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Võnnu Lasteaktiivist sai Noorteaktiiv!

Noorteaktiiv täna ja praegu! Ainult Lauri on puudu
Foto: Marju Marga

Aasta algul alustas pärast lühikest puhkust taas tööd
Noorteaktiiv (uue aasta tulekuga arenesime meiegi –
Lasteaktiivist sai Noorteaktiiv). Algavaks aastaks oleme
plaaninud juba palju uusi tegevusi, milles kaasame
pidevalt uusi inimesi ning ootame noori ühinema.
Oleme otsustanud, et see aasta tuleb huvitavam kui
eelmised. Lisaks ootame noorteaktiivi sünnipäevapidu,
sest meie tegutsemisest saab juba kaks aastat. Oleme nii
kaua vastu pidanud tänu kultuurimaja toetusele ja meie

toredale juhendajale Marjule. (Kindlasti toetame ka
omapoolselt KM tulevasel aastal.) Kõige lähemal olevad
sündmused on kohe ukse ees - Sõbrapäev ning Vastlad
on peagi käes ning meiegi valmistume nendeks.
Sõbrapäeval korraldame koolis Kalli-Ralli, mille võitjad
saavad tasuta samal õhtul toimuvale Sõbrapäeva
Diskole. Vastlapäeval otsustasime teha heategevusliku
vastlakukli müügi ning Võnnu Vastlamängudel 2013
jagame tasuta paksu hernesuppi ning mõnusat
soojendavat teed. Lisaks on tulemas veel maleturniir
Nipernaadi ja Eesti Vabariigi juubel, kus Noorteaktiiv
aitab samuti kultuurimaja. Tuleval aastal oleme kokku
plaaninud nelja diskot ja proovime ikka saada Võndu
oma DJ kooli. Lisaks sellele plaanivad meie
arvutihimulised poisid teha üht LAN-pidu. Suvel on
tulemas Kaera-Jaan, kus Noorteaktiiv on igakülgselt
abiks. Suve lõpuks on meil veel plaanis väike laagri
moodi üritus. Kindlasti lisandub meie kavasse kogu aeg
uusi üritusi. Kui olete asjast huvitatud, kontakteeruge
meie Noorteaktiiviga (www.vonnunoored.blogspot.com)
või küsi infot KM-lt (kultuur@vonnu.ee)
Kõike paremat soovides Noorteaktiiv
Henri Karmiste

Teeme maakonnaliinide sõiduplaanid paremaks
2014. aastaga koos lõpeb OÜ Tarbus leping Tartu maakonna bussiliinide
teenindamiseks. Tänavuse aasta teisel poolel plaanib maavalitsus välja
kuulutada hanke uue lepingu sõlmimiseks.
Hankedokumentide oluline osa on busside liinivõrk ja sõiduplaan. Soovime, et
need
vastaks
võimalikult
hästi
reisijate
vajadustele.
Uued
piletimüügisüsteemid on andnud head tagasisidet busside täituvuse kohta;
raskem on koguda teavet nende ühenduste kohta, mida pole, kuid mille järele
oleks nõudlus.
Hea tartumaalasest bussikasutaja, Tartu Maavalitsus ootab tagasisidet:
missugused liinid on Teie liikumiste ja toimetamiste jaoks kõige tähtsamad?
Kus on puudujääke ja arenguruumi?
Oma mõtetest võite teada anda kirjaga (Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010) või
e-kirjaga (mv@tartumaa.ee). Kasutada võib ka ankeeti, mille leiate
maavalitsuse veebilehelt tartu.maavalitsus.ee. Ootame teie ettepanekuid!

Nutitelefoni omanikud saavad QRkoodi abiga otse bussiküsitluse
veebilehele
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Hea vallarahvas!
Alanud 2013 aasta on täie hooga käima lükatud.
Majanduses on olnud viimastel aastatel keerulised ja
rasked ajad. Kindlasti on see mõjutanud meie kõigi eluolu. Pingsamalt oleme pidanud arvestama oma
majanduslike võimalustega, loobuma ehk mõnegi oma
soovi täitumisest.
Selle aasta prioriteediks on planeeritud Võnnu lasteaia
lamekatuse
soojustamine
ja
rekonstrueerimine.
Ehitustööde peamiseks eesmärgiks on hoida kokku
kütteenergia kulusid. Samuti muutub paremaks
siseruumide olukord ja siseruumide kliima, mida mingil
määral on rikkunud läbi lagede valgunud sadeveed. Tööde
teostamiseks on olemas ehitusprojekt ja on läbi viidud
ehitushange ning välja selgitatud ehitustööde ettevõtja.
Osaliselt loodame ehitustöid rahastada projektirahadega
(esitatud taotlus EAS’le), suurema osa peame aga katma
valla eelarveliste vahenditega. Mõneti sarnase tegevuse
tulemusena tahaks positiivselt ära märkida, et tänu
soojustamisele ja automaatsele soojusreguleerimisele on
tunduvalt vähenenud Võnnu Keskkooli küttekulud.
Teine oluline projekt on Võnnu aleviku geodeetilise
alusplaani koostamine ning vee- ja kanalisatsioonitrasside
projekteerimine. Projekteerimistööd lähevad maksma
20000 €, millest KIK’i toetusvahendid moodustavad
17000 € ja omaosalus on 3000 €. Siinkohal palun
maaomanikel mõistvat suhtumist projekteerimistöödesse.
Et hilisemal perioodil oleks trasside ehitustööde
maksumus
võimalikult
vähemkulukam,
tuleb
trassikoridorid paigutada eriti otstarbekalt. Iga lisameeter
on märkimisväärne kulu. Suvel kuulutame välja trasside
ehitushanke, et alustada juba 2014 majandusaastal
rekonstrueerimistöödega.
Eelpool
nimetatud
kommunikatsioonide projekteerimisel arvestame ka

Tartu Ärinõuandla jätkab ettevõtlusnõustamisega
Peipsimaal
Möödunud on üks aasta Ärinõuandla projekti 'Peipsimaa
ettevõtluskonsultant' algusest. Selle aja jooksul on seitsme
Peipsi-äärse valla ettevõtjate ja ettevõtlushuviga inimeste
jaoks läbi viidud kuus koolitust kokku 86 osalejale.
Huvipakkuvamad olid turunduse ja tootearenduse
koolitused. Nõustatud on rohkem kui 20 inimest,
sealhulgas seitset tegutsevat ettevõtjat oma äri arendamise
alal.
Kõige rohkem nõustamisi toimus ettevõtte asutamise,
maksude ja toetusvõimaluste teemal, tõhus oli abi
äriplaanide
koostamisel
ning
toetustaotluste
ettevalmistamisel. Rõõmu valmistas kolme Ärinõuandla
toel
esitatud
projekti
rahastamine
töötukassa
ettevõtlustoetusega.
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soojustrasside võimaliku paiknemisega (2013 aastal
koostatakse soojustrasside eelprojekt).
Möödunud aastal saime tänu EAS’i ja muinsuskaitse
toetusele taastada G. Suitsu (Sõõro koolimaja)
majamuuseumi
vundamendi,
katuse
ja
seinakonstruktsiooid. Sellel aastal on plaanis samade
toetusfondide vahenditega renoveerida uksed ja aknad,
taastada põrandad, laed ja seinad, ehitada uued
küttekolded
ja
installeerida
uus
siseruumide
elektrisüsteem.
Eelpool nimetatud investeeringud on olulised, et meile
säiliks elumugavused ja võimalused edaspidiseks valla
arenguks.
Oluliseks pean sellel aastal ka valla arengukava ja Võnnu
aleviku ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni arengukava
uuendamist, mis on avalik protsess, kus Teie kõikide
ettepanekud on olulise väärtusega.
Sellel aastal on planeeritud eeltööd soojustrasside ja uue
katlamaja projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike
mahtude
ja
tegevuste
väljaselgitamiseks
ning
hindamiseks.
Jah, paneb kiruma, et kõik läheb kallimaks, kogu elu-olu
segasemaks, ei saa aru kelle on õigus, kellel vale jutt. See
on poliitika. Arvame, et kes on Toompeal pukis need on
halvad ja need kes kritiseerivad on head. Tont seda teab.
Ma soovin, et jumal või kes iganes annaks vallarahvale
mõista, et toimetamised vallamajas on ikka suunatud
nende abistamiseks, mitte kiusamiseks. Soovin
suusaradadele paksu lund. Soovin Võnnu valla
hallatavatele teedele vähe lund. Soovin Teile, hea
vallarahvas, et jätkuks ikka jõudu, tahtmist ja tervist oma
hobidega tegeleda ja üldse igapäevaelus hakkama saada
29.01.2013
Tõnu Muru,vallavanem
Peipsimaa ettevõtluskonsultandi projekt jätkub selle aasta
juunini. Seni on Peipsimaa ettevõtjatel ja alustamise
sooviga inimestel hea võimalus kutsuda Ärinõuandla
ettevõtluskonsultant Tiiu Toots kohale ja koos temaga oma
ettevõtte alustamise või arendamise plaanid läbi mõelda.
Maapiirkonna ettevõtjate jaoks on 2013.aastal olemas ja
tulemas rahalise toetuse võimalusi nii läbi EAS-i, Leaderprogrammi kui PRIA maaelu toetusmeetmete. Äriplaanide
läbimõtlemisel ja kavandatud investeeringuteks parimate
rahastusvõimaluste leidmisel saab kogemustega konsultant
aidata.
Huvi korral küsige julgesti tel.7 366 305 , 52 16930 või
võtke meili teel ühendust tiiu.toots@tartu.bas.ee .
Projekti toetab Peipsiveere programm.
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Võnnu valla 2012.a eelarve täitmine

Klassifikaatori nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksud
Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Laekumised haridusasutustelt
Laekumised kultuuriasutuste
maj.tegevusest
Elamu-ja kommunaaltegevuse tulud
Üüri- ja renditulud
Muu müük
Toetused
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks
Muud tulud
Tulud varadelt
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE KULUD
Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Korrakaitse
Päästeteenused
Majandus
Maakorraldus
Elektrienergia
Maanteetransport
Majanduse haldus
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Haljastus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tänavavalgustus
Kalmistud
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused
Vaba aeg ja kultuur
Sporditegevus
Noorsootöö
Vaba aja üritused
Võnnu Raamatukogu
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Esialgne eelarve

Lõplik eelarve

Eelarve täitmine

Eelarve täitmise
%

402 000
340 000
62 000
121 600
1 600
105 000

415 000
362 000
53 000
127 200
2 100
110 000

412 274
360 303
51 971
133 966
2 020
116 530

99,34
99,53
98,05
105,32
96,19
105,94

2 000
11 000
1 000
1 000
485 072

2 000
11 000
1 300
800
662 566

2 345
11 000
1 230
841
664 127

117,25
100,00
94,62
105,13
100,24

46 712

219 939

221 500

100,71

438 360
1 600
800
800
1 010 272

442 627
1 450
650
800
1 206 216

442 627
1 435
658
777
1 211 802

100,00
98,97
101,23
97,13
100,46

117 895
3 590
103 450
6 400
4 455
400
400
0
66 532
6 020
0
46 402
14 110
9 730
3 000
6 730
19 400
1 900
17 500
400
400
64 995
2 200
1 000
3 430

108 612
3 590
95 490
5 042
4 490
3 030
250
2 780
223 852
5 378
158 314
46 950
13 210
8 240
1 900
6 340
20 460
2 800
17 660
400
400
61 887
2 630
800
3 722

103 109
3 575
95 058
0
4 476
3 025
232
2 793
224 356
5 229
158 314
47 891
12 922
8 156
1 893
6 263
20 170
2 681
17 489
400
400
60 337
2 564
712
3 635

94,93
99,58
99,55
0
99,7
99,83
92,88
100,45
100,23
97,23
100,00
102,00
97,82
98,98
99,63
98,79
98,58
95,76
99,03
100,00
100,00
97,50
97,50
89,00
97,68

13 145

12 465

12 210

97,96
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Lääniste Raamatukogu
Võnnu Kultuurimaja
Seltsitegevus
Haridus
Võnnu Lasteaed Värvuke
Võnnu Keskkool
Õpilasveo eriliinid
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande
asutused
Sotsiaalhoolekande teenused puuetega
inimestele
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Sotsiaalhoolekande teenused eakatele
Sotsiaalhoolekande teenused
perekondadele ja lastele
Eluasemeteenused sotsiaalsetele
riskirühmadele
Riiklik toimetulekutoetus
Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste
haldamine
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
INVESTEERMISTEGEVUS
Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine
G.Suitsu majamuuseumi väljaarendamise I
etapp
Koolihoone ja võimla soojustus
Soojaarvestisüsteemi väljaarendus
Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine
Toetus EELK Võnnu Jakobi kogudusele
Võnnu Huvikeskuse kööginurga teostuse
omaosalus
Põhivara soetus tegevusalade järgi
Vallavalitsus
Ruumide remont
Auto liisimine
Päästeteenused
Hoone küttereguleersõlmede ehitamine
Elamu-ja kommunaalmajandus
Soojavahetite paigaldus kortermajadele
Soojatrassi remont
Võnnu aleviku geodeetiline alusplaan
Katlamaja soojaarvesti väljaehitamine
Sporditegevus
Staadioni omaosalus
Võnnu Raamatukogu
Ruumide remont
Muuseumid
G.Suitsu majamuuseumi väljaarendamise I
etapp
Võnnu lasteaed Värvuke
Katuse remondi omaosalus
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4 045
38 975
2 200
658 465
185 780
455 685
17 000
94 370

4 095
39 875
-1 700
654 458
183 060
455 398
16 000
79 678

3 875
39 060
-1 719
637 717
179 212
443 248
15 257
74 595

94,64
97,96
101,1
97,44
97,90
97,33
95,36
93,62

16 000

12 000

12 395

103,29

8 470
16 500
8 000

7 875
13 000
7 350

7 538
12 825
7 164

95,72
98,65
97,47

10 755

8 900

8 002

89,91

850
22 950

1 000
18 403

783
14 952

78,27
81,25

10 845
1 032 187

11 150
1 160 617

10 936
1 131 867

98,08
97,52

15 086

312 734

312 734

100,00

15 086
0
0

14 919
293 815
4 000

14 919
293 815
4 000

100,00
100,00
100,00

-1 640
-1 000

-1 000
-1 000

-1 000
-1 000

100,00
100,00

-640
-100 295
-3 500
-3 500
0
0
0
-32 060
-15 000
-10 060
-7 000
0
-10 000
-10 000
0

0
-399 830
-19 400
-3 550
-15 850
-2 640
-2 640
-37 120
-23 060
-10 060
0
-4 000
0
0
-3 000

0
-399 739
-19 400
-3 550
-15 850
-2 640
-2 640
-37 118
-23 058
-10 060
0
-4 000
0
0
-2 958

100,00
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,60

0
-23 335

-3 000
-23 205

-2 958
-23 205

98,60
100,00

-23 335
-25 000
-25 000

-23 205
-4 710
-1 800

-23 205
-4 662
-1 752

100,00
98,98
97,33
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Õue atraktsioonid
Võnnu Keskkool
Koolihoone ja võimla soojustus
Soojasõlm
Infotehnoloogia soetus
Põhivara müük
Finantstulud
Finantskulud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste suurenemine
Kohustuste vähenemine
FINANTSEERIMISTEGEVUS
KOKKU
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

5
0
-6 400
-6 400
0
0
0
0
4 378
-91 227

-2 910
-309 755
-293 815
-12 440
-3 500
7 310
150
-3 200
-83 836

-2 910
-309 756
-293 815
-12 441
-3 550
7 310
130
-3 170
-83 735

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,67
99,06
99,88

40 000
-41 055

11 850
-41 500

11 851
-42 193

100,00
101,67

-1 055

-29 650

-30 342

102,33

-114 197

-67 887

-34 142

-114 197

2012.a jooksul võeti vastu kaks lisaeelarvet, millega
suurendati eelarve tegevustulusid kokku 195944 € võrra,
sellest 158314 € oli projektitoetus hajaasustuse
elektriprogrammile. Aasta alguses vastu võetud eelarves
oli tulumaksu prognoos konservatiivne ja aasta jooksul
näitasid tulumaksu laekumised 5%-st kasvu, mille tõttu
lisaeelarvetega oletatavat laekumist suurendati. Tegelik
laekumine oli 99,5% eelarvest. Seoses probleemidega
maamaksu arvestuses muudeti lisaeelarvetega maamaksu
laekumist, mida laekus 98% eelarves plaanitust. Võrreldes
eelarvega olid 5,3% suuremad kaupade ja teenuste müügist
saadud summad. Aasta lõpul laekus eelmiste aastate eest
tasumata õpilaskohamaksu ligi 5000 €, samuti laekus
rohkem kultuurimaja tulu. Toetused laekusid võrreldes
eelarvega 100,2%-selt, muud tulud 99 %-selt.
Eelarve tegevuskulusid suurendati aasta jooksul 128430 €
võrra, sellest 158314 € oli hajaasustuse elektriprogrammi
summa, seega kokkuvõttes vähenes eelarve 29884 € võrra.
Aasta kestel lisati juurde päästeteenuste rida, sest maikuus
lõpetas Päästeamet tuletõrjehoone rentimise. Negatiivne on
seltsitegevuse rida, sest MTÜ SK Liikumisvabadus kandis
tagasi eelmisel aastal saadud toetuse. Lisaeelarvega
vähenesid sotsiaalse kaitse summad 14692 € võrra, sest
vähenes inimeste arv hoolekandeasutustes, kelle eest tasus
vald. Vähenes ka toimetuleku saajate arv. Tegevuskulude
eelarve täitmine oli 97,5%. Suuremad kõikumised (üle
10%) olid noorsootöö real, mille täitmine võrreldes
eelarvega oli 89,0%, riiklik toimetulekutoetus 81,2%,
eluaseme teenused sotsiaalsetel riskirühmadel 78,2%
(eelarves oli arvestatud detsembri kuludega, mille tasumine
toimus tegelikkuses 2013.a jaanuaris), sotsiaalhoolekande
teenused perekondadele ja lastele 89,9%, kus väiksemad
olid ranitsa- ja prilliklaaside toetuse väljamaksed ning
õppetoetused bussipiletite eest.
Investeerimistegevus teostati 99,9 %-selt. Aasta jooksul
lisandusid koolihoone ja võimla soojustuse ning
soojaarvestite süsteemi väljaarendamise summad nii

sihtfinantseerimise kui soetuse ridadele. Eelarves loobuti
Huvikeskuse kööginurga teostusest, samuti jäid
lisaeelarvetest välja staadioni ja lasteaia katuse remondi
projektid.
Lisaeelarvetega
lisati
tuletõrjehoone
küttereguleersõlmede ehitus, raamatukogu sanitaarruumide
remont, koolihoone soojasõlmede ehitus, sõiduauto
liisimine.
Lasteaia
õueatraktsioonid
ja
kooli
infotehnoloogia soetuse summad ületasid põhivaraks
arvestamise normi ja toodi inventari summadest üle
investeeringutesse. Aasta kestel otsustati müüki panna neli
kinnistut, nendest kahe müük enampakkumisel õnnestus.
Intressikulud vähenesid võrreldes esialgsega seoses
EURIBORI vähenemisega.
Aasta alguses planeeriti investeeringuteks võtta laenu
40000 €, kuid suurte projektide edasilükkumisega (lasteia
katus, staadion), sellest loobuti. Sõiduauto ostmiseks
sõlmiti liisingleping 11851 € ulatuses. Kohustused
vähenesid plaanipäraselt.
Et tegevustulusid laekus rohkem (5586 €) ja tegevuskulud
olid väiksemad (28750 €) võrreldes eelarvega, siis
kassajääk vähenes planeeritust ligi 33000 € vähem.
Võib tõdeda, et 2012.aasta oli Võnnu valla jaoks küllalt
edukas, sest suudeti teostada investeeringuid ligi 400000 €
eest ja selleks saadi projektitoetusi üle 300000 €.
Aive Piirsoo, pearaamatupidaja
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Muljeid Jääaja Keskusest
10. juulil avati Tartumaal Jääaja Keskus, mis on tänaseks
saanud väga populaarseks nii eestlaste kui ka välismaalaste
seas. Tegemist on turismiobjektiga, kus jääaja
mõtestamine on ühendatud meelelahutusega. Noorte
meedialaagris „Ole võti kultuurilukku“ olles käisime
inspiratsiooni kogumas just selles muuseumis.

turismimagnet - suur emamammut Voorika koos väikese
poja Äkseliga. Emamammuti suurust ei tasuks siiski
tõsiselt võtta, sest suursugususe lisamiseks on sel
mammutil kogukust terve suure isamammuti jagu. Lisaks
saab näha koopalõvi ja ürghirve, kelle silmad nägid igal
juhul väga elutruud välja.
Keskus on jagatud kolmele korrusele, kokku ligikaudu
2200 m² näitusepinda. Esimesele korrusele on ära
mahutatud eespool mainitud näidisloomad. Teisel korrusel
saab eestlane tunda veidi rohkem äratundmisrõõmu, leides
klaasseinte tagant nii mõnegi Eesti metsades elava looma
kuju. Kolmanda korruse peateema on kliima ning inimese
roll selle muutustes.

Foto: http://www.jaaaeg.ee/fotod

Meile antud 45 minuti jooksul said kõik kolm korrust läbi
käidud-vaadatud-uudistatud. Süvenemiseks on kindlasti
rohkem aega vaja, kuid inspiratsiooni me saime. Üks mu
tuttav ütles muusemi kohta nii: „Üldpildi saab kätte poole
tunniga, kuid aega võib seal veeta mitu tundi, kuna
süvenemist nõudvat infot on palju.“ Seega – neile, kes pole
muuseumi siiani külastanud, soovitan võtta aega ja seda
siiski teha, sest aeg-ajalt on mõnus tulla välja argirutiinist
ja miks siis mitte minna mõtetega jääaega.

Enamikku meist üllatas keskuse asukoht. Ometi kord
midagi uut ja omapärast ning seda ei üritatudki Tallinnasse
või selle ümbrusse pressida. Kuidas siis nii? Valikut
mõjutas asjaolu, et Äksi asub Vooremaal, mille
maastikuvorme on jääaeg ulatuslikult kujundanud.
Muuseumisse sisse astudes hämmastab esmalt keskuse nn

Lühiülevaade õiguskorrast Võnnu vallas 2012 a.
2012 aasta jooksul on toime pandud Võnnu vallas 18 kuritegu
(2011.a 24 kuritegu) neist 14 juhul (2011.a 8 juhul ) oli tegemist
vargusega. Vargused on toime pandud põhiliselt tühjana seisnud
maakodudest ja suvemajadest. Heameel on tõdeda, et 2012.a ei
pandud Võnnu vallas toime ühtegi kehalist väärkohtlemist (2011.a 5
juhtu), rasket tervisekahjustuse tekitamist ega mootorsõiduki
juhtimist joobeseisundis, mille eest on ette nähtud kriminaalkaristus
(2011.a 4 juhtu). 2012.a ei toimunud Võnnu vallas ühtegi
inimkannatanuga liiklusõnnetust ega joobes juhi poolt põhjustatud
liiklusõnnetust, samuti ei pandud alaealiste poolt toime ühtegi
kuritegu (2011.a 1 kuritegu).
Väärtegusid registreeriti 2012 aasta jooksul Võnnu valla
territooriumil kokku 42 (2011.a 55), neist, 31 juhul
(2011.a 34 juhul) oli tegemist liiklusalaste rikkumistega.
Karistusseadustiku järgi kvalifitseeritavaid väärtegusid pandi toime
5 juhul (2011.a 13 juhul) ja alkoholiseaduse rikkumisi 1 juhul
(2011.a samuti 1 juhul). Väärtegudest oli enam lubatud sõidukiiruse
ületajaid 11 korral, mootorsõiduki juhtimine alkoholi piirmäära
ületanud sõidukijuhi poolt 5 korral, juhtimisõiguseta sõidukijuhte 4
korral ja avaliku korra rikkumisis 3 korral.
Piirkonnapolitseinik Harras Tiisler

Kelly Uluots,
Võnnu Keskkooli õpilane

Võnnu, Mäksa ja Meeksi valla
jäätmeveo hankele laekus kaks
pakkumist
Võnnu valla korraldatud kolme valla ühise
jäätmeveo
riigihankele
laekus
kaks
pakkumist. Jäätmeveoteenuse osutamise
riigihankele
tegid
pakkumise
Eesti
Keskkonnateenused AS ja Ragn-Sells AS.
Soodsaima pakkumise teinud ettevõttega
sõlmitakse leping järgnevaks neljaks aastaks.
Korraldatud jäätmevedu Võnnu vallas
rakendub
eeldatavasti
juuni
algul,
esmateavitused jäätmeveo kohta saadetakse
kõikidele elanikele enne jäätmeveo algust.
Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri ja Võnnu
valla korraldatud jäätmeveo kord on leitav
kodulehel www.vonnu.ee.
Info tel: 7 301 465
Helbe Peiker

Võnnu valla infoleht
Võnnu Kultuurimaja loob oma kultuuriklubi!
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Alates 5.veebruarist 2013 on avatud ja pidevas loomises Võnnu kultuuriklubi. Kultuuriklubi on Võnnu
Kultuurimaja üritustest, tegemistest, ringidest, jne huvitatud inimeste kontaktgrupp, kes soovivad saada
personaalset infot oma e-posti või sms-na. Kultuuriklubi liikmed saavad detailsema ja huvitavama info kui
plakatitel või isegi KuLTuuribloGis. Kultuuriklubi liikmetele pakume sooduspileteid meie üritustele,
korraldame üllatusi ja kutsetega sündmusi. Võnnu kultuuriklubi liikmeks saab vähemalt 18 aastane
inimene, rohkem tingimusi vaata VõNNu KuLTuuribloGist – Võnnu kultuuriklubi.
Kultuuriklubi liikmeks saab kultuurimajas registreerudes või elektrooniliselt, saates
kirja kultuur@vonnu.ee. Kõigi kuni 11.03.2013 kultuuriklubi liikmeks astunute
vahel loositakse välja kaks priipääset kahele 16. märtsil toimuvale tantsupeole
Mait Maltisega. Võitjate nimed avaldatakse 11.03.2013 VõNNu KuLTuuribloGis.
www.vonnu.ee-VõNNu KuLTuuribloGi; rohkem infot jagab telefon 52 57 058, mis on
kultuurimaja juhataja Marju Marga taskus või küsi e-posti aadressilt kultuur@vonnu.ee.

Võnnu Kultuurimaja juhatajat tunnustati :
*kui Noortevaldkonna aasta koolitaja 2012 nominenti. Tunnustus tuli tänu noorte ettevõtlikkuse
projekti „Olen vedur, mitte pidur!“ koolitustegevuse eest.
* Tartu maavanema tänukiri, välja antud 16.jaanuar 2012 Marju Margale, kui Tartumaa
kultuuritraditsioonide kandja. Tunnustus tuli eelkõige Võnnu valla suursündmuse Kaera-Jaani
Võistu- ja Teatetantsimise korraldamise eest.

Noorteteater paneb uue hooga
Vahepeal oli nüüd väike aeg, mil noorteteater hääbus. Jah, kahjuks. Sest Virve ja Margit ja Tammoja poisid, Janis, ….
neid oli palju – on aga suureks kasvanud ja lendama õppinud või siis vähemalt lennuringide laiust suurendanud. Ja ma
tunnen neist väga puudust. Aitäh Teil kõigile, sellele esimesele satsile noorteaktiivile ja –teatrile, kes Te Võnnu
kultuurimajas 2010-2012 tegijad olite. Te tegite vastse
kultuurimaja juhatajaks saanud Marju olemise ja tegutsemise
mõtte palju suuremaks. Ootan Teid alati tagasi kultuurimajja
tegudele või külastama. Oleks ka hea kuulda, kuidas Teil
läheb ja mida teete!
Aga ….., iial pole tühja kohta. Tallud muru ära ja vaatad
seda maatükki ning arvad, et ei iial kasva sinna midagi …
aga kasvab. Ja nii haljendab ka Võnnus jälle noorteteater.
Mul on hea meel, sest olen käinud vahepeal paljudel
koolitustel ja ikka tahad oma õpitut edasi anda. Mis neist
Ingo Normetitest, Ain Mäeotsadest ja Robert Annustest ikka
kuulata, kui tuled koju ja kellegagi mängida pole?!?
Noorteteater tegutseb nüüd 6.-10.klassi õpilastega. Eesmärk
on anda draamaõppe aluseid: loovuse arendamine, julgus,
eneseväljendus, hääl ja kõne, oma keha ja lavapartneri
tunnetus. Draamaõpe teeb noore enesekindlamaks, ta oskab oma ideid esitada. Kui noor inimene on loovam, on ta
paindlikum muutuvate oludega kohanema. Kuid selleks tuleb vaeva näha, ringis osaleda ja tööd teha ning see on ka üks
suuremaid oskusi, mida õpetan draamaõppe ringi tegevuste läbi - töö. Meie mõte on noorteteatriga harjutada draamaõppe
ülesandeid ja ennast arendada ning käija vaatamas teisi – kooliteatrite festivalil näiteks. Järgmisel aasta võiksime aga juba
seal osaleda! Unistused peavad ju olema ja seepärast noored – unistage, unistage suurelt aga tehke ka tööd nende unistuste
täitumise nimel.
Uued liitujad teretulnud, vaata www.vonnunoored.blogspot.com – noorteteater.
Marju Marga, kultuurimaja noorteteatri juhendaja

KULTUURIKALENDER
Veebruar
12.02 Võnnu vastlad 2013 (kultuurimaja)
14.02 Noorteaktiiv korraldab
Sõbrapäeva: KALLIRALLI
14.02 Sõbrapäeva koolinoortedisko (Noorteaktiiv)
24.02 Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva tähistamine
27.02 Külas teater Nipitiri etendusega „Kapsamamma
võluaed“ kell 11.15, pilet 1.70 eur.

Märts
15.03
16.03
21.03
25.03

Võnnu keskkool toob lavale külalised Rootsist
Tantsupidu. Mikko ja Mait Maltis
Noorteaktiivi sünnipäev, mis jätkub filmiööga
Paastumaarjapäev koostöös Lootvina
Külakeskusega.

Rohkem infot leiad www.vonnukultuur.blogspot.com

Võnnu valla infoleht
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Tähtis ei olegi aastate koorem, tähtis on hing- ja see jäägu
nooreks! Tähtis ei olegi aastate lend, tähtis, et reipana
tunneksid end!

Õnnitleme!
85
Maria Svintsova
Kalju Kesperi
80
Roomelt Tennokese
Ivan Ivaśtśenko
Silvi Saimre
75
Vello Vainura
Heino Lomp
70
Ella Hansen
Vello Metusal
65
Leopold Lepikov
Bille Burmeister
Anne- Liis Jääger

Võnnu vallavalitsus tänab heategevusliku projekti
eestvedajat Evelin Muttik´ut ja Bigbank AS töökat
kollektiivi, tänu kellele said Võnnu valla 10
vähekindlustatut lastega pere jõuluks kommipakid ja
riideabi.

Maailmas su jaoks palju uut
on ja imelist. Maailmal väga vaja
on last sinunimelist.
DAISI RÄMMAN
26.detsember 2012

Õnnitleme vanemaid!

Armilde Solnik
Salme Źukova
Enn Rodima
Valter Rästa
VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus aadress: Tartu 24 Võnnu või info@vonnu.ee

MÄLESTAME
10.02.1922- 23.12.2012
10.11.1940- 28.12.2012
06.12.1935- 23.01.2013
28.07.1926- 09.02.2013
Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu vallavalitsus

