Kanepi valla arengukava
Kokkuvõte avalikust küsitlusest

Kokkuvõtet aitas koostada

Elukeskkond, taristu

Mis on hästi?

Eluks vajalik on olemas (kool, lasteaed, raamatukogu,
noortekeskused, seltsimaja, toidupoed, aiand, jäätmejaamad, kirik)

Kokkuvõte küsimusele “Mis on Kanepi vallas hästi?”

Valla juhtimine
Kompaktne vald, hea asukoht (Tartu lähedal, maantee)

8

Ametnikud vallamajas, sujuv asjaajamine, hooliv juhtimine,
ettevõtlik vald

7

Valla leht, hea infovahetus

4

Pere- ja lastesõbralik vald, arvestatakse elanike soovidega,
vanurid hoitud

4

Sümboolika ja Kanepi kandi kaup kaubamärk

3

Rahvaarv tõuseb

3

Sünnitoetuse suurus

1

Vald soosib ettevõtlust

1

22

Teehooldus, lumetõrje

8

Tasuta lasteaed

6

Huviringid ja huvihariduse võimalused, tasuta huviringid

6

Kergliiklusteed

5

Koolid ja lasteaiad, gümnaasium alles

5

Bussiliiklus (läbi sõidab palju busse ja koolitransport)

4

Saverna coop, bensiinijaam, Bufﬁk, poed Kanepis

3

Tasuta koolilõuna

3

Turvaline

3

Pakiautomaadid

2

Tänavavalgustus

2

Ehitatakse uut ja paremat taristut (bussipeatustes valgustus)

2

Vaikne ja rahulik elukeskkond

2

Saverna noortepargi rajamine

1

Kultuur, sport, üritused
Kanepi festival ja erinevad üritused (spordiüritused, laadad)

5

Sõbralik elanikkond, palju andekaid

4

Tegusad pensionärid ja mtü-d

1

Ihamaru külakeskus

1

Loodus, heakord
Ilus loodus, puhas elukeskkond, avalikud kohad koristatud

10

Korras Kanepi alevik, teed mustkattega, lilled, mänguväljak

5

WRC Rally Estonia korraldamine

1

Probleemid: elukeskkond ja taristu
Kokkuvõte küsimusele “Mis probleemid vajavad lähiaastatel lahendamist?”

Elukeskkond, taristu

Elukeskkond, taristu

Kergliiklusteede puudus, tervisesportlastele
jooksmiseks, rattaga sõitmiseks, turvaliseks
liiklemiseks

Nõuka-aegsed lagunenud hooned

3

Kergliiklustee Savernast Pilkusele
(Valgjärvele)

3

Kergliiklustee Kanepi-Põlgaste

3

Kergliiklustee Kanepi-Otepää

3

9

Kõnniteed Kanepi alevikus

3

7

Krootuse Pärna 7 tee kitsas,
lagunenud, sõidetakse
jäätmejaama

2
2

Teed tolmuvabaks, teede olukord
(Sirvaste-Hobuala-Kaagvere, Saverna-Põlva,
Prangli-Veskimõisa, Orupedastiku tee)
Puudulik ühistransport (tasuta bussid tühjad,
puudub liiklus Kanepi-Antsla)
Sõidukiiruse piirangu alandamine (Kanepis,
Maaritsas), jalakäijate ohutus, liiklusmärgid

20

Elukeskkond, taristu

15

Mänguväljakud küladesse (Krootusel kehv,
Kanepise liiva)

5

Kanepisse tankla

5

Kanepi perearstikeskuse
uuenduskuur

Kanepisse apteek

5

Korterite ja töö puudus

2

Kanepisse Konsum

4

Tänavavalgustus Kanepis

2

Noorte vaba aja veetmise võimaluste vähesus,
huvitegevuse võimalusi vähe

4

Kergliiklustee Saverna-Krootuse

1

Kanepi kooli staadioni renoveerimine,
sportimisvõimaluste loomine Kanepisse

4

Kergliiklustee Krootuse-Ihamaru

1

Kergliiklustee Saverna-Maaritsa

1

Puuduvad istekohad puhkamiseks
teel poodi või kõnniteedel

1

Kergliiklusteede talvine hooldus

1

Väikeste külade toetamine sealsete
tingimuste parandamiseks

1

Kortermajade renoveerimine ja
vallapoolne toetamine

1

Interneti kiirus ja kvaliteet,
valguskaabli paigaldus

1

Pääste ruumid

1

Postkontor Kanepisse

1

Ettevõtluse toetamine

1

Probleemid: jätk
Haridus, huviharidus
Loodus, heakord
Kaevandusload, maastikulise mitmekesisuse kadumine,
liigne metsaraie

3

Lasteaiakohad

6

Koolid vajavad remonti, Saverna koolimaja fassaad

2

Huviringid, tegevused igale vanusegrupile (beebidele)

1

Täiendkoolituste toomine Kanepi rahvale kohapeale

1

Kooli tugipersonali suurendamine

1

Heakord Kanepi alevikus, rohkem tasuta prügikaste,
korrastamata majad

3

Randadesse liiva vaja (Jõksi, Erastvere, Vähkjärv)

2

Krootuse küla lava olukord, pingid puudu

2

Koerte väljaheited kergliiklusteedel

2

Jõksi laululava (remont ja vähene kasutamine
kultuuriüritusteks)

2

Ralli korraldamine, teavitamine ralli ajal, heakord

1

Kanepi alevikus vähene kultuurielu

2

Jäätmejaama hinnakiri (kui pole sisse kirjutatud, siis
kallid tasud)

Krootusele staadion/kossuplats/rulapark

2

1

Heakord Krootusel, orupedastikul murdunud puud,
infotahvlid

Suusaradasid ja kelgumäge ei ole Kanepi alevikus

2

1

Spordikeskus Kanepisse

2

Kultuuri- ja ajaloo talletamine (muuseum)

2

Maaritsa õigeusukiriku taastamine ja kasutuse leidmine

1

Kiriku renoveerimise toetamine

1

Spordiürituste toomine Kanepisse

1

Kultuur, sport, üritused

Elukeskkond, taristu

Arenduskohad
Kokkuvõte küsimusele “Kuidas elu Kanepi vallas/
Sinu kodukohas paremaks muuta?”

Elukeskkond, taristu

Talvel läbitavad teed, lumelükkamise nõuded

2

Saverna kooli fassaadi remont

2

Saverna kooli staadioni uuendamine

1

Sõidukiiruse alandamine (Maaritsas), kiiruskaamera

1

Kohaliku toidu eelistamine lasteaias, koolis

1

Teed tolmuvabaks, teede hooldus

10

Savernasse Coopi juurde pakiautomaat

1

Rohkem kergliiklusteid

10

Kergliiklustee Saverna-Kanepi

1

Kergliiklustee Krootuse -Saverna

1

Bussiliiklus, maakohtades ka koolivaheajal, õpilastransport
paindlikumaks, turvalisemaks, peatused kodudest kaugel
(koolibussi peatus Hauka külas)

Kergliiklustee Saverna-Maaritsa

1

5

Sotsiaalkortereid juurde

1

Riigiteede asfalteerimine (Sikajala-Heisri, tugimaanteed)

3

Oma majja kanalisatsiooni ja vett

1

Korraliku toidupoe avamine

3

Jõksi järve kergliiklustee

1

Tankla Kanepisse

1

Mänguväljakuid juurde ja turvaliseks teha (Krootusele lava
juurde)

3

Apteek

1

Krootuse rulapark

2

Krootuse Orupedastiku tee asfalteerimine

1

Piirkonna turismi elavdamine

2

Vanade majade kasutusele võtmine või lammutamine

1

Saverna- Valgjärve kergliiklustee

2

Noortele tööd ja kortereid

1

Internetiga ikaldus, valguskaablit pole võimalik saada

2

Tuule- ja päikeseenergia kasutamine asutuste kulude optimeerimiseks

1

Eakate hooldamise abistamine, seltsiliste leidmine, omastehoolduse
nõustamine

1

Sotsiaaltransport (eakatele vajalike asjade transport - riided, toit, puud,
mööbel, arsti juurde)

1

Arenduskohad: jätk

Valla juhtimine

Kultuur, sport, üritused

Elanike kaasamine, info levitamine, rohkem küsitlusi ja hääletusi

5

Lastele rohkem tegevusi

3

(Väike)ettevõtluse toetamine veel rohkem, töökohad

4

Koordineeritud spordivõimalused üle valla

2

Noorte motiveerimine kodukoha asjades kaasa rääkima

3

Rohkem vaba aja veetmise võimalusi noortele, tegevuspark

2

Kogukondade parem koostöö, infovahetus

3

Hommikuring ja üritused väikelastele

1

Terviseradu, puhke/treeningkohti rajada

1

Avatud juhtimine, koostöö ametkondadega, pädevad vallaametnikud
ja volikogu liikmed

2

Rohkem liikuvust täiskasvanutele

1

Noortega tegelemine väga tubli

1

Parem koostöö valla ja valla elanike vahel, kaasata mujal töötavaid
oma ala spetsialiste

2

Noorte perede toetamine ja soodustamine Kanepi valda elama
asumisel

2

Saverna külakeskuses külapidude, ürituste korraldamine

1

Loodus, heakord
Kanepi ümbruse metsad (puhkamiseks, sportimiseks, elumajade
lähedal) ei ole maha raiutud

Väiksema sissetulekuga perede abistamine

1

3

Toetuste andmisel vähem bürokraatiat

1

Ralli ära jätta

1

Kanepi kui nime turundus

1

Loodust hindavatele ja intelligentsetele inimestele korraldada
midagi ralli asemel

1

Valla lehte arendada

1

Kanepi kui Keskuse arendamine

1

Prügikast Saverna jalakäijate silla juurde (mida tühjendatakse)

1

Valla hea maine jätkuv levitamine, reklaam

1

Valgjärve mõisapargi korrastamine, rada ümber järve

1

Rohkem RMK lõkkekohti

1

Kodanikualgatuse suurem toetamine (külaseltsid, üritused)

1

Saverna jäätmejaama riidekonteiner

1

Lastele suunatud investeeringud

1

Prügi sorteerimise võimalus igas külas

1

Valla arendamisel tähelepanu kogu vallale mitte vaid keskused

1

Kanepi vald 2030: elukeskkond ja taristu
Kokkuvõte küsimusele “Milline võiks olla Kanepi vald aastal 2030?”

Elukeskkond, taristu

Elukeskkond, taristu

Kanepi on parim paik põlvest põlve (on haridust, tööd,
meditsiini, meelelahutust, sporti jne)

Parem bussiliiklus ja ühendus igas suunas

2

7

Majad on liitunud kaugküttega Kanepi alevis

2

Parim paik maal elamiseks

6

Alles on gümnaasium, tugev põhikool

2

Koht, kuhu noored pered tahavad tulla

4

Valgustatud kõnnitee Krootuselt Savernasse

1

Nagu toimiv väikelinn - tankla, spordihoone, toidupood,
kohvik

4

Rendiautod nagu linnades

1

Vallal võiks olla üürimaju/kortereid

1

Igas kodus internet, elektriauto laadija, päikesepaneelid jne

4

100% tolmuvabad teed

1

Uusi töökohti/ﬁrmasid

4

Kergliiklusteed (Krootuse-Ihamaru või Krootuse-Saverna,
Postiteel)

Noorte ettevõtlike elanike vald, iga teine IT sektoris
töötav, nõuded teede hoolduses jm

1

4

Lasteaed Krootusel

1

Mugav elukoht, head võimalused linnas tööl käimiseks

2

Bolt Food teenus, Michelini tärniga restoran,
vesilennukitega maandumise võimalus järvedel

1

Kanepi vald 2030: jätk

Valla juhtimine

Kultuur, sport, üritused
Lastesõbralikum, rohkem tegevusi lastele, mänguväljakuid,
huviringe, sportimisvõimalusi

7

Head sportimis ja kultuurielu võimalused igas vanuses,
Kanepi festivali jätkumine

5

Perekonnasõbralik, terveid eluviise toetav vald

2

Koostöös turismiasutustega ühine matka/kergteede
marsruut

1

Loodus, heakord
Roheline, hoitud keskkond, loodus ja metsad

7

Looduskaunis

2

Juurde on rajatud tähistatud ja hooldatavaid matkaradu

2

Eeskujuks rohepöördel, loobuda priiskavast ja loodust
reostavast Lõuna-Eesti rallist

1

Igas külas korralik külakeskus, park

1

Ralli korraldamisel arvestada kohalike elanike ja
maaomanikega

1

Kanepi vald peaks veelgi ilusamaks saama

1

Vanad hooned ja asutused korrastatud

1

Inimesesõbralik, valla kodanike vajadustest lähtuv

9

Innovaatiline, modernne (rohkemate võimalustega), jätkusuutlik

4

Kättesaadav igas valla nurgas, teenused igas valla nurgas

4

Ühtne ja aktiivne

4

Elanike arv tõuseb, rahvaarv üle 5000

3

Riigi keskmise või kõrgema sissetulekuga elanikkond

3

Aktiivseid elanikke kaasav

2

Toetama noori, et noored jääksid

2

Ilma korruptsioonita, usaldusväärne

2

Soodustab tootmist ja toetab kohalikke tootjaid

2

Vald, kus on kõik vajalik olemas

2

Haridust ja noorsootöö toetav

2

Silmapaistev, eriline, heade mõtete ja tegude paik

1

Kanepi valla ametnikud oma ala spetsialistid ning panustavad
kõikide valla

1

elanike ja piirkondade arengusse

1

Laienenud vald

1

Olemasolevat on hästi hoitud

1

Lehvib kanepilehega lipp

1

Muud küsimused ja ettepanekud
Valla juhtimine

Elukeskkond, taristu

Valla leht piirkondlik

1

Kanepi Kandi Kaup aktiivsem kasutamine

1

Iga kuu kokkuvõte, mis tehtud
elektroonilistes kanalites
Suurem rõhk inimesele, vähem betoonile

Kultuur, sport, üritused

Krootuse lava korda

1
1

Ajalugu rohkem esile tuua ja väärtustada,
rõhutada

Orupedastik korda

1

Suuremat poodi

1

Jõksi laululava uuendada

1

1

Saverna-Ihamaru tee olukord

1

Krootuse laululava juurde pingid

1

1

Kergliiklustee Saverna-Valgjärve

1

Avalikke sportimisvõimalusi juurde

1

Kergliiklustee Piigastesse

1

Kanepisse romuring

1

Toimiv vald, meeldib siin elada

1

Weizenbergi tn laiemaks, vähe ruumi
rattaga

Kanepi gümnaasiumi staadionile uus
kate

1

1

Tankla Kanepisse

1

Loodus, heakord
Pargis rohkem uusi puid ja lilli

1

Hoiame loodust, keskkonda, inimesi,
kultuuri

1

Joodikud poe juurest ära

1

