Võnnu valla infoleht
nr 1 (91) märts 2017.a
Võnnu, Mäksa ja Haaslava vallad ühinevad Kastre vallaks
Alates 1. juulist 2016 kehtib
Eestis
Haldusreformi
seadus, milles on öeldud, et
kohaliku
omavalitsuse
suuruse alampiir on 5000
elanikku. Nii peab Võnnu
vald leivad ühte kappi
panema Haaslava ja Mäksa
valdadega. Uues tekkivas
omavalitsuses on ümmarguselt
5100
elanikku.
Volikogud tegid liitumisotsused 22. detsembril 2016
ja 12. jaanuari 2017
määrusega nr 8 kinnitas
Vabariigi Valitsus meie
valdade ühinemise. Uus
vald saab alguse ehk siis ühinemine jõustub selle aasta oktoobris
toimuvate Vallavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise
päeval.
Võnnu vald on viimastel aastatel jõudsasti arenenud ja seni
oleme kenasti hakkama saanud, küllap saaksime ka edaspidi,
kuid pole põhjust kahelda, koos saame paremini hakkama.
Muidugi oleks uus vald võinud olla veelgi suurem, kaasates ka
Meeksi, Ahja, Luunja ja Vastse-Kuuste, aga saime liituda siiski
ainult nendega, kellega koos 5000 elaniku piiri ületame, kes olid
valmis ise läbirääkimisteks laua taha tulema ja nõus ka meid ning
teisi laua taga nägema.
Võnnus saab olema valla teeninduspunkt
Keskseks vallamajaks jääb tänane Haaslava vallamaja
Kurepalus, mis asub kõige suurema asustustihedusega piirkonnas
ja niikuinii teenindab suurimat osa uue valla elanikest. Võnnu
vallamajasse jääb valla teeninduspunkt, kus elanikud saavad
valdava osa omavalitsust puudutavatest asjatoimetustest aetud.
Sotsiaaltöö spetsialist jääb siia põhiajaga, teised elanike poolt
sagedamini külastatavad ametnikud käivad siia vajadusel
kindlatel vastuvõtuaegadel. Lisaks luuakse Võndu uus
põhikohaga ametikoht elanikke teenindavale töötajale, kes
hoolitseb, et kõik pöördumised saaks ära kuulatud, valla
teeninduspunkti toodud või seal koostada aidatud paberid jõuaks
kiiresti õige ametniku lauale ja tagasi. Meie vallaga liituvad
sealsete elanike soovil ka Meeksi valla Järvselja ja Rõka külad,
keda samuti hakkab teenindama Võnnus asuv teeninduspunkt.
Nimi tekitas poleemikat
Nii valdade ühinemine kui uue valla nime valik oli 4. ja 5.
detsembril 2016 rahvaküsitlusel kõigis kolmes vallas. Kõigis
kokku osales küsitlusel 391 inimest. Liitumist pooldati kõigis
valdades ülekaalukalt. Nime valikutena oli üles seatud KaguTartumaa vald ja Kastre vald. Võnnu kui kihelkonnanimena
piirkonda ühendava ainsa põlise nime rahvaküsitlusele üles
seadmisega ei nõustunud meie heade liitumispartnerite esindajad.
Küsitlusel osalenutest pooldas kolme valla peale kokku nime
Kastre vald 223 ja Kagu-Tartumaa vald 86 inimest, 82 küsitlusel

osalenut ei eelistanud neist
kumbagi.
Samas
esitati
rahvaalgatuse korras Võnnu
nime toetuseks mitmeid liitumislepingu
parandusttepanekuid
kõigist kolmest vallast kokku
537
inimese
allkirjadega.
Arusaadavalt viisime rahva
ettepanekud
ühinemisläbirääkimiste
juhtkomisjoni
ette, kus toimus nüüd juba lõplik
nime hääletamine ja osalenud 9
läbirääkijast (3 igast vallast)
pooldas 6 Võnnu nime kõrvale
jätmist. 173 inimese allkirjaga
oli esitatud ka ettepanek nimeks
võtta Kurepalu vald, mis samuti
hääletati välja. Seega läks ühinemislepingusse uue valla nimena
Kastre vald. Kui Võnnu esindajad ja volikogu oleks
ühinemislepingu kinnitamata jätnud, siis oleks me vabatahtlikust
liitumisest lihtsalt kõrvale jäänud ja samade valdadega liidetud
sundkorras ilma sõnaõiguse, teeninduspunkti ja riigi
liitumistoetuse kaasabil ehitatava kooli staadionita. Paraku ei
lähe elus kõik nii nagu mõistlik ja õige, ammugi kõik nii nagu
meie tahame. Olgu siis pealegi Kastre vald, meie oma vald saab
see ikkagi olema! Võnnu nimi jääb nii aleviku kui kihelkonna
nimena samuti alles! Suurt tunnustust ja tänu väärivad need
tublid inimesed, kes meie ajaloolise nime kestma jäämiseks
ettepanekuid tegid, allkirju kogusid ja andsid!
Valimised annavad arengusuuna
Kui elanikukeskne, lõimunud ja võimekas saab Kastre vald
olema, see sõltub juba uue valla volikogust ja vallavalitsusest.
Seega tuleneb meie kõigi valikutest 15. oktoobril toimuvatel uue
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Uue valla volikogus
saab olema 17 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas ja
samades valimisjaoskondades, st tänase Võnnu valla inimesed
saavad ikka hääletada internetis ja Võnnu vallamajas, aga nüüd
ka tänase Haaslava ja Mäksa alade inimeste poolt ning vastupidi.
Kuigi oli arutlusel tänaste valdade aladele omaette
valimisringkondade moodustamine, siis jäi see kõrvale. Seadus
võimaldab mitut valimisringkonda üle 50 000 elanikuga
omavalitsustele või erandkorras ka äsja ühinenud omavalitsustele
kaheks valimisperioodiks. Kuid varem liitunud valdade
kogemused ja ekspertide ühene soovitus oli uue valla sisemise
integratsiooni tagamiseks moodustada üks valimisringkond, sest
muidu kirjutatakse piirkondade rivaliteet ja meie-teie konflikt
juba algselt uue valla tegevusse sisse. Ei ole ju Hammaste,
Kriimani või Võõpste külade elanike tegelikel vajadustel ja
ootustel mingit põhimõttelist vahet. Kõik me ootame, et
ühinenud vald suudaks tagada parimal viisil kõik avalikud
teenused, seista inimeste elujärje paranemise ja kodukoha arengu
eest.
Urmas Paju, vallavolikogu esimees
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Võnnu aleviku kommunaalmajanduse
ümberkorraldamine
Võnnu Vallavolikogu 17.11.2016.a otsuse nr 39 „Konkursi
läbiviimine soojamajanduse korraldamiseks“ viidi läbi konkurss
Võnnu alevikus asuva sooja tootmise- ja jaotamise varade
rentniku leidmiseks. Konkursi tulemusel sõlmiti rendileping SW
Energia OÜ-ga 12 aastaks. SW Energia alustab katlamajaga
opereerimist Võnnu alevikus alates 01.06.2017. Uue lepingu
järgi tagatakse ööpäevaringne varustatavus sooja veega.
Planeeritud on katlamaja ümberehitusega alustada käesoleval
aastal, SW Energia OÜ on esitanud KIK´le sellekohase taotluse.
Toetusrahadega on kavas rajada esmalt uus hakkepuidu
katlamaja, samuti vajab uuendamist soojatorustik. Projekti
finantseeringu omaosaluse kannab rentnik, SW Energia OÜ.
Kuna ka toetusrahadega on investeeringud suured on
omavalitsuse eelarvest sellises mahus investeeringuid raske teha.

23.veebruari volikogu istungil otsustati esitada sooviavaldus ja
alustada läbirääkimisi valla astumiseks AS Emajõe Veevärk
aktsionäriks. Plaanide kohaselt alustab Võnnu vallas
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste pakkumist ja taristu
opereerimisega AS Emajõe Veevärk alates 01.06.2017.
AS Emajõe Veevärk on 22 omavalitsuse poolt loodud
organisatsioon. Võimeka vee-ettevõtte tegutsemisega piirkonnas
on tagatud varustuskindlus ning on
suurem võimekus
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni trasside ning puhastusseadmete
nõuetele vastavaks viimisele.
Vahetult enne operaatorite vahetust toimuvad kliendipäevad,
millest teavitatakse kliente eelnevalt teatistega ja info ilmub
Võnnu valla kodulehel.
Helbe Peiker, Võnnu Vallavalitsus

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Võnnu vallas
Maavanema tänukirjad said Viivika
Kook, Peep Puis, Igor Kask, Teana
Sobko, Ellen Suits ja Riina Gordejeva.
Valla tänukirjad said Tõnu Muru, Eha
Võso, Tanel Lepikov, Kertu Rünkorg,
Pilvi Luhaste, Erika Tiiman, Riina
Võikar, Iiri Sepping ja Helbe Peiker.

Võnnus tähistati vabariigi 99. aastapäeva 24. veebruaril.
Keskpäeval koguneti mälestushetkele Võnnu kirikusse ning
asetati pärjad ja küünlad Vabadussõja mälestusmärgi
jalamile. Sõna võtsid Võnnu, Mäksa ja Haaslava valdade
esindajad.
Kella 13.00 koguneti vabariigi aastapäeva kontsertaktusele
Võnnu kultuurimajja. Pidupäeva kõned pidasid vallavanem
Teet Helm ja volikogu esimees Urmas Paju. Kontserti
ilmestasid oma etteastetega kohalikud taidlejad. Aktusel
õnnitleti väikseid vallakodanike, kellele kingiti omanimeline
hõbelusikas ja raamat.
Aastapäeva aktusel tunnustati tänukirjadega kogukonna
aktiivseid inimesi.

Toimus loosimine. Kõigi Võnnu vallas
registreeritud isikute vahel loositi välja
kolm lisatoetust summas 200 eurot.
Loosikastis oli 1162 nimelist sedelit.
Õnnelikeks võitjateks osutusid Helin
Kitsing, Mati Suits ja Helmut Spaal.
Peep Puis ja Tõnu Muru loosimise läbiviimisel
Foto: K. Rüütli

SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu Kodu tegemistest
Möödunud on juba aasta, kui endine Võnnu haigla on
eksisteerinud SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu Koduna.
Heidame pilgu aastal 2016 Võnnu kodu tegemistele ja peame
rõõmuga tõdema, et üks tegus aasta on kaasa toonud palju
muudatusi.
Valmis söögituba, kus on võimalik toitlustada 26 elanikku. Avar
ruum leiab edukalt kasutust päevategevustes, kus eakad
harrastavad tooli-joogat, toimuvad vestlusringid ja tehakse
erinevaid käelisi tegevusi. Kõik külastajad saavad kohtuda oma
eakate sugulastega soojas ja hubases söögi-saalis, kus on hea
juttu ajada ja teed juua.
Hooldekodu juhtkond avaldab tänu Võnnu Vallavalitsusele, kelle
abiga
sai
rajatud eakate
majja
uus
kahekabiiniline
tualetttruum.Võnnu
kodus
sai
renoveeritud
kaks eakate
tuba ja lisaks
ehitati välja
uus
elanike
tuba,
tänu
Võnnu Kodu uus söögi-saal

millele suudab SA Härmalõng pakkuda Võnnu Kodus
üldhooldusteenust neljakümnele eakale inimesele.
Hooldekodu igapäevaellu on toodud rohkem rõõmu ja rahulolu
erinevate ürituste näol. Naistepäeval andis kontserdi ansambel
Häämiil koosseisus Kalle Vassila ja Raul Roosiväli ning
emadepäevakontseridil esines Kandlemees Sander.
Augustikuul korraldati eakatele ühiskülastus Jääajakeskusesse,
kus tutvuti erinevate eksponaatidega.
Suur tänu Reet Saksingule ja koolilastele, kes tõid detsembrikuul
hooldekodusse laste lauluhääle ja pillimängu. Jõulupeol jagas
kingitusi ehtne Jõuluvana koos musikaalse päkapikuga. Pidu
jätkus uues söögisaalis kringli ja teega, kus
eakad prouad tundsid ennast väga hästi ja ütlesid,“ Siin on nii
pidulik ja hubane, aitäh, et tõite meid restorani“.
Esimesel advendil üllatas perekond von Moller
eakaid
ponikülastusega, kõik said väikesele ja auväärses eas ponile pai
teha. Jagati piparkooke ja koduaia õunu.
Möödunud aasta oli SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu Kodus
muutuste ja teguderohke. Juhtkond tänab kõiki töötajaid, kes on
suutnud muudatustega kaasa minna ning tegutsenud ühtse
meeskonnana.
Artikli kirjutas: Evelyn v Moller
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LASTEAIA LOOD
Võnnu Lasteaed Värvuke tähistas 42. aastapäeva
Kui sa oled piripill,
nopi mütsile üks lill,
kanna seda mütsi peas
ja sa muutud jälle heaks.
Nii lugesid salmi Siilikeste rühma lapsed. 03.märtsil tähistasime
ühise peoga lasteaia sünnipäeva. Ettevalmistused algasid juba
eelmisel päeval. Sünnipäevaks oli vaja saal kaunistada ja
muffinid küpsetada. Üritus algas lasteaia lipu saali toomisega,
traditsiooniliselt laulsime lasteaia hümni. Nagu sünnipäevale
kohane, olid kõik uhketes riietes, istusime koos pidulauas,
mängisime ringmänge ja tantsisime diskot.
Alates sellest õppeaastast on Värvukese lasteaias neli rühma:
Oravakesed, Siilikesed, Lepatriinud ja Mesimummid. Uue rühma
nime aitas valida väike siil, kes kolis sügisel rõdu ääre alla
elama. Nii oligi rühma nimi olemas – Siilike. Lasteaias töötab 20
töötajat, kellest pooltel on eluaastaid vähem kui meie lasteaial
vanust. Rühmad töötavad uudsel 1+1+1 süsteemil, st õpetaja,
assistent ja õpetaja abi. Võnnu Vallavalitsuse toel sai sellel
sügisel lasteaed lisaks uuele rühmale ka uue kuue ja särab nüüd
nagu kevadine päike. Sama säravad on lapsed meie majas ja ka
töötajad.
Aime Murnek, Lepatriinude rühma õpetaja
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sinna kinni jäänud. Kuna sõiduk oli kõvasti deformeerunud, tuli
auto (VW Passat) lahti lõigata, et kannatanu kühvelraamile
paigaldada ja sõidukist välja tuua. Samuti demonstreeriti, kuidas
tuld kustutada ja mis juhtub, kui unustada rasvane pann tulele ja
siis sinna vett peale visata. Palju põnevust pakkus raadio teel
juhitava drooniga kõrgusest filmimine ja lastest 112
moodustamine. Tegevused olid vahvad ja mängulised, küll
väikeste viperustega, aga see käibki ju päriselu juurde.
Päev oli võimas ja meeldejääv. Vilkurite ja sireenide huilates
lahkusid meie päevakangelased, lapsed neid teepervel
lehvitustega tänulikult saatmas.
Elevust jagus tuppagi, sest külaliste kaasaantud teemakohased
meened ja maiustused ootasid jagamist. Lastel oli ühtäkki
selgeks saanud, kelleks nad suurena saada soovivad – ikka
politseinikuks ja "päästemeheks".
Suur-suur tänu Värvukese perelt teile, Anti Peiponen, Marek
Saarepera, Kaspar Vähk, Janek Villak, Feliks Paumets, Lennart
v. Moller, Kristo Kasepalu, Mart Tammoja.
Värvukese õpetaja Pilvi Luhaste

Vastlapäev
Lasteaias
on
selline
seltskond
koos,
et
oskavad
mängida
ja
lustida
ka
viimase
lumeraasuga.
28.
veebruari
hommikul
tutvusime
rühmades
vastlapäeva tavade ja
kommetega. Lapsed said
teada, et vastlapäeval
kammiti palju juukseid, lasti liugu, meisterdati vastlavurre ning
söödi vastlatoite. Kell kümme saadi maja taga kokku, direktor
Lenne tervitas osavõtjaid ja soovis kõigile pikka liugu. Lapsed
said viimase lumesiilu peal liugu lasta, hokikepiga litrit taga
ajada, täpsust visata ning seale pimedast peast saba taha sobitada.
Toimetamist jätkus, kuni tilkuvad kindad ja märjaks saanud
riided lapsed tuppa tagasi ajasid. Lõunasöögiks nauditi
vastlatoite – oasuppi ja vahukoorega vastlakukleid. Vaikse tunni
ajal oli magamistoast kuulda ainult nohinat, järelikult oli tegus
hommik.
Võnnu Lasteaia Värvuke õpetaja Reet

Võnnu lasteaed tähistas 10. veebruaril Euroopa 112
päeva
Euroopa 112 päeva tähistatakse Euroopa Liidus ametlikult
riikide vahel kokkulepitud päevana alates aastast 2009. Eestis on
112 päeva tähistamise eestvõtja olnud Häirekeskus ning
korraldanud hulgaliselt infopäevi ja üritusi. Meie 112 päeva
Võnnu lasteaias aitasid läbi viia kohalik Võnnu Vabatahtlik
Päästeselts ja Tartumaa konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik
Anti Peiponen. Kohale toimetati oma uhked autod koos põneva
varustusega. Lastel oli võimalus istuda politseiauto juhiistmel
ning uurida lähemalt teisi võimsaid masinaid. Päästeautodest olid
kohal Võnnu 32 Volvo (põhiauto), Võnnu 21 Sisu (paakauto) ja
tulekustutusauto maastikusuutlik Võnnu 31 Gaz66.
Päästjate poolt viidi läbi erinevad näidistegevused. Nägime,
kuidas saada raskeavariis osalenud sõidukist kätte juht, kes on

Foto drooniga filmitud lõigust (Marek Saarepera) monteeritud foto (Toomas
Burm).
Filmilõiku on võimalik näha Võnnu Vabatahtlike Päästeseltsi Facebooki lehel

EV aastapäeva tähistamine Värvukeses
23. veebruaril tähistasime Eestimaa sünnipäeva. Lapsed tulid sel
päeva lasteaeda pidulikes riietes, paljudel oli kaasas sini-mustvalge lipuke või muu Eesti sümbol. Õpetaja Heli oli ette
valmistanud piduliku kontsert-aktuse. Lepatriinude poisid tõid
saali nii Eesti kui ka Värvukese lipu ning seejärel laulsime
üheskoos hümni. Aktuse kavasse olid lisaks traditsioonilistele
lauludele-luuletustele põimitud toredad videolõigud sellest, mida
meie lapsed oma kodumaast arvavad. Lapsesuu ei valeta ja
targemaks saime kõik.
Kui päeva kõige pidulikum osa lõppes, marssisid meie saali kaks
täisvarustuses kaitseliitlast. Lastes tekitasid need laigulised
tegelased kohe elevust ja veidike aukartustki, sest nii mõnigi
„naaskel“ seisis rivis valvel sirgema seljaga kui mõni riiki teeniv
sõdur. Värvukestele näidati kaitseliitlaste varustust, alustades
saapaviksist ja niidist-nõelast kuni killuvesti ja kiivrini. Iga
eseme kohta räägiti, milleks miski vajalik on. Igaüks, kes soovis,
sai üht-teist ka selga või pähe proovida ning lapsed olid
üllatunud sellest, kui rasked mõned asjad on. Kõige põnevamaks
osaks kujunes kahe võistkonnaga teatejooks, mille käigus pidid
lapsed jooksma magamiskotini, selle sisse pugema, „magama
jääma“, pärast äratust tagasi kaaslasteni jooksma ja plaksuga
jooksukorra järgmisele üle andma. Teatejooks ei tahtnud kuidagi
lõppeda, sest need, kes olid korra juba magamiskotti pugenud,
tahtsid seda teha veel ja veel. Pärast teatejooksu said kõik
soovijad oma näole natuke „sõdurimeiki“ ja tegime koos
kaitseliitlastega ühispildi. Aitäh vahvatele kaitseliitlastele ja
loomulikult kõikidele värvukestele selle toreda ürituse eest!
Lenne Ojamets, lasteaia direktor
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Üks väike rõõm las olla igas päevas,
üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis, või killuke päikest taevas,
või sõna hea, mis muudab kauniks kõik!
Õnnitleme!
70
Õie Ivandi
15. veebruar
Ulrike-Sharlotte Keuffel 20. veebruar
Villem Paavel
15. märts
Johannes Villak
27. aprill
75
Tiiu Ainso
21. jaanuar
Endel Zirk
24. jaanuar
Iivi Lehtla
22. aprill
Hulda Rehelem
28.aprill
80
Maie Kärmas
1. aprill
85
Olivia Kenk
3. veebruar
Nikolai Braks
10.veebruar
Maailmas su jaoks palju uut ja imelist,
maailmas väga vaja on last sinunimelist!
Vastsündinud vallakodanikud!
Romer Sild
5.detsember 2016
Ats Joonas Jaanimets
28. detsember 2016
Õnnitleme vanemaid!
Võnnu Lasteaed Värvuke otsib oma meeskonda
MUUSIKAÕPETAJAT. Töökoormus 0,5
ametikohta, tööle asumise aeg märts/aprill 2017.
Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 22.03.2017.
e-mail: vonnulasteaed@gmail.com
Aadress: Tööstuse 2,
Võnnu, Võnnu vald,
Tartumaa, 62401
Täiendav info tel 5246298, Lenne Ojamets

MÄLESTAME
Raivo Lokk
Õie Just

01.01.1961- 02.12.2016
04.12.1923- 01.01.2017

VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus: Tartu tn 24 Võnnu alevik; toimetus@vonnu.ee

LÄHIAJAL KULTUURIRUUMIS TOIMUVAD ÜRITUSED
Märts
14.03. T kihelkondlik mälumäng Võnnus
23.03. N Kohtume külalisega – Marju Kõivupuu
Aprill
06.04. N Reinu rännuretked – klubi „Vänta aga” algusajad
11.04. T kihelkondlik mälumäng Võnnus
13.04. N Kohtumine külalisega – Emil Rutiku
23.04. P Jüriöö jooks ja veteranidepäeva tähistamine Võnnus
(MTÜ Võnnu Spordiklubi ja Naiskodukaitse)
24.04. E 9.15 Teatribuss - lasteetendus „Saladuste puu“
28.04. R Keskkool – Talendijaht, kell 18.00
Mai
08.05. E kihelkondlik mälumäng Kurepalus
11.05. N Keskkool – Keskuste päev
12.05. R kell 19 rahvatantsijate juubelikontsert ja pidu 20+5
Kaera-Marid ja Wenden
21.05. P Kevadlaat
28.05. P Memme-taadi lustipidu Elvas
Juuni
04.06. P Lastekaitsepäev 12.00 KLOUN VEDRU,
Naiskodukaitse, batuut, PÄÄSTEAMET, Politsei
10.06. L KAERA-JAAN XIX
20.06. T Keskkool – 9.kl. lõpuaktus kell 14
12.kl. lõpuaktus kell 17
22.06. N Jaaniõhtu
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete
oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi 35tunnisel täiendkoolitusel Tartus. Meie koolitused on kõik autojuhi tööja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
16-19.03.201720-23.04.201718-21.05.2017Koolituse hind ühele
kategooriale 129,60 eur. Veoauto ja buss koos 165,60 eur.
Asume Tartus Riia 181A, Tartu Teaduspark, II korrus.
Helista meile julgelt telefonil 58867665 või külasta meie kodulehte:
www.ametikoolitus.ee
Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

