Võnnu valla infoleht
nr 2 (60) mai 2010.a
Teeme ära! Võnnu vallas

1. mai oli üle Eestiline talgupäev. Võnnus olid usinad talgulised
tööl, kiriku juures, bussipeatuses ja kalmistul.
Talgud kirikupargis
Võnnu Vallavalitsus tänab talgutel
osavõtjaid!
Erilised tänud Jaanus Avistele ja
Romet Rässale tehnika ning Malle
Hindriksoole maitsva talgusupi eest.

Õnnitleme !
Kaunimad õied, mis kevad saab luua,
tahame sinule täna tuua.
Põimida neisse särava päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese.

80
Marta Pelli
70
Valter Pint
Maimu Peets
65
Valentin Bõstrov
Maie Hani
60
Toomas Teppor

Kella 10-ks oli kiriku juurde jõudnud inimesi Võnnu alevikust ja
selle ümbrusest, naabervaldadest ja Tartu linnastki. Kiriku juures
töötas 25 talgulist, mõned tulid lõpupoole lisakski. Talgulisi oli
rohkesti, aga tööd veelgi enam. Mäeveerult sai maha võetud
mõned vanad kuivanud puud ja ülekasvanud põõsarägastik. Suuri
kive ja kände aitas ära vedada Romet Rässa. Ära tuli riisuda ka
puulehed, mis iseenesest oli juba suur töö. Lõunaks oli koolimajas
valmis talgusupp, mis väga asja ette läks. Tänud siinkohal kokale!
Tõsine tööpäev jõudis lõpule kella 17-ks, kui viimane oksakoorem
sai suurde prahihunnikusse tõstetud. Nüüd jääb veel oodata
sobivat ilma, et kõik oksad ja lehed hea kombe ja reeglite kohaselt
ära põletada, siis võib nautida kaunist vaadet kirikule ja rõõmu
tunda sellest, kuidas ta igapäev meie silma rõõmustab.
Urmas Paju,
kirikuõpetaja

Vastsündinud
vallakodanikud
Maailmal su jaoks
palju uut on ja imelis.
Maailmal väga vaja on
last sinunimelist

3.märts 2010
Carlis Vaino

Võnnu valla infoleht

2

Lääniste Külaseltsist ja selle tegemistest
MTÜ Lääniste Külaselts on kasvanud välja juba
kümmekond
aastat
Läänistes
aktiivselt
tegutsenud seltsingust - Lääniste Küla Selts.
MTÜ asutamise ajendiks oli soov veelgi
tõhusamalt ja mitmekülgsemalt aidata kaasa elu
edendamisele meie külas. Ootame oma seltsi
liikmeteks kõiki Lääniste küla heast käekäigust
hoolivaid ja meie tegevust toetavaid inimesi.
Alates registreerimisest mittetulundusühinguna
2009. aasta kevadel, oleme korraldanud avalikke
arutelusid leidmaks uusi ideid ja võimalusi
omaalgatusliku ühistegevuse korraldamiseks
meie külas. Oleme võtnud enda kohustuseks
hoida korras Lääniste Linnamäe ja Lääniste vana
koolimaja ümbrus. Sellel eesmärgil oleme juba
korraldanud kolmed võsalõikamise ja heakorra
talgud ning koristanud kinnistult olmejäätmeid.
Viimased talgud toimusid 1. mail „Teeme Ära“
egiidi all. Sellest võttis osa 21 täiskasvanut ning
10 last. Kõik osalejad, nii suured kui ka
väikesed, tegid kõvasti tööd ning andsid oma
panuse, et Lääniste linnamäe ümbrus saaks
veelgi kaunimaks ja korrastatumaks. Suur tänu
talgulistele!

Kooskõlas Võnnu valla ja Lääniste piirkonna
praegu kehtiva arengukavaga on meil plaanis
välja
arendada
Linnamäe
kinnistul
multifunktsionaalne
külakeskus.
Tartumaa
Arendusseltsi (TAS) hindamiskomisjon kiitis
heaks ja juhatus kinnitas 02.03.2010 otsusega
meie
projekti
„Lääniste
küla
harrastusspordikeskuse
arendamine
ja
tugevdamine“. Sellest lähtuvalt esitasime vastava
taotluse
Põllumajanduse
Registrite
ja
Informatsiooni Ametile (PRIA’le) LEADER
programmist projektile rahastuse saamiseks.
Positiivse vastuse korral alustame Lääniste
Linnamäe kinnistule, külakeskuse ühe osa,
valgustatud spordiväljaku projekteerimist.
Lisaks nimetatud heaks kiidetud projektile
ootame me praegu vastuseid veel kolmele
esitatud rahastamise taotlusele. Tähtsaim neist on
selle aasta alguses koostanud projekt ja avaldus
PRIA’le „Külade uuendamise ja arendamise
investeeringutoetuse
programmist“
toetuse
saamiseks
külaplatsi
arendamiseks
ja
uuendamiseks. Kaks väiksemat projekti on
esitatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele
(EAS) „Kohaliku omaalgatuse programmist“
külapäeva korraldamiseks toetuse saamiseks.
Loodame ka sealt positiivset tagasisidet.
See oli lühike kokkuvõte meie MTÜ Lääniste
Külaselts loost ja tähtsamatest tegemistest. Meie
kohta saab veel lisaks lugeda ja pilte vaadata
Lääniste
küla
interneti
koduleheküljelt
(http://www.hot.ee/laaniste1/).

Kertu Rünkorg
Juhatuse liige
MTÜ Lääniste Külaselts
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Meie kooli tantsijad Türgis
Taas kord oli meie kooli õpilastel võimalus osaleda
Türgis laste tantsufestivalil. Osavõtvaid riike sel
aastal oli 42.
Lennureis lükkus mõne päeva planeeritust
hilisemaks, kuid hoolimata sellest jõudsime siiski
festivalile õigeks ajaks kohale. Lapsed olid tublid.
Esineda nii suure hulga inimeste ees ei ole kerge,
kuid kõik said hakkama ja andsid endast parima.
Huvitav oli vaadata teiste maade esinemist.
Eksootilisemad külalised festivalil meie jaoks olid
Malaisia ja Indoneesia. Lapsed suhtlesid teistega ja
pildistamine sõpradega aitas kaasa tuua mälestused
kogu eluks.
Koolielule vahelduseks oli lastel võimalus näha teist
kultuuri ja maad. Laste sõnul on inimesed Türgis
hästi avatud, rõõmsad ja abivalmid.

Aitäh tantsuõpetaja Viivika Koogile, kes nägi vaeva,
et lastel tantsud hästi selged oleksid.
Agne Solba

Rahvusvaheline tantsupäev
29. aprillil oli rahvusvaheline tantsupäev. Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) kutsub
igal aastal seda päeva tähistama ühistantsuga. Selle
aasta tantsuks oli kaerajaan, sest tänavu viiakse
kaerajaani tants Euroopasse. ERRS on teinud
üleskutse kõigile. Tantsige ise kaerajaani ja õpetage
teistele samuti, filmige ning kirjutage üles, palju teid
tantsis ja mitu inimest pealt vaatas. Kõik see info on
www.errs.ee
leheküljel
olemas.

Õhtul, kui kell sai 19.05, tantsis kultuurimaja ees
kaerajaani ka rahvatantsurühm Kaera-Marid.
Jahedale ilmale vaatamata oli kohal ka mõni
pealtvaataja.
Kõiki neid tantse saab vaadata internetilehel
www.youtube.com

Kuna kaerajaan on meie kihelkonna tants, siis saime
õpetajad, õpilased ja kooli töötajad nõusse ning
tegime 29. aprillil ühe suure ühistantsimise. Seda,
kuidas me tantsisime, käis vaatamas ka TV3.

Kerget tantsujalga kõigile!

Järgmine aasta on uus rahvusvaheline tantsupäev,
jälle koos uue tantsuga.

Viivika Kook
rahvatantsu juhendaja

Jüriöö teatejooks
23.aprillil toimus Võnnu kortermajade vahel jüriöö
teatejooks. Rada oli tähistatud põlevate tõrvikutega.
Võistlus algas õhtul kell 21.00, kui oli juba parajalt
hämar. Igas võistkonnas oli neli liiget, kes pidid
kordamööda läbima ca 600m pikkuse jooksuraja,
teatepulgaks taskulamp, mis ühtlasi oli ka hämaral
jooksurajal valgusandjaks.
Kokku oli tulnud üllatavalt palju lustakaid jooksjaid,
tervelt 7 täiskasvanute ja 4 laste võistkonda.
Võistlemist alustasid tüdrukute ja poiste võistkonnad.
Pingelise võistluse lõpetasid esimesena poiste
arvestuses võistkond Vipid ja tüdrukute arvestuses
võistkond Kukimuki. Siis said võistlema ka
kannatamatud täiskasvanud. Rajale tormasid
lõbusates kostüümides ja vallatute parukatega

jooksjad, käes helendavad lambid. Huvitava võistluse
lõpetasid esimesena võistkond Tauri, järgnesid
võistkonnad Võnnu Ässad ja Tigu. Parim
naistevõistkond oli Vanad ja Võidukad ning
kostüümiauhind läks Põrguinglitele, kelle vilkuvad
sarved olid jooksurajal kaugelt näha.
Üritus lõppes magusate auhindade jagamisega.
Korraldajatel oli rõõm näha nii rohkearvulist
osavõttu. Kohtumiseni järgmistel spordiüritustel.

MTÜ Võnnu Spordiklubi
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Laulu- ja mänguselts „Lõoke“ liikmed korrastasid kalme
16.aprilli päikesepaistelisel õhtupoolikul kogunesid
laulu- ja mänguseltsi Lõoke liikmed vanale kalmistule,
et üheskoos korrastada Võnnu kultuuriloos oluliste
inimeste kalme.
Vana kalmistu (rahvakeeles "kabel") rajati 1773.a
pärast seda, kui surnute matmine kirikute juurde
keiserliku käsuga keelati.
Kalmistu keskel asub telliskividest ehitatud
tornikujuline
hauakamber,
kurikuulsa
Kurista
mõisaomaniku ja kahurväe ülemkindrali Alexander
Guillemotte de Villebois' (surn. 1781) matmispaik.
Kindrali hauakambri lähedal puhkavad luuletaja ja
kirjandusteadlase Gustav Suitsu vanemad Hindrek ja
Liis ning Gustavi lell (kiriku kellamees) Jaan. Hindrek
Suits sai Võnnu koolmeistriks 1866.a. Ta oli läbinud
kihelkonnakooli ja Tartu kreiskooli kursuse.
Koolmeistri võimed, agarus ja eluviis said pastori poolt
hea hinnangu.
1874.a võttis temalt ameti üle vend Jaan, kes aga vene
keele mitteoskamise pärast vallandati koolmeistri
kohalt 1892.a. Kohalik koolivalitsus taotles Jaan Suitsu
edasijäämist. 9.septembril 1892.a esitatud noodis
väidetakse, et Jaan Suits olevat alati silma paistnud
laitmatu eluviisi ja ametitruuduse poolest ning
koolitöös saavutanud ilmset edu. Koolivalitsuse protest
jäi muidugi tähele panemata ja Jaan Suits pidi lahkuma,
minnes Võnnu kiriku kellemeheks. Oma järelehüüdes
lelle kalmul maininud Gustav Suits muuseas: ”Lell,
sina olid see, kes avas mulle tee raamatute maailma.”
Järgmistena korrastati talguliste poolt kunstniku ja
omaaegse tunnustatud kunstiõpetaja Gustav Mootse
(Gustav Suitsu tädipoeg) vanemate ning Eduard Philipp
Körberi hauad. Ed. Ph. Körber oli Võnnu koguduse
õpetajaks aastail 1796-1846. Laiema tuntuse omandas
ta siiski teadlasena. Oma ameti kõrval pühendas ta end
kodumaa mineviku ja looduse uurimisele. Valmisid
käsikirjalised tööd, mis sisaldasid Liivimaa linnade,
losside ja kirikute ajalugu ning mille tekstiosale
lisandus hulk hoolikalt viimistletud joonistusi ja
plaane. Enamik tema töödest on hoiul Eesti
Kirjandusmuuseumis Tartus.
Ed. Ph. Körberit kirjeldas tema poeg järgmiselt. Ta oli
pikka kasvu ja kärme kõnnakuga mees. Kuigi
vähenõudlike eluviisidega, tavatses ta tihti Tartus meelt
lahutamas käia. Seejuures armastas ta kiiret sõitu, nagu
oli kärmas ka toimingutes. Majapidamistöödeks tal
palju aega ei jätkunud. Edasi kirjutab poeg: “Kui keegi
võtaks kõik need suured raamatud, mis tema kogu
eluajal on kirjutanud, maast üles tõsta, siis ühe mehe
jõud ei hakkaks sellele peale.” Ed. Ph. Körber on kirja
pannud ka Võnnu kihelkonna ajaloo.

Veel korrastati Võõpste kooliõpetaja Johann Suitsu
perekonna matusepaik. J. Suits valiti Lõokese seltsi
asutamiskoosolekul 1902.a seltsi asepresidendiks.
Tema rehealune Võõpstes oli seltsi algusaastatel üheks
peopaigaks, kus esitati näitetrupi poolt näitemänge.
Korda tehti ka Võnnu vanal kalmistul asuv sõdurite
ühishaud.

Ühistöös lõid kaasa Triinu Kask, Ruth Kõivistik, Eve
Mardo, Rein Mardo, Tiiu Meerits, Tiina Mällo, Tiina
Puurmaa, Aili Reinhold ja Maanus Ringo.

Tiiu Meerits
Lõokese seltsi liige

SURNUAIAPÜHAD
VÕNNU KIHELKONNAS 2010. AASTAL
AHJA KALMISTUL
24. juuni kell 13:00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
27. juuni kell 13:00,
VÕNNU VANAL KALMISTUL
4. juuli kell 13:00,
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
VÕNNU UUEL KALMISTUL
18. juuli kell 13:00,
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
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Ülevaade raha liikumisest I kvartalis
Tuludes on makse esimese kolme kuuga laekunud üle
300 tuh. krooni vähem, ka muid laekumisi oli ligi 65
tuh. krooni vähem. Selle aasta märtsis laekus
omavalitsustele ära teede raha, mis 2010 aastal oli
Võnnu vallal 355 500 krooni, sellest ka toetuste
suurem summa, kui 2009 aastal (eelmisel aastal
laekus teede raha aprillis). Kokku on raha meile
vähem laekunud 172 tuh. krooni, ehk 4% vähem kui
2009 aastal.
Kulud on vähenenud üle 550 tuh. krooni võrra, sellest
personalikulude kokkuhoid oli 300 tuh. ja
majanduskuludel 220 tuh. krooni. Majanduskuludes
on administreerimiskulud ja sõidukite
ülalpidamiskulud vähenenud kõigis asutustes kokku
peaaegu poole võrra.
Sotsiaaltoetusi oleme suutnud välja maksta samas
mahus, mis eelmisel aastal, suurenenud on kulutused
sotsiaalteenustele (hooldekodude ja haigla teenused).
Eraldi allasutuste lõikes on kõige rohkem kulusid
vähendanud keskkool. Vallavalitsuse kulud on
võrreldes 2009 aasta 3 kuuga vähenenud 40%.
Majanduses
on
suuremad
kulud
tingitud
lumelükkamisest.
Aive Piirsoo, pearaamatupidaja

Tartumaa Arendusselts võtab pidevalt vastu
projektitaotlusi. Avatud on kõik 6 meedet:
1. Noorte suurema sidususe saavutamine
kogukonnaga
2. Kogukondade
jätkusuutlikkuse
arendamine ja tugevdamine
3. Asukohapõhiste toodete ja teenuste
arendamine
4. Väike-ettevõtluse toetamine
5. Puhketegevuste
mitmekesistamine
ja
majandustegevuse keskkonnasäästlikkuse
suurendamine
6. Võrgustike arendamine ning teadmiste ja
kogemuste vahetus.
Tartumaa Arendusselts nõustab projektitaotlejaid ja
võtab vastu taotlusi E-R kell 9:00-17:00. Kindlasti
vajalik etteregistreerumine. Telefon 743 0088,
mobiiltelefon
5340
9873
ja
e-post
kaidi.randpold@tas.ee. Postiaadress on: Vaksali 17A,
Tartu 50410.
Meetmete ja taotlemistingimustega saab tutvuda meie
kodulehel www.tas.ee

2010

2009

Vahe

Tulud kokku

4 082 424

4 254 418

-171 994

-4,04

Maksud

1 263 227

1 584 043

-320 816

-20,25

Toetused

2 382 772

2 166 569

216 203

9,98

Muud tulud

Kokkuhoid/ülekulu %

436 425

503 806

-67 381

-13,37

Kulud kokku

3 690 568

4 246 827

-556 259

-13,10

Personalikulud

2 218 132

2 526 450

-308 318

-12,20

Majanduskulud

1 101 116

1 321 426

-220 310

-16,67

38 497

72 328

-33 831

-46,77

s.h. admin. kulud

54 680

100 051

-45 371

-45,35

Sotsiaaltoetused

sõidukite ülalpid.ja muud

158 181

159 626

-1 445

-0,91

Sotsiaalteenused

144 064

116 167

27 897

24,01

Muud kulud

69 075

123 156

-54 081

-43,91

Volikogu

20 944

19 962

982

4,92

Vallavalitsuse kulud

324 249

545 757

-221 508

-40,59

Majandus

187 811

155 478

32 333

20,80

Raamatukogud

61 783

69 987

-8 204

-11,72

Kultuurimaja

151 385

149 361

2 024

1,36

Lasteaed

591 032

546 296

44 736

8,19

Keskkool

1 752 619

2 107 975

-355 356

-16,86

337 325

301 412

35 913

11,91

263 420
3 690 568

350 599
4 246 827

-87 179
-556 259

-24,87
-13,10

Kulude jaotus tegevusalade järgi

Sotsiaalne kaitse
Muud tegevusalad
Kulud kokku
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Kevadised toimetused lasteaias VÄRVUKE
Kõigepealt tahan lasteaia nimel öelda suure tänu
juubelipäeva annetajatele. Meie lasteaias on nüüd
uus printer- koopiamasin, mille abil saame lastele
valmistada
mitmesuguseid
õppematerjale.
Tänusõnad ka vallavalitsusele, kes meie eelarvele
omalt poolt lisas juubelikingituseks 3000.- krooni
ning seega saime lasteaia üldkasutusse osta ka
uhiuue arvuti.
Kevadised laste tegevused on olnud sisukad.
Lapsed on vaadanud huvitavaid ja lustakaid
teatrietendusi „Inimene- looduse kroon” ja „Roosad
sokid” . Kõige toredama elamuse saime aga oma
Mesimummide
rühma
etendusest
„Rebane
hanekarjas”, mille nad esitasid Mesimummide nädala
raames. Lustakas üritus oli õpetajateabide poolt
korraldatud kevadpühade alguse päev. Elevust tekitas
kolme lasteaia
Melliste – Luunja
- Võnnu
spordipäev Võnnu Keskkooli võimlas. Võisteldi
teatevõistlustes, hoota kaugushüppes , täpsusvisetes.
Kõik lasteaiad astusid üles võimlemiskavadega. Meil

esinesid oma kavadega nii poisid kui ka tüdrukud.
Aitäh eestvedamise eest õpetaja Romanile.
Mesimummidel oli oma nädal, kuhu oodati külla
lapsevanemaid, teiste rühmade õpetajaid ja lapsi.
Nädal lõppes toreda sportliku ja õpetliku
„Prügirongi“ päevaga ja lõkke süütamisega. Oodatud
olid sellele päevale ka vanemad.
Toredalt lõpetasid aprillikuu ja oma nädala meie
Mesimummide rühma lapsed, kes osalesid ka
rahvusvahelisel tantsupäeval ning saavutasid
Kaera- Jaani tantsimisel žürii hinnangul kõikide
osavõtjate seas kolmanda koha.
Huvitava nädala viisid läbi õpetajad Terje ja Virve
ning õpetaja abi Monica.
Ka mai kuus on ootamas ees rida üritusi:
10.mai teatrietendus „Lote“, külla tuleb Heino
Seljamaa
13.mai sõidab 20 last Tartusse spordipäevale
17.mai toimub lasteaias pildistamine
27.mai on LÕPUPIDU kell 17.00
Tegusat , päikeseküllast ja sooja kevadet kõigile!
Epp Nurmeots, lasteaia juhataja

Võnnu valla elanikud – pärandkultuuri jäädvustama!
Juba mitmeid aastaid on Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) koordineerimisel pärandkultuuri
objekte kindla metoodika järgi arvele võetud,
kirjeldatud
ja
maaameti
koduleheküljel
(xgis.maaamet.ee)
avaldatud.
Pärandkultuuriks
nimetatakse eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi
maastikul. Mis siis ikkagi on pärandkultuuri
objektid? Need on kõikvõimalikud inimtegevusega
seotud kohad, ehitused jms. objektid. Meie
piirkonnas
võiks
nimetada
levinumateks
pärandkultuuri objektideks vanade taluhoonete
asukohti, vanu metsa- ja taliteid, tuuleveskid ja nende
kohad, pärimustega seotud kivisid, ohvripuid ja
allikaid, vanu kohanimesid jne. Selliseid möödunud
aegade märke on maastikul palju, neid tuleb osata
lihtsalt tähele panna. Pärandkultuuri on uurinud küll
kohalikud kodu-uurijad, kuid seni pole neid objekte
süsteemselt kirjeldatud ega kaardistatud. Antud
inventeerimine hõlmab selliseid objekte, mis pole
riikliku kaitse all, samuti ei ole neid plaanis tulevikus
kaitse alla võtta, juhul kui pole tegemist avastatavate
arheoloogiliste
leidudega.
Selline,
meie
kultuurilooliste objektide hoidmine ja säilitamine
peab olema meie endi kätes. Pärandkultuuri objektide
hoid on eelkõige omanikukeskne. Keegi otseselt ei
keela ja käse, mis sa pead oma maal asuva objektiga
tegema, kuid vana taluaseme või põlispuu ümbruse
võsast puhastamine on jõukohane igaühele. Ja selle

säilitamine võiks olla igale inimesele auasjaks. Soovi
korral võib omanik pärandkultuuri objekte
eksponeerida ka teistele huvilistele.
Käesoleva
ettevõtmise
taustast:
et unustusehõlma vajunud kultuurimärgid uuesti
tähelepanu alla tuua ja info nende kohta avalikkusele
kättesaadavaks teha, ongi algatatud pärandkultuuri
objektide inventeerimine. 2010. aastal toimub
pärandkultuuri objektide kaardistamine Põlva- ja
Tartumaal. Projekti kestvus on kaks aastat. 2009.
aastal
käivitus
Eesti-Läti
piiriülese
koostööprogrammi raames projekt INTERREG IVA
„Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja
kultuuriruumi
osaks“.
Projekti
peamisteks
eesmärkideks
on
kaardistada
Lõuna-Eesti
maakondade ja Läti põhjapoolsete regioonide
pärandkultuur, et seda paremini teadvustada ja hoida.
Projekti raames teeb RMK koostööd Läti riigimetsa
haldajate ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala
administratsiooniga.
Võnnu vallas inventeerib pärandkultuuri Ahto
Raudoja, kellega saab ühendust e-posti aadressil
raudahto@gmail.com
ja
telefonil
5182411.
Seetõttu kutsun kõiki kohalikke elanikke ja teisi
teadjaid inimesi üles koostööle -kodukandi
pärandkultuuri jäädvustamiseks. Palun helistage või
kirjutage objektidest mis vääriksid fikseerimist.

Võnnu valla infoleht
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Varguste toimepanemine on sagenenud
Töötute arv on järjest kasvanud ning elatise
teenimise eesmärgil on mõned inimesed läinud
lihtsama vastupanu teed, ausa töö otsimise
asemel on hakatud võõrast vara himustama.
Viimase kuu aja jooksul on Võnnu valla
territooriumil toime pandud kuus varavastast
kuritegu. Varaste saagiks langevad tavaliselt
lukustamata kõrvalhoonetes paiknevad tööriistad
ning hoonete ümbruses vedelev vanametall.
Soovitan enda vara kaitsmiseks kasutusele võtta
järgnevad täiendavad abinõud:

Hulkuvad koerad
Vastutustundetud koeraomanikud ja hulkuvad
koerad on meie vallas olnud probleemiks juba
pikka aega. Möödunud talvel ja sellel kevadel
on koerad tekitanud suurt materiaalset kahju.
Palun siinkohal vallarahva abi kahe koera
omaniku tuvastamisel, kelle koerad on Kurista ja
Rookse külas ringi hulkumas.

1. Lukustada korralikult nii elumaja kui
kõrvalhoone uksed ja aknad. Uksed tuleb
lukustada ka ööseks, kui inimesed ise kodus
viibivad.
2. Väärtuslikumad asjad hoida elumajas, mitte
kõrvalhoones.
3. Võimalusel
paigaldada
valvesignalisatsioon.

hoonetele

4. Sõlmida kindlustusfirmaga leping vara kaitseks.
5. Mitte lubada võõraid isikuid enda õue, kus nad
saavad ülevaate hoovil toimuvast ja võivad
hiljem seda kurjasti ära kasutada.
6. Elamu vahetus läheduses viibivate kahtlaste
sõidukite registreerimisnumbrid kirja panna (eriti
õhtusel ja öisel ajal) ning edastada see
konstaablile.
7. Hoonete
ümbrusesse
kogunenud
kasutu
vanametall viia ise kokkuostupunkti, vastasel
juhul tehakse seda teie eest (vanametalli
kokkuostu hind hetkel kõigi aegade kõrgeim).
8. Kui olete otsustanud vanametalli müüa
vahendajatele, siis kindlasti kirja panna nende
isikuandmed ja sõiduki number.
9. Jalgrattaid
hoonetes.

ja

mopeede

hoida

lukustatud

10. Varguse toimumisest teavitada viivitamatult
politseid lühinumbril 110.
Järgides neid 10 ülaltoodud nõuannet, olete
andnud olulise panuse nii enda kui lähedaste
vara kaitseks.

Kui keegi omab informatsiooni pildil olevate
koerte kohta, palun sellest mulle teada anda
telefonil 53307106 või e-post aadressil
kristjan.parveots@politsei.ee
Turvalist kevadet soovides,
Kristjan Parveots 53307106
Omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi
püüdmist korraldab koera või kassi omanik. Kui
omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi
püüdmist korraldas vallavalitsus, siis kannab koera
või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud
loomaomanik.
Alus: Võnnu Vallavolikogu 26. septembri 2002. a
määrus nr 14 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri”
Eeskirja rikkumise korral on kohtuväline menetleja
politsei.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest –
karistatakse kuni 6000 krooni suuruse rahatrahviga.
Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse, - karistatakse kuni 12000
krooni suuruse rahatrahviga.

Võnnu valla infoleht
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VÕNNU KOOLI VILISTLASTE
KOKKUTULEK 2010

Kindlusta oma kodu ERGO-s !
ERGO kuulub nende juhtivate kindlustusfirmade
hulka, kes on seadnud endale kõrged eesmärgid ja
omab selgelt tugevnevat positsiooni era-ja äriklientide
seas. Eestis tegutsevate kindlustusseltside hulgas on
ERGO´l mängida kandev osa, sest klientidele
pakutakse kõige mitmekülgsemaid võimalusi (sõiduki,
õnnetusjuhtumi, elu, tervise, pensioni ja vara
kindlustamise valikute näol).
ERGO kahjukäsitlus on kiire, kvaliteetne ja
lahendustele orienteeritud.
Nõuande saamiseks palun pöörduge:
Signe Noormets
Müügijuht
56 568 005
signe.noormets@ergo.ee

Ootame kõiki vilistlaste peole 15. mail 2010. a.
kell 14. 00 korvpalliturniir segavõistkondadele kooli
võimlas,
( registreeruge 10. maini kooli e-maili aadressil)
kella 15st saate külastada koolimaja,
kell 17.00 mõttehetk Võnnu kirikus,
kell 18. 00 kontsertaktus Võnnu kultuurimajas,
millele järgneb vilistlasõhtu.
Osavõtumaks eelregistreerimisel 13. maini 100.(Võnnu vallavalitsuse a/a , 10152000099001 ,
selgitustesse kirjutage – vilistlaste kokkutulek, nimi
ja lõpetamise aasta), kohapeal 150.-.

ÜRITUSED VÕNNU VALLAS
MAI
15.mai 2010 Võnnu Keskkooli vilistlaste kokkutulek
27.mai 2010 Võnnu lasteaed “Värvuke“ lõpupidu
31.mai 2010 kell 8.30-15.00 Võnnu Keskkooli
projekt „3T-tegija, turvalisus, tervis“
JUUNI
18.juuni 2010 Võnnu Keskkooli 9.klassi lõpupidu
Võnnu kultuurimajas
19.juuni 2010 Võnnu Keskkooli 12.klassi lõpupidu
Võnnu kultuurimajas
22.juuni 2010 Võnnu külade jaanituli Issaku järve
ääres (korraldab Issaku ja Kurista külaselts)
23.juuni 2010 Jaanituli Läänistes (korraldab Lääniste
külaselts)

SUUREMÕÕTMELISTE JÄÄTMETE
KOGUMINE
Suuremõõtmeliste jäätmete konteiner asub Võnnu
alevikus vallamaja kõrval parklas 24.–30.mai.2010.
Suuremõõtmelised jäätmed: vana mööbel, ehituskoristusjäätmed, rehvid ja elektroonika.
KONTEINERISSE EI TOHI LADUSTADA:
Ohtlikke jäätmeid (vanaõli, akud, patareid,
olmekeemia, värvijäägid, säästupirnid)
Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 29. MAIL
(laupäeval)
10.00 – 11.00 Võnnu bussipeatuse taga
parkimisplatsil
11.15 – 12.15 Lääniste endise kaupluse juures
12.30 – 13.30 Kurista endise kaupluse juures

VÕNNU VALLA INFOLEHT

Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

