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OHUTU KOOLIAASTA ALGUSEKS!
Septembris algab kooliaasta, sellega seoses ilmub
tänavatele kordades rohkem liikluses ettearvamatult
käituvaid lapsi, kui suvekuudel oleme harjunud nägema.
Paljudel neist koolilastest algab koolitee alles esimest
korda. Selleks, et kooliaasta algaks meeldivalt ja oleks
rõõmupäev ning vanarahvas ütleb ikka, et kordamine on
tarkuse ema, tuletaksin meelde mõned olulisemad tõed:
- sõidukijuhid, palun varuge aega ja olge kannatlikud ning
täitke erilise tähelepanuga liikluseeskirja nõudeid
lasteasutuste läheduses, et peale pidulikku kooliaasta
algust ei saaks rõõmupäevast kurbusepäeva! Samuti
tutvuge uue liiklusseadusega, mis jõustus 01.07.11. a ja tõi
kaasa palju uuendusi ning muudatusi sõidukijuhtidele
seoses laste liiklusohutuse tagamisega.
- lapsevanematele, kelle laps alustab kooliteed esimest
korda, panen südamele, et tuleb leida aega enda lapsega
vähemalt mõned korrad kooli viiv tee läbi käia ning
selgitada, millised ohud võivad liikluses koolilast kooli-

koduteel varitseda. Samuti tuleks kooliteeks valida
teekond, mis on lapsele kõige ohutum.
-pimedate õhtute saabudes on vajalik laps varustada
vähemalt ühe korraliku helkuriga või muu valgusallikaga,
mis teeb lapse nähtavaks ja aitab muuta koolitee
ohutumaks.
-soovitus jalgratturitele ja mopeedijuhtidele, veenduge, et
teil on olemas juhiluba ja nõutavad kaitsekiivrid endale ja
kaasreisijatele, et sõiduvahend vastaks kehtivatele
nõuetele.
Samuti
tutvuge
kehtima
hakanud
liiklusseadusega, mis tõi teie suhtes kaasa palju uuendusi.
Lapsevanemad, onud-tädid, vanaemad-vanaisad, vanemad
õed-vennad, kui märkate kooliteel või liikluses abitut last
või lapsi, kelle käitumine on liikluses ohtlik, aidake tal
ohutult liikluses osaleda.
Ohutut kooliaasta algust!
Harras Tiisler, ülemkonstaabel

Võnnu valla võit Vooremäe mängudel
13. augustil toimusid Kaagvere staadionil XXIX-ndad
Vooremäe mängud, korraldajaks oli Mäksa vald. Osalesid
nelja valla võistkonnad: Haaslava, Kambja, Võnnu ja
Mäksa.
Spordialasid oli kokku 14, millede läbivaks allteemaks oli
„Maamehe aastaring“. Idee oli ühendada põllumeeste
igapäevaste tegevuste iseloom spordialade omapäraga.
Näiteks jooksmine ehk „talguliste kokkuajamine“ või
sõudmine ergomeetril ehk „kalapüük Emajõel“.

Vallavanem Tõnu Muru auhinda vastu võtmas

Igal alal selgitati valdade paremusjärjestus. Võnnu
võistkond võitis esikohad segavõrkpallis (4M ja 2N),
korvpalli viskevõistluses, täpsusviskes, sõudmises
ergomeetril, orienteerumises, köieveos ja kombineeritud
teatevõistluses.
Kõikide
alade
kohapunktide
kokkuliitmisel selguski üldvõitja.
Võnnu valla võistkonnal (osales ca 40 sportlast) läks väga
hästi. Võideti mängude peaauhinnaks olnud karikas ja pika
habemega ning kõverate sarvedega sokk. Soku asemel
valiti siiski kott kartuleid, mis omakorda kingiti Võnnu
lasteaiale Värvuke.
Tundus, et kõik osalejad said meeldejääva, huvitavate
tegevustega, pisut väsitava sportliku päeva.Kohtumiseni
järgmisel aastal Vooremäe mängudel, mille korraldajaks
on Võnnu vald.
2011 a. Vooremäe mängude tulemuste protokolli saad näha
Võnnu valla kodulehel www.vonnu.ee.
Triinu Kask ja Roman Noormets

Vooremäe mängud 2011

Pildid: Mare Kurvits
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Hea vallarahvas!

Algab 2400 rahvaloendustöötaja värbamine

Aastaaja vahetus ei toimu kalendri järgi, vaid siis, kui ilm ise
otsustab uue aastaaja protsesside kasuks. Nii võib öelda, et sel
aastal saabus sügis 28. augustil.
Möödumas on mõnusalt soe ja päikeseküllane suveperiood.
Suvi on olnud minu jaoks mõõdukalt sisukas ja võimaldanud
vajaliku ajaressursi järgmise majandusaasta tegevuste
planeerimiseks.
Ajahammas on armutult purenud valla tehnorajatisi ja hooneid.
Kiiremas korras on vajalik järgnevatel majandusperioodidel
rekonstrueerida vee-, kanalisatsiooni- ja soojustrassid,
remontida lasteaia katus ning korrastada
keskkooli
elektrisüsteem.
Käesoleva aasta suvel rekonstrueeriti Võnnu alevikus osaliselt
soojustrass ja paigaldati kolmele korrusmajale soojussõlm.
Sooja tootmine on selle tõttu muutunud efektiivsemaks, kuna
uued rajatised on
tunduvalt vähendanud soojakadusid.
Järgmisel majandusaastal on planeeritud ülejäänud
tarbimiskohad varustada soojasõlmedega, mis võimaldavad
tarbijail soojatarbimist ise reguleerida. Energiatõhususe
parandamiseks tuleb esmalt teha teatud väljaminekud ehk
investeerida energiasäästmisse.
Loodan, et uue hoo saab sisse Võnnu kihelkonnapäeva
kunagine traditsioon. Augustikuul toimuski Võnnu Keskkooli
ruumides töine ja samas ka meeleolukas ümarlaud, kus arutati
Võnnu kihelkonna valdade koostegemiste ja ürituste
taaselustamise võimalusi.
13. augustil toimus Kaagvere staadionil nelja valla vaheline
jõukatsumine, nn Vooremäe mängud. Võnnu vald saavutas
südikalt võisteldes esimese koha. Siinkohal tahan tänada
Võnnu Keskkooli kehalise kasvatuse õpetajaid, kes panid
kokku meeskonnad ja organiseerisid kohapeal võistlejate
tegevusi. Eriline tänu muidugi kõigile osalejatele, kes
tõestasid, et Võnnu valla rahvas on jätkuvalt sportlik.
Erilise sooja tunde tekitas 1. september, kui avaaktusel
marssisid kultuurimaja aukohtadele esimese klassi 18 õpilast.
See näitab, et klassid täituvad ja Võnnu Keskkool on
jätkusuutlik. Positiivse arengu üheks alustalaks on kõrgelt
spetsialiseeritud teadmiste ja oskustega inimkapital. Selle
arendamine peab olema edaspidi senisest oluliselt
prioriteetsem. Ilma tugeva kaasaegsete teadmiste ja oskusteta
tööjõu olemasoluta ei ole kasu investeeringutest ega muudest
tootlikkuse tõstmiseks tehtavatest meetmetest.
Rahulolu eluga ei seostu inimeste üldiste hinnangutega
majanduslikule olukorrale riigis, mis on viimase kahe aasta
jooksul muutunud väga kriitiliseks. Samas inimeste ootused
nii leibkonna kui ka riigi majandusliku olukorra tuleviku osas
on võrreldes eelmise aastaga muutunud mõnevõrra
optimistlikumaks,
Majandust suunavad erinevad positiivsed ja negatiivsed
tegurid. Mitte ei sooviks, et Võnnu valla eluolu kulgemine
sarnaneks pildiga Krõlovi valmist „Luik, haug ja vähk” –
mitmed positiivsed tegurid proovivad majandust ülespoole
vedada ning samuti leidub negatiivseid tegureid, mis
majandust allapoole vajutavad.
Kaunist sügise algust ja hoiame kokku valla tegemistes.

Septembris ja oktoobris kuulutab Statistikaamet välja
värbamiskonkursid üle 2400 inimese leidmiseks
aasta lõpus algava rahva ja eluruumide loenduse
läbiviimiseks.

Tõnu Muru
Võnnu vallavanem

„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult
palgata üle 2400 inimese ja Eesti oludes on tegemist
väga suuremahulise värbamisega. Selleks, et igasse
kodusse jõuaksid parimad rahvaloendajad, asusid
augusti alguses üle Eesti tööle ka 25
personalitöötajat,“ rääkis 2011. aasta rahva ja
eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht Palmi
Lindjärv.
Esimene konkurss algab 16. septembril, kui
hakatakse otsima 132 piirkonnajuhti. Piirkonnajuhi
ülesanne on juhtida 15-17 rahvaloendajat ja tagada,
et tööplaan saaks täidetud. Piirkonnajuhid värvatakse
ajavahemikuks 05.12.2011–23.04.2012.
Nädal pärast seda, 23. septembril avatakse konkurss
90 andmetöötluse operaatori värbamiseks, kes
asuvad tööle Tallinnasse ning kelle tööülesanne on
korrastada ja töödelda loendusel kogutud andmeid.
Operaatorid värvatakse ajavahemikuks 15.12.2011–
04.04.2012.
Kõige suurem töökonkurss 2200 rahvaloendaja
leidmiseks kuulutatakse välja 3. oktoobril.
Rahvaloendaja töö algab 6. veebruaril koolitusega ja
kodudesse inimesi küsitlema lähevad nad alates 16.
veebruarist. Rahvaloendaja töö lõpeb 2. aprillil 2012.
„Rahvaloenduse töökohad on väga atraktiivsed juba
ainuüksi niivõrd suures projektis kaasa löömise
võimaluse, saadava kogemuse kui ka koolituste
pärast, mille iga rahvaloenduse töötaja läbib oma
tööperioodi hakul. Meie eesmärgiks on leida igasse
kodusse parim rahvaloendaja,“ rääkis Palmi
Lindjärv.
Kõikidelt kandideerijalt oodatakse head eesti
(olenevalt piirkonnast ka vene) keele oskust kõnes ja
kirjas, head suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust,
ausust ja usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad
tingimused leiab www.REL2011.ee rubriigist
„Vabad töökohad”.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist
järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline
rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised
elanikud saavad vastata küsimustikule internetis.
Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil
16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal
üheteistkümnendat korda.
Katerina Danilova
REL 2011 Kommunikatsioonispetsialist
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Läänistes tegutseb looduskool
MTÜ Lääniste Külaselts lükkas 2011 aasta kevadel käima
Lääniste looduskooli tegevuse. Selle eesmärk on luua
kohalikele inimestele (eri vanuses lastele ja
täiskasvanutele) uus võimalus huvitegevuseks ja kodukoha
looduse paremaks tundmaõppimiseks. Õpetame looduse
vaatlemist ning tutvustame põhjalikumalt kohalikke taime, seene- ja loomaliike. Selline loodushariduslik tegevus
toetab meie piirkonna ja selle kaudu kogu Eesti
loodusväärtuste hoidmist.
Meie looduskooli vahvast algusest saab suurepärase
ülevaate Silvia Viru fotode kaudu Lääniste küla kodulehelt
meie ajaveebist (www.hot.ee/laaniste1).

Lääniste looduskool

Pilt: Silvia Viru

Alustuseks viis Lääniste küla noor ning kogenud
harrastuskalamees, Lauri Lillo, läbi kaheosalise
„Õngitsemise koolituse algajatele“, kus õpetas väikestele
huvilistele lihtkäsiõngega õngitsemise algtõdesid. Teiseks
juhendas värske külaelanik Piret Lõhmus samblike
tutvustavat retke „Samblikekirjad Lääniste puudel“.
Mõlemad olid õnnestunud ettevõtmised ja neile oodatakse
järge. Sügisel tahamegi jätkata ning muuta Lääniste
looduskooli kokkusaamised ja retked regulaarseteks.
Selleks, et planeeritavad üritused oleksid tõhusad, jätkame
senist praktikat, kus igal koolitusel ja retkel on kindel ja
kogenud juhendaja. Teeme koostööd Võnnu Keskkooli,

Kultuurifestival Europeade Tartus ja Läänistes
Selle aastane suursündmus Tartu linnas oli kultuurifestival
Europeade, mis ühtis Tartu Hansapäevadega. See oli 48.
Europeade üldse. Väga palju laulukoore, rahvatantsijaid ja
pillimängijaid tuli kohale üle terve Euroopa, et näidata
enda kultuuri Eestis ja vaadata ka Eestimaad ja eestlasi.
Üks päev sellest nädalast oli pisi-europeade ehk maapäeva
päralt. Sellel päeval läksid kõik rühmad mööda Eestit
rändama. Läänistesse tuli laulukoor Itaaliast. See koor on
tegelikult 50 liikmeline, Eestisse oli tulnud 25 liiget. Nad
rääkisid, et nende koor tegutseb linnas, mis on sada
kilomeetrit Roomast põhjapoole. Nende linnas oli mõned
aastad tagasi olnud suur maavärin, mis nõudis palju
ohvreid ning et laulmine on üks moodus, kuidas saada
oma elu jälle rööpasse. Selles kooris laulavad
ajakirjanikud, õpetajad, balletikooli õpetajad ja paljude

Tartu Ülikooli Teaduskooli ning Looduskaitsebioloogia
töörühmaga (http://www.ut.ee/lkb). 2012 aastal on kavas
looduskoolis keskenduda asulalooduse tundmaõppimisele
Lääniste küla näitel. Tegevustena kavandame erinevaid
retki ja koolitusi lähtuvalt aastaajast ning kodukoha
looduse poolt pakutavatest võimalustest.
Lääniste küla piirkond on ideaalne nii vee- kui ka
maismaa elustiku mitmekesisuse tundma õppimiseks.
Külast voolab läbi Ahja jõgi, mis kulgeb edasi küla
vahetus naabruses asuva Emajõe Suursoo looduskaitseala
ja Emajõe suudmeala poole. Siin on ulatuslikud erinevate
kasvukohatüüpidega metsad ning suhteliselt lähedal asub
ainulaadne Järvselja ürgmetsakvartal. Kultuur- ja
loodusmaastiku omavaheline piirnevus külas ja selle
servas loob rikkaliku lindude fauna ning õuedes asuvad
tiigid on soodsaks elupaigaks kahepaiksetele. Taluõuede ja
linnamäe põlispuid katavad põnevad samblikumustrid
ning looduslikel niitudel ja jõe kallastel kasvab
mitmekesine
taimestik.
Ümbritseva
looduse
tundmaõppimine võib avada täiesti uued võimalused
edasiseks arenguks nii looduskoolis osalejatele kui ka
Võnnu vallale laiemalt, sest meie piirkond oma ainulaadse
loodusega on jätkuvalt perspektiivne loodusturismi
seisukohalt. Lääniste looduskooli tegevus soodustab ka
kohalikest loodushuvilistest matkajuhtide koolitamist
edaspidi.
Lääniste Looduskooli tegevus on Võnnu vallas uudne, sest
võimalused sarnaseks huvitegevuseks ja enesetäienduseks
on seni puudunud. Lisaks ei ole avaliku arvamuse kohaselt
looduskaitse selles piirkonnas üleliia populaarne, millest
annab tunnistust vastuseis Emajõe Rahvuspargi loomisele.
Looduskooli tegevuse üheks võimalikuks tulemuseks on
looduskaitsjate ning kohalike inimeste vaheliseks
koostööks paremate eelduste loomine loodusharidusliku
tegevuse kaudu.
Kertu Rünkorg
MTÜ Lääniste Külaselts
teiste elukutsete esindajad. Nende päev algas Mooste
mõisa tuuriga, kus kohtasime Śoti ja Austria rühmi. Edasi
näitasime neile Mehikoormat ning õhtul saime kokku
Lääniste linnamäel Madlipäeva simmanil. Itaalia koor
esines väikese kontsertiga, mis oli läbilõige nende
repertuaarist. Lääniste külaselts ja Kaera-Marid kinkisid
neile väikesed meened ja ka mõne tantsu. Pärast õpetas
Triinu Nutt ansambli Vennakese abiga mõned rahvalikud
tantsud. Itaalia poolel õpetati meile üks line-tants. Õhtu oli
lõbus ja meeldejääv. Külalised kiitsid meie ilusat
kodukohta ja inimesi. Lääniste tänas itaallasi ilusa
kontserti eest.
Järgmisel päeval esines koor Tartu Ülikooli aulas väga
võimsa kontsertiga, mis jättis varju nii mõnegi esineja
enne ja pärast neid.
Viivika Kook, rahvatantsu juhendaja
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Kuidas riskivabalt metsa müüa
Viimasel ajal on suurenenud metsaomanike huvi oma
metsade majandamise vastu. Ilmselt on selle põhjuseks
nii teadlikkuse tõus metsandusvaldkonnas, kui ka soov
majanduslikult raskel ajal raiest tulu teenida. Ja raiuma
on hakanud just need inimesed, kes seni on oma metsi
kiivalt hoidnud. Metsaomanikud on aru saanud, et mets
on taastuv loodusvara, mida suurema tulu saamiseks
tuleb hooldada. Samuti tuleks vanas metsas, kus
juurdekasv on muutunud juba negatiivseks, anda
uuendusraietega võimalus metsa uuenemiseks või
uuendamiseks.
Enne metsateatise esitamist on kasulik pöörduda
metsakonsulendi või metsaseltsi müügispetsialisti
poole, et selgitada hooldusraiete vajadus, optimaalsed
uuendusraie (lageraie või turberaie) alad ja raiutava
puidu ligikaudne kogus. Metsateatise võib esitada
Keskkonnaametile kas posti teel (tähtkirjaga),
digiallkirjastatult, e-metsateatisena või siis ise kohale
viia. Tuleb arvestada, et raiete õigusaktidele vastavuse
kontrolliks on Keskkonnaameti metsaspetsialistil aega
kuni 15 tööpäeva. Kui kavandatud tegevuse lubamine
või lubamata jätmine nõuab kooskõlastamist või
metsakaitseekspertiisi tegemist, on Keskkonnaametil
metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.
Sõltuvalt metsa iseloomust, omaniku soovidest ja
rahalistest vahenditest, on kasvava metsa või
metsamaterjali müügiks mitmeid erinevaid võimalusi.
Kui omanik ei soovi võtta endale metsa ülestöötamisega
seonduvaid riske ja soovib kogu kasvava metsa hinna
saada kohe kätte, on kõige kiirem variant raieõiguse
võõrandamine. Lageraiete puhul saab raieõiguse müüja
parima hinna metsaseltsi korraldatud enampakkumisel.
Müügiüksusele määratakse koos omanikuga alghind,
tähistatakse looduses raielangi piirid ja seemnepuud
ning kuulutatakse välja oksjon. Võitja on kõige
kõrgema pakkumise tegija. Juhul, kui kõik pakkumised
jäävad alghinnast madalamale, on metsaomaniku
otsustada, kas ta sõlmib lepingu või jääb ootama
paremaid aegu.
Raieõiguse võõrandamise lepingus on täpselt
määratletud lepingu objekt- millised on raiutavad
metsa-alad, andmed kinnistu ja metsateatise kohta.
Samuti on kirjas mõlema poole õigused ja kohustused.
Raieõiguse ostja peab metsa ülestöötamisel järgima
kõiki metsaseadusest ja muudest õigusaktidest
tulenevaid nõudeid, näiteks parandama tema poolt
lõhutud aiad, teed, sihid, kraavid, truubid, koristama
raiejäätmed jne. Lepingu allkirjastamise tingimuseks
on 100% müügihinna
laekumine metsaomaniku
pangaarvele – enne ostja metsa raiuma ei tohi hakata.
Hooldusraiete
(valgustusraie,
harvendusraie
ja
sanitaarraie) puhul ei ole enampakkumise korraldamine
mõttekas, sest kõige olulisem on raie tegemise kvaliteet.
Harvendusraiega tuleks esmajärjekorras välja raiuda

haigestunud, kehva tüvevormiga ja allajäänud puud.
Raie läbiviimisel peab jälgima, et puistu esimese rinde
rinnaspindala jääks peale raiet kõigis metsaosades
lubatud piiridesse, s.t. et metsa ei raiutaks liiga
hõredaks. Hõredaks raiutud puistud muutuvad
tormihellaks ja tootlikkus langeb. Kokkuveoteede
asukohad tuleb valida mõistlikult, vastavalt vajadusele
ja
looduslikele
tingimustele,
kasutades
ära
olemasolevaid häilusid ja hõredamaid metsa-alasid.
Kuna kokkuveoteede maksimaalne laius võib olla 4m ja
pindala kuni 20% raielangi pindalast, siis tuleb siit
arvestatav
osa
raiemahust.
Koostöös
metsa
ülestöötajaga tuleb tagada optimaalne suhe saadava tulu
ja raiekvaliteedi vahel. Mõistlik oleks siin vormistada
selline raieõiguse võõrandamise leping, kus lõplik
arvestus tehakse materjali väljatuleku järgi- nii on
tagatud mõlema osapoole huvid. Harvendusraie
tegemine on loominguline töö ja milline puu kasvama
jätta, milline maha võtta, selgub lõplikult alles raie
tegemise käigus. Puistu liigilisele koosseisule pannakse
alus
just noorendikueas, seega on valgustus- ja
harvendusraie ühed olulisemad tööd metsas.
Kui metsaomanikul on aega ja tahtmist, võib ta metsa
ülestöötamise ise korraldada ja materjali müüa
(enampakkumisel) laoplatsist. Sellisel juhul võtab ta
enda kanda kõik riskid, mis on seotud
ilmastikutingimuste (suur lumi, ootamatu sula, vihm) ja
muutustega puiduturul. Aga tulemus võib paljudel
juhtudel osutuda hoopis positiivseks, sest ta saab müüa
just neid metsamaterjali sortimente, mis tema metsast
raiega välja tuli. Näiteks kehvemate ja väiksemate
lageraielankide puhul, mille vastu metsafirmadel huvi
puudub või pakutakse turu keskmisest oluliselt
madalamat hinda, on müük metsamaterjalina kindlasti
õigustatud.
Raieõiguse võõrandamist ja metsamaterjali müüki
vormistatakse lihtkirjaliku lepingu alusel. Kõige
läbimõtlematum tegu on see, kui seatakse oma
metsakinnistule notariaalne kasutusvaldus võõra
inimese või firma kasuks. See tähendab, et omanik
annab kellelegi teisele lepingus määratud ajaks (näiteks
üheks
aastaks)
kõik
omanikuõigused
ära.
Metsaseadusest tulenevaid nõudeid peab kasutusvaldaja
küll täitma - aga seda ainult lepingu kehtivuse ajal.
Raietööde käigus lõhutud kraavide, sihtide ja truupide
parandamine ning loomulikult ka metsa uuendamise
kohustus jäävad metsaomanikule! Kasutusvaldajal on
lepingu sõlmimisel ainult üks eesmärk- saada lühikese
aja jooksul maksimaalne kasum.
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Kui ei ole soovi enam metsaomanik olla, siis igasuguste
arusaamatute lepingute tegemise asemel on alati
kindlam mets koos maaga ära müüa; ka on näiteks
tagastatud maade omanikel metsa müük kinnistuna
tulumaksuvaba. Kõigil metsaomanikel on raieõiguse
võõrandamisel ja FIE-del metsamaterjali müügi puhul
võimalik saada maksusoodustusi. Aga kasutusvalduse
seadmisel maksustatakse kogu saadud summa
tulumaksuga!
Alates 1. jaanuarist 2012
hakkab kehtima
Tulumaksuseaduse muudatus, kus kasvava metsa
raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel
loetakse võõrandamisega seotud kuludeks ka metsa
majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud
kulud ning maksumaksjal on õigus samal või kolmel
järgneval maksustamisperioodil arvata need maha
kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali
võõrandamisest saadud tulust. Seda juhul, kui on
tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse
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tähenduses ja metsaomanikul on metsateatis, kus
Keskkonnaamet on lubanud kavandatud tegevuse.
Raieõiguse või metsamaterjali müümisel peab
metsaomanik esitama Maksu- ja Tolliametile teatise
tehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10.
kuupäevaks. Teatist ei pea esitama, kui müüakse või
ostetakse kuni 20 tm metsamaterjali aastas.
Otsuste tegemine ei ole kunagi väga lihtne ja metsa
majandamisel on tavaliselt igale küsimusele mitu õiget
vastust. Aga metsandus ei ole raketiteadus- nii palju
tarkust ja oskust, et olla oma metsale hea peremeessuudab omandada igaüks.
PIRET ARVI
metsakonsulent
Metsanduse Arendamise Ühing
juhatuse esimees
Artikkel on avaldatud 18.02.2011 Postimehe erilehes
METS ja PUIT

Märka head tegu ning tutvusta seda ka teistele!
President Toomas Hendrik Ilves on öelnud: „Üksi on
väga raske midagi paremaks teha, kuid koos saame
muuta oma kaaskondsete mõttelaadi ja suhtumist oma
kodukohta.“ (14.08.2011 Ugala teater). Selle lause ütles
ta Viljandis tunnustades „Kauni kodu“ konkursi võitjad,
kuid seda mõtet saame oluliseks pidada ja jälgida ka
laiemalt. Ühiselt tegutsedes sünnivad paremad ideed,
jõuab rohkem ning ka tehtu üle tekib suurem rõõm.
Käesolev 2011 aasta on Euroopa vabatahtliku tegevuse
aasta. See on aasta, mil räägitakse rohkem
vabatahtlikkusest, selle väärtusest ühiskonnale ja ka
neist, kes vabatahtlikena tegutsevad.
Läbi vabatahtlike ja kodanike aktiivse tegutsemise
tugevneb kodanikuühiskond ja laieneb arusaam, et
igaüks on oluline meid puudutavate otsuste tegemisel
ning igaühe võimuses on kasvõi läbi väikeste sammude
ja tegude muuta kodukoht kõige paremaks paigaks
maailmas.
Tartu Ärinõuandla, Domus Dorpatensis, Tartumaa
Arendusselts, Tartu Maavalitsus ja Tartu
Linnavalitsus paluvad kõigil tartumaalastel välja
pakkuda
need
inimesed,
ettevõtted,
kodanikeühendused, kes nende arvates on
käesoleval aastal aidanud tunnustamist väärivalt
kaasa kodukoha/piirkonna paremaks muutmisse,
kogukonna ehk „meie“ tunde tugevnemisele. Või on
näiteks sellel aastal kohalik omavalitsus olnud
vallakodaniku meelest aktiivne ja teinud oma
kodanikeühenduste heaks midagi sellist, mis väärib
laiemat esiletõstmist ja tänu.

Kodanikeühenduste tunnustamiskonkursi 2011
kategooriad
on
järgmised:
Tartumaa
kodanikeühendus;
Noorte
ettevõtmine/tegu;
Tartumaa aasta vabakondlane;Kodanikuühiskonna

arengut
ja
tegevust
toetav
KOV;
Kodanikuühiskonda toetav äriühing ja Mitme
sektori koostöös sündinud aasta tegu.
Tunnustust väärivad kandidaadid palume kirja panna
Ärinõuandla kodulehel asuvasse tunnustamiskonkursi
ankeeti
(www.tartu.ee/arinouandla). Samuti
on
võimalik oma kandidaadi kohta saata e-kiri või
helistada Kadri Paule (Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla,
MTÜ konsultant e-post: kadri@tartu.bas.ee , telefon
7428 491). Kandidaate saavad esitada nii eraisikud,
kodanikeühendused, äriettevõtted kui ka kohalikud
omavalitsused. Esitamise tähtaeg on 10. oktoober
2011.
Tänuüritus toimub Tartumaa kodanikeühenduste
konverentsi raames kodanikupäevale eelneval päeval,
25. novembril Atlantise konverentsikeskuses.
Lisaks tänuüritusele räägime kodanikupäeva eel veel
Tartu ja Tartumaa kodanikeühendustest – nende
tegudest millegi muutmisel, algatamisel, koostööst
kohaliku omavalitsusega. Üheskoos katsetame koostöö
meetodit Julge küsida ning läbi konverentsi esinejate
saame tuttavaks peachakucha esitlusviisiga. Täpsema
info konverentsi kohta leiad Tartu Ärinõuandla
koduleheküljelt.
Oled
oodatud
osalema
ja
kodanikupäeva
tähistama
üheskoos
teiste
kodanikuühiskonna arengust huvitatutega!
Tunnustamiskonkurss ja kodanikeühenduste konverents
viiakse läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt
rahastatud projekti Tartumaa kodanikeühendused
tuntuks ja tunnustatuks raames.
Läbiviimist toetavad ka Tartumaa Arendusselts ja Tartu
Ärinõuandla.
Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant
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PROJEKT: KOGUKOND, KOGEMUS, KOOSTÖÖ
Võnnu Laulu- ja mänguseltsi Lõoke selle aasta üheks
suuremaks ettevõtmiseks on olnud projekt “Kogukond,
kogemus, koostöö”.
11.juunil tutvusime Avinurme Elulaadikeskuse
külastuskeskusega.
SA Avinurme Elulaadikeskus
(www.elulaadikeskus.ee) asutati 2008.a kohavaimu
hoidmiseks ja pärandkultuursete oskuste säilitamiseks
ning edasiarendamiseks. 2010.a avati restaureeritud
pastoraadihoones külastuskeskus, kus on muuseum, saalid,
köök, õpi- ja töötoad ning väike pood. Giidi juhendamisel
tegime külastuskeskuses ringkäigu.
Muuseumiekspositsioon „Puust sündinud elu” andis
huvitava võimaluse tutvuda kohaliku ajaloo ja elu-oluga.
Külastasime ka Avinurme kirikut. Puutööalases õpitoas
valmistasime kogenud meistri näpunäiteid järgides igaüks
endale väikese laastukorvi. Lahke vastuvõtt Avinurmes
ning saadud kogemused tegid väljasõidu meeldivaks ning
saime ka innustust oma tegevuse jätkamiseks.

Restaureerimisalane õpituba Läänistes

Pilt: Tiiu Meerits

09.
juulil
toimus
Lääniste
külakeskuses
restaureerimisalane õpituba. Esmalt tutvusime vanavara
puhastamise vahendite ja meetoditega. Meie juhendajaiks
olid kaks kogenud puidurestauraatorit – Jaanika Turu ja
Joel Kõivistik. Järgnes praktiline tegevus – iga osaleja
valis vanavara hulgast endale meelepärase eseme ning
töö läks lahti. Kes valis tooli, kes laua, kes kasti, kes
laastukorvi, kes mõne muu puidust tarbeeseme – hakkama
saadi kõigega. Kohvipausi ajal räägitud juttudest selgus, et
nüüd, kui esmased kogemused on olemas, võiks vanavara

restaureerimise õpitoaga jätkata.
Sooviti õppida metalli puhastamist ja puitmööbli
restaureerimist.
14.augustil peeti kihelkondlik nõupäev, millest osa
võtma olid palutud endise Võnnu kihelkonna alal praegu
tegutsevate valdade (Ahja, Haaslava, Mäksa, VastseKuuste, Meeksi ja Võnnu) erinevate huvigruppide
esindajad. Päev algas osalemisega
jumalateenistusel
Võnnu kirikus. Seejärel koguneti Võnnu koolimaja
palmisaali, kus Võnnu vallavanem Tõnu Muru tervitas
kihelkondlikul nõupäeval osalejaid. Virve Tuubel
tutvustas oma huvitavas ettekandes Eesti Rahva
Muuseumi kogudes säilitatavaid Võnnu kihelkonnast
kogutud esemeid. Kohvipausile järgnesid nõutoad.
Omavalitsuste, seltside, ettevõtjate, haridusasutuste,
noorte, seltsi- ja kultuurimajade esindajad arutlesid
kihelkondliku koostöö vajaduse ja võimaluste üle. Hiljem
koguneti uuesti palmisaali, kus tutvustati nõutubades
väljakäidud ideid. Koostöö vajaduses ei kahelnud keegi –
hea on teada, kuidas elavad ja toimetavad naabrid. Ja miks
mitte midagi põnevat koos ette võtta! Hea sõnaga
meenutati ühiseid kihelkonnapäevi Võnnus (2000.2002.a), Järvseljal (2003.a), Ahjal (2004.a), Mäksal
(2005.a) ja Haaslaval (2006.a). Nõupäevast osavõtjad
tegid
ettepaneku
taaselustada
kihelkonnapäevade
traditsioon. Samuti leiti, et ühiselt võiks välja andma
hakata kihelkonnalehte, moodustada kodu-uurimise
komisjon ja koostada kihelkonna ajalooraamat. Üheks
huvitavaks
ettepanekuks
oli
kihelkondliku
mittetulundusühingu asutamine, mille kaudu siis toimuks
koostöö edendamine. Millised ettepanekutest teostuvad,
sõltub juba inimestest, valdadest, seltsidest ja ettevõtjatest
endist. Nõupäeval osalejad said tutvuda ka fotonäitustega
ning vanasti taludes kasutusel olnud esemete näitusega,
mille vanim eksponaat pärines aastast 1779.
Nõupäeva lõpetas meeleolukas kontsert, kus esinejaiks
olid Põlvamaa lõõtsamehed – Heino Tartes ja Sõbrad.
LMS Lõoke projekti „Kogukond, kogemus, koostöö”
toetasid EAS-i kohaliku omaalgatuse programm ja Võnnu
Vallavalitsus. Täname!
Tiiu Meerits
MTÜ LMS Lõoke www.leoke.ee

TANTSULUST Võnnust Tallinna
Hea on teada, et esimene teate-tants toimus Läänistest
Võndu 2010 aastal. See trass oli pikk 5,2 kilomeetrit.
Sellel aastal oli Teate-tants läbi 15 maakonna, mis sai
alguse ja lõpu Tallinnas kokku umbes 1000 kilomeetrit.
Ühe osa sellest trassist, täpsemalt 1,8 kilomeetrit, tantsisid
ka Kaera-Marid koos noorte aktiivi esindusega.
Kõik algas sellest et, 22.augusti öösel vastu 23. augustit
kell 01.30 kogunesid tantsijad kultuurimaja parklas, et
sõita koos oma tantsu paika. Jõudsime kohale ja sättisime
ennast lõigupeale paari kaupa paika. Iga paari kohta
tähistas öös vilkuv küünal. Trassil liikus pidevalt info, kui
kaugel asub kolonn. Meieni jõudis kolonn kell 3.16,

Luunja rühma viimane paar ulatas meile teatepulga ja
suure veoauto kastist hõigati „ Tere Kaera-Marid!” ning
tants võis alata. Meie lõigul oli 9 paari, igaühel umbes 200
meetrit tantsida. Meie viimane paar Riina ja Ülle andsid
teatepulga edasi Vara naisrühmale Kiljak. Rõõmsalt
marssisime ja tantsisime Kiljakuga kaasa kuni Aovere
tanklani, kus toimus simman. Ahetavas koidu valguses
läksid rühmad kell 04.30 laiali, kes tantsisid edasi Tartu
poole, kes läksid koju paariks tunniks magama enne
tööpäeva. Tartumaa käes on tantsides edasi liikumise
kiiruse rekord 11km/h.Jälle üks tore üritus, mis jääb
pikaks ajaks meelde.
Viivika Kook, rahvatantsu juhendaja
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Võnnu valla rahvatantsuhing ja säde on Viivika!
Viivika
Kook,
räägi
endast:
Minu sünnipäev on aprillis,
tähtkujult
olen
jäär,
omandatud on kõrgharidus.
Ma pean ennast üpris
põikpäiseks
ja
rahu
armastavaks, kuigi mu
tähkuju ja sünniaasta märk
on tuli. Vahel öeldakse, et
saarlase kangus, sest ema
poolt
olen
saarlane.
Vihastan kergesti, kuid
pikka viha ei pea. Laisk
olen ka, kui midagi teha
tahan, siis peab „vaim“
peale tulema. Olen ristitud
ja leeris käinud, kuigi
eriline kirikus käija ma ei
ole.
On Sul hobisid?
Pikalt olen end sidunud ka
naiskodukaitsega.Viimasel
ajal küll vähe aktiivne, kuid kuulun Naiskodukaitse Tartu
Ringkonna Tartu jaoskonna meditsiini gruppi. Olen käinud
naiskodukaitse võistkonnaga kaks korda sõjalis – sportlikul
võistlusel ERNA ja kolm korda Eel-Ernal. Olen osa võtnud
Läänemaa rännakust Valge laev. See on selline mõnus
tunne , kui sa lähed metsa. Seal on kõik võrdsed ole sa
minister või töötu. Kui nädala oled metsas ära olnud, siis
on imelik vaadata, et ühtegi kaitsevärvi riietatud inimest
pole vastu tulemas.
Räägi meile oma rahvatantsupisikust!
Rahvatantsu juhendajaks sain läbi juhuse, kui Maimu
Janisk ütles mulle, et hakka tegema, siis ma algul kahtlesin
kas saan ikka hakkama. Naisrühmal on tugev vundament
Lea Kurvitsa ja Maimu Janiski juhendamisega alla laotud.
Eks ma ise õpin samuti koos tantsijatega. Alustasin ise ka
algklassides tantsimist ja põhikoolis tantsisin, peale
ülikooli tuli Võrus naisrühm Viire.
Aga kuidas Sa jõuad seda kõike – naisrühm, segarühm
3 lasterühma?
Ajaga on ikka nõnda, kes teeb see jõuab, kuigi eks pere ja
laste arvelt see aeg tuleb.
Kaua
Sa
oled
juba
olnud
Võnnus
rahvatantsujuhendaja?
Rahvatantsu juhendaja Võnnus olen ma 2005 aasta
sügisest.
Kelleks Sa väiksena unistasid saada?
Väiksena tahtsin saada baleriiniks, õpetajaks ning sõduriks.
Keskkoolis oli mingil hetkel soov politseinikuks saada.

Mis Su lemmikud on?
Erilist lemmik sööki ei olegi. Meeldib tohutulult värske
kapsas hakklihaga ja sefiiri korvikesed. Mulle meeldib
raamatuid lugeda ja tantsida. Lemmik tööd kui sellist ei
ole. Kõik tööd tuleb ära teha nii hästi kui oskad ja saad.
Sul on kolm armast last, räägi nendest!
Jah, kolm last! Rasmus läks esimesse klassi, Liisa on viie
ja Valter on kahe aastane. Rasmus on igal pool aitaja.
Meeldivad ka multikad. Liisa ja Valter on sünnist saati
saanud tantsida. Liisa käis kaasas, kui oli kaheksa kuune, I
Naistetantsu festivalil Jõgeval. Valter oli kolme kuune, kui
oli nädal aega Tallinnas suurel tantsupeol. Kahjuks ei ole
mul kummastki sündmusest ühtegi fotot, kus lapsed
oleksid peal. Rasmusele meeldib judo, Liisale meeldib
laulda ja tantsida ning Valter on lihtsalt väike mürakaru.
Kus Sa sündinud ja kasvanud ning õppinud oled?
Sündinud ja koolis käinud olen Alatskivil. Vahepeal oli
Tartu Ülikool ja siis Võru neli aastat.
Mis on Su eriala? Miks sa seda tööd teed?
Õppinud olen ma proviisoriks ja töötan kümnendat aastat
sellel erialal. Igal tööl on ka omad vead, kuid hea kaalub
halva tavaliselt üle, selle tööga saan inimesi aidata ja
kohtun paljude huvitavate persoonidega.
Kus Sa Võnnu vallas elad ja kuidas on seal elada?
Elan Lääniste külas Kastani talus, olen kaheksa aastat
Võnnu valla elanik. Läänistes meeldib mulle loodus. Väga
ilus koht on linnamägi. Metsad on lähedal. Tänu Kertule
on ka siin elu käima läinud. Ta on väga tubli külaseltsi
eestvedaja. Võnnu vallas on väga palju ettevõtmisi ja
üritusi, millest tahaks osa võtta, aga lihtsalt ei jõua.
Mis võiks Võnnu vallas eriti tähtis olla?
Võiks välja arendada kergliiklustee Võnnust Läänistesse.
Valmis ehitada nii Suitsu koolimaja kui ka staadion. Meil
on ilus suur kirik, mis vajaks inimeste tuge. Soovin ka, et
lasteaed Värvuke kasvaks ja saaks ilusa „kuue“ nii sisse
kui välja.
Viivika, millest Sa unistad?
Unistan,et saaks koolilastega korra tantsupeole. Oma
perele soovin, et Võnnus jätkuks ikka kooliharidus ja et
koolibuss sõidaks ka Lääniste poole.
Unistan, et mehed oleksid natuke aktiivsemad ja tuleks
segarühma, kui üksi ei julge, võta naine ka kaasa.
Mida Sa soovid Võnnu vallale?
Võnnu vallale sooviks pikka iga ja, et jätkuks inimesi
kellega tantsida. Suur soov oleks, et kaerajaani
võistutantsimine jätkuks.
Suur aitäh Viivikale meie valla rahvatantsuelu
juhtimast ja omalt poolt nii suurt panust andmast
Võnnu kultuuriellu.
Küsimused esitas Võnnu Noorteaktiiv
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Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete deklaratsioonid
avalikustatakse valla infolehes järgmiselt:
Deklaratsioonist avalikustatakse järgmised andmed: 1. Eesja perekonnanimi; 3. Ametikoht; 4. Asutus (tööandja); 5.
Ametipalga aste ja ametipalk ; 6. Kinnisvara: otstarve,
asukoha maakond, linn/vald, kinnistuspiirkond, kinnistu
number; 7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
sõiduki liik, mark, väljalaske aasta; 8. Aktsiad, osad ja
muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus,
koguväärtus; 9. Pangaarved (pank, arve liik, nende arv); 10.
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500
eurot, kui ametipalka ei maksta; 11. Muud varalised
kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise
kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms.).
Vallavolikogu liikmed:
1.Jaanus Aviste; 3. vallavolikogu liige; 4. ; 5. ; 6. korter
Võnnu alevik Tartumaa 28702 Maatulundusmaa Tartumaa
Võnnu kinnistu nimed: Aasa, Aviste, Kopra, Lina,
Marguse, Muru, Pärna, Tammesaare, Uuspõllu; 7. ; 8.
Swedbank pensionifond k3 890,04 eur; 9. Swedbank 1; 10.
;
11.
1. Anu Hillermaa; 3. põetaja; 4. SA Võnnu Haigla; 5. 2,11
eurot ja 2,14 eurot tunnis; 6. Tartu maakonnas Võnnu
vallas Kõnnu külas ja selle katastritunnus on
91501:006:0093; 7. sõiduauto Chrysler.Voyager 1995 Ford
Transit.buss 1990; 8. ei ole; 9. SEB ja Swedbank; 10.
Renoveerimslaen Swedpangale; 11. ei ole.
1.Aivar Kaldjärv; 3. ei ole; 4. ei ole; 5. ei ole; 6.
elamumaa Tartu mk, Võnnu alevik Võnnu vald 2879904; 7.
sõiduauto VW Golf 1988, sõiduauto Opel Astra 1993,
sõiduauto Peugeot 205 1991, sõiduauto Peugeot 306 1996;
8. OÜ Pilvre osa 3/4 40000 30000; 9. Swedbank
arvelduskonto 1 SEB arvelduskonto 1 SEB krediidiarve 1;
10. ei ole; 11. ei ole.
1. Kalle Olevi; 3. meister; 4. Ökoehituse AS; 5. kuupalk
800 eurot; 6. ei oma; 7. sõiduauto Toyota Avensis 2000.a;
sõiduauto BMW 525ix 1993; 8. ei oma; 9. Swedbank
arveldus 1; 10. –; 11. ei ole.
1.Tiina Puurmaa; 3.-; 4.-; 5.-; 6. korter Tartumaa Võnnu
vald Tartu maakond 779 204 elamumaa Tartumaa Meeksi
vald Tartu maakond 944 704; 7. sõiduauto Honda Civic
1994.a; 8. ei ole; 9. Swedbank arvelduskonto Swedbank
kogumispensionikonto; 10. Ei ole;
11.käendulepingõppelaen.
1.Romet Rässa; 3. ; 4. FIE Romet Rässa; 5 .-; 6. korter
Võnnu alevik Tiigi tee ½ korter Tartu linn Kivi ½
maatulundusmaa kinnistute nimekiri: Võnnu vald 1. Aini
91501:002:0242 402904 2. Antsu 91501:002:0035 3. Arro
91501:002:0234, 0235, 0236, 0348 4. Habemiku
91501:002:0012 5. Habeniku 91501:002:0230 6. Küti
91501:002:0000 7. Lätte 91501:002:0238, 0239, 0240 8.
Miku 91501:002:0013, 0014 9. Märdi 91501:002:0000 10.
Sandri 91501:002:0042 11. Siimu 91501:002:0087 12.
Terikets 91501:002:0247 13. Ülemniiluse 91501:002:0032

14. Avi 91501:002:0078 15. Nirgi 91501:002:0150 16.
Kärbi 91501:002:0140 17. Pohla 91501:002:0024 18. Põllu
91501:002:0110 19. Tammemihkli 91501:002:0098 20.
Lauri 91501:002:0097 21. Kilgipõllu 91501:001:0174 22.
Aro 91501:002:0077 Ahja vald 23. Hermanni
11701:002:0027 24. Penikoorma 11701:002:0485 25.
Mäetaguse 11701:002:0002 26. Poska 11701:002:0489 27.
Nagla 11701:002:0018 28. Zirnaski 11701:002:0488 29.
Kubija 11701:002:0490 30. Pihlaka 11701:002:0232 31.
Saarva 11701:002:0202 32. Reedi 11701:002:0487 33.
Klaose 11701:002:0401 34. Nurga 11701:002:0038 35.
Mäe-Klaose 11701:002:0403. 0404, 0405 36. Manni
11701:002:0039 Meeksi vald 37. Arrava 1 45401:002:0223
38. Kivi 45401:002:0055 39. Teeääre 45401:002:0319 40.
Farmi 45401:002:0064 Rõngu vald 41. Retsniku
69402:004:0059 42. Küdipõllu 69402:004:0095; 7. ei ole;
8. ei ole; 9. SEB 3 arvet (arveldus) Swedbank 1
arveldusarve; 10. ei ole;11.
1.Raimo Tammoja; 3.OÜ Kallike juhatuse liige; 4. OÜ
Kallike; 5. miinimum; 6. krunt: kinnistu nr 3312404
kinnistud:91501:003:0366,
91501:003:0367,
91501:006:0244 ja 91501:006:0245 Võnnu vald Lääniste,
Võnnu, Kõnnu; 7. Belaruss MTZ 52 ITK, kaater BMT 1
TK, Audi 100; 8. ei ole; 9. pangaarve SEB arveldusarve 1;
10. ei ole; 11.1. Arne Tsirna; 3. juhatuse liige; 4.Ökehituse AS; 5.1120
€.-; 6. ridaelamu boks Tartumaa Võnnu, Võnnu Tartu mnt
17-2
1075704;
garaažiboks
Tartumaa
Võnnu
91501:003:0373; 7. sõiduauto Honda Civic 2005 sõiduauto
Honda Civic 2003 MB- Sprinter 2000 Suzuki Ignis 2006;
8. –; 9. Swed Pank arveldus SEB Pank arveldus; 10.-; 11.
1.Riina Võikar; 3. õpetaja; 4. Võnnu Keskkool; 5. 159353
EEK Tartu Ülikool 1800 EEK Võnnu Vallavalitsus 260
EEK aktsiaselts ATLEX 610 EEK; 6.3-toaline korter
Võnnus, Tartu mnt 11-18, Sepa talu, Hammaste küla
Võnnu vald; 7. sõiduautoliising FIAT Albea 2008; 8. ; 9.
Swedpank hoiuarve; 10. ; 11.

Vallavalitsuse liikmed:
1. Delia Narusk; 3. sotsiaalnõunik; 4. Võnnu Vallavalitsus;
5. 518 € 6. ½ osas korteriomand Tartumaa Võnnu vald
Võnnu alevik Tartumaa nr 1531504; 7. ei ole; 8.
kohustuslik pensionifond Sampo Pension 50 1145,30;
1,0065 €; 1220,44; 9. Sampo Pank arvelduskonto 1; Sampo
Pank kasvuhoius 1; Swedbank arvelduskonto 1 10. Danske
Bank A/S Eesti filiaal 11654,3 €; Swedbank 288,66 € 11. ei
ole
1.Aive Piirsoo; 3. pearaamatupidaja; 4. Võnnu
Vallavalitsus; 5. ametipalk 509.-; lisatasud 73.-; 6.
Korteriomand Tartu mk Võnnu alevik (kinnistu 2915804);
korteriomand Tartu linn (kinnistu 3095303); 7. ei ole; 8.
LHV Pensionifond 2702 osakut, puhasväärtus 1,30754,
koguväärtus 3533.-; Sampo Compass 75 Fund
investeerimiskindlustus 2426 osakut, puhasväärtus 1,34,
koguväärtus 3256.-; 9. Swedbank arvelduskonto, SEB 2
arvelduskontot, Sampo Pank 2 arvelduskontot; 10. ei ole;
11. ei ole
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Kokkuvõte Võnnu vallavalitsuse 2010.a ja 2011.a 8 kuu jooksul tehtud investeeringutest
2010.a Võnnu vallavalitsuse poolt tehtud
investeeringud (kapitalikulud ja varade soetamine)

Ülesanne ja projekt

Teede remont ja hooldus

A.G.de Villebois kabeli
konserveerimine

Finantseerimise Projekti
allikas
maksmus € Ülesanne ja projekt
Majandus- ja
Kommunikatsiooni
ministeerium;
Võnnu vald
29763 Teede remont ja hooldus

Muinsuskaitseamet

Keskkooli hoonete vahelise
soojatrassi ja jaotussõlmede
rekonstrueerimine
Võnnu vald
Keskkooli inventari
soetamine (projektorid,
õmblusmasinad ja
dokumendikaamera)
Võnnu vald

Keskkooli hoonele
soojamõõturi paigaldus
Vallamaja radiaatorite
regulaatorite paigaldus

2011.a 8 kuuga Võnnu vallavalitsuse poolt tehtud
investeeringud (kapitalikulud ja varade soetamine)

Võnnu vald
Võnnu vald

Uue bussijaama ehitus

Võnnu vald

Lasteaia köögi tööstusliku
mikseri soetamine

Võnnu vald

Finantseerimise Projekti
allikas
maksmus €
Majandus- ja
Kommunikatsiooni
ministeerium;
Võnnu vald
24132

Võnnu alevikus 80 m.
eelisoleeritud
soojatorustiku ehitamine, 3
korterelamusse sooja
tarbevee soojavahetite
8309 paigaldamine
Võnnu vald

30459*

Keskkooli inventari
soetamine (mööbel,
7234 arvutid)

Tiigrihüppe SA;
Võnnu vald

8174

Arvutiklassi
ventilatsioonisüsteemi
4848 paigaldus

Võnnu vald

6576

Keskkooli ruumide remont
(s.h. tütarlaste käsitööklass,
2457 tuletõkkeuksed)
Võnnu vald
Turvavalgustite paigaldus
2423 Võnnu keskkoolis
Võnnu vald
Lasteaia küttetorustikule
2312 soojaarvesti paigaldus
Võnnu vald

Vallavalitsuse kabinettide
1345 remont
Võnnu vald
Lasteaia akende vahetus
Võnnu vald
Lasteaia
inventari
2010. a teede remondi ja hoolduse rahad jagunesid (eurot):
teekattematejal, laotus, tasandus, hööveldus, remont 16068
soetamine (tekid, nõud,
lumetõrje
13529
boilerid)
Võnnu vald
muud
166
Lääniste raamatukogu
trepikoja akna vahetus
Võnnu vald
2011. a 8 kuuga teede remondi ja hoolduse rahade
* prognoos ( lõplik tasumine ei ole toimunud)
jagunemine:
teekattematejal, laotus, tasandus, hööveldus, remont 8354
lumetõrje
15549
muud
229

5292
2344
2225

2115
1512

1312
604

Valla tulumaksu laekumine on võrreldes 2010. aastaga suurenenud vaid 4 % (8 kuu andmetel). Investeeringuteks
vajalikud vahendid on siiani leitud põhitegevuse kulude vähendamise arvelt. Soojatorustiku remondiga seotud kulud
on kavas osaliselt tasuda järgmisel aastal võetava pangalaenu arvelt.
Aive Piirsoo
Võnnu vallavalitsuse pearaamatupidaja
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VÕNNU KULTUURIMAJA PLAANID ALGAVAL HOOAJAL
Kultuurimaja rahvas tervitab Teid kõiki - hea Võnnu vallarahvas - järjekordse uue hooaja alguses. Kultuurimajal on
plaanis jätkata eelmise aasta hoogsa tegevusega eelkõige kolmes tegevussuunas.
********************************************************NOORTELE:
Lastele ja noortele suunatud arendav ning huvitegevust pakkuv: näiteringid põhi- ja keskkooli astmele; tantsuring
noortele; noorteka tegevused ja noorteaktiivi jätkuv tegutsemine. Sel aastal ootan tegutsema juba kahte noorteaktiivi.
Keskooli tasemel ja põhikooli astmest noortele. Eks ole erinevad vajadused ja tahtmised 12 või siis 18 aastasel. Ja tore
see ongi. Eks ootame ja vaatame, mis kõik välja tuleb; kuidas tuleb ja mis kõike sügis 2011-kevad 2012 juhtuma
hakkab! Juba mitmed uued projektid on sisse antud. Kuid ainult noored ise saavad oma elu huvitavaks teha, mina saan
ainult juhendada ning aidata! Kõike täpsemalt ja lähemalt ning huvitamalt saad lugeda Võnnu Noorteblogist
www.vonnunoored.blogspot.com
********************************************************PEREDELE:
Eelmine hooaaeg üritasime korra kuus Võnnu Pereklubi kokku tuua, kogemus näitas, et rahvale läks liiaks. Sel
hooajal plaanime korra kvartalis, mõne tähtpäevaga seoses korraldada pereklubi ürituse.
Titering – korra nädalas, hommikuti, ootame ikka titeemmesid kokku tulema meie hubasesse Huvikeskusesse, et koos
titadega laulda, mudida ja sotsaliseeruda.
********************************************************SUURTELE:
Uuel hooajal jätkavad paljud seltskonnad, kes eelmisel aastal kokku said ja end mõnusalt tundsid. Kuid ootame ka
kõiki uusi osalejaid, et koos veel mõnusam ning mitmekülgsem oleks. Tulge julgelt kodust välja mõnel õhtul
kultuurimajja, mis on ju - vallarahvas - Teie jaoks!
Võnnu Naisteklubi ja Naistekas (iga kuu korra tahame kokku saada mõne vahva koolituse, käsitöö, kokanduse, jms
teemaga ning Naistekas tähendab aktiivsete, ärksate ning tegusate naiste /kes me kõik oleme/ ühist lõõgastust mõnusa
nostalgilise filmiõhtu raames)
Võnnu Naiste Terviseklubi (igal E, K ja R kell 13.00 Võnnu Lasteaia saalis koos võimlemine, tasuta)
Võnnu naisansambel Särasilmad (juhendaja Heli Kiho, www.sarasilmad.blogspot.com)
Uusfolk kooslus MUSO (ühistöö, et nalja ja huumorit endal oleks)
Võnnu Näitering (uus ettevõtmine, et Võnnus ka oleks harratusteater. Proovime jõulupeoks eakatele miskit lavale
saada vaatamiseks)
Võnnu naisrühm Kaera-Marid ja segarühm (ikka igal E ja K kell 19.00 saalis tantsuhoos, juhendab endiselt Viivika
Kook)
Birxi Seltskonnatants (jälle iganädalaselt saab rumbat, valssi, jms kaunist õppida. Minu soovil sel aastal aeglased
ladina tantsud klubipäraselt fookuses; juhendab Birgit Kivimurd)
Inglise keel algajatele (otsime aktiivselt juhendajat, kui on keeegi huvitatud ja tahet täis aidata, siis palun ühendust
võtta, seltskond umbes 7-10 inimest tahaks väga inglise keele algõpet saada!)
Võnnu 30+ Tantsupeod (ikka iga kuu üritame kutsuda ning meelitada Teid tantsupeole, et Birgiti õpetatut
praktiseerida, koos meeldivalt lõõgastuda ja tantsu lüüa. Iga kord proovime ka midagi erilist lisaks pakkuda
vahepausidel)
PEOD tulemas:
23.september – valla allasutustele 80´stiilipidu;
15.oktoober – hooaja alguspidu kõigile Tiigrikutsuga;
12.november – tants Naabri Valve saatel;
30.detsember plaanis vallarahvale aastalõputrall ja
7.jaanuar valla allaasutuste uusaastatrall.
Jägige kindlasti reklaame ja vaadake üle Võnnu KuLTuuribloGist, kust saab alati kõige värskema ning paika pidavama
info, sest elu on muutuv ja vahel muutuvad meist olenevalt ka plaanid. KuLTuuribloGist leiate ka kõige kultuurimajas
toimuvate sündmuste reklaami ja lisaks järelkajastuse. Palju pilte, väikseid videosid ja meeleolu mõtteid. Kõigil, kel
on küsimusi, ettepanekuid ja ka pretensioone – siis kultuur@vonnu.ee või +372 525 7058. Samuti sellele aadressile
võib saata materjale, mida külaseltsid ja teised tegutsejad Võnnu vallas soovivad kajastada KuLTuuribloGis. Koostöö
on väikse valla jõud.
VõNNu KuLTuuribloGi: www.vonnukultuur.blogspot.com
NB! Aga mehed? Tulge julgemalt kultuurimajja tegutsema! Looge meesteringe, küsige, andke ideid, et mida tahate!
Tervistega vallarahvale, Marju Marga Võnnu KM juhataja
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KÜSITLUS
Avalda arvamust õhtuse bussiliini avamise kohta
Võnnu valla arengukava avalikul arutelul on palju poolthääli saanud õhtuse bussiliini käikupanek Tartu ja Võnnu
vahel. Täpsema ülevaate saamiseks sobivate kellaaegade ja oletatava liini kasutuse kohta, korraldab vallavalitsus
küsitluse.
Tee rist sobiva variandi taha, punktiirile kirjuta sobiv kellaaeg. Lõika küsitlus ajalehest välja ja too vallamaja fuajeesse
küsitluskasti.
Arvamust saad avaldada ka meie kodulehel www.vonnu.ee

1.

2.

3.

7.

1. Kasutaksin tööpäeviti kell 22.00 Tartust
Kasutaksin tööpäeviti kell 22.45 Võnnust
Võndu väljuvat bussiliini
4. Tartusse väljuvat bussiliini
iga päev
iga päev
paar korda nädalas
paar korda nädalas
kord nädalas
kord nädalas
paar korda kuus
paar korda kuus
ei kasuta
ei kasuta
Kasutaksin nädalavahetusel kell 22.00 Tartust
Kasutaksin nädalavahetusel kell 22.45 Võnnust
Võndu väljuvat bussiliini
5. Tartusse väljuvat bussiliini
iga nädalavahetus
iga nädalavahetus
paar korda kuus
paar korda kuus
ei kasuta
ei kastua
Kasutaksin Tartu-Võnnu bussiliini, kui see
Kasutaksin Võnnu-Tartu bussiliini, kui see
väljuks õhtul kell ..................
6. väljuks õhtul kell ..................
iga päev
iga päev
paar korda nädalas
paar korda nädalas
kord nädalas
korra nädalas
paar korda kuus
paar korda kuus
Muud ettepanekud õhtuse bussiliini kohta ...............................................................................
.....................................................................................................................................................

.....lõika siit..............................................................................................................................................
POLITSEI TEATED
Ajavahemikul
15.05.-29.08.11.a
on
politsei
andmebaasides registreeritud Võnnu vallas 47 erinevat
juhtumit ja sündmust. Olulisemad neist.
23.05. avastati Lääniste külas, et remondijärgus eramusse
ja kõrvalhoonetesse on sisse tungitud ja varastatud sealt
erinevaid
esemeid.
Juhtunu
kohta
alustati
kriminaalmenetlus.
23.05. päeval toimus liiklusõnnetus Hammaste külas, kus
sõiduauto sõitis teelt välja ja rullus üle katuse, inimesed
liiklusõnnetuses vigastada ei saanud.
02.06. teatati peretülist Võnnu alevikus, mis lahenes
politsei abita.
08.06. teatati peretülist Hammaste külas, politseipatrulli
saabudes oli meesterahvas rahunenud ja politsei abi ei
vajatud.
13.06. öösel peatati Võnnu alevikus liikunud ratastraktor,
mille juhil tuvastati alkoholijoove, juhi joobeastme suurus
oli selline, et alustati kriminaalmenetlus.
14.06. avastati, et öö jooksul on Terikeste külas seisvast
traktorist varastatud kütust.
20.06. teatati kahe mehe vahelisest tülist Võnnu alevikus,
mis lõppes ühele osapoolele kehavigastuste tekitamisega.

Ööl vastu 05.07. varastati Terikeste külas asuvast
töökojast erinevaid tööriistu ja püüti sisse tungida
lähedalasuvasse veoautosse.
16.07. päeval Võnnu alevikus Tiigi tee kortermajas võeti
vägivalda kasutades vanainimeselt ära raha, asjaolude
selgitamisega tegeleb kriminaalpolitsei.
Ööl vastu 18.07. varastati Kurista külast sõiduauto, mis
hiljem leiti Tartu linnast põlenuna, juhtumiga tegeleb
kriminaalpolitsei.
03.08. põles Issaku külas 3 ha viljapõldu, vara ega
inimesed põlengus kannatada ei saanud.
09.08. õhtul toimetati Võnnu alevikust kainenemisele
joobes meeskodanik.
20.08. õhtul teatati peretülist Võnnu alevikus, kus joobes
ja agressiivne pereisa lõi oma alaealist last. Pereisa
toimetati
kainenemisele
ja
juhtumi
asjaolude
väljaselgitamisega tegeleb prefektuuri kriminaalpolitsei.
23.08. päeval ründas järelevalveta koer Võnnu alevikus
jalakäijat. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
väärteomenetlus.

Harras Tiisler, ülemkonstaabel
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See maailm mis elab sinus,
mis sinuga ühes loodi on sama vana kui sina ja veidi su enda moodi... /J.Kaplinski/
Õnnitleme!
85
Laine Laurisson
65 Aime Tänavots
Endel Rüütli
Leili Paavel
Valter Rästa
Toivo Leis
Virve Mälton
80
Valentiina Tamm
Vilma Palk
Mall Türi
Vaido Alliksaar
Erna Põder
60 Mati Mällo
75
Bairam Mamedov
Illart Arjukese
70
Koidu Leppik
Kaie Kitter
Jaak Võsu
Tugevat tervist ja jõudu soovib Võnnu Vallavalitsus.

Maailmal su jaokspalju uut on ja imelist.
Maailmal väga vaja on last sinunimelist.
Vastsündinud vallakodanikud
Karel Laasik
Laura Soo
Marleen Puustus
Karl Oskar Villak

15.mai 2011
8.juuni 2011
14.august 2011
4.september 2011

OSTAME!!!

Ostame kokku kõik võimalike plastjäätmeid
( kiled, kastid jne).
Suuremate koguste
puhul tuleme ise järgi.
Tel: 59 18 49 49
vetsek@hot.ee

Ostame ja viime ära
vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti
äraveetavad/kättesaadavad
konstruktsioonid osadeks.
Samuti aitame ära viia
vanu autoakusid. Raha
kohe! (Transport tasuta)
Info: 53 567 062
Ostame metsamaad ja metsa
raieõigust. Info: 53 567 062
TÄHELEPANU,
METSAOMANIK!
METSANDUSE ARENDAMISE
ÜHING KORRALDAB SINU
KASVAVA METSA MÜÜGI
ENAMPAKKUMISE TEEL!
NII SAAD PARIMA HINNA!
Info: 53
567TEL
0625293237
INFO
info@metsaareng.ee
www.metsaareng.ee
Pepleri 32, Tartu

AS Tartu Mill ostab Puhjas Kaubi laos toidu- ja
söödavilja.
₪ NISU ₪ ODER ₪ KAER

Lisaks pakume hooajal kuivatusteenust
*Hind ja tarnimine eelnevalt kokku leppida !
*Enne tarnimist võimalus määrata vilja kvaliteeti
Info telefonil:
Puhjas: 52 622 32 siim@tartumill.ee
Tartus: 52 149 57 leo@tartumill.ee
www.tartumill.ee
*Võnnu valla infolehes nr 2 (64) 2011.a oli lk 4 artikkel „Tublimad
õpilased“ekslikult vale nimi. Tublim sportlane dźudos oli Indra
Raja.
Vabandame!

MÄLESTAME
Lemmy Roio
Ülle-Mai Kooskora
Hilvi Kroon
VÕNNU VALLA INFOLEHT
Toimetuse aadress: Tartu tn.24 Võnnu Tartumaa

30.10.1947-22.06.2011
03.11.1931-01.07.2011
25.03.1940-07.07.2011

Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

