
KARILATSI VALD

22. mail möödus 100. aastat Karilatsi valla

moodustamisest. Iseseisva omavalitsusena

eksisteeris Karilatsi vald 1920.-1939. a.

Käesolev näitus tutvustab, mis oli enne Karilatsi

valda, kuidas vallas elati ja mis sai pärast. 



100 AASTAT KARILATSI VALLA MOODUSTAMISEST

Varasemaid teateid Karilatsi kohta pärineb XVII sajandist 

mainides seal mõnda aega tegutsenud mõisat – Karlitz Mysa, 

1638. a.  XVIII sajandi keskel eraldati Vana-Koiolast Kähri riigi-

ehk kroonumõis (sks Heimadra), mille juurde kinnistati endise 

Kirumpää lossipiirkonna kroonumaadest Tännassilma küla ja 

eraldi paiknev Karilatsi piirkond (Eesti Kohanimeraamat, Eesti 

Keele Sihtasutus 2016). Kuni 1885. aastani koosnes Kähri

mõisavaldus kolmest eraldi asuvast lahustükist: 

KÄHRI, KARILATSI,      SÕRESTE. 



HEIMADRA / KÄHRI 

1915. a. vallavanem pani volikogule ette Võru kreisi 

talurahva asjade komisjoni ettepaneku, selle valla saksa 

keelne nimi „Heimadra” ümber muuta, temale üks uus 

vene nimi anda, ehk kui mitte seda, 

siis Eesti nimi vene lõpuga. 

Valla volikogu arutas 2. juuli 1915. a. (protokoll nr 10) 

istungil ja peale asja läbi arutamist nõustus ühel häälel 

(Karilatsi Vallavolikogu protokoll nr 10, 2. juuli 1915. a.).

Kähri vallamaja (1974. a.)

Kohtupeegel ehk kohtukull



Kõik valla nõumehed said kokku Kähri kohtumajas 24. 

aprillil 1874. a. kokku saanud ning arutati Sõreste osa 

eraldumist (EAA.3371.1.). 

13. november 1875. a.  panid valla nõumehed ette, 

paluda suurema kohtu luba, et Sõrreste kogukond 

Kähri kogukonnast eraldi saab võetud kõigi nende vilju, 

raha ja henge arvuga (EAA.3371.1.). 

1885. aastal eralduski vallast Sõreste osa, 

põhjenduseks, et Sõreste puhul oli tegemist 

pärusmõisaga, kuid Kähri oli kroonumõis. Kogu 

mõisaga seotud asjaajamine oli liiga erinev: Kähri vald 

on kroonu aga Sõreste pärisvald ja sellepärast ei lähe 

nende ameti talitused mõnes asjas mitte ühte ja mis 

sünnitab palju segadust (EAA.3371.1.1).

SÕRESTE ERALDUMINE 

Karilatsi vallavanema ja abivallavanema 

ametirahad 

(aastast 1866. a.)



KARILATSI

Peale magasiaida juurdeehituse 

valmimist Karilatsis, hakati hoones 

pidama vallakohtu istungeid ja aeg-ajalt 

ka vallanõukogu koosolekuid. Nii tuligi 

kõne alla vallakeskuse üleviimine 

Karilatsi. Kuid ikkagi kestsid vaidlused 

vallakeskuse asukoha ümber, kas see 

võiks asuda

KÄHRIS või KARILATSIS.

1879. a. ehitati Karilatsi magasiait

1880. a.  ehitati Kogukonna maja (hilisem valla- ja kohtumaja, vaestemaja).

Kähri/Karilatsi magasiait (1879. a.) ja 

vana valla- ja kohtumaja 

(hilisem vaestemaja).



Seadus nõudis kohtupidamiseks 

spetsiaalset kohtutuba, mille 

tunnuseks oli laual asetsev 

kohtupeegel ehk kohtukull. 

Kohtupeegel 

oli kas puidust või metallist 

valmistatud kolmnurkne

püstprisma, mille tahkudele oli 

kleebitud Peeter I kolm 

ukaasi käitumisjuhendiks 

kohtumõistjatele.

Kohtukull Karilatsi Vabaõhumuuseumis (koopia).



22. mail 1920. kogunesid Kähri vallamajja ühendatud Karilatsi ja Kähri valla 

vallanõukogu liikmed 

Väljavõte vallavolikogu protokollist/ Vallavolikogu protokollis on 

kirjas: «Ühel häälel mõlemate nõukogude poolt sai otsustatud: 

tänasest päevast peale tunnistatakse mõlemad vallad üksteisest 

lõplikult lahutatuteks ja saavad neile nimed määratud: 

I Kähri - Karilatsi jaoskond saab nimetuse  KARILATSI VALD

II Kähri - Tännasilma jaoskond saab nimetuse KÄHRI VALD. 

Tänasest päevast peale algavad Karilatsi ja Kähri vallad 

iseseisvalt ja lahutatult oma valdade omavalitsuste tegevust.“

KARILATSI VALD 1920-1939



Karilatsi Algkooli hoone pärast koolimaja 

ümberehitust 1926. (Albert Ivaski foto) 

Karilatsi õpetajate maja ehitamine 1926. a. Kool muudeti 6-klassiliseks 

algkooliks ja juurde oli vaja õpetajate eluruume.

Karilatsis oli koolimaja



Karilatsis oli vallamaja

Karilatsi vallamaja 1896.-1939.

Karilatsi vallavolikogu liikmed vallamaja ees



Karilatsi inimesed

Karilatsi valla ametnikud 1926. a. 

õpetajate maja avamisel

Karilatsi valla inimesed 

Karilatsi uue 

vallamaja trepil 

1930-ndad.

Pikaaegne 

vallavanem, 

seltsitegelane 

ja vesiveski 

omanik 

Jakob Vall

Karilatsi vallasekretär Rudolf Hallik oma pere ja 

sugulastega uue vallamaja juures



Karilatsis tegutsenud seltsid ja ühingud



Karilatsis oli elav seltsielu

Karilatsi valla laulukoor, esireas 

Karilatsi koolijuhataja Otto Torop

1927. a

Karilatsi Rahvaraamatukogu Selts „Edasi“ üldkoosolek 1927. a.

Karilatsi Rahvaraamatukogu 

Seltsi „Edasi 

raamatukoguhoidja 

Emeline Hallik



Karilatsi vald kuulus Põlva kihelkonda Võrumaal. Valla suurus oli 21,4 km2. 1922. 

a. rahvaloenduse andmeil oli Karilatsi vallas 730 elanikku, nendest mehi 359 ja 

naisi 371. Eesti keelt kõnelevaid elanikke oli 725 (mehi 357 ja naisi 368), 

venekeelseid üks (naine) ja muukeelseid neli (kaks meest ja kaks naist). 

Karilatsi valla külad:

HÄÄTARU, JUURIKU, KARILATSI, KAHRU, KELMI, KÕRRISTA, KINDSI, 

KOTI, PÕRSTE, PUNNAKU, VOOREPALU.

Karilatsi valla külad ja inimesed



Mis veel vallas toimus?

Karilatsi Kaitseliit 1927. a

Karilatsi valla ametnikud ja õpetajad 1927. a. 

1939. a. lõpetajad jõe ääres, 

taamal Karilatsi koolihooned. 

Teiste hulgas koolijuhataja 

D. Vainomäe.



Mis veel vallas toimus?

Karilatsi silla ehitamine 1934. a.

Karilatsi laadal Kuke poe lähedal 1932. a

Karilatsi kõrtsi rehealune Kuke poe juures,  selle 

juures toimusid 2 korda aastas laadad.



Karilatsi vald eksisteeris 1939.a.

Karilatsi viimane vallavolikogu ja Karilatsi viimane 

vallavanem Robert Vanatare  (1936-1939).



Lõunapoolne osa Karilatsist 

moodustas koos Valgjärve, 

Kiuma ja Kõllestega

KÕLLESTE valla Võrumaal. 

Mis sai edasi, kui Karilatsi valda enam ei olnud

KARILATSI VALD eksisteeris 1939. aastani. Vabariigi president K. Päts kirjutas 

vallapiiride muutmise seadusele alla 7. oktoobril 1938. a. (seadus jõustus 1. aprillil 

1939. a. ) (RT 1938: 776). 

Põhjapoolne osa Karilatsist moodustas koos 

Vastse-Kuuste, Kambja ja 

Vana-Kuustega

KIIDJÄRVE valla Tartumaal.

Valla nimetamisel Kiidjärveks lähtuti asjaolust, et 

1939. a. reformieelse vallakorralduse puhul 

asetsesid kõrvuti kaks sarnase nimega valda –

Vana-Kuuste ja Vastse-Kuuste, 

mis asjaajamise juures tekitas pidevalt segadusi. 



Endise Karilatsi valla territooriumi osas 

moodustati 1945. a. Kõlleste valla koosseisus 

HÄÄTARU külanõukogu keskusega Häätaru 

külas. 1950. a. Kõlleste vald likvideeriti ja 

Häätaru külanõukogu territoorium arvati Põlva 

rajooni koosseisu. 1962. a. nimetati Põlva 

rajooni Häätare külanõukogu ümber Ihamaru 

külanõukoguks.

Aastal 1991. a. nimetati Ihamaru külanõukogu 

ümber Kõlleste külanõukoguks

1954. a.  liideti Kiidjärve külanõukogu 

territoorium Vastse-Kuuste 

külanõukogu territooriumiga Põlva 

rajoonis ning arvati äsja moodustatud 

Põlva rajooni koosseisu. 

1. novembrist 1990. a. astus Vastse-

Kuuste vald omavalitsusliku 

haldusüksuse õigustesse



Endise Krootuse mõisa hoone. 

Siin asus V. Sassi Sovhoosi kontor (põles 1965), 

selle koha peale ehitati Kõlleste vallamaja

Karilatsi valla lõuna poolsest osast sai  Kõlleste vald…



Kõlleste vallamaja 2006. a

Kanepi vallamaja

…ja lõpuks Kanepi vald.

Kõlleste valla külad seisuga 1. jaanuar 2017. a.

Palutaja, Tuulemäe, Karaski, Ihamaru, Krootuse, Piigaste, Karilatsi, Häätaru, Tõdu, Veski, 

Prangli, Voorepalu.



Karilatsi valla põhjapoolsest osast sai Vastse Kuuste vald

1. jaanuari 2017. a. seisuga paiknesid Vastse 

Kuuste valla territooriumil Vastse-Kuuste alevik 

ning järgmised külad: 

Karilatsi, Kiidjärve, Koorvere, Leevijõe, Logina, 

Lootvina, Padari, Valgemetsa ja Vooreküla külad.

Vastse-Kuuste vallamaja 2008. a.



2020. A. ON ENDISE KARILATSI VALLA TERRITOORIUM 

JÄTKUVALT JAGATUD KAHE VALLA VAHEL. 

LÕUNAPOOLNE OSA KUULUB 

KANEPI VALDA
JA PÕHJAPOOLNE OSA 

PÕLVA VALDA. 



TÄNAN VAATAMAST !


