isiku, kelle
kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, palga alammäärast.
3. Anti nõusolek Laiavangu kruusamaardla Laiavangu II kruusakarjääris, asukohaga Kanepi vald Erastvere küla Pühajõe kinnistu (katastritunnus 28501:003:0010,
pindala 2,4 ha, maatulundusmaa 100 %), kaevandamisloa andmiseks Avalor Invest OÜ-le ehituskruusa kaevandamiseks tingimusel, et kõrvalmaantee Erastvere-Sillaotsa tee nr 18116 kilomeetrid 0,0 kuni 2,7 kruusateele ehitatakse kate.
4. Võeti vastu Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve, millega suurendati
eelarve põhitegevuse tulusid summas 82 200 eurot, põhitegevuse kulusid summas 19 000 eurot ja investeerimistegevust summas 63 200 eurot. Päästeteenuste eelarvereale suunati täiendavalt 3500 eurot MTÜ-le Põlgaste Priitahtlike
Pritisimeeste Selts garaažibokside ostmiseks. Elamu- ja kommunaalmajanduse
majandamiskuludele lisati 1500 eurot maamõõtmise kulude katteks. Kalmistu
personalikulu suurendati 669 euro võrra palgatõusu katteks. Sporditegevuse majandamiskuludele lisati 4000 eurot välijõusaali kuludeks ja elektriühenduse taastamiseks staadionil. Investeeringute eelarverealt tõsteti põhitegevuse kuludesse
ümber Soodoma mänguväljaku maksumus 12 000 eurot ning Põlgaste Raamatukogu-Külakeskuse laudade ja toolide maksumus 14 000 eurot. Kanepi Lasteaia
majandamiskuludele lisati 1110 eurot väliskülaliste võõrustamiseks. Investeerimistegevuse eelarvereale lisati Kanepi Seltsimajaga piirneva kinnistu ostmiseks
7000 eurot. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise vahendid summas 15 000 eurot
suunati ümber Põlgaste Tööstuse tänava projekteerimiseks. Põlgaste kergliiklustee ehitamiseks lisati projekti kallinemise tõttu täiendavalt 82 200 eurot.
5. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 18.04.2017 otsus nr 14 „Vallavara võõrandamine,“ kuna otsustuskorras müügis olnud OÜ Kanepi Haldus omandis olevale
tehnikale ostja leidmine ei õnnestunud.
6. Anti Kõlleste vallale nõusolek kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks Krootuse Hooldekodu fassaadi renoveerimiseks
koos soojustamisega.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis ning raamatukogudes, samuti valla veebilehel elektroonilises dokumendiregistris.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 19. septembril. Volikogu istungi päevakorra kava koos õigusaktide eelnõudega avaldatakse valla veebilehel www.kanepi.ee hiljemalt 4 päeva enne istungit.
Eveli Misnik
Kanepi valla jurist

kiire internetiühenduse kaabel koju kõigile soovijatele Põlva maakonna igas paigas.
Valguskaabli saab tellida kõigisse Põlva maakonnas
asuvatesse hoonetesse – olenemata sellest, kas need
asuvad maal või linnas. Ühenduse saavad nii erakliendid kui ettevõtted ja organisatsioonid. Kiiret ühendust soovitan kindlasti taotleda ka neil, kel internet
praegu kasutuses läbi mobiilivõrgu või vasest kaabli.
Valguskaablivõrk annab palju kiirema ja töökindlama
ühenduse.
Projektiga ei saa liita hooneid, kus on valguskaabel
juba olemas või kuhu juba plaanitakse valguskaabel
vedada.
Projekti rahastatakse suures osas riigieelarvest, seetõttu on liituja ühekordne kulu ainult 150 eurot. Samas
juhin tähelepanu, kui soovite ka teenuseid tarbida,
siis selle eest tuleb eraldi tasuda ettevõttele, kelle käest
teenuse tellite. Projekti käigus ette nähtud liitumistasu
on küllaltki sümboolne - üksiku projekti raames valguskaabli majja tellimine võib maksta 10 000 eurot ja
enamgi. Nii võib eeldada, et valguskaabli majja vedamine tõstab kogu kinnisvara hinda oluliselt rohkem
kui 150 eurot. Avalduse esitamisega ei teki veel ühtegi

Projekti realiseerib Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Esindaja: Raivo Tammiksaar, telefon: +372 6 225 237,
e-post: info@eestiandmeside.ee

Asutati MTÜ Kanepi
Kodukaunistamise Selts
Selle aasta juunis pidasid 19 ärksamat, peamiselt Kanepi piirkonna aianduse ja kodukaunistamise huvilist koos maha mittetulundusühingu
Kanepi Kodukaunistamise Seltsi asutamiskoosoleku.
Ettevõtmise mõte oli mõnda aega idanenud ja pinnas soodne - kodukaunistamise liikumine on Eestis
tõusuteel ja piirkonna inimesed huvitatud ilu loovast
koostegevusest. Kohe-kohe on algamas ka Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud juubeliaasta ja
kuna siis veel kui mitte praegu taas koguneda ettevõtlikuks jõuks, et anda omapoolne panus kodumaa
sünnipäevaks. Teisest küljest on aiandushuvi Kanepi piirkonnas ajalooliselt kaugesse minevikku tagasiulatuv. XIX sajandi lõpul, täpsemalt juba 1894. a.,
asutati Haapsalu järel teisena Eestis piirkondlik Kanepi-Antsla Aianduse ja Mesinduse Selts. Eks ole ju
meie piirkonna elamisedki silmapaistvalt hästi hooldatud ja kujundatud. Seda märkavad nii kohalikud
kui piirkonda küllasõitnud.
Vastloodud seltsi peamise eesmärgina näevad asjaosalised ühistegevuse arendamist kodukaunistamise,
kohaliku kultuuripärandi, ajaloo ja looduse hoidmisel
ning kaitsmisel. Võib-olla on uue ühenduse eesmärgid liigagi ambitsioonikad, kuid sihid ja unistused
elus peavadki olema innustavad ja suured. Eelöeldu
täideviimine eeldab tihedat koostööd kohalike kogukondadega ja samuti teiste kohalike ühendustega,
näiteks Looduskaitse Seltsi Kanepi osakonnaga. Ko-

Metsaühistu - metsaomaniku esmane nõuandja
Järjest rohkem metsaomanikke pöördub Metsaühistu
poole nõu saamiseks ja on usaldanud metsade majandamise otsuste tegemisel Metsaühistu soovitusi.
Metsaühistu on mittetulundusühing, mille liikmed on
metsamaa omanikest füüsilised või juriidilised isikud
ning mille eesmärk on pakkuda metsandusalast nõu
oma liikmetele.
Metsaühistu pakub oma liikmetele järgmisi teenuseid:
Metsa korraldamine
Metsandusalane üld- ja personaalnõustamine, metsamajanduskava koostamine ja toetuste taotlemine. Õppepäevade organiseerimine.
Metsa kasutamine
Kõik metsa raiest kuni puidu müügini - raietöö, hooldus- ja uuendusraie, raieala ettevalmistamine, raietöö
järelvalve, raielangi korrastamine pärast raiet ja puidu
müük. Aitame ka raieõiguse ja metsakinnistute enampakkumistega.

Lisaks internetile saab kaabli kaudu tarbida ka teisi
teenuseid nagu televisioon, telefon, valveteenus jms.
Valguskaabli olemasolu tagab võimaluse nii täna kui
tulevikus muretult vaadata kõrge kvaliteediga telepilti, teha kõrge resolutsiooniga videokõnesid ja edastada valvekaamerate pilti üle interneti. Kiire ja stabiilne
internetiühendus võimaldab teha kaugtööd ning vahetada infot läbi pilveteenuse.
Soovitan kõigil, kes on kiiret ühendust võimaldavast
valguskaablist huvitatud, panna end enne oktoobri
lõppu kirja veebilehel internetkoju.ee. Nii tekib huviliste hulgast ülevaade. Kui soovijate arv jääb väikseks,
siis projekti ei käivitata ning Põlvamaa jääb sellest
võimalusest ilma. Seega palun endast märku anda,
seda enam, et kirjapanek ei too kohustust liituda ega
maksta tasu.
Vaata ka: internetkoju.ee
Mikk Järv
Kanepi vallavanem

Metsa kasvatamine
Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus, istutusmaterjali müük, istutamise korraldamine ja istutatud
taimede (metsakultuuri) hooldamine.
Metsa kaitsmine
Kaitseme metsa, kasutades õigeid töövõtteid ja kaitseme metsaomanikke, seistes nende õiguste eest.
Ühine üheksasaja metsaomanikuga!
Kui ka Sinul on metsamaad ning vajad lisainfot, abi
metsatöödega või soovid lihtsalt nõu pidada, siis astu
Metsaühistu liikmeks.
Sinu lähim metsaühistu on Põlvamaa Metsaühistu, mis
tegutseb aastast 2000 ja millega on liitunud üle üheksasaja metsaomaniku.
Astu läbi meie kontorist Põlvas aadressiga Kase 2,
helista 799 2515 või külasta meie kodulehte
metsaühistu.ee

he-kohe teoks saav Kanepi ühisvalla moodustamine
annab ettevõtmisele omakorda hoopis suurema ja
laiema mõõtme.
Eesmärkide täitmiseks hakkame korraldama ühiseid
ettevõtmisi, teabepäevi, väljasõite ja ekskursioone, nii
teadmisete kui taimede hankimiseks. Kindlasti tahame võimaluste piires omapoolset abi pakkuda lasteaedade-koolide- seltsimajade ümbruste korrastamisel
nii nõu kui ka jõuga. Ühistegevus on selleks parim
võimalus. Käe-jala juures asuv Kanepi aiand oma ilutaimede valikuga ainult soodustab piirkonna arengut
ses osas.
Plaane ja ideid palju ja ootame oma ridadesse aktiivseid kaasalööjaid-huvilisi. Kanepi Kodukaunistamise
Seltsiga saab liituda alati ja igal ajal – uued aktiivsed
liikmed on alati oodatud. Seltsi juhatus otsustati valida kolmeliikmeline ja lisaks allakirjutanule kuuluvad
ühingu juhatusse Härtsi Müürsepp Magari külast ning
Ülle Lill Kanepist. Oma ühinemissoovist Kanepi Kodukaunistamise Seltsiga saate anda juhatuse liikmeile
alati julgelt teada, saates kirja ühinemissoovi ja oma
andmetega seltsi postiaadressil: Urmas Roht, “Metsa“
talu, Ihamaru küla, Põlvamaa, 63503; meiliaadressil
kauniskanepi@gmail.com või juhatuse liikmete telefonidel Urmas Roht: 53441025, Härtsi Müürsepp
56222854 ja Ülle Lill 53944888.
MTÜ Kanepi Kodukaunistamise Selts juhatuse
nimel Urmas Roht

24. oktoober 2017, kell 9.00- 18.00
Eesti Töötukassa
Põlvamaa osakonnas Kesk tn 42, PÕLVA
AVATUD USTE PÄEV
Olete oodatud tutvuma Eesti Töötukassa
Põlvamaa osakonnaga. Kohapeal on võimalik suhelda tööandjatega, kuulata erinevaid
teemasid ja kohtuda karjäärinõustajaga.
Võimalus teha koos juhatajaga osakonda
tutvustav ringkäik algusega 9.30 ja 16.00.
PÄEVAKAVA:
10.00- 10.45 Töötukassa teenused.
12.00- 12.45 Eesti Töötukassa kui tööandja - värbamis
põhimõtted.
14.00- 14.45 Vähenenud töövõimega inimeste teenused.
16.45- 17.30 Millised võimalused on töötaval inimesel
minna õppima Töötukassa toel?
Info telefonil +372 7990960.
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Kanepi Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad on tublid!
Eelmine õppeaasta oli koolis väga sündmusterohke. Õpilaste teadmiste, oskuste, silmaringi ja suhtlemise arendamiseks toimusid mitmed ettevõtmised väljaspool kooli:
õppekäigud KIK-i (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus)
projektide raames, teatri-, kino- ja kontserdikülastused,
matkad, piknikud, ööülikool, õpilaskonverents, kirjanduslikud ettevõtmised, mitmete külalislektorite loengud, ja veel palju muud. Õpilased ja õpetajad said osaleda
Erasmus+ rahvusvahelistes projektides. Vaatamata rohketele
tegevustele sooritati kevadel vabariiklikud tasemetööd, põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigi- ja koolieksamid hästi.
Üle-eestilised lõplikult kinnitatud tulemused jõuavad koolidesse suve lõpuks, mistõttu saan anda väikese ülevaade neist alles
nüüd.
Vabariiklikud tasemetööd toimuvad igal aastal 3. ja 6. klassides.
3. klassi matemaatika vabariikliku tasemetöö edukus oli 100%.
Meie õpilaste keskmine punktisumma ületas Põlva maakonna
keskmist 7,6 punktiga ning oli vabariigi keskmisega samal tasemel. 6. klassi matemaatika tasemetöö punktid ületasid vabariiklikku tulemust 1,5 ja maakondlikku 6,7 punkti võrra. Eesti
keele tasemetöö edukus oli 100%, kuid keskmine punktisumma
jäi siiski pisut alla vabariigi keskmisele. Ajaloo tasemetöö tulemus ületas maakondliku tulemuse 3 punktiga, kuid peaaegu
sama palju jäi alla vabariigi keskmisele.
9. klassi lõpetanud sooritasid kolm riigieksamit, millest eesti
keel ja matemaatika on kohustuslikud sooritada kõikidel. Kolmanda eksami sai õpilane valida kaheksa õppeaine hulgast: bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus,

inglise või vene keel. Eesti keele eksami tulemused olid 5,4
punkti kõrgemad vabariigi keskmisest tulemusest ning 8,2
punkti kõrgemad Põlvamaa keskmisest. See on väga tubli tulemus. Samuti olime paremad võrdluses Tallinna, Tartu, Pärnu
linnadega. Matemaatika riigieksami tulemused olid samuti väga head. Keskmised tulemused ületasid nii vabariigi kui
maakonna keskmist, vastavalt 2,1 ja 2,4 punktiga. Olime paremad ka eespool mainitud suurematest linnadest. Tartu linna
keskmisele tulemusele jäime siiski 0,5 punktiga alla. Meie õpilased sooritasid kolmanda, nn valikeksamina kas ühiskonnaõpetuse, inglise keele, bioloogia või keemia eksami. Loomulikult läksid ka need hästi, sest õpilane valis aine, mis talle kõige
enam meeldis ja kus tema tulemused olid kõige paremad.
Gümnaasiumi lõpetajad sooritasid 3 riigieksamit, ühe
koolieksami ning 2015/16 õppeaastal kaitsesid kõik väga
edukalt oma uurimistööd. Kõige paremad tulemused olid
gümnasistidel inglise keeles, kus kõik lõpetajad saavutasid B2
keeletaseme, sest nende eksami eest saadud punktid olid 75
punkti ja üle selle. Inglise keele eksam on kaheosaline: kirjalik
ja suuline. Mõlema testiosa keskmised olid kõrgemad vabariigi
keskmisest. Kirjaliku testiosa punktid olid 7,1 punkti võrra kõrgemad vabariigi keskmisest. Suulise eksami eest on maksimaalselt võimalik saada 20 punkti. Meie õpilaste keskmine punktisumma oli 19 punkti ehk siis 95% maksimaalsest tulemusest.
See oli väga tubli tulemus ja 3,3 punkti võrra kõrgem vabariigi
keskmisest. Eesti keele eksami tulemused jäid vabariigi keskmisele tasemele. Matemaatika riigieksam nii hästi ei läinud, kuid
kolme eksami kokkuvõttes saavutasid lõpetanud head tulemused. Koolieksamiks valisid gümnasistid keemiat, ühiskonnaõpe-

1.septembri aktusel. Foto: R: Ziugand
tust. Loomulikult oli ka nende eksamite sooritusprotsent 100.
Kokkuvõtteks võib öelda, et meie õpilased olid tublid. Aga tublidus ei tule tööta! Kiitust väärivad kõik meie õpetajad, sest eksamite ja testide head tulemused ei ole ühe õppeaasta töö vili.
Siinkohal märgin ära lõppenud õppeaastal õpilased lõpueksamiteks ja vabariiklikeks tasemetöödeks ettevalmistanud õpetajad: Merike Luts, Tähte Tagel, Aime Jääger, Ilvi Suislepp, Christine Kattai, Tiiu Leppikus, Kristi Kahar, Lilian Leib, Eda Tarend,
Karin Buhvestov, Kadri Mõttus.
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppejuht

Suvi Kanepi valla Avatud Noortekeskuses
Suvi on noortekeskuses möödunud kiirelt, töötas kaks
malevarühma. Kohe juuni alguses alustas tööd I rühm. Maleva noored korrastasid Kanepi-Mäe kalmistut, teostasid heakorratöid Kanepi Gümnaasiumis, Kanepi Lasteaias ning Kanepi
valla Avatud Noortekeskuses. I rühm võttis osa ka pärandivaderite projektist, mille eesmärgiks on teha Eesti Vabariigi sünnipäevaks noorte ühisjõul üks väärikas kingitus ning korrastada
kohalikke pärandiobjekte. Kanepis sai selle tulemusena korda
köstrimaja hoov. Augusti alguses alustas tööd maleva II rühm.
Malevlaste tööülesanneteks oli Kanepi-Ala kalmistu korrastamine ning nagu I rühmgi, said ka nemad teostada heakorratöid
nii lasteaias, koolis kui ka noortekeskuses. Lisaks sellele said II
rühma malevlased kaasa aidata Ironmani korraldustiimis. Kanepi Seltsimaja juures said noored jagada võistlejatele jooke
ning suupisteid. Oli tore kogemus! Juulikuus said tublid malevlased käia Põlvamaa Õpilasmalevate kokkutulekul Kiisa puhkekeskuses, kus olid põnevad võistlused ning vahvad vaba aja tegevused. Preemiaks tehtud tubli töö eest käisime malevlastega
Moostes paintballi mängimas.
13. augustil toimus Kanepi valla perepäev. Hommikul oli ilm
küll natuke pilvine, kuid meie tubli rahvatantsurühm suutis
ka päikese välja võluda. Lisaks rahvatantsijatele esinesid veel
maleva noored oma rühmatantsuga ning Kaia Kõrge, kes laulis

ja mängis kitarri. Osa sai võtta muusikaviktoriinist,
meisterdada endale helkur-kiil, teha henna- ja näomaalinguid, möllata suurel batuudil ning loomulikult võtta osa teatevõistlustest. Plaaniväliselt toimus
ka suur jalgpallimatš, ilma milleta siiski ükski perepäev mööduda ei saa. Kõigil oli võimalus näha ja katsuda koduloomi, kelle oli perepäevale kaasa võtnud
Urmas Kivirand. Väikesed mudilased said aega veeta
Kanepi Kodupere väikelastenurgas. Sellel aastal pani
perepäeva õnnestumisele õla alla ka Põlva Maavalitsus, Tööinspektsioon, Maanteeamet ning Kaitseliit.
Suur aitäh teadmisterohkete loengute ja põnevate atraktsioonide eest! Perepäeva lõpetas suur õnneloos,
kus loositi välja mitmesuguseid auhindu perepäeval
osalejate vahel.
Aitäh kõigile kaaskorraldajatele ning täname ka teisi abilisi, kes perepäeva õnnestumisele kaasa aitasid!
Suur tänu meie lahketele sponsoritele: Kanepi Vallavalitsus, Põhjala Teetalu, Tuuliku Reisid, Kanepi Aiand, Alle-Saija
Teatritalu, Liivi Toidukoda, Põlva Tarbijate Ühistu. Aitäh meie
vallavanemale Mikk Järvele, kes tuli meile appi juba varahommikul ning lahkus viimaste seas. SUURIMAD TÄNUD lähevad
aga meie noortele, kes perepäeva aitasid korraldada! Saite hak-

PÕM kokkutulekul Kiisal. Foto S. Konsa
kama vägeva üritusega! Loodame, et kõigil oli piisavalt tegevust
ning perepäev möödus lõbusalt!
Ilusat ja värvilist sügise algust kõigile ning tulge ikka noortekeskusesse külla!
Siret Konsa, Kanepi valla Avatud Noortekeskuse
noorsootöötaja

Aitäh toreda teatrisuve eest.
Ees ootab teatrisügis!
20. augustil toimunud taasiseseisvuspäeva tähistamisega lõppes selleaastane suur Kanepi teatrisuvi Alle-Saija
Teatritalus. Sel aastal külastas meie 15
etendust üle 1500 inimese.
Nii suvelavastus “Kardemoni linna rahvas ja röövlid” kui ka lõbus koguperelugu
“Viikingitütar Ragna” tõestasid, et häid ja
lõbusaid koguperelavastusi ei ole kunagi liiga palju. Kirsiks tordil teatriklassika
– ühiskonnakriitiline komöödia „Surnud
hinged“. Teatrisuve otsi aitas 20. augustil
kontserdiga kokku tõmmata rahvamuusikaansambel SIRGUTII ja viimast korda mängiti ka Naiskodukaitsega ühistöös
valminud dokumentaallavastust “Minu
kohus”. Suvise teatriprogrammi toimumist
toetasid kohaliku omaalgatuse programm,
Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapital. Aitäh kõigile külalistele, toetajatele ja sõpradele ning loomulikult toreda-

le Alle-Saija Teatristuudio trupile, kelleta ei
oleks meie stuudio loomingut.
Teatrisuvi on seljataha jäänud, kuid teatrisügis ootab ees. Kohaliku omaalgatuse
programmi ja Kanepi valla toel valminud
sisesaali avasime aastaringseks kasutamiseks 9. septembril, kui toimus suur musta kassi teatripäev MÄNGX. Kavas oli 4
etendust: “Sõdalane” Abja EHH-Teatrilt,
“Proov” Tabivere Harrastusteatrilt, “Hämarad märgkoerad” Vilde Teatrilt ja “Positiivseks 60 minutiga” teatritrupilt Bona
Verbum ja MTÜ-lt Must JaAm. Kolm nendest lavastustest on seotud dramaturgi ja
lavastaja Janno Puusepaga, kelle loomingu
tutvustamisele oligi teatripäev suunatud.
Teatripäeva toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.
Teatripäevale järgnev sügisene teatriprogramm Alle-Saija Teatritalus tähendab, et
kord kuus saab näha teatrietendusi nii

kaugemalt kui lähemalt. Sügisprogrammi
alustab Kanepi harrastusteater südamliku
looga “Majakavahi tüdrukud”, mis etendub
reedel, 6. oktoobril kl 19:00. Novembris on
Alle-Saijal külas Pajusi Teater humoorika looga “Kunagi ei saa turul õiget hinda”,
mis etendub reedel, 10. novembril kl 20:00.
Soovime kõigile ilusat sügise algust ning
ootame meie uude hubasesse saali head
teatrit nautima!
Sügistalvisteks etendusteks saame Kanepi
valla toel korraldada tasuta transpordi Kanepist Alle-Saijale ja tagasi.
Transpordiks koha broneerimiseks palun
helistada 50 29 724.
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio
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Sügiskultuuri laat-väljanäitus Kanepi Seltsimaja juures
Kanepi Harrastusteatri
etendus „Majakavahi
tüdrukud“
Kanepi valla eakate päeva
tähistamine Kanepi seltsimajas
Hooaja avapidu ansambliga „Polero“. Meeleolu
loob tantsutrupp „Õietolm“
Karaokeõhtu
Oktoobrifest ansambliga
„Svips“
Lastehommik

MTÜ Kanepi
Laulu Selts
Alle-Saija Teatritalus

Daisy Pokk
Kalju Viin
Leili Hüsson
Vello Karu
Hille Tagel
Maria Kirillova
Linda Eglit

Mõni hetk on ilusam kui teine...
27. augustil toimus suvelõpukontsert Kanepi Aiandi lillesaalis. Muusika loob meeleolu ja lilled loovad ilu - seda kõike
saime kogeda, kuulates imeilusat kontserti, mida pakkusid
Indrek Kalda ja Paul Kristjan Kalda. Kontserdi vaheajal sai
publik jalutada lilleaias või külastada lillekohvikut. Lummav
kontserdipaik ning ilus muusika läksid kuulajatele hinge.
Publiku sooviks oli, et seda traditsiooni võiks jätkata ka
edaspidi.
Suur tänu võõrustajale - Kanepi aiandi tublile pererahvale!
Aire Hallap

Kontsert Kanepi Aiandis. Foto: S. Hallap

ja huvilised kogukonnast
traditsiooniks kujunenud
iga-aastasel ekskursioonil
ja õppereisil. Seekord valisime asukohaks Viljandimaa. Külastasime Võhma
Valgusevabrikut, Olustvere mõisa ning Nõrga talu
iluaeda.
Käsitööring külas Nõrga talus Viljandimaal.
Võhma Valgusevabrikus Foto E. Kõivu erakogust.
ootas meid saabudes giid,
vakojas võtsime einet ja seejärel sõitsikes väga humoorikalt andis väikese me viimasesse peatuspunkti, milleks oli
ülevaate vabriku ajaloost ning käsi- Nõrga talu. Seal ootas meid töökas petööküünalde ja -kaartide valmimise renaine, kes näitas aastatega kujundaprotsessist. Et ekskursioon oleks ka tud imekaunist iluaeda ning soovijatel
praktilist laadi, võtsime osa töötoast, oli võimalus kaasa osta ka taimi.
kus iga huviline valmistas endale kaa- Päev oli meeleolukas, nägime ja kogesisavõtmiseks küünla.
me palju uut!
Olustvere mõisa ekskursioon algas Suured tänud Kanepi Vallavalitsusemõisa keraamikakojast, mille töötoas le toetuse eest ning Tuuliku Reisidele
valmisid kaunid rahvamustris savist meeldiva koostöö eest!
nööbid või kaelaehted. Seejärel toimus
Kiiri Lattik
ringkäik giidiga, kes tutvustas mõisaringivanem
kompleksi ja rääkis selle ajaloost. Lei-

Mihklilaat Savernas

Naiste käsitööring ootab osalema!

Mälumäng “ EV 100“
5.voor

Saverna Raamatukogus

Pidu ansambliga S.E.K.S.

Valgjärve

Korstnad, ahjud, truubid,
pliidid korda!
Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti väljastamine.
Korstnapühkijal vajadusel oma redel kaasas.

Tel. 51916605

Kanepi
Teataja

Sirel Meremaa
Kanepi alevik

Käsitööringi suvine väljasõit
Suvelõpukontsert
käisid Kanepi
Kanepi Aiandi lillesaalis 22.juulil
naiste käsitööringi liikmed

Kanepi Seltsimaja
Erastvere raamatu
kogu-külakeskus
Põlgaste raamatu
kogu-külakeskus
Erastvere raamatu
kogu-külakeskus

Karl Pukk
Jõksi küla
Gregor Kängsep
Kanepi alevik
Gerhard Galitsin
Kooraste küla

Ardi Tätte
Põlgaste küla
Juss Ostrat
Rebaste küla
Romek Vaas
Rebaste küla

Klubi Ajaring

VALGJÄRVE VALD
24.09
kell 10.00
5.10
kell 18.30
6.10
kell 21.00
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Algaval hooajal pakub naiste käsitööring võimalust süveneda rahvarõivaste valmistamisse.
Telgedel seelikukanga kudumist ja vöö kudumist raamil aitab
toimetada Riina Hass. Saab kududa ka kaltsuvaipa.
Särgi, põlle, tanu ja seesidega kampsuni valmistamist juhendab Ele Kõiv. Ka teiste huvipakkuvate käsitööliikidega on võimalus tegeleda.
Käsitööringid alustavad tegevust oktoobris. Esimene kokkusaamine toimub teisipäeval, 3. oktoobril algusega kell 18.00
Kanepi Gümnaasiumi kodunduse klassis. Peame plaani.

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ

Hauakivid, hauaplaadid, tasapinnad,
seinaplaadid.
Kivide lõikamine,lihvimine.

Info tel. 5107312

www.palukivi.ee

Asume Rõngu-Otepää 8. km-l

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

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



Mälestame 
Andrus Raudnagel
03.07.1960-02.08.2017
Arnold Liivamägi
22.11.1926-13.08.2017

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

