Võnnu valla infoleht
nr 2 (72) aprill 2013.a
Eesti Model European Parliament 2013
1.-4. märtsini toimus Tallinnas MEP 2013 Eesti sessioon.
MEP (Model European Parliament) on parlamendi
simulatsiooni sessioon kuni 11.klassi õpilastele, mida viiakse
läbi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.
Sel aastal jagati 120 õpilast kaheksasse 15-liikmelisse
komisjoni. Iga komisjon pidi 3 esimese päeva jooksul välja
töötama tervikliku resolutsiooni vastavalt etteantud teemale.
Mina kuulusin majanduskomisjoni ning meie teema oli: „Kas
Euroopa Liit peaks liikuma ühtsema majanduspoliitika
suunas?“

Kuna järgmisel päeval pidime kõik oma resolutsioone
riigikogus kaitsma, kogunes meie majanduskomisjon õhtul
ühte hostelituppa ja seal me arutasime tundide kaupa läbi
enda ja teiste komisjonide resolutsioonide punkte. Lisaks sain
öösel teada, et kui mu muudatusettepanek sisekomisjoni
resolutsiooni kuuenda tööklausli muutmiseks arutusele
võetakse, siis pean selle põhjenduseks ka kõne pidama.
Täpsemal tutvumisel sisekomisjoni resolutsiooniga otsustasin
kirjutada selle suhtes ka vastukõne, mille eesmärk oli ümber
lükata resolutsioon tervikuna. Lõpetasin sellega alles
hommikul kell 4, seejärel magasin 3 tundi ning päeval püsisin
püsti ainult tänu kohvile. Esmaspäeval Riigikogus viimaste
resolutsioonide arutamise juures märkasin, et 90%
kohalviibijatest olid magamajäämise äärel. Tegelikult ei olnud
ju keegi meist viimase 3 öö jooksul korralikult maganud.
Sellest hoolimata sujus kõik edukalt ja tegu oli väga
produktiivse päevaga. Ka mina sain riigikogu ees rääkida oma
muudatusettepanekust ning see võeti vastu suure
häälteenamusega.
Samuti
sain
muudatusettepanekut
puudutavatele küsimustele vastates rääkida sisekomisjoni
resolutsiooni kui terviku vastuolulisusest.

Foto: www.vonnukk.edu.ee

3 päevaga sai valmis päris hea ja keeruline resolutsioon,
mistõttu pidime pühapäeva õhtul lobby ajal teiste komisjonide
liikmetele oma resolutsiooni punkte korduvalt ka lahti
seletama. Samuti pidime õhtuse lobby ajal koguma allkirju
oma
muudatusettepanekutele
teiste
komisjonide
resolutsioonide muutmiseks.

Üldiselt võin öelda, et need 4 päeva olid kindlasti kõigile
osalejatele väga lahedad ja huvitavad. Keskkond ja üldiselt
valitsev meeleolu oli nii produktiivne ja positiivselt
motiveeritud, et sellest võiks eeskuju võtta ka igapäevaseid
asju tehes.
Mihkel Sari, Võnnu Keskkool

VÕNNU LIIGA VÕITJAD SELGUNUD!
I koht Öko Ehitus
II koht Sarakuste OÜ
III koht Operatsioon Õ
Resultatiivsem mängija Maario Mõttus Tartu Rock Fännclub
meeskonnast.
Tänan Võnnu vallavalitsust, Võnnu Keskkooli, Võnnu Spordiklubi,
Margitit ning Virvet!
Võistluse peakohtunik
Roman Noormets
Foto: Võnnu Spordiklubi
http://spordiklubi.ee/http://spordiklubi.ee/
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KarjääripäevVõnnu Keskkoolis
Nii toredasti luges hommikul 2. klassi õpilane
karjääripäevaks
koostatud
raamatu
pealkirja.
Ametite päevaks valmistusid algklassiõpetajad kaua ja
hoolega. Varakult jaotati ülesanded ning karjääripäevaks
valmisid tööraamatud lastele, kutsutud said külalised ja üles
seati ameteid tutvustav stend.
Päev algas meeleolukalt. Laual olid leib ja põlev küünal.
Õpetaja Mai rääkis, et leib, meie igapäevane toit, ei tule lauale
ilma tööd tegemata. Etteloetud lugu laisast pojast viis
arusaamiseni läbi tuntud vanasõna, et töö ei teota kedagi,
laiskust laidab igamees. Sissejuhatuses ei puudunud ka
päevakohane luuletus erinevatest ametitest ja lapsed laulsid
lustakalt tuntud lastelaulu „Meistrimehed oleme”.
Külalistena rääkisid oma tööst arst Heima Aduson, müüja
Aive Tähiste, apteeker Teresa Lepikov, konstaabel Harras
Tiisler. Arstitädi tõdemus oli see, et tervis ei ole arsti kätes,
vaid igaüks on ise oma õnne sepp. Ta soovitas lastel palju
värskes õhus viibida ning toituda tervislikult. Müüja
vestlusest said lapsed teada, et kaubaautod tulevad poodi
kaupa tooma juba varahommikul kell 6 ning ka seda, et
müüjad peavad toiduainetega käitlemisel pidevalt käsi
pesema. Vahva oli see, kui õpilane küsis müüjalt küsimuse:
”Kas teie teate, milline näeb välja hallitanud sai?” Apteeker
Teresa Lepikov jutustas lastele, et apteeker peab olema enne
tööpäeva hästi välja puhanud, sest väsinud apteeker võib
patsiendile valed rohud väljastada. Harras Tiisler loetles kõik
iseloomuomadused, mis peaksid olema ühel õigel
politseinikul. Olulisemateks pidas ta head tervist ja lojaalsust
riigile. Lapsed said ka teada, missuguseid vahendeid peab
politseinik kasutama oma igapäevases töös. Politseinik vihjas
oma jutus heale koostööle Võnnu Keskkooliga ja seletas,
kuidas
lahendada
erinevaid
olukordi
politseitöös.
Lapsed olid aktiivsed ja esitasid esinejatele palju küsimusi.
Küsimusi oleks jätkunud veelgi, kui vaid aeg oleks seda
võimaldanud.
Edasi suundusid lapsed klassidesse ja asusid täitma oma
tööraamatut elukutsete kohta. Päeva õhkkond oli töiselt
asjalik ning lapsed tundsid end vabalt ja mõnusalt. Õpetajate
arvates õnnestus päev igati ja meeldis lastele.
Algklasside nimel 2. klassi juhataja Mai Tammoja
15. märsil käis 5. klass Avi Puutöökojas, kus oli väga lahe.
Nägime erinevaid masinaid ja saime teada, kuidas nendega
töötatakse. Mõned masinad on väga kallid, aga teevad mööbli
valmistamise kergemaks ja töö on täpsem. Seal täitsid
masinad arvutite käske, aga töötas ka inimesi. Vaatasime
piltidel mööblinäidiseid, kuulasime kontoris töötaja Riina
juttu töölistest ja ametitest, mida neil vaja läheb. Kohtusime
ka juhataja Ain Aviga. Pakuti küpsiseid ja kingiks saime
puust märgid. Ei pääsenud ka töölehe täitmisest. Mõned meist
arvasid, et tahaks niisuguses puutöökojas töötada küll.
Järgmisena sõitsime Võnnu-Mäksa piiri lähedal asuvasse
Melmilk farmi. Nägime seal palju lehmi ja vasikaid, oli
võimalus maitsta lehmapiima ning süüa mett-saia. Tutvusime
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kogu süsteemi ja masinatega. Laudas oli programm, mis
soojuse kõikudes liigutas aknaid. Loomad olid jagatud nelja
gruppi: need, kes ootasid vasikaid, vähese, keskmise ja suure
piimatootlikkusega. Nägime arvutist, kui palju mingi lehm
piima andis. Tehnika laudas on kaasaegne ja kallis. Nägime
vasikaid, kes olid sündinud 14. 03. Selle reisiga õppisime
tundma loomi ja nägime , kuidas nad saavad farmis
hakkama.Sama reisi tegi läbi ka 6. klass, aga vastupidises
järjekorras.
5. klass kogu koosseisus ja R. Rotka 6. klassist
7.klassi õpilased käisid tutvumas AS Ökoehitus tööga. Neid
võtsid vastu juhatuse esimees Elari Kivisoo ja meister Kalle
Olevi. Noored said teada, et selles ettevõttes luuakse kliendi
soovide järgi majaprojekte. Need salvestatakse mälupulgale.
Arvuti juhib keerulist seadet, mis valmistab väga täpselt
kõikvõimalikud detailid maja kokkupanemiseks. Sellise
masina käsitsemist peab õppima vähemalt kutsekoolis(näiteks
Väimelas), aga operaatorid on ennast täiendamas käinud ka
Saksamaal, kust masinad tuuakse. Kuna masin on väga kallis,
siis see nõuab operaatorilt äärmist täpsust, tähelepanelikkust
ja ehitusalaseid teadmisi. Masinatega tehakse ka
hööveldamis- ja freesimistööd. Kõigi masinate käsitsemist
tuleb õppida. Lihtsamaid oskusi saab omandada ka juba
oskusi omavatelt operaatoritelt. Suurt huvi pakkus seade, mis
pressib tekkinud saepuru briketiks, mida suured firmad
ostavad kütteks. Võnnus toodetud detailidest valmivad
puitmajad maailma erinevates paikades - näiteks Jaapanis,
Šveitsis, Norras). Ettevõttesse oodatakse tööle inimesi, kes
tunnevad kella, on kohusetundlikud, tahavad õppida ja ei pea
sõprust alkoholiga.
7. klassi juhataja K. Kitter
15.03.13 oli karjääripäev, kus Võnnu Keskkooli tulid ennast
tutvustama viis erinevat firmat/aktsiaseltsi. Nendeks olid
Renlog OÜ, FIE Habemiku talu, AS Columbia Kivi, AS
Tamme Kuivatid ja Vaimaks OÜ. 8. ja 9. klassi õpilased
jagati viide gruppi, kus liiguti järjepanu iga külalise juurde.
Igal firmal oli umbes 25 minutit aega oma ettevõtte
tutvustamiseks ja kuulajate küsimustele vastamiseks.
Eelnevalt said firmade esindajad märksõnaskeemid, mis
aitasid keskenduda õpilasi huvitavatele asjadele. Räägiti oma
tegemistest, töötajate töötingimustest ja vajaminevatest
oskustest, mis võiksid heal töötajal olla. Päeva lõpuks tegi iga
grupp õpilasi plakati viimases punktis kuulatud tutvustuse
kohta. Valminud tööd kingiti külalistele. Firmade esindajad
olid väga põhjalikud oma ettevõtete töö tutvustamisel ja aega
kippus napiks jääma, et kõigest rääkida. Kõlama jäi kõigil üks
ja sama: õpi, ole täpne ja täida oma kohustusi, siis oled
oodatud.
Merlyn, Laura & Merike 8. klassi õpilased

Karjääripäev Võnnu Keskkoolis
Töötukassa loeng 10.-12. klassile

–

Eesti

15. märtsil kohtusime Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna
juhataja Jane Väliga. Kahe tunni jooksul räägiti meile kõigest
sellest, mis on tööturul konkureerimiseks vajalik:
konkurentsivõimelise CV koostamine ja kirjutamine, edukas
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töövestlus, töötajate valimise kriteeriumid jms. Lisaks saime
ülevaate töötukassast ja selle asutuse igapäevastest
tegevustest.

üks oli hea ja teine kehvem. Samuti jagati meile näpunäiteid,
mida peaksime tulevikus töövestlusel tegema ja rääkima ning
mida vältima.

Praktilise tegevusena koostasime oma firma ja rääkisime
sellest, mida peaks tegema, kui töötaja otsustab järsku
lahkuda. Vaatasime töötute ja tööandjate statistilisi andmeid.
Meil oli võimalus vaadata kahte erinevat töövestlust, millest

Edukuse võti peitub inimeses endas – peab olema
enesekindel, optimistlik ja elurõõmus. Seda kõike selleks, et
kõigist tööotsijaist valitaks just sind.
Kaisa Paulson ja Selena Vahtramäe 11. klassi õpilased

Muusikal „Lumekuninganna“
Veebruaris tõmbasime joone alla viimase aja tõsisemale
üritusele, muusikali „Lumekuninganna“ lavastamisele ja
etendamisele.
Pärast kogu meeskonna esimest kogunemist ja laululaagrit
novembrikuus olen kirjutanud optimistlikult, et kõik
tundub võimalik ja julge hundi rind on rasvane. Nüüd võin
öelda, et just nii oligi, aga tagantjärele tunduvad kolm
etenduse valmimisele kulunud kuud kord äärmiselt
lühikese ajana ja samas terve igavikuna.
Millest positiivsest võiks kirjutada? Toredast meeskonnast:
tähtis polegi, kas need olid lavalolijad, taustajõud,
helitehnik, majanduspersonal, bussijuhid või õpetajad
koolimajas. Kuna laval oli kogu trupp korraga ja seda
vähemalt proovide ajal paar tundi järjest, siis võib
kujutleda, kui keeruline oli korda pidada. Seetõttu olidki
käepärast abijõud, et lavastajad Mai Tammoja, Teana
Sobko ja liikumisjuhid Viivika Kook ning Triinu Kask
saaksid peamisega tegeleda. Kooride lapsed tahtsid tühja
aega täita käsitöö, lugemise või telefonimängudega, sest
mõnikord oli tüütu oma esinemisjärge oodata. Tuli ette
torisemist ja kannatamatust, aga vahejuhtumid lahenesid
kõigi jaoks soodsalt ja nii laste- kui mudilaskoor tajusid
lõpuks oma rolli tähtsust.
Taustajõud olid pidevas liikumises, et rahvast koos hoida
ja õigesse kohta suunata. Jõuti isegi sinnamaani, et tualetti
minekuks tuli spetsiaalselt luba küsida. Kultuurimaja
perenaine oli käepärast, et vajalikke vahendeid otsida,
õiged valgustuse nupud üles leida ja ruumides kord hoida.
Nurisemata otsiti lahendusi, kõrvaldati konflikte ja hoiti
meeleolu üleval.
Vapustavat tööd tegi helitehnik Igor Kask. Kuuldavasti oli
tal piisavalt unetuid öid, sest polnud kerge leida vajalikke
juhtmejuppe, kogu aeg midagi konstrueerida ja ümber
ehitada. Aga meil olid lõpuks ka rippuvad mikrofonid
kooridele ja neile, kellele ei jätkunud peamikrofone,
taustalood tulid õigel ajal ja helisse puutuv sujus
suurepäraselt. Peamikrofonid saime laenuks huvikeskuselt

ja ei kujuta ette, et nendeta solistid üldse kuuldavad oleksid
olnud. Päris alguses oli meil peamikrofonide kasutamise
ees suur aukartus – saime aru, et tegemist on väga õrna
tehnikaga, aga ajapikku muutus kõik loomulikumaks ja
lõpuks toimetasid lapsed professionaalidena.
Muusikal tähendab eelkõige muusikat, aga enamik
solistidest polnud häälekoolitust saanud – meie lastest
mõnel on häälematerjal lihtsalt parem kui teisel, mõni on
võtnud pisut laulutunde. Väga keeruline oli oodata healt
solistilt ka maksimaalset näitlejameisterlikkust ja samas
võis teha väga hea rolli tagasihoidlikumate lauljavõimetega
osatäitja. Uskumatult hästi sobisid Aveli ja Viktoria
hääled, meeldiv avastus oli Lauri, kes arenes iga prooviga,
kuningannalikult jäine ja kaunis oli Virve, õukondlased
käitusidki õukondlastena, lumehelbed hõljusid külmade ja
habrastena, varesepaar oli naljaks ja ajas publiku naerma,
röövlid paugutasid püssi.
Tänu õpetaja Tiiale ja ka teiste spontaanselt pakutud
ettepanekutele kannatasid nii lavakujundus kui kostüümid
välja ka päris nõudliku kriitika. Loomulikult oli tähtis roll
valgustusel, mille eest vastutas Jaanus Ehrlich. Ta püüdis
isegi virmalised kohale võluda.
Lõppkokkuvõttes nägi etendust rohkem kui 500 külalist,
kes kuuldavasti nähtuga rahule jäid.
Kohe on käes aprill ja vahepealne aeg on kulunud aruande
koostamisele, lisamaterjalide kogumisele. Helitehnik on
kogu muusika salvestanud plaadile, lavastusest tehtud
filmi töödeldakse ja peagi saab see vaatamisküpseks.
Kogu protsess alates stsenaariumi kirjutamisest kuni
etendusejärgsete aruteludeni on olnud nauditav ja kõigi
osapoolte arvates üks suurepärasemaid ettevõtmisi meie
kooli ajaloos.
Toetajate abita poleks lugu ehk lavale jõudnudki, seega
täname Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali ja
Tartumaa ekspertgruppi, Võnnu kultuurimaja, MTÜ
Võnnu huvikeskust, Võnnu keskkooli ning Võnnu lasteaed
Värvukest.
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht
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Võnnu Keskkooli noored käisid Intellektikal õpilasfirmat tutvustamas
Tartu Näituste messikeskuses toimus 15.-16. veebruaril
INTELLEKTIKA, mille missioon on väärtustada haridust,
aktiivsust, loovust ning uudseid ideid. Väljapanekutega olid
esindatud mitmed koolid, sealhulgas Võnnu Keskkooli noorte
loodud õpilasfirma Õun, mille loojad on 11. klassi õpilased
Jaanus Ehrlich, Marek Madissalu ja Rauno Saar. Õpilasfirma
loomist ja tegemisi tutvustas Õuna direktor Jaanus Ehrlich.

Õpilasfirma loomise mõte saadi koolis käinud Tartu
Ärinõuandla spetsialistilt Kaire Valgelt, kes julgustas
hakkajaid noori oma ettevõtteid looma. Selgituseks:
õpilasfirma on mitteametlik firma, mille eesmärk on aidata
õpilastel hinnata ja mõista ettevõtluse rolli ühiskonnas. Ühes
ettevõttes peab olema vähemalt kolm liiget.
ÕF Õun on keskendunud elektroonika konstruktoritele. Ideed
on saadud koolitundidest ja seepärast on Jaanus kindel, et
füüsikatundides
saavad
konstruktorid
praktilisteks
õppevahenditeks. Tema sõnul on paar kooli nende toodete
vastu juba huvi tundnud ning suve alguseks loodetakse maha
müüa ligi 500 toodet, mis on üsna tõenäoline, kuna äri edeneb
ja tööd tehakse palju. Poiste loodud toodete suur pluss on see,
et neid on igaühel lihtne kasutada, kuna kaasa antakse
kasutusjuhend. Toodete hinnad on taskukohased – umbes 5-30
eurot.
ÕF Õun on aktiivselt tegutsenud kuu aega. Osaletud on lisaks
Intellektikale veel Tallinnas õpilasfirmade laadal. Vaatamata
lühikesele tegutsemisajale ja praegu veel vähesele
kogemusele plaanitakse jätkata ka järgmisel aastal ja siis
võib-olla juba osaühinguna. Soovime neile parimat, sest
ettevõtlikud inimesed on Eestile vajalikud ja kasulikud.
Huvi korral saab Õuna toodete ja tegemiste kohta rohkem
infot Facebooki fännilehelt:
https://www.facebook.com/OfOun.
Kelly Uluots
Võnnu Keskkooli 11. klassi õpilane

Foto: erakogu

Võnnu Noorteklubi korraldas endale
sünnipäevapeo!
20.märtsil 2013,koolivaheajal,
rõkkas kultuurimajas
noortest, kes valmistasid ette tantsusaali õhupallide ja
lippudega enda sünnipäevapeoks! Enne olid kõik mängud
ja tegevused läbi arutatud ja ette valmistatud.

Foto: Marju Marga

Köögitoimkond vihtus võileibu teha - serveerimisele tulid nii soojad kui külmad võileivad ja joomiseks tehti suure pange täis
morssi. Täiesti korralik „klassiõhtu“ – sünnipäevapidu koos uhke tordiga! Meid rabasid vinged etteasted, impro-play-backshow, limbo, aardejaht ja muud traditsioonilised vahvad seltskonnamängud! Igal juhul oli minul, noorteaktiivi juhendajal, väga
lõbus!
Noorteaktiiv on täis tahtmist korraldada veel selline äge noortepidu. Eriti kuna noored kõik ise ette valmistasid! Varsti, 24.mail,
on järgmine koolinoortedisko ja noorteaktiiv on teinud Rain Solba eestvedamisel ning Hanna-Lii Piirsoo abil TAS Noortefondi
projekti „Noored päästavad elusid!“, mis peaks siis toimuma 5.-8.august Lääniste linnamäel.
Emotsioonist kantuna,
kultuurimaja noorteaktiivi juhendaja Marju Marga
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NALJAKUU ALGUS VÄRVUKESES
kummalised ja kummastavad tegelased: tiigrid, koerad, kass,
piraadid, Ämblikmehed, Pipi, Annika, mustlasneiu,
päkapikud, liblikaneiud, porgandid, tomatid, jänesed, klounid,
Malvina, Doktor Aivalus, jpt. Kõiki neid tegelasi oli tore
vaadelda pidulikul tutvustusel.
Klounid Llirpa (tagurpidi Aprill) ja Klaara-Naera õhutasid
lapsi naerma, juues enne nähtamatut „vokaaljooki” ja siis said
kõik vastava vokaaliga (nt „a”-ga) mõnusat naeru lagistada.
Naeruga said lapsed ka klouni siidirätti õhus hoida. Kui rätik
maandus põrandale, valitses saalis täielik vaikus!
Oravakesed, Lepatriinud ja Mesimummid võistlesid omavahel
ka õhupalli täpsusviskes. Väga isepäise õhupalli kaussi
viskamine tekitas päris palju elevust.

Ega mind küll keegi ära ei tunne

Foto: Mare Kurvits

Kui juba ilmataat julges 1. aprillil teha laia lumesajuga
mõnusa ninanipsu, siis otsustasid Värvukesedki NALJA
pärast lasteaia saali koguneda. Kogunemise nimeks oli
Aprillikarneval. Usute või mitte, kuid kokku olid tulnud

Mis karneval see on kui tantsida ka ei saa? Meie karnevalil
tantsiti „Tibutantsu” ja erilise hooga lemmiktantsu „Gangnam
style”. Vaatamata vanusele ja kostüümile tantsisid kõik
karnevalilised ennastunustavalt!
Suur tänu vanematele ja õpetajatele, kes lapsi kaunilt ja
fantaasiarikkalt riietasid! Selline hoogne naljakuu algus andis
Värvukestele head tuju ja energiat selleks lumiselt alanud
kevadeks! Kaunist alanud naljakuud Teilegi!
Muusika- ja liikumisõpetaja, Mare Kurvits

Kolme lasteaia sportlik kohtumine
Viimasel talvepäeval, 19.03.2013 kohtusid Võnnu KK
spordisaalis kolme lasteaia- Luunja LA, Melliste LA ja
Võnnu LA lapsed. Toimus iga-aastane ühine spordipäev. Sel
aastal oli korralduskord Värvukeste käes. Seekordse
kohtumise sisu ja nimi oli „Olen terve!”
Kohtumisel osalesid lapsed vanuses 5-7 a. Spordipäeva
juhatas sisse pidulik rongkäik, milles olid tähtsal kohal
lasteaedade logod ja nimed. Enne võistlusi andsid väikesed
sportlased ka vastava võistlusvande, lubades tähelepanelikult
kuulata ja täita võistlusülesandeid ning suhtuda
kaasvõistlejatesse aupaklikult ja viisakalt. Otsustati, et sellel
võistlusel on KÕIK võitjad!
Ühise tunde tekitamiseks jagati lapsed loendamise tagajärjel
kolme
erinevasse
võistkonda.
Nõnda
tekkisid
segavõistkonnad ja võistelda oli tunduvalt huvitavam.
Teatevõistlusel toimetati ühekaupa eraldi topsikutesse
erinevaid puu- ja juurviljade mulaaže. Lähenevate
munadepühade ootuses kanti lusikaga ükshaaval munarestile
üllatusmunatopsikuid. Aega ja kannatlikkust mõõdeti
„lendava talrikuga” liikumisel (liikuda tuli taldrik pea peal).
Lastel oli veel võimalus ronida pärdiku kombel (koos sabaga)
redelil ja koostada tähepuzzledest sõnapaar „OLEN TERVE”.
Võistluste vahepeal tehti väike nn kosutav paus- turgutuseks
jagati õunu ja porgandeid.

Foto: Mare Kurvits

Spordipäeva finaaliks kujunes ühismäng „Soe ja külm”, kus
tuli valida lemmikvärv- punane-SOE või sinine-KÜLM ning
põrandale asetatud kahevärvilistel ketastel tuli keerata kogu
aeg pealepoole oma lemmikvärv. Mäng kestis muusikapala
ulatuses. Mängu lõppedes loeti kokku erinevad värvid ja
selgus eelistatuim värv- seekord oli see KÜLM.
Sõbralikku kohtumist jäid igale võistlejale meenutama
kaelariputatud päevakohased medalid ning mahlane ananass
igale lasteaiale. Järgmisel aastal kohtume Melliste lasteaias ja
siis on hoopis uued võistlused ja mängud. Seniks- OLEME
TERVED!
Värvukese muusika- ja liikumisõpetaja, Mare Kurvits

Võnnu valla infoleht

Võnnu valla 2013. aasta eelarve
Võnnu Vallavolikogu võttis 21.märtsil 2013.a vastu Võnnu
valla 2013.a eelarve. Eelarve tabeli ja seletuskirjaga saab
tutvuda valla kodulehel avaliku teabe all.
2013. aasta tegevustuludeks on planeeritud 1081196 €, millest
maksud moodustavad 40 % ja toetused 48 %. Toetuste all on
kõige suurema osakaaluga riigipoolne tasandusfond, mis
sellel aastal suurenes. Selle üheks põhjuseks on vallaelanike
arvu suurenemine. Üksikisiku tulumaksu laekus 2012. aastal
Võnnu vallas ühe elaniku kohta 333 €, Tartumaal keskmiselt
485 €. Tulumaksu laekumist 2013.a on planeeritud 5%
rohkem kui 2012.a. Maamaksu laekumisele avaldavad mõju
eelmise aasta arvestuste ebatäpsused ja elamualuse maa
maksuvabastus. Tuludest 11 % laekub kaupade ja teenuste
müügist, kus kõige suurema tähtsusega on haridusasutuste
tegevused. Siia reale laekuvad teiste valdade, kelle lapsed
käivad meie koolis ja lasteaias, tasutud summad.
Põhitegevuse kulude üldmahuks on 2013. a eelarves
kavandatud 1107704 €. Kulude planeerimisel on arvesse
võetud kulutused omavalitsustele seadustega pandud
kohustuste täitmiseks,
lepinguliste kohustustega seotud
kulutused ja
arengukava tegevusplaanis ettenähtud
tegevused. Eelarve kulud on jaotatud tegevusalade lõikes.
Suurimad nendest on Võnnu Keskkool 455760 € ja Võnnu
Lasteaed Värvuke 192585 €. Teede korrashoiuks on eraldatud
58463 € (2012.a 42922 €). Lisaks igapäevastele tegevustele
on eelarves planeeritud summad ühekordsetele tegevustele.
2013. aastal on plaanis paigaldada Võnnu kalmistutele uued
infostendid
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ja korrastada kabeli elektrisüsteem, jäätmemajanduse
korrastamiseks soetada tarkvara skarabeus, liikluse
korraldamiseks (näit. teede lagunemise ajal) soetada uued
liiklusmärgid, jätkata tänavanimede viitade paigaldamist,
Võnnu raamatukogu välisukse vahetus
jne. Võnnu
Keskkoolis on kavas avada 1. Septembrist lisaklass
erivajadustega laste jaoks, samuti on planeeritud maksta
puudega lapse hooldajale hooldajatoetust vastavalt 15,34 või
25,56 € kuus olenevalt lapse puudeastmest.
2013.a investeerimistegevustes on planeeritud jätkata
vallavalitsuse kabinettide remonti, samuti remontida
sotsiaalkorteri sanitaarruumid. Tööd jätkuvad G.Suitsu
majamuuseumi II etapiga, mida on toetanud EAS (32000 €) ja
lisaks
käivad
läbirääkimised
toetuse
saamiseks
Muinsuskaitseametilt. Kommunaalmajanduse tegevustest on
plaanis
koostada
Võnnu
aleviku
vee-ja
kanalisatsioonitorustiku tööprojekt (KIK poolne toetus 17000
€), soojatrassi eelprojekt ja teostada katlamaja projekteerimise
eeltööd. Võnnu Lasteaed peaks sellel aastal saama uue katuse
ja soojasõlme. Sotsiaaltöö paremaks teostamiseks on kavas
liisida uus transpordivahend.
Pingelise eelarve tõttu on lasteaia katuse rekonstrueerimiseks
ja teisteks investeerimistegevusteks plaanis võtta laenu
110000 €. Laenu võtmise aeg ja täpsem suurus selgub 2013.
aasta jooksul ja oleneb planeeritavate projektide
realiseerumisest. Aasta jooksul tuleb tagasi maksta pikaajalist
SEB laenu ja sõiduvahendite liisingmaksed 46340 €, lisaks
uue laenu planeeritavad maksed 7500 €.
Aive Piirsoo, pearaamatupidaja

Puudega lapsele hooldaja määramine Võnnu vallas
Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle
enda ja puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse
kantud Võnnu vald ja kelle tegelik elukoht on Võnnu vallas.
Hooldajaks
saab
olla
lapsevanem,
eestkostja
või
perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kellega on
sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas
hooldamise leping.
Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase
Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud raske või sügava
puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetus raske puudega
lapse hooldamisel on 15,34 EURi ja sügava puudega lapse
hooldamisel 25,56 EURi.
Hooldaja määramiseks tuleb Võnnu Vallavalitsusele esitada
vastavasisuline
avaldus,
millele
lisatakse
järgmised
dokumendid:
1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
2)
arstliku ekspertiisikomisjoni otsus või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
4)
eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas
hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.
Avalduse vormi leiab www.vonnu.ee.
Puudega lapsele hooldaja määamine ja hooldajatoetuse
maksmine toimub vastavalt 13.12.2012.a Võnnu Vallavolikogu
poolt vastu võetud määrusele nr 22 „Puudega lapsele hooldaja
määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Võnnu vallas“.
Delia Narusk, sotsiaalnõunik

Võnnu valla infoleht
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TEATED!
Lugupeetud ettevõtjad!
Kui te soovite oma e-posti aadressile saada infot erinevate
ettevõtlusalaste koolituste, teabepäevade, rahastusvõimaluste,
projektitähtaegade või muu seesuguse kohta, palun võtke
ühendust e-posti aadressil arendus@vonnu.ee.
Ettevõtjad, kes soovivad oma ettevõtte info avaldamist
Võnnu valla kodulehel, palun sellest teada anda e-posti
aadressil arendus@vonnu.ee.

Maamaks
Maamaksu andmete ebatäpsuste korral, palun pöörduda Võnnu
Vallavalitsusse ehitusnõuniku poole.
Maamaksu võla ja ettemaksukonto täpse seisuga saate tutvuda
läbi e-maksuameti või telefonil 880 0816 ning kohapeal
Suuremõõtmeliste
jäätmete
kogumine
teenindusbüroos, mis asub
Tartus Sõpruse
pst 4 lahtiolekuajad
E-N 8.30-16.30 R 8.30-15.30
Maamaksu võlgnike kohta saab infot Maanus Ringo,
tel.7301468; 5089713 ja e-post ehitusnounik@vonnu.ee.

Võnnu vallas toimub 20.-26. mai 2013.
Suuremõõtmeliste jäätmete konteiner tuuakse Võnnu alevikus
vallamaja parklasse.
Suuremõõtmelised jäätmed:
1.vana mööbel
2.ehitusjäätmed (eterniit)
3.elektroonika (külmikud, kodumasinad)
4.vanarehvid
Konteinerisse ei tohi ladustada:
ohtlikke jäätmeid (vanaõli, õlifiltrid, akud, patareid,
olmekeemia, värvijäägid, säästupirnid, taimekaitsevahendid,
saastunud pakendid).
Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 25. mail.

Võnnu Keskkooli õpilasesindus
Alates 7.veebruarist 2013 tegutseb Võnnu Keskkoolis
uue koosseisuga õpilasesindus. Selle juhtkonda kuuluvad
Mihkel Sari, Marelle Lõhmus, Eret Alla, Henri Karmiste
ning Kristiina Kangur.
Praeguseks
oleme
juba
korraldanud
1.aprilli
naljavideode konkursi, millest on põhjalik ülevaade meie
kodulehel www.opilasesindus-vkk.edicy.co Plaanime ka
edaspidi korraldada erinevaid üritusi ning suurendada
Võnnu Keskkooli õpilaste võimalusi tegeleda koolis
huvitakkuvate asjadega. Lisaks tegeleme hetkel
erinevate projektide ning muude sisuliste töödega – kõik
selleks, et arendada keskkonda, milles Võnnu Keskkooli
õpilased igapäevaselt õpivad.
Mihkel Sari
Õpilasesinduse president
opilasesindus.vkk@gmail.com

Võnnu valla infoleht
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KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST VÕNNU VALLAS
Meeksi, Mäksa ja Võnnu vallad korraldasid riigihanke
soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks.
Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise
Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud
piirkonnas neljaks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus
alates käesoleva aasta 1. juunist. Alates ainuõiguse
alguskuupäevast muutuvad kõik teised korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud teenustega seotud lepingud antud
piirkonnas kehtetuks ja jäätmevaldajal puudub õigus anda
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle teistele
jäätmekäitlejatele või vedada neid ise.
Kui Meeksi valla elanikud on korraldatud jäätmeveoga ja
selle olulisemate tingimustega juba tuttavad, siis Võnnu ja
Mäksa valla elanikele on see ilmselt uus ja selgitustööd vajav
olukord. Järgnevalt püüamegi veidi valgust tuua sellesse,
mida korraldatud jäätmevedu endast kujutab ja millised on
olulisemad tingimused, mida jäätmevaldajal tuleks teada.
Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus tuleneb
jäätmeseaduse § 69 lõikest 1. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks
korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses
veopiirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud üle andma oma
kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed
(antud juhul segaolmejäätmed) üksnes jäätmevedajale, kellele
on antud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessioon.
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida
keskkonda
ning
hõlmata
jäätmekäitlusesse
kõik
jäätmetekitajad – ka need eramajad, väike-ettevõtted, kes seni
ei ole veel prügiveoga liitunud. Eesmärk saavutatakse
regulaarse jäätmeveoga, mistõttu on kehtestatud minimaalsed
jäätmeveosagedused: tiheasustusalal tuleb jäätmeid vedada
kord nelja, hajaasustusalal kord kaheteistkümne nädala tagant.
Jäätmeveost saab mõjuva põhjuse olemasolul vabastada
üksnes kohalik omavalitsus, kellele tuleb esitada vastav
avaldus.
Lepingute sõlmimine
Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne korraldatud
jäätmeveo
algust
kõigile
jäätmeveoga
liidetud
jäätmevaldajatele
eeltäidetud
veolepingud
vastavalt
andmetele, mis on edastatud vedajale
jäätmevaldajate
registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Jäätmeveolepingu
allkirjastamine ei ole küll kohustuslik, kuid tõrgeteta
koostööks soovituslik. Lepingusse saab märkida oma
kontaktandmed, mille kaudu on vedajal võimalik probleemide
ilmnemisel kliendiga kiirelt ühendust võtta, salasõna, millega
on kliendil telefoni teel võimalik teha lepingus muudatusi,
näiteks tellida lisavedu, muuta kontaktandmeid jms. Samuti
on lepingu sõlminud kliendil põhjendatud avalduse alusel
võimalik erandkorras veokord vahele jätta, näiteks kui klient
ei viibi mõnda aega jäätmeveoga liidetud kinnistul.

Allkirjastatud jäätmeveolepingu olemasolu on kindlasti
vajalik konteineri rentimise ja lisateenuste puhul.
Juhul kui jäätmevaldaja rendib täna konteinerit Ragn-Sells
AS-lt, siis ei pea lepingu lõppemisega seonduvalt tagastama
renditavat konteinerit Ragn-Sells AS-le. AS Eesti
Keskkonnateenused võtab korraldatud jäätmeveopiirkonnas
alates 01.06.2013 üle kõik Ragn-Sells AS-i omandis olevad
konteinerid ning jätkab uute sõlmitavate jäätmeveo lepingute
kohaselt konteinerite haldamist ja rentimist.
Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata
jätmine ja lepingu eiramine ei vabasta jäätmeveost. Kui
jäätmevaldaja saab lepingu kinnistu kohta, mida ta
elutegevuseks ei kasuta, millele puudub raskeveokile sobiv
juurdepääs või on mõni muu mõjuv põhjus, miks jäätmeveo
teostamine kinnistult on võimatu või pole otstarbekas, tuleb
tal vabastuse taotlemiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse
poole. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja
jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena
avastada postkastist tühisõiduarve. Seetõttu on oluline juba
enne korraldatud jäätmeveo algust need asjad korda ajada,
teavitades asjaoludest nii jäätmevedajat kui ka kohalikku
omavalitsust.
Kui jäätmevaldaja ei ole mai keskpaigaks mingil põhjusel
jäätmeveolepingut kätte saanud, tasub võimalike segaduste
vältimiseks jäätmevedajaga ühendust võtta. Lepingu
sõlmimiseks saab andmeid saata ka jäätmevedaja kodulehelt.
Selleks tuleb pealehelt valida “Kontakt” ja seejärel “Saada
andmed lepingu sõlmimiseks”.
Jäätmemahutid
Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele
vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on
võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid
kokkupressivasse
jäätmeveokisse.
Standardsete
jäätmemahutite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast
vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner
jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil
tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri
koputamisel telje vastu.
Vastavalt
Võnnu,
Meeksi
ja
Mäksa
valdade
jäätmehoolduseeskirjadele võib
jäätmete kogumiseks
kasutada 1) plastist ja kaanega varustatud käsitsi
teisaldatavaid
80
kuni
1100
liitriseid
ratastel
kogumismahuteid; 2) metallist ja kaanega varustatud 1,5 m3
kuni 4,5m3 ratasteta kogumismahuteid; 3) presskonteinereid;
4) süvamahuteid; 5) kuni kaheliikmelise leibkonna
segaolmejäätmete kogumiseks jäätmevedaja poolt tarnitavad
kuni 50 liitriseid jäätmekotte, kuhu tohib panna maksimaalselt
10 kg olmejäätmeid.

Võnnu valla infoleht
Paljudel jäätmevaldajatel on kasutusel mitmesugused käsitsi
valmistatud ja vanaaegsed metallmahutid, mida on võimalik
tühjendada ainult käsitsi. Nõuetekohane on konteiner, mis
vastab ettenähtud kindlatele minimaalsetele mõõtudele ning
mille ees ülemine äär on umbes 5 cm kõrgune. Võttes arvesse
töötajate ohutust, tühjendab Eesti Keskkonnateenused AS
ainult
standardile
vastavaid
mahuteid.
Täpsemat
informatsiooni jäätmemahuti parameetrite kohta saab Eesti
Keskkonnateenused AS-i klienditeenindusest aadressil Tähe
108 Tartu, klienditelefonilt 1919 või kodulehelt
www.keskkonnateenused.ee (selleks tuleb pealehel valida
“Konteinerite müük” ja seejärel “Kasutusel olevad
olmejäätmete
konteinerid”).
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lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik.
Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete
üleandmiskohta, mis on märgitud ka lepingu lisas. Jäätmekoti
üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma
lepingu
number
või
kinnistu
nimi.
Tegu on 140-liitrise punast värvi kotiga, mis on märgistatud
vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga
võrreldes seisneb selles, teenuse hind sisaldab nii jäätmeveo
kui ka koti hinda. Teenuse eest tasutakse ette, mistõttu arvet
sellele ei järgne. Ühe ettemakstud koti hind koos
käibemaksuga on 0,32€. Lisandub 140 liitrise mahuti veohind
konkreetses piirkonnas.
Ühismahutite kasutamine

Konteinerit soetades tuleks tähelepanu pöörata muuhulgas ka
mahuti materjalile, mis peaks vastu talvekülmadele ja UVkiirgusele. Kindlasti ei sobi siseruumides kasutamiseks
mõeldud konteinerid. Soovitatav on kasutada tuntud tootjate
(SULO, OTTO) konteinereid. Kõige kindlam on soetada või
rentida konteiner otse jäätmevedajalt.
Konteineri paiknemine ja juurdepääs
Kogumisvahend tuleb tühjenduspäeval paigutada mitte
kaugemale kui 10 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast.
Sõidutee laiuseks peab olema 3,5 meetrit ja kõrguseks 4
meetrit. 600-liitrised ja suuremad mahutid tuleb paigutada
neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale
kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu
juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Mahuti transportimist
kaugemalt kui 10 m jäätmeveokini ja lukustamata värava või
tõkkepuu käsitsi avamist on võimalik tellida tasulise
lisateenusena, juhul kui jäätmevaldaja soovib kasutada
mugavusteenust. Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole
korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit
nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseerib teenindav
meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale
arve.
Talveperioodil ja kevadel teede lagunemise ajal võib tulla ette
olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile
raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks
palub Eesti Keskkonnateenused AS neid kindlasti enne
veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule
juurdepääsu.
Ettemakstud jäätmekoti teenus
Eesti Keskkonnateenused AS pakub oma klientidele, kelle
kinnistule juurdepääs on seoses kehvade teeoludega
raskendatud
või
võimatu,
lahendust
ettemakstud
jäätmekotiteenuse näol. Korraga müüakse kliendile aasta
tühjenduskordade arv jäätmekotte. Ettemakstud jäätmekoti
kasutajad sõlmivad AS-ga Eesti Keskkonnateenused
tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles
märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott,

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale peavad jäätmevaldajad, kes
soovivad kasutada ühismahutit, selle kooskõlastama
vallavalitsusega.
Vallavalitsuse
nõusolekul
sõlmivad
ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe ja määravad ühe
lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest.
Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on tiheasustusalal võimalik
ühiskasutust vormistada üksnes kõrvuti asetsevate kinnistutel,
ühise õuealaga korterelamutes või elamukvartalis või suvilavõi aiandusühistutes tekkivate jäätmete kogumiseks.
Hajaasustusalal on võimalik ühiskasutust vormistada neil,
kelle kinnistule juurdepääs on kas hooajaliselt takistatud või
jäätmete
vedamine
ei
ole
majanduslikult
ega
keskkonnahoiuliselt põhjendatud.
Jäätmete sorteerimine
Vastavalt
Meeksi,
Mäksa
ja
Võnnu
valla
jäätmehoolduseeskirjadele on segaolmejäätmete mahutisse
keelatud panna tule-ja plahvatusohtlikke jäätmeid, vedelaid ja
mudalaadseid jäätmeid, ohtlikke või erikäitlust vajavaid
jäätmeid (sealhulgas probleemtooted, käimlajäätmed,
kogumiskaevude setted), aineid ja esemeid, mis kaalu,
mõõtmete või kuju tõttu võivad kahjustada mahuteid või
jäätmeveokit või raskendavad, jäätmeid, mille liigiti
kogumine on samal kinnistul korraldatud.
Tähelepanu tuleb pöörata ka biolagunevate jäätmete
osakaalule segaolmejäätmetes. Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi
2010. aasta 16. juulist alates panna olmejäätmete hulka üle 45
massiprotsendi biolagunevaid jäätmeid. Kuna piirangu
eesmärk on näitajat vähendada, siis on ka järgnevateks
aastateks antud piirnormid ette - 2013. aastast on lubatud
massiprotsent 30 ja 2020. aastast ainult 20.
15. mail toimub Võnnu Kultuurimaja saalis infopäev,
kus on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi jäätmeveo
kohta ja sõlmida lepinguid.
Infopäeva toimumisest täpsemalt teavitatakse ette valla
kodulehel ja teadetetahvlitel.
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Kogukonna ja politsei koostöö loob suurema turvatunde
Tänapäeva ühiskond liigub selle poole, et eriti hõreasustusega
maapiirkondades saavutatakse turvalisuse loomisel parim
tulemus koostöös politsei, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate
ja piirkonnas elavate inimestega. Viimaste aastate statistika
näitab, et see töö on kandnud vilja, sest kuritegevuse tase,
sealjuures ka varguste arv on näitamas vähenemistendentse.
Mis on sellise arengu taga. Heameel on tõdeda, et üha rohkem
omavalitsusi ja firmajuhte suhtuvad turvalisuse tagamisse kui
valdkonda, mis pole ainult riigi ja politsei ülesanne, vaid
kohaliku elu tähtis ühine küsimus. Nad on määratlenud
selgelt oma rolli selle tagamisel. Panustatakse territooriumile
turvakaamerate paigaldamisse, mis hoiavad vargaid eemale ja
mis lihtsustavad hiljem kurikaelte tabamist. Ei ole unustatud
ka seda, et turvatunnet tõstab ka korraliku tänavavalgustuse
olemasolu. Mõistetud on ka naabrivalve tähtsust – just Tartu
ja Ülenurme valla elanikud paistavad silma naabrusvalve
korraldamises, seal on registreeritud enim naabrusvalve
piirkondi. Naabrusvalve aluseks on inimeste omavaheline
suhtlemine ning kui soovitakse naabrivale ellu kutsuda, siis
tuleb sellest soovist piirkonnapolitseinikule teada anda ning
asuda üheskoos tegutsema.
Oluline
on
ka
inimeste
suhtlemine
oma
piirkonnapolitseinikuga – teilt saadud info piirkonnas
liikuvatest kahtlastest isikutest ja autodest, avaliku korra
rikkujatest või isegi hulkuvatest koertest on abiks turvalisuse
tagamisel piirkonnas. Me oleme endiselt kõikides
omavalitsustes olemas ning julgustame inimesi meie poole
pöörduma ning enda tähelepanekutest teada anda. Üks näide
sellest, kui oluline on inimestelt politseile laekunud info
kurjategijate tabamisel: ühest kalatsehhist varastati mõni aeg
tagasi üle tonni lõhekala. Juhtunust teatati koheselt
piirkonnapolitseinikule ning saadud infot kasutades tuvastati

juba paari tunni jooksul teo toimepanija ning kätte saadi ka
osa varastatud kaubast.
Kuritegude, just varavastaste kuritegude vähenemisele on
peale politsei tegevuse aidanud kaasa ka ühiskonnas
asetleidvad muutused. Inimesed on jäänud paiksemateks ja
muutunud oma vara kaitsmisel hoolsamaks. Aastaid häirisid
inimesi ja olid politseile probleemiks suvilaterajoonis aset
leidnud vargused, nüüd on need praktiliselt lõppenud, sest
paljud suvilad on kohandatud aastaringseks elamiseks,
inimesed on kogu aeg kohal ja varguste toimepanek
muutunud raskemaks.
Suhteliselt madal on maakonnas ka elamutesse
sissemurdmiste arv, kuid on mõningad asjad, kus omanikud
võiks mõelda, kuidas oma vara paremini kaitsta. Varaste
sihtmärgiks
on
praegu
kujunenud
aiatöömasinate
(murutraktorite ja trimmerite) ning ehitusel kasutatavate
tööriistade ja masinate vargused. Rohkem varastatakse ka
vanametalli ja kütust, viimast ka teedeehitusel, metsatöödel
või mujal valveta jäänud ning valvesignalisatsioonita
masinatest. Vanametall meelitab vargaid just seetõttu, et see
on ladustatud lahtiselt kinnistutele ning sellel juurdepääs on
vaba.
Kevad ja suvi on tulemas ning ka maapiirkondades hakkab
rohkem võõrast rahvast liikuma. Oleme siis valmis jätkuvaks
koostööks, et anda kurjategijatele vähem võimalusi Tartumaal
tegutsemiseks. Meie endi ükskõiksus ümbruskonnas toimuva
suhtes on kurjategijale kõige suuremaks abiliseks – võtame
temalt üheskoos siis selle võimaluse.

Anti Peiponen, vanemkomissar
Tartumaa konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Võnnu meistrivõislused males
31 märtsil korraldasid maleklubi liikmed Võnnu esimesed
meistrivõistlused males, mis oli mõeldud eelkõige kohalikele
rahvasportlastele ning noortele. Kohale tuli võistlema kaheksa
täiskasvanut ning kuus noort malesõpra.
Täiskasvanute arvestuses mängisid:
Toomas Virro, kellel õnnestus sellel aastal võit endale
napsata;
II-III kohta jagasid kohalikud mehed Madis Vahtramäe ja
Ergo Kaldjärv;
IV koha võitles endale välja Sulev Noorkõiv;
Ülejäänud kohad läksid jagamisele Jüri, Klaidi, Kaspari ning
Kareli vahel.
Lastest oli hoos Andri Juhkam, kes ei kaotanud ühtki
partiid ning võitis kindlalt. Üllataja oli Martin Suits, kellel

õnnestus endale teine koht saada ning väga tubli oli ka tema
vend Madis, kelllele kuulus kolmanda koha au.
Väga tublid olid ka võistlejad Triin, Merike ning Helle-Mai.
Suur tänu Sulevi naisele, kes küpsetas võrratu koogi!
Aitäh Birgitile ning Marjule, kes meid aitasid, aitäh Võnnu
vallavalitsusele ruumide eest ning tänud malendite eest
Tartusse Andres Karbale.
Järgmine

turniir

saab

toimuma

november

2013

Tule malet ning kabet mängima.
Esmaspäeviti alates kella 18-st.
Kramnik!
Ergo Kaldjärv
Võnnu Spordiklubi
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VÕNNU VALLA KULTUURIELUS:
Aprill 2013
19.04 Lasteaias külas teater Sõna ja tants, pilet 1.60
19.04 Naisteklubi: meisterdame roosiga kinkekarpi. 18:00
20.04 Noortebändide festival "Las kõlab!" (majarent/korraldavad Mäksa valla noored)
23.04 Kultuurimajas lastele Teatrike etendusega „Kolm suurt soovi!“ (programm Teater maale!“, pilet 2€)
23.04 Võnnu alevikus Jüriöö jooks (korraldavad VKM, VSK)
30.04 Lasteaias Värvuke Volbripäev (perepäev õues, talgud, piknik)
Mai 2013
6.-10.05 Võnnu lasteaias „Tüdrukute nädal“
09.05 Võnnu lasteaia Emade pidu.
10.05 Võnnu Keskkool korraldab emadepäeva kontserti ja laada kell 18:00.
11.05 Võnnu kõhutantsuhuviliste grupp osaleb Lõuna-Keskuse Flash Mob´il kell 15:00
11.05 Võnnu kultuuriklubi väljasõit Endlasse etendusele „Viimane kauboi!“
17.05 Naisteklubi: tervist edendav loeng, algus 18:00
24.05 Koolinoortedisko õhtul kultuurimajas (Noorteaktiiv)
30.05 Võnnu lasteaia Värvuke lõpupidu 2013
*Jaago talus toimub mai kuus põhupallidest maja ehitamine. Jälgida reklaami nende kodulehelt www.jaagotalu.eu
Juuni 2013
15.06 Võnnu Kaera-Jaani Võistutantsimine 2013
(KORRALDAJAD: VKM, Lääniste KS, MTÜ Võnnu Huvikeskus, MTÜ Liikumisvabadus, VV, MTÜ Issaku)
23.06 Võnnu valla Jaanipidu Tiigrikutsuga Lääniste linnamäel koos traditsiooniliste mängude, võistluste ja
tegevustega.
*soovitame jälgida reklaami www.vonnu.ee – VõNNu KuLTuuribloGi, sest võib toimuda muudatusi!

VõNNU KULTUURIKLUBI on tegutsema asunud!
Võnnu Kultuurimaja on ellu kutsunud Võnnu Kultuuriklubi. See on koht
inimestele, kes soovivad toetada, kaasa rääkida ja olla aktiivsed Võnnu
Kultuurimajas toimuvas.
Võnnu kultuuriklubi liikmetele teeme üllatusi, soodustusi, loosime välja
priipääsmeid ja ootame tagasisidet kultuuriklubi kodulehele. Tänaseks tahan
tänada kõiki aktiivseid, kes on liitunud ja sellega oma toetust ja tunnustust
avaldanud kultuurimaja tegemistele!
Võnnu Kultuuriklubi kutsub ka kaasa tulema Pärnu Endla teatrisse 11.05.2013
vaatama „Viimast kauboid!“ Kultuuriklubi liikmetele on soodustused!
Soovi korral kuuluda Võnnu kultuuriklubisse palume saata oma soov aadressile
kultuur@vonnu.ee või helistada telefonile 52 57 058
Teid tänades, Marju Marga, Võnnu kultuurimaja juhataja
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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 juubilare!
Laine Sau

Eha Tiidla

Elmiine Jõesaar

Ants Truus

Viktor Koort

Olev Pokk

Maailmas su jaoks palju uut on ja imelist.
Maailmal väga vaja on last sinunimelist.

TIINA ERNESAKS
18.03.2013
DELISA KROON
26.03.2013

Ostame metsa - ja põllumaad üle Eesti ja ka
saartel. Oodatud kõiki pakkumised!
info: www.metsakinnistud.ee
email: metsakinnistud@gmail.com
tel. 56 200 982

Õnnitleme vanemaid!

MÄLESTAME
Asta Haunman
Elmar Haba
Ruth Kuuli
Avo Palk
VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetus: Tartu 24 Võnnu; info@vonnu.ee

16.01.1931-17.02.2013
04.08.1927-23.02.2013
29.07.1922-07.03.2013
09.06.1961-18.03.2013
Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu vallavalitsus

