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VÕNNU SAAB VIIMAKS STAADIONI!
Hea Võnnu valla elanik!
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kavandatud. Ühinev vald võib ehitustöödega alustada juba projektlahenduse head mõtted viidud vastavusse tänapäeva
kevadel. Ettevalmistava tööna on äsja valminud ja nõuete ja vajadustega ning kantud uude detailplaneeringusse
vallavolikogu poolt 17. augustil kehtestatud detailplaneering, ja ehitusprojekti. Staadionile tuleb tartaankattega 6-rajaline
samuti on valminud tänapäeva nõuetele vastav ehitusprojekt. 110 m sirgega jooksurada ja 4-rajaline ovaalne jooksuring
Planeeringut koostades on pikalt aru peetud kõikide pikkusega 250 m. Jooksuringi sisse tuleb jalgpalliväljak ning
asjaomaste osapooltega.
hüppe- ja heitealade platsid. Tartu tänava poolsesse osasse
tuleb uus korvpalliväljak, mida hakkab teest piirama kõrge
Eelmine kehtinud planeering oli pärit koolimaja võrkaed.
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on
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ehitusaegadest (aastast 1987) ja nägi ette staadioni üldjoontes kunstmurukattega universaalne väljak, mida saab kasutada
samasse koolimaja kõrvale, kuhu see nüüdki tuleb. 2007. nii tennise- kui talvel hokiväljakuna. Staadionile tuleb
aastal valmis tollastele nõuetele ja võimalustele vastav välisvalgustus ja abihoone inventari, hooldusvahendite,
esmane projekt, mis nägi ette saviliivast radadega staadioni istepinkide jms hoidmiseks. Kogu ala turvalisus tagatakse tee
rajamise veidi eemale metsatuka tagusele heinamaale otsaga äärse nähtavuse ning videovalve kaameratega.
Karja tee äärde. Asukoha muutuse oli põhjustanud küllap
see, et osa alast oli vahepeal läinud eraomandisse.
Loomulikult ei saa staadion olema monofunktsionaalne,
lisaks sportimisele saab seal korraldada ka muid kooli,
2015. aastast kehtivad uus Planeerimisseadus ja uus Võnnu ja ümbruskonna rahva jaoks olulisi sobivaid üritusi.
Ehitusseadustik, mis koos nendest tulenevate määrustega
kehtestavad
uued
nõuded
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Lugupidamisega!
kohustuslikkusele ja projektile, mille alusel tohib vastavat
Urmas Paju, vallavolikogu esimees
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Laulupidu „Mina jään“ küttis emotsioonid üles
Suvine laulupidu on nüüdseks läbi, kuid jääb veel pikalt meelde.
Esimene päev oli väga väsitav. Et jõuda õigeks ajaks proovi,
pidime startima Võnnust hommikul kell 5.00. Päev oli täis proove
ja ilm ei halastanud. Õhtuks olid tüdrukud väsinud ja lõdisesid
külmast. Õnneks see meid ei murdnud.
Järgmise päeva hommikul olid kõik valmis alustama laulupeo
rongkäiku, mis möödus uskumatult kiiresti ja peale väikest
kehakinnitust võis laulupidu alata.
Sellel peol olid kõik lauljad eriti säravad. Finaal oli
emotsionaalne ja täis noorte uljust. Kordusele tulid kõik hinge
puudutavad teosed ja lisaks nõuti laulu „Põhjamaa“, mida polnud
sellel aastal repertuaaris. Noortel oli suur jõud.
Tahan tänada tütarlastekoori, tänu kelle pühendumusele laulupidu
tõeks sai.
Meie teekonnal on toimetanud suur meeskond. Reet Tohvri
õmbles tüdrukutele ja saatjatele selga imeilusad kleidid. Tiit Viileberg aitas minekule kaasa nõu ja jõuga.

Fotod: Võnnu keskkooli lastekoor ja juhendaja Teana Sobko laulupeol

Suur tänu, Tiia Kannik ja Taimi Tamm-Vask, kes olid minule ja
tüdrukutele saatjatena toeks igal võimalikul viisil.
Aitäh, Henri Karmiste, kes kandis uhkusega Võnnu keskkooli silti
ja hoidis rongkäigus tüdrukute tuju üleval erinevate ergutuslaulude
ja hüüete eestvedajana. Tänu Henrile oli meie marssimine väga
värvikas ja lõbus.
Aitäh, Tõnu Muru, kes ei pidanud paljuks tulla Võnnu valla silti
kandma.
Loomulikult oli kooli esindajana meiega õppealajuhataja Erika
Tiiman, tänu kelle pisikesele taksile olime pidevalt tähelepanu
haardes. Aitäh, et olid meiega.
Meile tuli kaasa elama ka Mare Muru, kes teab täpselt, kui
keeruline ja raske on olnud meie teekond laulupeole.
Tänan kõiki lapsevanemaid, kes on kasvatanud toredad
laululapsed.
KUMMARDUS TEILE KÕIGILE!
Teana Sobko, Võnnu Keskkooli muusikõpetaja

Ega kõik ole ühe vitsaga löödud
Eesti „pärimustantsukaart“ on sama kirju kui palju on
kihelkondi. Ida-Virumaal Sonda kõlakojas oodati rühmi I
Pärimustantsude festivalile, kus esitati küsimus: “Meil on kolm,
palju teistelgi?“ See on hea küsimus. Hetkel oskan ma vastata,
et avaldatud kirjanduses olen näinud ühte tantsu, mis on üles
kirjutatud Võnnu kihelkonnast. Kui te teate rohkem, võtke
minuga ühendust!
Naisrühm Kaera-Marid võtis samuti nõuks minna IdaVirumaale. Sellel suvepäeval olime folkloorirühm, sest meiega
koos tantsisid tüdrukud Liisa ja Chanette. Meie tantsud olid küll
Setumaalt, Vasteliina ja Urvaste kihelkonnast ülestähendatud.
Sai ka ühele Jõhvi kihelkonna tantsule kiiguri-kaaguri, uus
liikumine mõeldud.
Meie esimene esinemine toimus TÜ Narva kolledžis koos
ETNO muusikutega. Noored ETNO muusikud olid tulnud
kokku üle maailma. Kõige kaugem koht oli Uus-Meremaa.
Koos andsime seal tunni ajalise kontserdi.
Foto ja loo autor Viivika Kook

Õhtul oli suur kontsert Sonda kõlakojas. Seal esinesid samuti
ETNO muusikud ja viis rühma, kes olid esinenud päeval
erinevates kohtades Ida-Virumaal. Simmani sisustas ansambel
K.I.M.P.
Suur tänu Ida-Virumaa tantsujuhtidele, Riiale ning Marisele
toreda ürituse eest! Loodame, et see toimub ka tulevikus.
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Alates 1. oktoobrist 2017 vahetub jäätmevedaja
KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED
HEA KLIENT!
01.oktoobrist 2017.a alustab Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdades
korraldatud jäätmeveo raames jäätmete veoteenuse osutamist
Ragn-Sells AS. Allpool leiate olulist infot seoses korraldatud
jäätmeveo perioodiga.
ÜLDINFO
•Jäätmeveo piirkond: Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdade
haldusterritoorium
•Periood: 01.10.2017 – 30.09.2020.
•Jäätmeliigid: segaolmejäätmed jäätmekoodiga 200301
•Omavalitsuste kontaktid: Võnnu Vallavalitsus, Tartu 24,
Võnnu alevik, Võnnu vald 7301462 info@vonnu.ee
•Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/leping
•Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus
kontor Tartus Sepa tn 26, (E-R 8.00-17.00); e-post:
tartu@ragnsells.com või info@ragnsells.ee, infotelefon:
6060439
LEPING
•Teavitusega koos saadetakse Teile kahes eksemplaris leping ja
sinna juurde kuuluva lepingu lisaga.
•Kontrollige lepingus olevad andmed, vajadusel parandage või
lisage puuduolev info.
•Tooge või saatke lepingud meie Tartu kontori
klienditeeninduse aadressile Sepa 26, 51013 Tartu, või
digiallkirjastatuna tartu@ragnsells.com
MIINIMUMPAKETT
Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse
hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja
hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
VABASTUSE SAAMINE
Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elutegevus või seda
kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda
korraldatud jäätmeveost täielikku või perioodilist vabastust.
Selleks tuleb esitada omavalitsusele, kuhu kinnistu kuulub,
vabastuse taotlus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat
vabastada jäätmeveost.
GRAAFIK
Teavitusega koos saatsime Teile veograafiku. Iga järgneva aasta
graafik saadetakse Teile tasuta hiljemalt üks kuu enne uut
aastat. Samuti saadetakse tasuta graafik, kui toimub graafiku
muudatus. Kliendi tellimusel korduva graafiku saatmise eest
paberkandjal on Vedajal õigus võtta teenustasu vastavalt
kehtivale hinnale.
Graafikuid on võimalik vaadata Vedaja kodulehelt
www.ragnsells.ee/graafik
või
iseteenindusest
www.ragnsells.ee/iseteenindus, samuti saadab Ragn-Sells oma
klientidele, kes on e-maili aadressi Vedajale edastanud,
tühjenduspäeva meeletuletusi.
TULE KLIENDIPÄEVALE!
14. septembril kell 13.00-17.00 Võnnu Kultuurimajas
Kliendipäeval edastatakse infot korraldatud jäätmeveo kohta.
Samuti saab tagastada lepinguid, täpsustada veopäevi ja
mahutite suuruseid.

ÜLDINFO
Vastavalt jäätmeseadusele läbi viidud korraldatud jäätmeveo
riigihanke tulemusena on 01.10.2017 – 30.09.2020 ainuõigus
vedada Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdades segaolmejäätmeid
Ragn-Sells AS-il.
Alates 01.oktoobrist 2017 kaotavad kõik teiste vedajatega
sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingud kehtivuse. Võnnu,
Meeksi ja Mäksa valdades toimub korraldatud jäätmevedu
läbiviidud
riigihanke
dokumentide
ja
omavalitsuste
jäätmehoolduseeskirjade alusel.
LEPING
Kirjalikud lepingud sõlmitakse veopiirkonnas asuvate
jäätmevaldajatega jäätmeveo teostamise tingimuste, nt
tühjendamise sagedus, jäätmemahuti maht jms, täpsustamiseks.
Antud teatega koos saatsime Teile kahes eksemplaris
omavalitsuse poolt esitatud jäätmevaldajate registris olevate
andmete põhjal eeltäidetud jäätmeveoleping ning sinna juurde
kuuluv lepingu lisa, hinnakiri ja veograafik. Kontrollige
saadetavates dokumentides andmete õigsust ja vajadusel
parandage või lisage andmed juurde. Andmete täpsuse
tagamiseks palume täita lepingu ja lepingu lisa trükitähtedes.
Seejärel tagastage allkirjastatult üks eksemplar lepingust ja
lepingu lisast aadressile Sepa 26, 51013 Tartu või saatke
digiallkirjastatult tartu@ragnsells.com .
MIINIMUMPAKETT
Jäätmete kogumiseks võib kasutada nõuetele vastavaid
standardseid 80 – 4500 liitriseid mahuteid, mida on võimalik
mehhaanilisel teel tühjendada. Eramajade omanikud võivad
erandkorras jäätmeid üle anda ka kuni 50 l kilekotiga. Sellisel
juhul tohib kasutada ainult Vedaja logoga tasulisi kilekotte.
Kilekotte saab vedaja käest osta.
Jäätmete äravedu peab toimuma:
*tiheasustusalal – minimaalselt vähemalt üks kord 4 nädala
jooksul ja maksimaalselt 1 kord nädalas
*hajaasustusalal - minimaalselt vähemalt üks kord 12 nädala
jooksul ja maksimaalselt 1 kord kuus
NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
•Jäätmete kogumismahutid, mida on võimalik jäätmeveoki
tõstemehhanismiga tühjendada, peavad olema kompaktsed,
terved ja korralikult suletavad.
•Vedaja käest saab soovi korral rentida või osta jäätmete
kogumismahutit.
•Kilekoti teenuse kasutajad peavad tagama kilekoti
terviklikkuse graafikujärgsel päeval jäätmete üleandmisel
•Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende
avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eraldi teenusena
luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.
•Mahutite kõrvale pandud pakendatud jäätmed viib Vedaja ära
graafikujärgsel päeval kliendipoolse tellimuseta, rakendades
hinnakirjas toodud hinda.
•Kui olmejäätmete mahutis on mittevastavad jäätmed, siis
Vedajal on õigus kas konteiner tühjendamata jätta ja esitada
tühisõidu arve või tühjendamise käigus mittevastavate jäätmete
avastamisel rakendada mittevastavate jäätmete käitlushinda
vastavalt hinnakirjas toodule.
•Segaolmejäätmete mahutisse mittesobivad jäätmed on loetletud
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Võnnu, Meeksi ja Mäksa valdade jäätmehoolduseeskirjades.
•Palume jäätmemahuti märgistada kinnistu nimega.
KOGUMISVAHENDI ASUKOHT
•Vedajal on õigus teenust osutada kõikidel nädalapäevadel
ajavahemikus kella 7.00-22.00-ni. Selleks palume mahuti välja
tuua sõidutee äärde hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella
7-ks ja tagada konteineritele ohutu juurdepääs.
•Juurdesõidu teed mahutitele peavad olema piisava
kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.
•Jäätmekotid või ratastel kuni 800 liitrised jäätmemahutid võib
paigutada kuni 10 meetri kaugusele jäätmeveoki võimalikust
peatumiskohast.
•Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus
Vedajal küsida teenustasu vastavalt hinnakirjale. Mahuti
teisaldustee jäätmeveokini peab olema kõva kattega.
•Suuremad kui 800 l konteinerid tuleb paigutada jäätmeveokiga
samale tasandile kõva kattega alusele (betoon, asfalt, kiviparkett
jms), millele on tagatud vahetu juurdepääs jäätmeveokile.
NB! Palume jäätmevaldajal hinnata mahuti kaugus, et vältida
edasisi arusaamatusi käsitranspordi tasu rakendumisel
KUIDAS SAADA VABASTUST
Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus
enda tähtajaliseks ja erandkorras vabastamiseks korraldatud
jäätmeveost. Vabastuse eelduseks on, et kinnistul puuduvad
ehitised, kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
Otsuse vabastamise kohta teeb vallavalitsus ja edastab
sellekohase info Vedajale. Vedajal ei ole õigust ainuisikuliselt
jäätmevaldajat vabastada korraldatud jäätmeveost.
Jäätmevaldajatel, kes soovivad kasutama hakata ühismahutit,
tuleb kooskõlastada see vallavalitsusega, leppides kokku, kes
jääb vastutajaks ja lepinguliseks kliendiks. Info ühismahuti
kasutamise nõusoleku või keeldumise kohta edastab
omavalitsus Vedajale.
ARVED
•Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg
on 14 kalendripäeva.
•Kui klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5€ eest, siis RagnSells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud summa (5 €)
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täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete
õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida püsimaksekorralduse.
•Kui eeltäidetud lepingus on märgitud jäätmevaldaja e-maili
aadress, siis kliendile saadetakse automaatselt e-arveid.
•Juhul, kui esitatud arvel esineb ebakorrektsusi, nagu reaalselt
osutatud teenuse erinevus arvel kajastatust, on jäätmevaldaja
õigus esitada vaidlustus Vedajale arve maksetähtaja jooksul.
Vaidlustuse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldajale esitatud
arve aktsepteerituks maksetähtaja möödumisel.
•Vedajal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest juhul kui
graafikujärgsel päeval ei ole jäätmemahutit väljas, kui
jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu
mahutile või kui mahutis on sinna mittesobivad jäätmed (nt
koduelektroonika, ohtlikud jäätmed).
•Vedaja võib peatada jäätmevaldajale teenuste osutamise, kui
esitatud arve tasumisega on viivitatud rohkem kui 21 päeva
ning jäätmevaldajale on esitatud kirjalik kordusteade ning
hoiatus peatamise kohta. Arve tasumata jätmisel arves märgitud
kuupäevaks on vedajal õigus nõuda jäätmevaldajalt viivist.
Peale võlgnevuse likvideerimist jätkub teenuse osutamine.
ISETEENINDUS
Vedaja kodulehe www.ragnsells.ee/iseteeninduse kaudu on
võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist
jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisse logimine eeldab,
et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis
iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile
iseteenindus@ragnsells.com või helistada klienditeeninduse
numbrile 60 60 439
Juhul kui Ragn-Sells AS poolt saadetud eeltäidetud leping pole
jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja
klienditeenindusega või Võnnu Vallavalitsusega telefonil 5341
4205, e-post arendus@vonnu.ee
TULE KLIENDIPÄEVALE!
14. septembril kell 13.00-17.00 Võnnu Kultuurimajas

Ostame kasvavat metsa ja
metsakinnistuid ja põllumaad üle
Eesti, hind
kuni 10 000€/ha.
Info 56111900, Info@metsakeskus.ee
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EFAC 2017 ehk Euroopa Meistrivõistlused Maastikuvibu laskmises
EFAC (European Field Archery cometition) ehk Euroopa Meistrivõistlused
Maastikuvibu laskmises toimusi tänavu Saksamaal Hohegeissis, 30.juuli kuni 6. august.
Hohegeiss on 940 elanikuga väike linn mägedes, mis võistluste ajaks kasvas 650
inimese võrra.
Võistlejaid oli 26. riigist. Võistlus koosnes viiest etapist, kus oli vaja läbida 28 märgiga
määratud kaugustega rajad. Võistlustel lasti traditsiooniliselt kaks korda maastiku- ja
jahiringi ning üks kord loomaringi.
Eestlased võitsid 14 medalit, millest seitse kuldset, neli hõbedast ja kolm pronksi. Meie
oma valla mees Meelis Käärma sai rekurv jahivibuklassis kuldmedali ja rändauhinna.
Seejuures lasi Meelis kolmel päeval viiest oma vibuklassi päeva parima tulemuse.
Võistkondlikult rekurv jahivibude klassis võitis Meelis koos kahe kaaslasega
hõbemedali. Rahvusmeeskond, mis koosnes iga viduklassi parimatest, sai pronksi.
Tore tulemus, mis vajab kaitsmis kahe aasta pärast Hollandis.
Tartu vibuklubi kodulehet www.vibu.ee
Viivika Kook
Pildil Meelis Käärma

Juubelivääriline Leibkonnapäev
Võnnu külje all toimus juulikuu lõpus 10. Leibkonnapäev. See
oli rõõmus kohtumine kõigile kogukondlastele. Laheda
meeleolu tagasid päevajuhid Manni ja Elli, kes nakatava jutu ja
lauluga kõike saatsid. Sel aastalgi peeti maha tasavägine
külavõistluste turniir. Neli küla- Issaku, Kurista, Hammaste ja
Rooksevõtsid
mõõtu
viktoriinis,
munajooksus,
meeldejätmismängus ja parima naise/mehega sõudeergomeetril.
Napilt kaitses oma tiitlit Kurista küla, aga lusti jätkus kõigile.
Külapäev võttis juba eelmisel aastal ette muutumise, kus saadi
rohkem tuttavaks ühe külaga. Mullu oldi uudistamas Issaku,
seekord Kurista külas. Leibkonnapäevalised külastasid avatud
talusid, mille peremehed ja -naised näitasid oma tegevusalasid
ja sai niisama juttu puhuda.
Orula talus püüdsid lapsed tiigist kala, mida olevat seal kuhjaga.
Mudilased said osavuse proovile panna seiklusrajal, mis oli
püsti pandud redelitest, rõukudest, rehvidest ja heinapallidest.
Suured inimesed leidsid head ja vajalikku kraami
jagamistäikalt.
Vana-Tamme
talus
tutvuti
loomadega. Neid oli seal palju
erinevaid: väikeseid ja suuri,
valgeid ja musti, vabalt ringi
jooksvaid ja aedikus käivaid.
Kõige
eksootilisemad
olid
nutriad ja ringkäigul nime
saanud elevantjänes. Selles talus
olid kõik pereliikmed
Pildil: Külavõistluse võitjad Kurista küla võistkond

loomakasvatustöödega hästi kursis ja rääkisid põnevaid lugusid
oma kasvandikest.
Matti talus näitas lahke pererahvas külalistele mitut sauna, mida
jätkus nii maale kui järvele. Kohvik kaldal ja paadisõit
miljonivaatega järvel oleks võinud kesta mitu tundi, aga
järgmised talud ootasid veel külastamist.
Vana-Palutootsi talu tutvustas kodust pruulikoda. Avatud oli
veinituba ja õlleköök. Külalised said kuulda õpetusi ja maitsta
kohalikke tooteid. Mõelda vaid, et meie kogukonnas on päris
veinimeister.
Eha talu on varemgi külapäeval oma tegevustega väljas olnud.
Seal kasvatatakse hobuseid ja neid treenib meisterkestvussõitja
Virge. Tema tagasihoidlik olemus ei lase arvatagi kui palju
karikaid, medileid ja rosette ta oma hobustega võitnud on.
Jällegi leidsime suurmeistri oma kogukonnast.
Avatud talude külastkäik lõppes Jaago käsitöötalus, kus ootas
külastajaid kogukonnakohvik. Karmoškalugusid mängis samast
külast pärit Maret. Traditsiooniliselt etendus Leibkonnapäeval
teater, mida tuli näitama Alles-aia teatritalu. Õhtu lõpuks
ilmusid salaväel välja kitarrid, akordion, kontrabass ja pillimäng
kestis päikeseloojanguni.
Leibkonnapäev tuli
selline
tänu
osalejatele,
korraldajatele ja
kelleks olid KOP
Vallavalitsus.

välja just
rõõmsatele
tublidele
toetajatele,
ja Võnnu

Kokkuvõtte koostas ja
fotod tegi Evelin Avi

Võnnu valla infoleht
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Üks väike rõõm las olla igas päevas,
üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis, või killuke päikest taevas,
või sõna hea, mis muudab kauniks kõik!

Maailmas su jaoks palju uut ja imelist,
maailmas väga vaja on last sinunimelist!

Õnnitleme!

Rebeca Risette Reitkam
Lenna Kibal
Ronja- Rebecca Landsov
Johanna Saarmäe

70
80

85
90

Toomas Toots
Kalju Albre
Viive-Linda Mällo
Eha Paalberg
Aime Jaigma
Aino Hallisk
Elju Siidva

21. august
27. august
2. august
20. august
11. september
25. august
26. september

Vastsündinud vallakodanikud!
23. mai 2017
2. juuni 2017
27. juuni 2017
13. juuli 2017
Õnnitleme vanemaid!

MÄLESTAME
Laine Sau
Jaak Laurisson
Pjotr Ljamin
Aavo Kesperi
Aili Lepikov
Kaja Karask

31.05.1928- 16.05.2017
15.11.1923- 25.05.2017
27.04.1955- 07.06.2017
20.07.1954- 15.06.2017
03.11.1948- 22.06.2017
08.11.1935- 10.07.2017

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

Toruabi,ummistuste likvideerimine, san-tehnilised
tööd(boilerid,wc potid,kraanid jne.) ning kõikvõimalikud
kaevetööd miniekskavaatoriga.
Kändude juurimine, kaevamine (kraavid,vundamendiääred jne.);
planeerimine; torustiku, septikute ja imbväljakute paigaldus.
Info: www.toruabikaevetööd.ee, tel. 55 37 638.
Täname kõiki kaastööde eest!
Väljaandja: Võnnu Vallavalitsus

