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EESSÕNA 
 

Võnnu vald võlub! 
 

Võlub oma meeldiva elukeskkonnaga, võlub inimesi siin elama ja siia elama tulema. Võlub 
sellega, et on lähedal Tartule kui keskusele, mis tagab hea teenuste ja töökohtade 
kättesaadavuse ning samas on siin käeulatuses maaelu väärtused nagu oma põllumaa, 
metsik loodus, puhas õhk, lisaks Võnnu valla rikas ajalugu läbipõimituna mitmekesise 
kultuuriga. 
Võnnu elanikud räägivad: "Elul pole viga - asume Suure Linna ligidal, meil on võimas 
maakirik, avarus, puhas loodus ümberringi, kõik oluline on kohapeal olemas.“ Võiks öelda, 
nagu vääriselupaik kotkastel Võnnu valla ürgmetsades, Emajõe Suursoos - turvaline ja 
omaette, palju ruumi, kindel pesapaik, palju loodusande, metsad, jõed-järved, eluks vajalik 
on kodu ümbruses kättesaadav.“  
Selliselt võib kokku võtta Võnnu valla pikaajalise arengu põhiidee. 

 

VÄÄRISELUPAIK TARTU LIGIDAL 
 

Eelpool nimetatud väärtused moodustavad Võnnu valla arenguvisiooni selgroo ja tuleviku 
pürgimuse. Arengukavas on need fikseeritud võnnukate ühiste soovidena oma elukeskkonna 
arendamisel. Arengukava toob välja, kuidas need soovid järgmisel kümnel aastal 
konkreetselt ellu viiakse. Ja elluviimine ei ole ainult Võnnu vallavalitsuse ja valla asutuste 
ülesanne ja igapäevane töö, vaid ka kõigi võnnukate endi hea võimalus ja hool oma 
kodukohta paremaks muuta. 
 

Võnnu valla arengukava 2025 on valla arengusuundi ja sihte näitav ning tegevusi määrav 
dokument aastani 2025. Valla elanikud on kava kaudu teadlikud, kuhu vald oma arengus 
suundub ja kuidas nad saavad sellele kaasa aidata. Arengukava järgib juba kasutusele võetud 
valla arendamise loogikat ja eelnevaid arengukavasid. Arengukava põhineb valla olukorra 
analüüsil, seminaridel ja intervjuudel esile tulnud hinnangutel, soovidel ja ideedel. 
 
Võnnu valla järgmise 10 aasta arengu põhiideeks on saada atraktiivse elukeskkonnaga 
elujõuliseks ning ühiselt mõtlevaks ja tegutsevaks kogukonnaks. Eesmärgiks on olla kõigile 
avatud ja jätkusuutliku elukorraldusega paik, andes põhjust siia (elama) tulemiseks.  
Valla arengu põhimõtteks on lugupidamine oma elanikest, ettevõtetest ja 
organisatsioonidest ning kultuuripärandi säilitamine. Arengu alus on juurdunud kohalikud 
väärtused ja traditsioonid ning inimeste oskused ja initsiatiiv. Ajaloost, kultuurist ja maast 
saab tugevuse: 
 

JUURTEST JÕUDU AMMUTADES!
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1. VALLA ARENGUSEISUND JA -VAJADUSED 
Positiivsete trendide valguses 

 

2016. aastal on Võnnu vald heas seisus arenev piirkond. Keerulisemad aastad (kõrge 

laenukoormus, elanikkonna tuntav vähenemine) on seljataga ning vald liigub edasi optimistlikult, 
positiivsete arengutrendide valguses. 
 

VALLA ARENGUSEISUNDIT võib 2016. aasta alguse seisuga iseloomustada järgnevalt: 
1. Rahvaarv on küll võrreldes 2005. aastaga vähenenud (15,4 %) ja see on olnud tõsine 

väljakutse, kuid elanike arv on tänaseks stabiliseerunud. 1. jaanuari 2016 seisuga oli vallas 
1119 elanikku. Võrreldes 2014. aastaga on elanike arv suurenenud 44 inimese võrra.  
Muudatus võrredes 2008. aastaga on -5 inimest (AS Andmevara rahvastikuregistri andmed).   
Sünde on igal aastal lisandunud, küündides 2014. aastal 8. ja 2015. aastal juba 17. lapseni. 
Rahvaarv on võrreldes 2000. aastaga tõusnud üksikutes külades nagu Lääniste (+3), Rookse 
(+3), Issaku (+2), Kannu (+10), Imste (+3) ja Liispõllu (+4). Ülejäänud külades on rahvaarv 
langenud. Absoluutarvudes on kõige suurem langus toimunud Võnnu alevikus - aastatel 2000-
2010 on lahkunud 82 elanikku, kuid tänaseks on langus peatunud. Keskmine vanus vallas 
tervikuna ikkagi suureneb. Meeste arv vanuses 15-29 on suur, ületades märkimisväärselt 
samaealiste naiste arvu.  

2. Laste ja õpilaste arv aga kasvab ning positiivne on asjaolu, et 0-14 vanuses laste suhteline arv 
Võnnu vallas ületab Eesti keskmist näitajat.  

3. Sisseränne on kasvanud 10 aastaga ca 2 korda, väljaränne on vähenenud ca 2 korda, kuid 
kokkuvõttes on veel ülekaalus elanike väljaränne, kus noorte osas on vähe tagasipöördujaid. 

4. Valla tulumaksu laekumine on tõusnud 2005. aastast 10 aastaga 2 korda, viimase viie aastaga 
1,5 korda. Võlakoormus on vähenenud 2005. aastast ligi poole võrra. Aastal 2015 on 
vallaeelarve kulud-tulud tasakaalus; toetuste osakaal on ca pool eelarvest. 30. aprilli 2015 
seisuga oli tulumaksu Võnnu vallale laekunud 173 628 eurot, mis oli 24% enam eelmise aasta 
sama perioodi laekumisest. See tendents jätkub.  

 

KOKKUVÕTTES, elukeskkond on viimasel kümnel aastal tuntavalt paranenud, 
toimunud on areng hariduses, taristu kvaliteedis, keskkonnahoius. Elanike aktiivsus 
oma kodukoha arendamisel on tõusnud, kultuurielu on mitmekesistunud. 
Arenguruumi on veel noorsootöös, aleviku kommunaalmajanduses, piirkonna 
visuaalses väljanägemises ning sportimisvõimaluste arendamises.  
 

PEAMISED ÜLESANDED, mis vajavad lahendamist järgneval kümnel aastal on järgmised: 
1. Valla veelgi atraktiivsema elukeskkonna kujundamine ja elanikkonna kasvu tagamine. See 

eeldab Võnnu aleviku sooja- ja kommunaalmajanduse lõplikku kordategemist, taristu ja teenuste 
kvaliteedi tõusu, elamise keskkonna ja valla maine parandamist, spetsiaalseid meetmeid uute 
elanike sissemeelitamiseks, head teenuste paketti kohapeal ja läbimõeldud tugevat arendustööd. 

2. Valla ettevõtluse seisundi ja töökohtade kättesaadavuse paranemine. See tähendab tegevusi 
kohapeal ettevõtlikkuse suurendamiseks, ettevõtete arengu toetamiseks, elanike töövõimaluste 
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OLULISEMAD INVESTEERINGUD 
mida on vaja teha: 

 

 Võnnu aleviku veemajanduse 
kordategemine (veevärk, kanalisatsioon, 
keskkütte soojatorustik). 

 Lasteaia k.a. territooriumi 
rekonstrueerimine. 

 SA Hooldekodu Härmalõng vajalike 
investeeringute organisatoorse tegevuse 
arendamise toetamine.  

 Kooli staadioni  ehitamine ja kooli 
spordiväljakute taristu arendamine. 

 Vallateede järk-järguline 
rekonstrueerimine ja tolmuvabaks 
muutmine. 

 Hammaste-Võnnu-Lääniste kergliiklustee 
rajamine.  

 Lääniste külakeskuse edasi-arendamine. 

 Võnnu kiriku restaureerimine. 

 Gustav Suitsu majamuuseumi ja 
teemapargi väljaarendamine. 

 Noortekeskuse arendamine. 

 Võnnu aleviku laululava ja peoplatsi 
väljaarendamine. 

 Päästekomando arengu toetamine. 

 Leerimaja rekonstrueerimine. 

 Paisjärvede puhastamine. 
 

ja tööharjumuste suurendamiseks, sobivaid kiireid transpordiühendusi nii vallasiseselt kui 
Tartuga. 

3. Valla finantsvõimekuse jätkuv suurenemine. See tähendab eelarvetasakaalu, mõõdukat 
laenuvõtmist, valla eelarvesse rahade juurdetoomist, eriti EL ja Eesti riigi projektide näol, samuti 
kohapealsete ressursside leidmist ning kulude kokkuhoidu (näiteks läbi energiatõhususe). 

4. Kohalike elanike aktiivsuse tõus. Kohalik elukvaliteet on paljuski elanike endi teha - kuidas 
ühiselt oma kodukoha eest seista ja piirkonda arendada. On ouline, et suureneks elanike 
kogukonnatunnetus, et noortel oleks rohkem võimalusi kaasa rääkida  valla elu arendamises 
(näiteks noortevolikogu), et inimesed saaksid osaleda valla juhtimises (arvamuste väljendamine, küsitlused, 

valla postkast) ja  enese arendamises (huviringid). 
5. Võnnu Keskkooli arengu ja jätkusuutlikkuse tagamine. See on valla arengu üks võtmeküsimusi. 

12-klassiline kool on vallaelu südameks ja noorte perede tugisambaks, rääkimata töökohtadest ja 
arengukeskkonnast. See tähendab kooli gümnaasiumiosa ja kogu kooli eripära hoidmist ja 
süvendamist ning jätkuvat kaasajastamist, eluks häid oskusi andva maagümnaasiumi 
arendamist. 

6. Valla tulevase halduskorralduse lahendamine ja 
koostöö intensiivistamine naabritega. Tulevikus 
on vallal üksi raske edasi minna ning tihedam 
koostöö naabervaldadega on vältimatu. See 
eeldab naabervaldadega ühist arengukava,  
partnerluslepinguid, töötajaid, tegevusi. See võib 
tähendada ka naabritega ühinemist või isegi 
tegutsemist kogu Tartumaa omavalitsuse 
koosseisus osavallana. 

7. Võnnu tervise- ja sotsiaalkeskuse edasine areng. 

Ajalooliselt on Võnnu olnud ka hoolekande 
keskuseks  ja see suund jätkub Võnnu ja Mäksa 
valdade ühishooldekodu arendamisega. 

8. Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamine, 
hoidmine, korrastamine ning eksponeerimine.  
Võnnu valla tuntumateks  vaatamisväärtusteks 
on Võnnu kihelkonnakirik, Vabadussõja 
mälestussammas, muinsuskaitse all olev Võnnu 
vana kalmistu koos seal asuva A.G. Villebois´i 
kabeliga ning Sõõro külakooli hoone. Nende 
objektide näol on tegemist piirkonnale 
iseloomulike kultuuri mälestistega, mille 
järkjärguline korrastamine ja eksponeerimine 
rikastab piirkonna kui terviku mainet. 

9. Tartu ja selle ligiduse ärakasutamine. Tartu 
lähedust ja võimalusi on vähe kasutatud (näiteks 

osalemine Tartu ürituste (kirikukontserdid, 

muusikafestivalid) ühe väljasõidu ja 
lisasihtkohana, väljasõitude kohana, hea 
töökohana jne. See tähendab suuremat koostööd Tartu inimestega, ja organisatsioonidega, 
tartlastele Võnnu pakkumist puhke- ja üritustepaigana, elukohana. 

10. Juhtimise avatuse ja kaasatuse suurendamine. Tänapäeva inimesed soovivad saada 
kodukohas toimuvast pidevat ja värsket informatsiooni. Siis on nad ka valmis rohkem ise kaasa 
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lööma. See tähendab elanike aktiivsemat kaasamist, infoedastuse arendamist ja aktiivset 
tegevust koos elanikega. 
 

Arengufookus on valla elukeskkonna atraktiivseks tegemine; keskendumine nendele 
asjadele, mis toovad siia juurde uusi (ettevõtlikke) inimesi, noori ja peresid. 
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AVATUD 
uuendustele 
ja headele 
ideedele, 
toimib avatud 
juhtimine ja 
igakülgne info 
liikumine. 

KAASAV elanike, 

ettevõtete, organi-
satsioonide 
kaasamine valla ellu 
on igapäevane 
põhimõte. Tihe 
koostöö arendamisel 
vallasiseselt ja 
väljaspool valda. 

HOOLIV Iga valla 

elaniku, ettevõtte, 
organisatsiooni käekäik 
on vallale tähtis. Eriline 
tähelepanu noortele ja 
peredele. 
Väärtustatakse 
inimeste tervist. 

ETTEVÕTLIK Iga 
töökoht  on  vallas 
oluline. Elanike 
innustamine 
ettevõtlusele. 
Tarbitakse eelkõige  
oma valla 
teenuseid ja 
tooteid.  

JÄTKUSUUTLIK 
energia kokkuhoid, 
maad ja hooned on 
kasutuses. Säästvad 
ja kestvad 
lahendused. 
Kultuuripärandit ja 
loodust 
väärtustatakse. 

LOOV 
Loovuse 
esiletoomine, 
keskkonna 
loomine 
loovateks 
tegevusteks.  

 
 

2.  VALLA ARENGUMUDEL 
Läbimõeldud arendamine, ühised väärtused, koos tegutsemine 

 
Valla arengumudel võtab kokku kogu Võnnu valla edasise 10 aasta arengu sisu ja 
raamistiku, iseloomustades tugevusi, eri valdkondi ja tuues esile arengufookuse. 

 
Visioon  VÕNNU VALD - ELUJÕULINE KOGUKOND, SOOSITUD ELUPAIK TARTU LIGIDAL 

 
Tugevused, 

arengu-
potentsiaal 

 

Eesti suurimad ja ürgseimad metsad, suured sood. Palju maad põllumajanduseks. Korrastatud soojamajandus. Peamised 
maanteed on riigiteed. Hea bussiühendus Tartuga. Korras suur kultuurimaja. Gustav Suitsu kultuuripärand. Kaera-Jaani 
traditsioonid. Vabatahtlik Päästeteenistus. Eesti suurim maakirik.  Laevatatav Ahja jõgi. Aktiivsed külaseltsid. Vanurite 
hooldusteenuse ja põetamise kompetents. Puidutöötlemise kompetents. Põllumajanduse traditsioonid. Puhtad toiduained 
ja talutooted. Lääniste linnamägi ja külaselts. Ahunapalu küla. Käsitöö ja aianduse oskused. Projektimajanduse 
kompetents. Võnnu kui kihelkonnakeskus. Sporditraditsioonid. 
 

 
 

Arengu 
põhimõtted 

 

Arengu-
eesmärgid/ 
valdkonnad 

A) MEELDIV 
ELUKESKKOND, 
HEAD 
TEENUSED 

B) KORRAS 
TARISTU, 
KIIRED 
ÜHENDUSED 

C) TÖÖD 
KÕIGILE, 
ETTEVÕTLIKUD 
KOGUKONNAD 

D) TASEMEL 
HARIDUS 
KÕIGILE 

E) TERVED 
INIMESED, 
TURVALINE 
ELU  

F) MITME-
KESINE 
KULTUUR ja 
HUVITEGEVUS 

G) AVATUD 
JUHTIMINE, 
HEA MAINE 
ja KOOSTÖÖ 

 
 

Meetmed/ 
Ala-

eesmärgid 

A1 Puhas vesi ja 
loodus 
A2 Atraktiivne 
elukeskkond ja 
kättesaadavad  
teenused 
A3 Energiatõhus 
soojamajandus 

B1  Korras 
teed ja 
viidamajandus 
B2 Kiired 
transpordi-
ühendused 
B3 Kvaliteetne 
mobiiliside, 
interneti- ja 
elektri-
ühendus 

C1 Head 
võimalused 
töötamiseks 
C2 Ettevõtlikud 
inimesed, 
arenenud 
ettevõtlus 
C3 Tugevad 
kogukonnad 
C4 Toimivad 
korteriühistud 

D1 Kaasaegne 
alusharidus 
D2 Kvaliteetne 
üldharidus 
D3 Mitme-
külgne 
täiendharidus 
D4 
Ettevõtlikud 
noored  

E1 Tervislik 
keskkond, 
head 
sportimis-
võimalused 
E2 Kindel tugi 
abivajajatele 
E3  Hästi-
toimiv pääste-
teenus 

F1 Hästi-
kasutatav korras 
kultuurimaja 
F2 Mitme-
külgne huvi-
tegevus  
F3 Korras kirik  
F4 Kaasaegne 
raamatukogu 
F5- Väärtustatud, 
korrastatud , 
eksponeeritud 
ajaloo- ja 
kultuuripärand 

G1 Avatud 
kaasav 
juhtimine 
G2 Hea maine 
G3 Toimiv 
vallasisene 
koostöö 
G4 Tihe 
koostöö 
naaber-
valdadega 

 
Fookus ja 

elluviimine 
 

 

Suurem tähelepanu suunata kogukonna (ja vabatahtlike) kaasamisele ja koostööle, samuti koostööle eri 
sektorite vahel. Tihedam kommunikatsioon valla ning elanike ja organisatsioonide vahel, asjalik ja pidev 
elanike informeerimine valla asjadest.  Asjatundjate kaasamine valla elukeskkonna kujundamisele, ettevõtlus- 
ja hooldussektori arendamisele. Spetsiaalsed tegevused vallaelanike aktiviseerimiseks ja Võnnu valda elama 
meelitamiseks. 
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3. VALLA ARENGUVISIOON AASTANI 2040 
 Soovid ja ideed 

 

OLUKORD AASTAL 2040 (visiooni kokkuvõte): 
 

Võnnu vald on Tartu ligidal asuv elujõuline ja arenev, väga hea 
elukeskkonnaga, kultuuriliselt ja sotsiaalselt silmapaistev ning soositud hea 
mainega elukoht.  

 
Aastal 2025 on valla põhilised arengunäitajad võrdväärsed Eesti keskmise tasemega. Uue valla piirid 
on ühise Tartumaal asuva omavalituse osa, kohapeal asuva teenuskeskusega.  
 
Eestimaalaste hulgas on vald tõesti soositud elamiskoht, tühje talukohti ei esine. Võnnu vald ei ole 
mitte magala Tartule, vaid omaette väärtusega sobiv elu- ja tegutsemise koht.  
 
Võnnu piirkonna  rahvaarv on aastaks 2040 tõusnud üle 30 %, 
tervikuna elab piirkonnas 2040. aastal 5300 elanikku. 
Riiklikud maksusoodustused maapiirkondadele (nagu Soomes) 
ning valla enda elamaasumise pakett ja muud meetmed on 
toonud valda uusi inimesi (eriti noori peresid) ja erilisi 
töökohti. Motiveerimaks noori oma kodu rajama 
maapiirkondadesse on välja töötatud erinevad meetmed ja 
soodustused elamukruntide soetamiseks.   
 
Vallas on väärtustatud puhas elukeskkond, mis tõmbab ligi 
aktiivseid uusi elanikke ja oma ala asjatundjaid; siin on enamik 
vajalikest teenustest ja kõrge teenuste kvaliteedi tase, köitvad  sündmused ja kultuuritegevus, mida 
tullakse tarbima üle kogu Eesti. Metsades ja põldude vahel on palju uusi pereelamuid. Inimesed on 
uhked oma valla üle. 
 
Võnnu ettevõtlus on mitmekesine - on nii tööstusettevõtteid (erilised puittooted, mahetoidud) kui 
teenuseid (pubi-kohvik, saun, eksklusiivsed majutus-, turismiteenused Suursoo metsades, koolitusruumid eri 

külakeskustes, nt. Läänistes, Issakus, Ahunapalus). Võnnu vana töökoja juures tegutseb tehnopark, olemas 

vajalik taristu). Vallal on pakkuda ettevõtjatele mitmeid tugiteenuseid. Alevikus töötab 
multifunktsionaalne kaugtöökeskus, kus väikeettevõtted saavad soodsalt kasutada bürooteenuseid ja 
taotleda toetust ettevõtlusega alustamiseks. 
 
Vallas on kogu mittekaitsealune maa kasutuses, palju toodetakse ökotooteid, levinud on 
permakultuur. Prügimajandus toimib probleemiteta. Piirkond kasutab palju taastuvaid energiaallikaid 
(päike, biomass). 
 
Võnnu valla asulates on korralik tänavavalgustus ja kõik bussipeatused on valgustatud 
(energiaallikaks päikesepaneelid) ja ühtse kauni stiiliga (Võnnu kihelkonna kirivöö muster).  

„Loodame, et 25 aasta pärast on 
rohkem terveid peresid ning 
jätkub huvi juurte otsimise ja 
pärimuskultuuri vastu. Kõik 
„oma“ on aus ja väärtustatud, me 
oskame jätkuvalt Kaera-Jaani.“ 
(Arvamus Paide Arvumusfestivalilt 
2015). 
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Kõik valla avalikud teed on korras ja aastaringi hästi sõidetavad. Suuremate asulate ja majade ligidal 
on kõik teed tolmuvabad. Transpordiühendus valla külade ja Võnnu aleviku vahel on vähemalt 3 
korda päevas ning Tartuga kiire ühistranspordiühendus vähemalt 16 korda päevas elanikele sobivatel 
kellaaegadel. Hammaste-Lääniste vaheline kergliiklustee on intentsiivselt kasutusel.  
Vallas on väga kiire (lairiba) internetiühendus Võnnu alevikus ja Läänistes ning hea mobiilside ja 
internetiühendus kõikides teistes külades. Kõikjal vallas on võimalik teha kaugtööd. 
 
Võnnu lasteaed on igati kaasaegne, tervistava ja arendava keskkonnaga. Lasteaias tehakse palju 
koostööd perekondadega. Lasteaias on palju õuesõpet, kasutatakse aktiivselt pargis olevat 
terviserada.  
Võnnus on võimalik omandada head isikupärast ja kvaliteetset haridust. Haridusasutuste toit on 75 
% mahe. 
 
Vallas on palju kursusi ja programme täiskasvanutele ja täiendõppijatele. Lisaks on siin mitmed 
kaasaegsed hariduse tugiteenused.  
Vald viib ellu Lõuna-Eesti „Rohelise elu“ kontseptsiooni ning kannab endas ka Tartu vaimsust ja 
kultuurimeka tunnuseid.  
 
Võnnu valla juhtimine paistab Eestis silma uudsete juhtimisvõtetega ja kaasamisega; vabatahtlik töö 
on populaarne. Internetis tuntakse suurt huvi Võnnuga seotud ettevõtmiste vastu; kogu valla  
tegevus ja huvitavad juhtumid on meedias hästi ja pidevalt kajastatud. 
Vallal on palju ühisettevõtmisi naabervaldadega (Tartu, Peipsiveere, Põlva, Räpina), kasutatakse ka 
ühiseid spetsialiste. 
 
Palju töökohti andev Võnnu sotsiaal- ja tervisekeskus on Eesti parimaid tunnustatud eakate (eri) 
hoolekandeasutusi, teenindades tervet Tartumaad ja muud Eestit. Siin on üle 100 kliendi ja ligi 60 
töökohta. Hooldekodus pakutakse teenuseid ka väljapoole koos erinevate tugiteenustega (hospiits); 
Võnnu alevikus asub oma vanadekodu, tervisekeskus, haigete hooldus- ja päevakeskus.  
 
Võnnu alevikus on hästi väärtustatud pärandkultuur. G. Suits ja teised kultuuritegelased on au sees 
(näiteks bussipeatustes on G. Suitsu luuleread). G. Suitsu majamuuseumi ümber on tekkinud kultuuri 
(kirjanduse) teemapark koos laululava ja peoplatsiga ning Võnnu aleviku kogukonnamajaga, maja on 
pidevas kasutuses, toimib  atraktiivsete kultuuriürituste kohana. 
Palju tehakse vallas “Lugumatkasid”, tegutsevad pärandkultuuri ringid.  
Võnnu on tuntud oma Kaera-Jaani võistutantsimise, kirikufestivali ja kirjandusfestivali (Võnnu lahing - 

luulelahing) poolest.  
 
 
Vallas on väga head sportimisvõimalused (heas korras uus staadion, mitmed palliplatsid, väli- ja 

sisejõusaal).  
Võnnus on üle-eestilised spordivõistlused males, jõuvõistluses (Võnnu Vägilane), Võnnu 
viievõistluses (kanuu, ujumine, ratas, rulluisk, jooks). Eestis on populaarne ka 10 ja 20 km pikkune 
Võnnu külade jooks, Ahja sõudemaraton (Lääniste-Kastre) ja Ahunapalu-Meerapalu rabamaraton. 
 
Võnnu vallas on aktiivsed kohalikud kogukonnad (Võnnu, Lääniste, Ahunapalu, Kurista). Hästi on 
rakendunud põhimõte, et omavalitsus, asutused ja ettevõtted teevad palju koostööd. Toimib tihe 
koostöö suure valla sees.  
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Võnnu alevik on tugev tõmbekeskus Võnnu endise kihelkonna piirkondadele, Kagu-Tartumaa ja 
Kirde-Põlvamaale. Võnnu alevikus on palju uusi ja renoveeritud elamuid, elukulud on Tartuga 
võrdsed ja odavamad. 
 
Võnnu aleviku heakord on Eesti üks parimaid; paisjärved on puhtad, nende kaldad on korrastatud ja 
seal on loodud head puhke-, ürituste korraldamise, sportimise ja ujumise võimalused (ka jääsport). 
Alevikus on teenustekeskus, kus saab täiendada tööharjumusi, tervisekeskus (jõusaali ja saunadega) 
ja toimiv vabaajakeskus, korralik pood, ettevõtete büroohotell kohalikele inimestele ja ettevõtjatele, 
õpilaskodu. Postkontori asemel on populaarne kohalik pubi-söögikoht ja paisjärve pool peoplats.  
 
Aktiivselt käiakse Võnnu kirikus, siin toimuvad suured üle-eestilised kontserdid jt üritused. Võnnu 
kiriku leerimajas tegutsevad kogukonnateenuste keskus, noortekeskus ja väikebürood. 
 
Lääniste on kasvanud tartlastele suurepäraseks elamis- ja suvituskohaks, seal töötab korralik 
jõesadam ja see on tunnustatud puhkekoht. Ahja jõel on palju  paate, tegutseb toimiv Lääniste 
külakeskus. 
 
Ahunapalu on valla pärl, kus on toimekas külakogukond (koos Järvselja külaga). Seal on tekkinud 
eksklusiivsed majapidamised ja suvekodud. Renoveeritud Ahunapalu palvemaja toimib aktiivse küla- 
ja külastuskeskusena (multifunktsionaalne turismi keskus koos infopunktiga ja külalistemaja). 
Ümbruskonnas on arenenud loodusturism (üks silmapaistvamaid Eestis), Ahja jõel toimuvad kanuu- 
ja paadimatkad, metsasaarte vahel on tervise- ja matkarajad. Siin paiknevad ka eksklusiivsed 
minihotellid/kodumajutusega turismitalud. 
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4. VALLA ARENGU PÕHIMÕTTED ja 
EESMÄRGID 
Võnnu vald on jätkusuutlik ja avatud, kaasav ja hooliv, ettevõtlik ja loov 
 

4.1. ARENGU JA ARENDAMISE PÕHIMÕTTED 
 

Võnnu valla juhtimisel ja arendamisel kasutatakse strateegiliselt ja igapäevaselt kindlaid põhimõtteid, 
millede järgimisel vald saavutab paremini soovitud tulemusi ning loob hea fooni valla igapäevases 
elus ja arengus. Need põhimõtted on kasutusel mitte ainult vallavalitsuses ja valla asutustes, vaid ka 
kõikjal üle valla, nii erasektori kui kolmanda sektori organisatsioonides ja elanike hulgas. Nendest 
lähtumine aitab vallal mobiliseerida ressursse valla oluliste eesmärkide täitmiseks.  
Need põhimõtted on: 
 

JÄTKUSUUTLIKKUS. Kõikides tegevustes peetakse silmas valla tulevikuperspektiivi, 

arvestades laste ja lastelaste heaolu. Tänaseid investeeringuid, tegevusi, otsuseid tehakse 
valla suutlikkuse, konkurentsivõime ja elujõu kestmise tähe all. See tähendab ka energia 
isetootmist ja kokkuhoidu, energiatõhusust; maa ja hoonete kasutuses hoidmist, säästvaid ja 
kestvaid lahendusi. Väärtustatakse kultuuripärandit. Keskendutakse elukvaliteeti 
edasiviivatele tegevustele, tähtsam on kvaliteet kui kvantiteet. 
 

AVATUS. Vald on avatud uuendustele ja headele ideedele, toimib avatud juhtimine ja 

igakülgne info liikumine. Siia oodatakse uusi elanikke, samuti uusi häid mõtteid. Elanikke ja 
partnereid kuulatakse ära, mõeldakse kaasa. 
 

KAASATUS ja HOOLIVUS. Elanike, ettevõtete, organisatsioonide, vabaühenduste 

kaasamine valla elukorraldusse on igapäevane põhimõte. Iga valla elaniku, ettevõtte, 
organisatsiooni käekäik on vallale tähtis. Elanikega toimuvad arutelud elanikega 
võtmeteemadel. Kõik töötavad selle nimel, et Võnnu vallal läheks hästi. Eriline tähelepanu 
on  suunatud noortele ja noortele peredele. Väärtustatakse inimeste tervist ja elukvaliteeti. 
Kõikidele valla piirkondadele pööratakse tähelepanu. Tihe koostöö on nii vallasiseselt kui ka 
väljaspool valda. Arendatakse hajaasustuse piirkondi.  
 

ETTEVÕTLIKKUS ja LOOVUS. Väärtustatakse iga elanikku, lasteaiast pensionieani. 

Aidatakse kaasa ettevõtete ja MTÜde tekkimisele. Tarbitakse võimalusel eelkõige  oma valla 
teenuseid ja tooteid. Tekitatakse tingimusi loovuse ja leidlikkuse esiletoomiseks, luuakse 
keskkond loomingulisteks tegevusteks. Uued lahendused, inimesed leiavad siit inspireeriva 
keskkonna. Kehtib põhimõte - tulla raamidest välja, olla uuenduslik. 
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4.2. ARENGUEESMÄRGID 
 
Valla tegevuste aluseks on kokkulepitud eesmärgid, mis seatakse kümneks aastakse ja mille täitmist 
mõõdetakse ja hinnatakse (vt Elluviimise peatükki).Võnnu valla üldine arengueesmärk e. siht on: 

 

ELUJÕULINE KOGUKOND, SOOSITUD ELUPAIK 
 
See tähendab, et valla elanike arv on kasvav (eriti noorte perede osas), et vallas on meeldiv 
elukeskkond (mitmekesised töö- ja enesearenguvõimalused, hea kvaliteediga kättesaadavad avalikud 
ja erateenused ning vaba aja veetmise võimalused, võimalused osaleda aktiivselt oma elukeskkonna 
kujundamisel, Võnnu aleviku kui keskuse kõrge konkurentsivõime). Inimesed tahavad siia tulla elama 
ja vaba aega veetma.  

 

Võnnu valla arendamises on fikseeritud 7 erinevat üldist eesmärki, sihti, mida saab käsitleda  
kui erinevaid arenguvaldkondi/arengusuundasid: 
 

A) MEELDIV ELUKESKKOND, HEAD TEENUSED 
B) KORRAS TARISTU, KIIRED ÜHENDUSED 
C) TÖÖD KÕIGILE, ETTEVÕTLIKUD KOGUKONNAD 
D) TASEMEL HARIDUS KÕIGILE   
E) TERVED INIMESED, TURVALINE ELU 
F) MITMEKESINE KULTUUR ja HUVITEGEVUS 
G) AVATUD JUHTIMINE, HEA MAINE ja KOOSTÖÖ 

 
Kõigil neil sihtidel on veel 3-5 erinevat alaeesmärki/meedet, milledel on omakorda palju konkreetseid 
tegevusi, et neid eesmärke täita. See kõik moodustab valla arengu ja arendamise raamistiku. 
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 Vallas on palju pinna- ja põhjavett. Eesti 
mastaabis on Võnnu vald omavalitsuste esireas 
järvede, jõgede ja soode pindalalt. 

 Segaolmejäätmete vedu Võnnu vallas toimib 
koostöös Mäksa ja Meeksi vallaga. Seda korraldab 
Eesti Keskkonnateenused AS kuni 31.05.2017.  

 Jäätmevedu toimub tiheasustusalal (Võnnu 
alevik) vähemalt üks kord nelja nädala jooksul 
ning hajaasustuses vähemalt üks kord 12. nädala 
jooksul. 

 Võnnu valla pakendite ja pakendijäätmete 
kogumispunktid asuvad 5 kohas: Võnnu alevikus 
ETK kaupluse, lasteaia ja katlamaja juures; 
Läänistes endise kaupluse vastas bussipeatuse 
juures ning Kuristal endise kaupluse juures. 

 
 

5. TEGEVUSED AASTANI 2025 
 

5.1. A. MEELDIV ELUKESKKOND, HEAD TEENUSED 
Loodus, veevarustus, elumiljöö, soojamajandus 
 

Antud valdkond on valla järgmise kümne aasta arengu peamine fookus. Sellesse investeerimine loob 
elukeskkonna, mis on aluseks Võnnu valla soositud elamise kohaks saamisel, see omakorda annab 
võimaluse meelitada siia uusi inimesi ning loob seeläbi jätkusuutliku arengukeskkonna. 
 

A1 Puhas vesi ja loodus 
Võnnu aleviku  paisjärvede seisukord on halb ja 
nende puhastamine on vajalik. Tarbitava põhjavee 
seisukord on hea. 
Võnnu vallal on 2012. aastal kinnitatud 
jäätmehoolduseeskiri, millest lähtutakse 
jäätmemajanduse korraldamisel.  
Vallas puudub jäätmejaam, kuhu saaks viia 
aastaringselt ohtlikke ja probleemseid jäätmeid. 
Võnnule lähimad jäätmejaamad asuvad Ahjal, 
Mehikoormas ja Vastse-Kuustes. 
Ohtlike jäätmete ja suurjäätmete üleandmiseks 
korraldab Võnnu Vallavalitsus kord aastas 
kogumisringi, kus elanikel on võimalus tasuta 
ohtlikud, suurjäätmed ja probleemtooted üle anda. 
 

EESMÄRGIKS on 
1) Puhastada täielikult kogu aleviku reovesi. 
2) Kindlustada kõigile valla elanikele puhas vesi.  
3) Puhastada Võnnu aleviku paisjärved. 
4) Korraldada efektiivselt valla jäätmemajandust, kindlustada jäätmekogumiskohad. 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine  
(II ja III etapp) 

 Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonipiirkonna laiendamine 

(Kooli tee ja Tartu tn lõpp) 

 Vallamaja/kultuurimaja õueala kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 

 Võnnu aleviku biopuhasti ja puurkaevude rekonstrueerimine 

 Võnnu aleviku paisjärvede puhastamine, reostusallikate 
likvideerimine 

 Võnnu jäätmejaama rajamine alevikku tööstusala juurde 

 Majapidamiste joogivee 
probleemide lahendamine 
(menetlemine, kaasfinantseeringud 
hajaasustusprogrammist) 

 Suuremõõtmeliste ja 
ohtlike jäätmete kogumine    

 Korraldatud 
jäätmemajanduse 
organiseeerimine 
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 37 % valla territooriumist on 
looduskaitse all. 

 Ühe elaniku kohta on vallal väga palju 
maad, nii looduslikku- kui põllumaad.  

 Valla maastik jaguneb kolmeks eri 
osaks: 

 Läänepoolne intensiivne 
põllumajandusmaastik (Kurista-Võnnu-
Lääniste ümbrus).  

 Ahja jõest ida pool paiknevad suured 
põllumassiivid mõne külaga. 

 Põhjas ja kirdes asuvad suured 
metsikud metsa- ja sooalad üksikute 
küladega ja taludega nende vahel. 

 

 
A2 Atraktiivne elukeskkond ja head kättesaadavad teenused 
 
Valla keskkonna suured väärtused on puhas loodus, palju 
veekogusid. Vald paistab Eestis silma suurimate ürgmetsade, 
soode ning rohealade pindala poolest; see on Eesti mastaabis 
unikaalne.  
Kui mujal vallas tuleb lähtuda maastiku kujundamisel 
hajaasustuse ja ökosüsteemide kujundamise põhimõtetest, siis 
Võnnu aleviku ja osaliselt ka Lääniste küla puhul tuleb jälgida 
tiheasustuse kujundamise printsiipe. 
Kuna Võnnu paikneb Tartu ligidal, siis on olemas kõik 
eeldused, et Võnnu  oleks heaks elamiskohaks noortele Tartu 
peredele. 
Valla keskasulas on olemas inimestele vajalikud (esmatasandi) 
teenused, kuid paljusid neist tuleb kaasajastada ja  kohapeale 
tuua (vt järgnev tabel). Kindlasti on vaja autokütuse 
müügikohta ja pangaautomaati. Kauplus on ainult Võnnu 
alevikus. Kaugemates külades käib autokauplus. 

 

TABEL 1 Elanike oluliste teenuste olemasolu ja vajadused vallas 
Teenus Olemasolu Vajadus 

Toidukauplus Jah Vaja on suuremat, uus asukoht on olemas.  

Ehitus- aiakaupade kauplus  Ei Võib-olla, otsest vajadust ei ole 

Autokütuse müügikoht Ei On vaja alevikku viidaga suurelt teelt 

Esmatasandi tervishoiukeskus Jah Kindlasti on  vaja. Vajab uusi ruume/asukohta 

Hambaravikabinet Jah Vajadus on olemas, kindlasti jätkata. Vajab uusi ruume 

Apteek Jah Vajadus olemas, kindlasti jätkata 

Vabatahtlik päästeüksus Jah Vajab jätkuvalt investeeringuid 

Konstaablijaoskond Ei Konstaabel käib kohapeal, vajab jätkuvalt ruume 

Laste päevahoid Ei Ei ole vajadust. Tulevikus võib-olla Läänistes 

Lasteaed Jah Vajab jätkuvalt investeeringuid 

Algkool Jah Vajab jätkuvalt investeeringuid 

Põhikool Jah Vajab jätkuvalt investeeringuid 

Keskkool Jah Õpilaste olemasolul tegevuse jätkamine 

Noortekeskus Jah Vajab arendamist  

Sularaha automaat Ei On vaja alevikku 

Pakiautomaat Ei Tekitada Võnnu  kauplusesse. Kindlasti kui postkontor ära kaob 

Postkontor (postipunkt) Jah Jätkata teenuse andmist (koos uue kauplusega) 

Seltsimaja-külakeskus Ei Vaja Võndu (Suitsu maja), Läänistesse, Issakusse ja Ahunapallu 

Rahvamaja-kultuurikeskus Jah Vajab jätkuvalt investeeringuid 

Raamatukogu Jah Vajab uusi ruume 

Lähiliikumispaik Ei Vajadus Võndu, Läänistesse, samuti Kuristale ja Ahunapallu 

Välispordiväljak Jah Vajadus täiendavate platside järele, korrastada Võnnus 

Terviserada Ei Vajadus rajada Võnnu alevikku 

Spordisaal Jah Vajadus olemas 

Võistlusstaadion Ei Rajada keskkooli kõrvale 

Päevakeskus Ei Rajada alevikku 

Hooldekodu eakatele Jah Vajab jätkuvat arendamist 

Ühistranspordi sõlmpunkt Ei Rajada suurem peatus kogu Kagu-Tartumaa jaoks 
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 Vallas on 0,9 km soojatorustikke, nendest 0,525 km vajavad 
väljavahetamist ja 0,275 km rajamist  hooldekoduni. 

 Katlamaja töötab puiduküttel, kahe katlaga võimsusega 3 ja 1 
MW.  

 
EESMÄRGIKS on 

1) Edasi arendada ja luua vajadusel kohapeale olulisi igapäevaseid teenuseid (vt tabel 1). 
2) Teha reklaami ja korraldada kampaaniaid inimestele, kes elavad vallas, omavad siin 

kinnisvara või on vallaga kuidagi seotud ning selgitada neile elukoha registreerimise 
vajalikkust (näiteks valda elama asumise pakett – rentimiseks uued korterid, maa ja ettevalmistatud kruntide 

andmine sooduskorras, „Maale elama“ programmiga liitumine, valda registreeritud elanikele soodustused ja 
toetused, reklaam.) 

3) Kujundada välja Võnnu alevikus oma stiiliga, valgustusega (funktsionaalsete tsoonidega), 
turvaline, paljude puhke- ja mängupaikadega, kõikidele huvigruppidele mõeldud inimsõbralik 
elumiljöö.  

 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Võnnu aleviku valgustuse rekonstrueerimine 

 Aleviku mänguväljakute edasiarendamine 

 Võnnu aleviku maastikukujunduse projekti  elluviimine - 
mõnusa elumiljöö kujundamine. Pinkide paigaldamine. 

 Aleviku pargi korrastamine ja pargiinventari soetamine 

 Aleviku keskse kogunemisplatsi  loomine 

 Kaasaegse tervishoiukeskuse väljaarendamine sh uued 
ruumid 

 Panga- ja pakiautomaadi loomine poe juurde 

 Teenuste arengule kaasaaitamine 
(uus pood, söögikoht, 
bensiinijaam, posti- ja 
pangaautomaat) 

 Võnnu aleviku 
maastikuarhitektuurilise projekti 
koostamine (koostöö EMÜ-ga) 

 Elamaasumise paketi väljatöötamine 
ja rakendamine. Liitumine „Maale 
elama“ programmiga 

 
 

A3 Energiatõhus soojamajandus 
 

Vallas on palju investeeritud 
soojamajandusse, mis oli aastaid 
korda tegemata. Omavahendidtest on 
tehtud suuri investeeringuid 
keskküttetorustike vahetamiseks.  
Tööd jätkuvad. 
 

EESMÄRGIKS on 
 

1) Teha lõplikult korda soojamajandus (katlamaja ja keskkütte soojatrassid). 
2) Projekteerida ja ehitada uus hakkepuidul töötav katlamaja  

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 

 Katlamaja rekonstrueerimine 

 Keskküttetrasside rekonstrueerimne 
 

 

 Katlamaja rekonstrueerimise projekteerimine 

 Soojatrasside rekonstrueerimise projekteerimine 
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 Kohalikke teid on 45,7 km sh tänavaid 4,9 
km.  

 Erateid on 22,0 km sh  tänavaid 1,2 km. 
 Valla hallata olevaid teid on kokku 80,2 km. 
 Riigiteid on kokku 60,5 km. 
 Kõvakatte all on vallas tänavaid 3,2 km. 

(alevikus Kooli tee 247 m, Karja tee 790 m, 
Tiigi tee 244 m, Tartu tänav 953 m  

 Teekatte keskmine vanus on 31 aastat. 

 
 

5.2. B. KORRAS TARISTU, KIIRED ÜHENDUSED 
Teed, transpordiühendused, kommunikatsioonid, elektrivarustus 
 

Taristu ja kommunikatsioonid on vallas rahuldavas seisus, kuid vajavad jätkuvalt investeeringuid. 

Bussiühendusi on vaja tihendada ja muuta paindlikumaks. Kiire ja korralik Interneti püsiühendus 
võimaldab tekitada vallas kaugtöökohti. Mobiilside ja internetilevi teenuste arendamiseks on oluline 
vallapoolne initsiatiiv koostöö arendamiseks levioperaatoritega. Elektrivarustus vajab 
edasiarendamist. 

 

B1 Korras teed ja viidamajandus 
 

Vald omab kiiret ja head maanteeühendust Tartu linnaga 
mööda Tartu-Räpina-Värska maanteed.  
Valla põhi- ja kõrvalteede seisund on üldiselt hea. Võnnu 
aleviku teede seisukord on hea, kuid sellest väljaspool 
paiknevad külateed on valdavalt kruusakattega ning 
seetõttu esineb märgatav teekvaliteedi ja sõidumugavuse 
erinevus.  
2013. a valmis Võnnu alevikus leerimajast kuni lasteaiani 
kulgev 700 m pikkune kergtee lõik, mis on kohalikele 
turvalisuse ja liikumismugavuse seisukohalt asendamatu. 
Kergteede arendamist tuleb jätkata. 
 

EESMÄRGIKS on 
1) Suurendada liikluse turvalisust tihedamalt kasutuses olevatel teelõikudel (kergliikusteede 

rajamine). 
2) Viia alevikus kõik teed kõvakatte alla. 
3) Tagada valla teede hea kvaliteet (kruusakattega teede pidev hooldus. Järk-järgult katta enamkasutatavad 

külateed purustatud kruusaga, ning elamute läheduses olevatel kruusateedel  teha tolmutõrjet. Siinjuures võiks luua 
rohkem partnerlussidemeid huvipoolte vahel nt. põllumehed, vald, elanikud.) 

4) Välja arendada ja hoida korras viidasüsteem. 
 

 

 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Hammaste-Võnnu-Lääniste kergliiklustee väljaehitamine 2. etapis 

 Turvakaamera paigaldamine Võnnu alevikku 

 Valgustuse rajamine Lääniste-Võnnu-Hammaste kergliiklusteele ja 
bussipeatustesse  (Lääniste, Kurista, Rookse, Issaku, Kõnnu, Agali, Liispõllu, Ahunapalu) 

 Valla teede järk-järguline rekonstrueerimine (pidevad investeeringud) 

 Võnnu kortermajade 9, 13 sõiduala laiendamine ja asfalteerimine 

 Elamute ümbruse teede tolmuvabaks muutmine 

 Koolimaja ja kultuurimaja parklate rekonstrueerimine, õueala korrastamine 

 Teede viidastamine ja Võnnu aleviku tänavanimede ja majanumbrite 
korrastamine. 

 Lääniste-Võnnu-
Hammaste 
kergliiklustee 
projekteerimine 

 Teede hooldus ja 
tolmutõrje 

 Teede 
investeeringu-
plaani 
koostamine 
(aastani 2040) 
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 Kokku sõidab Võnnu-Tartu suunal 12 
liini ja Tartu-Võnnu suunal 10 liini. 

 Tihe bussiühendus Tartuga on kella 
6.40-12.00 vahel, kus tunnis väljub 
vähemalt üks buss (sh. hommikusel 
tipptunnil 6.40-7.25 kolm bussi).  

 Õhtustel aegadel on nii Võnnu kui 
Tartu suuna liinide sõidusagedus madalam 
– Võnnu-Tartu suunal sõidab vaid kaks 
bussi väljumisega (alevikust) kell 16.05 ja 
17.43.  Tartu-Võnnu suunal neli liini kell 
17.00, 18.10, 20.10 ja 22.20.  

 Võnnu kooli õpilaste transpordi 
tagavad 2 koolibussiliini: 
Melliste-Avi Puutöökoda-Kurista kauplus- 
Veski-Hammaste-Issaku-Võnnu kool 
Ahja-Rookse-Oja-Kurista-Võnnu kool. 

 Hommikune õpilaste transport kooli 
toimub kella 8.00-8.25 vahel ning õhtune 
koolibusside üks ja ainuke väljumiseaeg on 
mõlemal bussiringil kell 15.00. 

 Läänistes Ahja jõel asub paatide 
randumiskoht. 

B2 Head transpordiühendused 
 
Ühistransport Võnnu aleviku ja Tartu vahel on hea. Elanikud 
on väga rahul hilisõhtuse Tartu-Võnnu-Tartu 
bussiühendusega, kuid mitte lõunase ja pealelõunase 
bussiliiklusega. Bussiühendus on rahuldav Tartu-Värska-
Räpina mnt ääres, mida läbivad kaugbussiliinid. 
Mitterahuldav on bussiühenduse kättesaadavus valla 
kaugematest küladest, mis jäävad eemale tiheda liiklusega 
Räpina maanteetrassist ja alevikust. Näiteks Ahunapalu 
teenindab ainult üks buss päevas. 
Puudub vallasisene ühistransport, mis toob kaasa kaugemate 
piirkondade äralõigatuse Võnnu alevikust.  
Kooliõpilaste arvates võiks bussiühendus külade ja kooli 
vahel parem olla. Võõpste teel puudub koolibussi peatus, 
vajadus selle järele on olemas. Vallal puudub oma buss. 
Hetkel toimub transportteenuse sisseostmine. Vajadus 
olemas. 
Vallale on olulisteks taristu objektiks veeteed, sest valda 
läbib Ahja jõgi, mis on Emajõe alamjooksu suurim laevatatav 
lisajõgi mis on laevatatav. See annab võimaluse arendada 
piirkonnas veetransporti ja -turismi. Kuna Lääniste on juba 
võtnud suuna veetranspordi taristu arendamisele ning 
rajanud piirkonda paatide randumiskoha, tuleb selle 
valdkonnaga kindlasti tulevikus jätkata ning püüelda 
tervikliku lahenduse väljaarendamise suunas.  

 

EESMÄRGIKS on 
1) Omada head infot elanike sõiduvajadustest (viia läbi kohalik ühistranspordi uuring). 
2) Arendada kiiret ja mugavat Võnnu-Tartu-Võnnu ühistransporditeenust, et elanikel oleks parem 

ligipääsetavus töökohtadele Tartus. 

3) Lisada Tartusse liiklejate paremaks teenindamiseks õhtuseid liine Tartu-Võnnu suunale (täidaks 

14.40 ja 17.00 vahelise liinitühimiku (1-2 liini); potentsiaalseteks liinikasutajateks on Tartus kooliharidust omandav 
ja töötav Võnnu elanikkond) 

4) Teha ettepanek Räpina-Tartu mnt. läbivatel kaugliinide nõudepeatuste loomiseks Hammaste, 
Rookse, ja Kurista külades. 

5) Parandada vallasisest bussiühendust Võnnu aleviku ja külade vahel: 2x nädalas keskpäevasel ajal. 
Samal ajal oleks see ümberistumisliiniks Võnnu-Tartu marsruutidele. See tagab üheaegselt parema ühenduse nii 
aleviku kui Tartuga ja vähendaks kaugemate piirkondade äralõigatust alevikust.  

6) Panna tööle õhtune, kella 16-17 ajal toimuv vallasisene bussiring, et õpilased saaksid rohkem 
osa võtta huviringide tööst (see lahendaks ka õhtused vallasisesed liikumised). 

7) Kasutada tulevikus loovamaid lähenemisi kogu ühistranspordi valdkonnas, näiteks tellimisel 
liini pikendamine -  liinitakso, interneti/telefonipõhine tellimine vms.  

8) Valdade ühinemisel üle vaadata siseringid ja lisada buss valdadevahelistele liinidele.  
9) Paigaldada ühistranspordi peatuskohtadesse ühtse kujundusega varjualused, pingid ja 

prügikastid. 
10) Lisaks paatide randumiskohale rajada Läänistesse paatide sisselaskmiseks ja väljatõmbamiseks 

betoonist slipp, paadisadam ja parkimisvõimalus umbes 5-le paaditreilerile. Terviklik lahendus 

annab eelduse piirkonna atrkatiivsuse ja kasutajaskonna kasvuks ning veeturismi edasiseks 
arendamiseks. 
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 Internetiteenuse 
pakkujateks on Võnnu 
vallas Elion, Kernel ja 
Starman. Tugipunktid 
asuvad Läänistes, 
Hammastes, Rookses ja 
Võnnus. 
 

 Võnnu alevikus asub Eesti 
Energiale kuuluv 10 kV 
jaotusseade.  

 Võnnu piirkond on 
varustatud kolmepoolselt 
elektrit edastavate 
ringliinidega. 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Turvalise bussipeatuse rajamine alevikku (koolibussi 
jaoks), parkimistasku bussile, parkla laiendamine 

 Ekspressbussi töölepanemine 

 Vallabussi soetamine 

 Bussipeatuste kordategemine 

 Läänistes paatide randumiskoha arendamine 

 Ühistranspordi uuringu läbiviimine 

 Koostöö arendamine Tartu 
bussigraafiku tihendamiseks 
(ekspressliinid, lisaliinid) 

 Kergtee projekteerimine 

 Teise õhtuse koolibussiringi 
lisamine 

 
 

B3 Kvaliteetne mobiilside ja internetiühendus, elektrivarustus 
 
Valla üldine interneti- ja mobiiliside leviku tase on rahuldav. Kõige 

paremini on teenuse kättesaadavus tagatud Võnnu alevikus ja selle 
lähedastes piirkondades. Kaugemates külades on asi lahendatud 
individuaalmastidega ja kvaliteet ei ole nii hea. Kõige kriitilisemas seisus on 
internetilevi alevikust väljapoole jäävates kaugemates asulates (nt. Kõnnu, 
Ahunapalu), kus tehnilistel ja looduslikel põhjustel ei ole kõigil 
majapidamistel võimalik liituda püsiühendusega. Seda takistavateks 
teguriteks on teenuse vähene kasutajaskond ja suured metsamassiivid, mis 
piiravad levi ja mõjutavad ühenduse kvaliteeti. 
 

Elektrivarustuses, on Eesti Energia parendanud regulaarselt tarbijate 

varustuskindlust, ehitades ja renoveerides vallas õhu- ja kaabelliine ning 
10/0,4 kV alajaamu. Antud parandused on vähendanud elektrikatkestusi, 
kuid valla kaugemates piirkondades esineb jätkuvalt voolukatkestusi. Fiiber- 
optilise kaabli (FOK) paigaldus on lõpetatud. 
 

EESMÄRGIKS on 
1) Luua kiire internetiühendus Võnnu alevikus ja hea mobiilside ja internetiühendus kõikides 

külades. Rakendada külakeskustesse mobiilside ja internetilevi kättesaadavuse parandamiseks 
lairibaühendus (Lääniste, Võnnu alevik). Ahunapalus ja teistes kaugemates piirkondades 
kasutada autonoomsemaid lahendusi. Püstitada probleemsetes kohtades mobiilsidemaste. 

2) Võtta vallavalitsuse poolt initsiatiiv koostöös kohalike elanike, naaberomavalitsuste ning 
mobiilside ja internetilevi operaatoritega parema levi arendamiseks. 

3) Toetada hajaasustuses elektrivarustuse parandamist. 
 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Aidata kaasa lairiba/valguskaablil põhineva 
internetiühenduse arendamisele alevikus ja 
külakeskustes 

 Aidata kaasa ja esitada taotlusi  mobiilsidemastide 
paigaldamiseks vajalikesse kohtadesse  

 Elektrivarustuse parandamine hajaasustuses 

 Näidata vallapooset initsiatiivi 
koostöös elanike, naabervaldade ning 
mobiilside ja internetilevi operaatoritega 
parema mobiilside- ja internetilevi 
arendamiseks. 
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 2011. aasta rahvastiku ja eluruumide loenduse andmetel 
oli Võnnu vallas tööga hõivatuid 381 elanikku ning 
töötuid 66 ehk 17,3%. 

 Võrreldes 2010. aastaga oli töötus 2015 Võnnu vallas 
vähenenud 61,3% võrra.  

 Võnnu valla territooriumil töötas 2015.a kokku 126 valla 
elanikku ehk ligikaudu 41% hõivatud rahvastikust.  

 Ca 37% (114 elanikku) käib igapäevaselt tööl Tartu linnas  
 Suurim tööhõive osakaal on esindatud tööstussektoris 

(60 in), haridussekotris (50 in), põllumajandus- ja 
metsandussektoris (42 in) ja tervishoius (42 in).  

 
 

5.3. C. TÖÖD KÕIGILE, ETTEVÕTLIKUD KOGUKONNAD 
Töökohad, ettevõtlus, elanike aktiivsus, kogukonnad, ühistud 
 

Peale atraktiivse elukeskkonna on valla arengu eelduseks kättesaadavad ja sobivad töökohad ning 
ettevõtlikud inimesed, kes panustavad läbi ettevõtete, vabaühenduste, ühistute ja muu aktiivse 
tegutsemisega elujõulisesse kogukonda. Seeläbi tekib nn aktiivse kogukonna foon, mis mõjub hästi 
valla arengule  ja kaasab inimesi kohaliku elu arengusse. Samavõrd oluline on ka külasletside ja 
korteriühistute organiseeritus ning tugevus. 

 

C1 Head võimalused töötamiseks 
 

Kuigi Võnnu vallas on mittetööealist 
elanikkonda (vanaduspensionärid ja 
lapsed/õpilased) rohkem kui tööealisi, on 
tööealiste arv tõusnud alates 2013. aastast. 
Valla ettevõtjad tööjõupuuduse üle ei kurda. 
Ettevõttes vajalikud oskused omandatakse 
kohapeal. Töötajate vajadus viimastel 
aastatel on kahanenud u 25%, seda tootmise 
suurema automatiseerumise tõttu.  
Puidutööstuse töötajatest 2/3 on mehed, 
naised saavad tööd lasteaias, koolis, 
hooldekodus, poes jne.  
 

Tabel 2. Võnnu valla elanike töökohad tegevusala järgi 2011. aastal (arv). 
Tegevusvaldkond Võnnu vald Võnnu alevik Muud valla asulad 

Kokku  382 188 194 

Töötlev tööstus  60 24 36 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont  36 18 18 

Põllumajandus, jahindus, metsamajandus 42 12 30 

Veondus, laondus ja side  24 15 9 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätmekäitlus 3 3 0 

Haridus  51 30 21 

Ehitus 33 15 18 

Avalik haldus ja riigikaitse 36 21 15 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus  6 3 3 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  42 21 21 

Info ja side  3 0 3 

Haldus- ja abitegevused  9 3 6 

Majutus ja toitlustus  12 9 3 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  9 6 3 

Finants- ja kindlustustegevus  3 3 0 

Kinnisvaraalane tegevus 6 3 3 

Muud tegevusalad  6 3 3 

Elektrienergia, gaasi, auru ja õhuga varustamine 3 0 3 
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 Vallas on 2015.a. lõpu seisuga registreeritud 
85 ettevõtet. Nendest 42 on aktiivsed (tulu 
deklareerivad). Seda on 3 korda rohkem kui 
kümme aastat tagasi. 

 Enamus Võnnu ettevõtteid paikneb Tartu-
Räpina maantee läheduses ja Võnnu aleviku 
ümbruses. Põllumajandusettevõtted jäävad 
ka Lääniste piirkonda. 

 Valdav enamus ettevõtetest tegutsevad 
põllumajandusliku tootmise ja 
puidutöötlemisega ning teenindusega. 

 Töötajate vanus valla ettevõtetes on 

valdavalt üle 30. 

 Vallas on 24 MTÜd ja seltsi. Lisaks on 
aktiivsemad külad loonud oma külaseltsid 

(Lääniste, Issaku ja Kurista), mis tegutsevad 
omal initsiatiivil piirkonna elu arendamisega. 

 
EESMÄRGIKS on 

1) Koolitada kohalikku tööjõudu perspektiivikatel erialadel koostöös Töötukassaga ja 
koolitusasutustega. 

2) Ettevõtlusõppe omandamine.  
3) Läbi taristu väljaarendamise luua eeldused uute lisandväärtust tekkitavate töökohtade ja 

ettevõtluskeskkonna arenguks (tööstusala, kaugtöökohad jms) ning muuta mitmekesisemaks 
töökohtade struktuuri (nt. veebitööstuse arendamine).  

4) Aidata kaasa kohalike ettevõtete kasvule ja arengule (näiteks põllumajandustoodangu 
suurem töötlemine ja puidutööstus, suurendada põllumaade ja metsamassiivide 
kasutuselevõttu). 
 

 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Tööstusala 
välja-
arendamine 
Võnnu alevikus 

 Ettevõtlusõppe arendamine lasteaiast peale 

 Täiskasvanutele erikursuste korraldamine vajalikel erialadel 

 Töötute koolitused 

 Ettevõtlusõppe õpetamine koolis 

 Ettevõtete kasvu stimuleerimine (koolitus, nõustamine, tugi, uute ideede 
realiseerimine) 

 
 

C2 Ettevõtlikud inimesed ja arenenud ettevõtlus 
 
Hoolimata üldisest maapiirkonnale iseloomulikust elanike 
vähesest ettevõtlikkusest on Võnnu vallas ettevõtjaid, 
vabaühendusi, mitmeid aktiivgruppe ja  „sädeisikuid“, kel 
jätkub julgust ja tahet olla tööandja ning kodukoha elu 
elavdaja läbi omaalgatusliku ja kogukondliku tegevuse. 
 

Võnnu valla ettevõtlusnäitajad on Tartu maakonnas ühed 
madalamad. Näiteks valda laekuv tulumaks ja keskmine 
palk on maakonnas üks väiksemaid. Võrreldes 2005. 
aastaga on aga ettevõtete arv vallas kolmekordistunud  
 

Valla territooriumil asuvad ettevõtted tegelevad peamiselt 
puidutöötlemisega, põllumajandusliku tootmise ning 
teenindusega. Enamus Võnnu ettevõtteid paikneb Tartu-
Räpina maantee läheduses ja Võnnu aleviku ümbruses. 
Põllumajandusettevõtted jäävad ka Lääniste piirkonda.  
Turismialasest vaatepunktist lähtuvalt on vald hetkel 
pigem läbi sõidetav. Samas on ökoturismil kindlasti 
potentsiaali. 
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 Kaks aktiivsemat külaseltsi 
on Lääniste ja Issaku. 

 Koostöös vallaga on loodud 
piirkondlikud arengukavad 
ja tegevuskavad (3) ning 
toimub aktiivne 
elukeskkonna arendamine 
läbi omaalgatusliku 
tegevuse ja projektide 
kirjutamise. 

Eesmärgiks on  
1) Soodustada ettevõtlust läbi koostöö, taristu arendamise ja elanike ettevõtjateks hakkamise. 
2) Kaardistada vallas tegutsevaid ettevõtteid ning läbi kohalike infokanalite (vallaleht, 

kodulehekülg) näidata neid vallale oluliste tööandjatena, kajastada ettevõtlusalast infot (ka 
tooted ja teenused). 

3) Teha reklaami valla territooriumil olevatest ning ettevõtluseks sobivatest kinnistutest ja 
hoonetest. 

4) Toetada ettevõtjate tegevust ja kaasa aidata nende konkurentsivõime kasvule (näiteks 

spetsialiseerumine - oma nišši väljatöötamine annab võimaluse eristuda teistest ning loob 
kasvupinnase ettevõtete koondumiseks (nt. öko- või maheettevõtlus).  

5) Edendada ettevõtlikkust (koolituste ja seminaride kaudu., ettevõtlusõpe koolis, lasteaias, 
õpilasfirmad) 

6) Luua võimalusi uute ettevõtete tekkeks (rendipinnad ja muud soodustused).  
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Alustavatele ettevõtetele 
bürooruumide pakkumine. 
Äriruumide väljaehitamine (näiteks 
leerimajas) 

 Ettevõtlusinfo kogumine ja tutvustamine 

 Ettevõtlusõppe arendamine lasteaiast peale 

 Täiskasvanutele ettevõtlusõppe korraldamine 

 Ettevõtete esiletoomine ja tunnustamine 
(ettevõtjate päev) 

 
 

C3 Tugevad kogukonnad 
 
Viimaste aastate jooksul on oluliselt aktiviseerunud külaseltside tegevus ja 
toimunud piirkondlikult osade kogukondade esilekerkimine. 
Valla terviklik kogukonnatunne vajab tugevdamist, eelkõige Võnnu alevikus. 
Alevikus on oluline vältida magalarajooni staatust. Ühtekuuluvustunde 
puudumine ja passiivsus alevikus toob endaga kaasa piirkonnaga seotuse 
kadumise ning soodustab elukohavahetust suurendades elanikkonna 
voolavust. 
Valla tervikliku kogukonnatunde arengule aitab kaasa elanike rohkem 
kaasamine ning üldise huvi tekitamine kohaliku elu ja selle arendamise 
vastu. Üheks selliseks võimaluseks on kaasava eelarve rakendamine, mille 
eesmärgiks on parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida 
lahendus mõnele olulisele kitsaskohale. 
 

EESMÄRGIKS on 

1) Luua terviklik Võnnu kogukond, kes töötab ühiste eesmärkide nimel, toetades ja täiendades 
üksteist. Teha rohkem tööd ühtse kogukonnatunde loomiseks.  

2) Toetada külaseltside loomist ja ja piirkondlike arengukavade (edasist) väljatöötamist. Toetada KOV, 
LEADER, MTÜde, kodanikualgatuse ja kodanikuühenduste vahelist koostööd. 

3) Toetada külade (4 piirkonda) liidrite väljakujunemist ja nende tegutsemist. 

4) Tunnustada sädeinimesi ja kohalikku initsiatiivi. 

5) Leida valdkond või läbiv joon, mille kaudu kogukondi liita. Näiteks läbi kultuuri ja koostegutsemise 

(talgupäevad, vallapäevad jms.) põhjusel, et Võnnu on väga mitmekesine oma kultuurielu ja  -pärandi poolest. Või 
valdkondlike/temaatiliste kogukondade loomine - ettevõtlus, teenused, ühisprojektid.  

6) Rakendada kaasava eelarve koostamist. 
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 Korterühistu on moodustanud 
kolm kortermaja Võnnu 
alevikus (Tartu Tänav 9, 13 ja 
15 KÜ), neljal majal ei ole 
ühistut (sh ka Läänistes) 

 Kommunaalmajandusega 
tegeleb vallas MÜ Toruorel. 

 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Külakeskuste 
arendamine 
(Võnnu, Lääniste, 
Kurista-Issaku, 
Ahunapalu) 

 Infopäevade korraldamine 

 Ühisürituste korraldamine (talgu- ja vallapäevad) 

 Kogukondade ja sädeinimeste tunnustamine 

 Külavanemate süsteemi käivitamine, külaseltside toetamine 

 Kaasava eelarve koostamine 

 
 

C4 Toimivad korteriühistud  
 
Toimivate ühistute kaudu on võimalik inimestel omavalitsusega 

edukamalt suhelda ja koostööd edendada. On oluline, et korterühistu 
süsteemiga oleks liitunud kõik valla kortermajad, et kõik korteriühistud 
oleksid ühtsel  majandamisel.  
MÜ Toruorel vajab reorganiseerimist kaasaegseks haldusettevõtteks, 
mis tegeleks asjatundlikult aleviku kommunaalmajanduse ja miljöö 
arendamisega. 
Oluline on propageerida ja toetada energiatõhusust.  

 
EESMÄRGIKS on 

1) Toetada kortermajasid ühistute loomisel (ühistu mudeli kujundamine st. arengutsenaariumite kaalumine - 

ühtne kortermajade ühistumudel mitmete aleviku kortermajade peale või eraldiseisvad korterühistud). 

2) Tihendada koostööd korteriühistute ja vallavalitsuse vahel. Seejuures on oluline tervikliku 

ühistumudeli saavutamine alevikus. See võimaldab läbi koostöö ja ühisprojektide (haljastus, tänavate 
asfalteerimine, elamute renoveerimine jne.) eesmärgipärase tervikliku arengu ja elukeskkonna loomist. 

3) Luua uus efektiivne haldusettevõte ühistute taristu haldamiseks ja arendamiseks. 
4) Toetada energiatõhusust majapidamistes. 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Kortermajade 
energiatõhususe 
suurendamine (omaosaluse 

osaline katmine 
renoveerimiseks) 

 Korteriühistute loomine ja toetamine (koolitused, info jms). 

 Kommunaalmajanduse reorganiseerimine (uus tõhus 
haldusettevõte) 

 Kortermajade energiatõhususe suurendamine, alternatiivenergia 
propageerimine (infopäevad, koolitused jms). 
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 Võnnu alevikus tegutseb 4-rühmaline lasteaed Värvuke, kus 2016. a 
1. septembri seisuga käib 70 last.  

 Lasteaed koosneb 3-st liitrühmast (1,5-5 aastased lapsed) ja 1-st 
vanemate laste rühmast (5-7aastased lapsed).  

 Viimase 7 aasta jooksul on Võnnu lasteaias käivate laste arv püsinud 
stabiilselt 50-65 lapse ringis.  

 Laste arv vanuses 0-6 eluaastat on püsinud vallas keskmiselt 90-100 
lapse ringis, kuigi sündimus on aastate lõikes olnud väga varieeruv. 

 Maakondliku rahvastikuprognoosi kohaselt jääb laste sündimus 
aastani 2026 samale tasemele ning lasteaialaste arv langeb veidi 
(ESA). 

5.4. D. TASEMEL HARIDUS KÕIGILE 
Alusharidus, üldharidus, täiskasvanute koolitus, noorsootöö 
 

Vallas on konkurentsivõimelne haridussüsteem. Arengukavas pööratakse tähelepanu haridusasutuste 
tehnilise õppekeskkonna parandamisele (rekonstrueerimistööd), tugiteenuste arendamisele 
(karjäärinõustaja, psühholoog, õpilaselt-õpilasele tugisüsteem), õppekvaliteedi säilimisele (ja tervikuna elanikesse 
hariduslikku panustamist). Rohkem peaks panustama noorte koolivälise huvialahariduse ja 
noorsootöö arendamisele  ning leida aktiivne noortejuht. Võnnu vald on võtnud kindla suuna 
konkurentsivõimelise kooli- ja täiskasvanuhariduse ning noorte huvialahariduse säilimisele ja 
arendamisele. 
 

D1 Kaasaegne alusharidus 
 

Lasteaias käivad peamiselt Võnnu valla 
lapsed, väiksemal määral ka 
ümberkaudsete piirkondade lapsed. 
Nõudlus lasteaia teenuse järele järgneva 
10 aasta jooksul oluliselt ei muutu. 
2013.a soojustati ja rekonstrueeriti 
lasteaiahoone katus, 2014.a. 
rekonstrueeriti keskküttesüsteem, 2015 
soojustati vundament ning 2016.a 
teostatakse fassaadi soojustamine ja 
viimistlus. Lasteaia  õueala tehniline 
seisukord on mitterahuldav. Remonti 
vajavad siseruumid ning uuendamist lasteaia ümbrus s.h mänguväljakud ja õueala. 

 

EESMÄRGIKS on 
1) Pakkuda kaasaegset alusharidust tagades lasteaiakohad kodu lähedal. 
2) Luua lastele parim kasvukeskkond (lasteaiahoone tehnilise keskkonna  parandamine). 
3) Laiendada lasteaiahoonet (ruumipuuduse vähendamiseks, rajada  söögiruum ja väike saal ürituste, 

kehalise tegevuse  ja muuks otstarbeks). 

4) Õppekorralduslikust aspektist lähtudes arendada mitmekesist õpet ja mitmekesistada õppekava 
ning rakendada erinevaid õppemetoodikaid (hea algus, õuesõpe, liiklemislinnak).  

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Siseruumide kapitaalremont sh elektri- ja ventilatsioonisüsteemi 

uuendamine/renoveerimine 

 Välisfassaadi kapitaalremont koos soojustusega (sh , uued 

välitrepid, uksed, aknad) 

 Lasteaia ruumiline laiendamine (saal, söögisaali ehitamine) 

 Köögiseadmete ja inventari uuendamine 

 Lasteaia õueala täielik rekonstrueerimine (majandushoovi 

kõvakate, kujundus, uued atraktsioonid sh. spordiinventar) 
 Lasteaia maa-ala piiramine aiaga sh. uus koolimaja 

poolne värav 

 Õpperaja rajamine 

 Renoveerimisplaani koostamine 

 Õppekava arendamine ja uute 
õppemetoodikate rakendamine 

 Laste käelise tegevuse arendamine – 
käsitööring 

 Eripedagoogi palkamine (0,5kohta) 

 Pikapäevarühma loomine 

 Hea alguse metoodika sissetoomine  

 Personali sisekoolitused ja erialased 
täiendkooolitused 
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D2 Kvaliteetne (isikukeskne) üldharidus 
 
Võnnu Keskkoolis on head tingimused õppimiseks. Kool pakub õpilastele kvaliteetset haridusteenust nii 
põhikooli kui ka gümnaasiumi astmes. Lisaks on Võnnus 
suurepärased tingimused õppimiseks - rahulik keskkond, 
korras koolimaja ning personaalne ja igati professionaalne 
lähenemine õpilastega töötamisel. 
 
Lisaks kohalikele õpib Võnnu Keskkoolis ka ümberkaudsete 
piirkondade lapsi Ahja, Mäksa ja Meeksi valdadest ning 
väiksemal määral on õpilasi Tartu linnast ja mujalt Eestist. 
Suurim põhihariduse pendelränne Võndu toimub Ahja vallast 
ja Tartu linnast (Mobilitylab, 2010). Võnnust liiguvad õpilased 
enim  Tartu koolidesse.  
Võnnu Keskkool on piirkondlikult oluline ühenduslüli tervikliku 
gümnaasiumivõrgustiku kujunemisel. Võnnu teenindab 
gümnaasiumihariduse astmes kogu Tartu maakonna idaosa 
ning Põlva maakonna põhjaosa. Tegemist on ühenduslüliga 
Tartu linna, Põlva ning Räpina gümnaasiumite vahel.  
 
Võnnu Keskkool pakub igati konkurentsivõimelist 
gümnaasiumiharidust, kus 50% gümnaasiumi lõpetajaid on 
edasi liikunud kõrgkoolidesse. Viimaste aastate jooksul on 
toimunud õpetajaskonna noorenemine. Kollektiivi on 
lisandunud mitmeid uusi noori spetsialiste.  
 
Võnnu üldhariduse suurimaks väljakutseks, nii nagu ka teistes 
maalistes omavalitsustes, on viimasel 10 aasta jooksul olnud 
õpilaste arvu langus põhikoolis ja  gümnaasiumis. Kui 2005/06 
õ.a oli õpilaste arv põhikooli astmes 170, siis 2015/16 õ.a on 
see vähenenud 124 õpilaseni ehk ligikaudu 27%. Gümnaasiumi 
astme õpilaste arv  on viimase 10 aasta lõikes veelgi 
drastilisemalt vähenenud, 56 õpilaselt 33 õpilaseni ehk ligi 
40%. Õpilaste arvu vähenemine toob endaga kaasa tervikuna 
haridusele suunatud kulutuste suurenemise ja õpetajate 
töökoormuse languse, mis võib kokkuvõttes mõjuda 
negatiivselt  hariduse kvaliteedile.  
 

EESMÄRGIKS on 
1) Kaasajastada kool, kus noored saavad 

võimetekohase ja kvaliteetse hariduse. 
2) Säilitada kvaliteetne ja terviklik haridussüsteem tugeva põhikooli näol, võimalusel ja õpilaste 

olemasolul jätkata gümnaasiumihariduse andmist kohapeal.  
3) Mitmekesistada õpet uute õppemetoodikate kaudu (õpioskuste arendamine)ning rakendada 

algklassides lapsekeskselt lähenevaid, individuaalsele arengule suunatud aktiivseid 
õppemetoodikaid(„hea algus“). 

4) Luua kaasaegsed sportimisvõimalused. 
5) Tõsta kooli atraktiivsust isikupärase suunaõppe väljatöötamisega.  
6) Vähendada koolist väljalangevust läbi ennetustegevuse. 
7) Laiendada hariduse tugiteenuste kättesaadavust. 

 2016. a sügise seisuga õpib koolis kokku 
152 õpilast, kellest põhikoolis 126 ja 
gümnaasiumis 26.  

 Kokku on Võnnu Keskkoolis 31 töötajat. 

 Võnnu Keskkooli eripäraks on rootsi keele 
ja –kultuuri süvendatud õpe ning 
keelepraktikad Rootsis. Lisaks on koolis 
väga mitmekesine huvialaringide valik. 

 Kogu Eesti haridusmaastikku on oluliselt 
mõjutanud laste osatähtsuse vähenemine 
rahvastikust, eriti just maapiirkondades. 
Kui 2000. a. oli laste osatähtsus 
omavalitsustes reeglina üle 20%, siis 
aastal 2010 on see arv enamasti 13-16,9%  
vahemikus (k.a Võnnu vald).  

 Kokku tegutseb koolis 22 huvialaringi. 
Õpilastel on  võimalik käia treeningutel, 
arendada käelist tegevust, tegeleda 
laulmise, tantsimise ja näitlemisega.  

 Kaugelt tulnud õpilastel on võimalus elada 
internaadis. 

 Koolis on uuenenud arvutiklass, kus on 
ainult viimase põlvkonna korralikud 
arvutid, hulk õpitarkvara, multimeedia ja 
võimalus kasutada interneti teenuseid, 
lisaks projektõpe. 

 Ümbruskonnas tegutseb lisaks Võnnu 
Keskkoolile  3 põhikooli (Mehikoorma, 
Ahja ja Mooste); Luunja Keskkool ja 
Melliste Lasteaed-Algkool. Võnnu kui 
endine kihelkonna keskus on tänasel 
päeval ümberkaudsetele, demograafiliselt 
hääbuvatele valdadele olulise tähtsusega 
haridusteenust pakkuv keskus. 
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8) Suurendada koolimaja mitmekesist kasutamist (12 tundi päevas) - noored ja valla elanikud on 
igapäevaselt hõivatud huvitava tegevusega. 
 

 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Staadioni rajamine 

 Õpilaskodu remont 

 Keldrikorruse väljaehitamine riidehoiu ja 
uute õpperuumide tarbeks 

 Koolimaja elektrisüsteemide 
renoveerimine (projekt, juhtmestik, 
kilbiruum) 

 Ainekabinettide kaasajastamine sh 
füüsika- ja keemiakabinet 

 Turvalise bussipeatuse rajamine 
(koolibussi jaoks, parkimistasku bussile, 
parkla laiendamine) 

 Liiklusväljaku rajamine kooli 
territooriumile 

 Väliõppe klassi rajamine 

 Koolihoone renoveerimis- ja laiendamisplaani 

koostamine  

 Bussipeatuse ja parkla laiendamise projekti 

koostamine 

 Liiklusväljaku projekti koostamine 

 Kooli arengukava ülevaatamine ja uuenduste 

sisseviimine 

 Tugiteenuste arendamine  

(karjäärinõustaja, koolipsühholoog) 

 Täiendkoolitused koolipersonalile 

 
 

D3 Mitmekülgne täiendharidus 
 
Täiskasvanute koolitamise ja elukestva õppe raames on Võnnus aset leidnud mitmeid koolitusi, seminare ja 
teemaõhtuid. Samuti toimub valla koduleheküljel aktiivne teavitustöö koolituste ja seminaride toimumisest, 
kuid vallapoolne initsiatiivikus täiskasvanute koolitamisele suunamisel on pigem tagasihoidlik.  
 
Töötute aktiviseerimine ja tagasi tööturule suunamine on olulise tähendusega valla jätkusuutlikuks arenguks. 
Tööturu tingimuste muutuste (põllumajandustööstuse osakaalu drastiline vähenemine, tehnoloogilised 
uuendused) tõttu esineb keskealiste ja vanemaealiste seas kõige suurem 
vajadus ümberõppele ja täiendkoolitustele. Lisaks töötute 
aktiviseerimisele on oluline elanike huvi ja soov pidevaks 
enesetäienduseks, selleks et püsida tööturul.  
Mitmekülgsed täiendhariduse võimalused tõstavad Võnnu kui 
elukeskkonna väärtust ning muudavad selle atraktiivsemaks vallaelanikele 
ja ka uutele spetsialiseerunud ja võimekatele noortele. 

 
 

EESMÄRGIKS on 
1) Luua vallas erinevaid täiendõppevõimalusi ja rakendada 

elukestvat õpet, et kõigil elanikel oleks võimalik tõsta oma 
haridustaset ja oskusi. 

2) Aktiviseerida töötuid läbi neile suunatud ümber- ja 
täiendõppe organiseerimise. 
 

 Võnnu valla registreeritud 
töötuse määr oli 2014. a 0,1% 
võrra madalam Eesti 
keskmisest (3,6%). 

 Vallas on esindatud Eesti 
keskmisest kõrgem kesk- ja 
vanemaealiste osakaal 
vanuses 40-64 eluaastat. 

 Vallas tegutseb kaks 
täiskasvanute koolitamisele 
spetsialiseerunud MTÜ-d 
(MTÜ Kamelia - täiskasvanute 
töö- ja huvialane koolitus; 
MTÜ Jaago Talu - 
käsitöökoolitused). 
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INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Ruumide renoveerimine 
ja sisustamine koolituste 
otstarbeks 

 Koolitusvajaduste kaardistamine 

 Täiskasvanute täiendkoolituste korraldamine (inglise keel, IT-
oskused, ettevõtlus jne.) 

 Koolitada ja aktiviseerida töötuid (koostöö Töötukassaga) 
 Koolitustel osalemise toetamine (nt. 10% koolituskuludest 

kannab vald) 

 
 

D4 Aktiivsed noored 
 
Koolivälise huvialahariduse kvaliteet on küll hea, kuid selle läbiviimise initsiatiivikus on viimaste aastatega 
langenud, mis omakorda on põhjustanud noorte huvi vähenemise ja tegevusetuse.  
Vallas puudub noori kaasahaarav noortejuht ja koordineeriv Noortekeskus, kuid  vajadus nende järele on suur. 
Samuti on oluline noorte kaasamine valla tegevustesse, et noored saaksid osa nende elu mõjutavate otsuste 
langetamisel ja tunneksid huvi ning hooliksid enda ümber toimuvast.  Selle parimaks väljundiks on 
Noortevolikogu loomine.  
Noorsootöö arendamiseks tuleks suurendada 
koostööd olemasolevate noorte 
organisatsioonidega.  

 

 
EESMÄRGIKS on 
 

1) Suunata rohkem tähelepanu 
noortele läbi noorsootöö, 
huvialahariduse ja kaasamise 
edendamise. 

2) Taaskäivitada tasemel kooliväline 
huvitegevus noortele, milleks 
palgata aktiivne noortejuht. 
Noortekeskuse rolliks on koostöös noortega korraldada noorteüritusi, töötubasid, sündmusi 
vastavalt noorte soovidele ja vajadustele.  

3)  Koostöös tegutsevate organisatsioonidega luua noortekeskus ja –volikogu. 
4) Aktiviseerida sotsiaalselt olulised, kuid akadeemiliselt mitte nii pädevad noored.  
5) Soodustada mitteformaalset õppimist ning pakkuda noortele vabatahtlikkuse alusel 

osalemise võimalusi, et toetada noore aktiivset ja turvalist  vaba aja sisustamist ja noorte 
aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. 

6) Arendada omaalgatuslikku tegevust ja luua võimalusi vastutust arendavates ettevõtmistes 
(projektide kirjutamine, ürituste korraldamine).  

7) Kasvatada noorte ettevõtlikkust ja sidustada noori kodukohaga - alus võimekate noorte 
kodukohta tagasi suundumiseks.  

8) Suurendada noortes tööharjumusi õpilasmalevate, laagrite ja praktikumide tegevuste 
toetamise abil.  

 
 

 Noortele pakub vallas huvialaringe Võnnu Keskkool. 
Võnnu Kultuurimaja korraldab koostöös MTÜ Võnnu 
Spordiklubiga noorteüritusi (lastekaitsepäev, vastlapäev, 
jüriöö jooks jne). 

 Valla lastekaitse-, noorsootöö, perenõustamise ja 
alaealiste probleemidega tegeleb valla sotsiaalnõunik ja 
lastekaitsespetsialist koostöös allasutuste, politsei, Tartu 
lastekaitsetöötajate ning teiste sotsiaaltöötajatega.  

 Noortele suunatult tegutseb vallas mitmeid huvialaringe. 
Noortele suunatud organisatsioonidest tegutseb Võnnu 
vallas Võnnu Noorteaktiiv, mis täidab Noortevolikogu 
rolli, MTÜ Võnnu Huvikeskus ja Võnnu Keskkooli 
Õpilasesindus. 
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INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Noortekeskuse 
arendamine 

 
 

 Noortejuhi palkamine noorte huvitegevuse ja loovuse arendamiseks 

 Noortekeskuse tegevusplaani koostamine 

  Noortevolikogu loomine 

 Noortenurga avamine vallalehes 

 Projektide läbiviimine (Noorte koolitused, talgupäevad, 
taaskasutusprojekt jt.) 

 Ürituste organiseerimine (noortepäev, noortelaagrid, matkapäev, 
noortedisko jt.) 

 Õpilasfirmade loomine 

 Õpilasmaleva organiseerimine 

 Ettevõtetes, MTÜ-des noorte praktikate läbiviimine 
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5.5.  E. TERVED INIMESED, TURVALINE ELU   
Tervis, sport, sotsiaalhoolekanne, päästeteenistus 
 
Oma tervise eest ja abivajajte eest hoolitsemine on üha olulisem ja selleks on vajalikud sobilikud 
tingimused ja tegevused.  Vallas on juba loodud tingimusi, kuid palju on veel teha. Turvalisuse 
tõstmiseks tuleb säilitada päästekomando ning soodustada nende tegevust. 
 

E1 Tervislik keskkond ja head 
sportimisvõimalused 
 
Tervise eest hoolitsemiseks on vallas mitmeid võimalusi. Vallas on 
sportimiseks keskmised tingimused. Koolil puudub staadion, kus 
õpilased ja teised elanikud saaksid käia sportimas.  
Spordiga tegelemise võimalusi tuleb juurde luua, et elanikud 
saaksid sportida ja läbi selle oma tervist parandada. 
Suvisel ajal on võimalik Issaku paisjärves ujuda, Läänistes on 
võimalik mängida korvpalli ja rannavõrkpalli. Seal on olemas saun 
ja pesemisvõimalused.  Läänistes puudub korralik ujumiskoht.  
Piirkonda pole rajatud pikemaid kergliiklusradasid, mis soosiksid 
elanike liikumisharjumuste tõusu. 
Võnnu alevikus asub park, aga see on alakasutuses, sest seal 
puudub vajalik taristu: pingid, valgus ja teerajad. Alevikus ei ole 
piisavalt pinke, eelkõige on puudu pink surnuaeda viiva tee ääres.  
Võnnus puudub korralik väljak, kus võiksid toimuda erinevad valla 
üritused.  
 

EESMÄRGIKS on 

1) Luua alevikku korrastatud park koos vajaliku inventariga ja tervisespordi võimalustega 

2) Parandada sportimisvõimalusi vallas 

3) Tõsta elanike liikumise aktiivsust 

4) Korraldada  Võnnu valda tutvustavaid spordivõistlusi 
 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Kergliiklusteede ehitamine  

 Kooli staadioni rajamine 

 Disc-golfi raja rajamine 

 Läänistesse avaliku supluskoha rajamine koos inventariga 

 Lääniste BMX jalgrattakrossiraja rajamine 

 Võnnu parki terviseraja loomine 

 Traditsiooniliste 
spordiürituste korraldamine ja 
läbiviimine, sporditöö 
arendamine 

 Uute spordiürituste 
korraldamine (Võnnu triatlon, 
Võnnu külade jooks, 
paadiralli). 

 
 

 Vallas on loodud võimalused 
sportimiseks koolmaja võimla ja 
välisväljakute näol. 

 Võnnus tegutseb MTÜ Võnnu 
Spordiklubi, mis on peamine spordielu 
korraldaja vallas.  

 Võnnus toimub üleriigiline 
malevõistlus „Nipernaadi“.  

 Koolimaja juurde kuulub võimla ja 
läheduses asub virgestusala mõne 
atraktsiooniga. Kooli võimla on 
suhteliselt aktiivses kasutuses. Päeva 
esimesel poolel kasutavad seda 
õpilased, õhtusel ajal toimuvad  
erinevad treeningud.  

 Kooli ümbruses on pallimänguväljakud. 
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E2 Kindel tugi abivajajatele 
 
Võnnu elanike seas on palju toetusi vajavaid, toimetulekupiiril 
ja alla selle elavaid inimesi. Abivajajatele on tagatud piisav abi  
(sotsiaaltoetused, EL Toiduabi jne.), kuid abi ja toetus saab olla 
kindlasti suurem.  
Vallas on palgal üks sotsiaaltöötaja, kes ei jõua aga kõigi 
abivajajateni, sest töömaht on liiga suur. 
Vallas puudub avaliku saunateenuse võimalus. 
Eakad tunnevad, et neil ei ole praegu kohta, kus koos olla ja 
tegutseda. 
 
Võnnu ja Mäksa vald teevad koostööd ühiste hooldusasutuse 
arendamiseks. Asutuste liitmise eesmärgiks oli tõsta ja 
arendada läbi koostöö hoolekandeteenuste kvaliteeti.  
Endise SA Võnnu Haigla hoone välisfassaad ja osa siseruume  
on värskelt remonditud. 

 
 

EESMÄRGIKS on: 
1) SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu tegevuse toetamine 
2) Võnnu tervise- ja sotsiaalteenuste keskuse rajamine  
3) Tõsta sotsiaalteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust 
4) Luua valda sauna- ja pesemisvõimalused 
5) Sotsiaalpindade korrastamine ja soetamine  
6) Luua eakatele päevakeskus 
7) Vahendada supiköögiteenust 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu tegevuse toetamine 
 

 Võnnu tervise- ja sotsiaalteenuste keskuse rajamine 
(õendusteenuse ja perearstikeskuse ning hambaravi ja teiste 
eriarstide jaoks vajalike ruumide ehitamine, sotsiaalteenuste 
keskuse rajamine (sh sauna- ja pesemisteenuste loomine) 

 Eakatele päevakeskuse loomine 

 Sotsiaalpindade soetamine  
 

 Selge toetuste süsteemi 
loomine abivajajatele 

 Supiköögi teenuse 
pakkumine 

 Sotsiaal- ja tervisekeskuse 
projekteerimine 

 
 

 
 

 

 Ülalpeetavate määr vallas on 56,2 % 
elanikest (2014.a.) 

 Vanaduspensionäre on 470 (2014.a.) 

 Töövõimetuspensionäre on 205 
(2014.a.) 

 Hooldatavate jt hooldusteenuste 
saajate arv  on 58 (2014.a.). 

 Perearsti teenust osutab Heima 
Adusoni Võnnu perearstikabinet. 
Samas töötab pereõde. 

 Vallas on kohapeal olemas hambaravi 

võimalus. Võnnu alevikus on  
apteek. 
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E3 Hästitoimiv päästeteenus 
 
2015. aasta lõpu seisuga oli mittetulundusühingul  Võnnu Vabatahtlik Päästeselts 29 liiget ning 
lisandumas oli veel kolm. Aktiivseid liikmeid, kes osalevad pidevalt komando tegevuses, on kokku 12. 
Masinapargis on kokku kolm ühikut tehnikat: üks põhiauto (Volvo FL 617), üks paakauto (Sisu) ja üks 
kõrgendatud läbivusega tulekustutusauto (Gaz 66). Komando tegevuste hulka kuulub nii 
ennetustegevus kui ka reageerimine reaalsetele päästesündmustele. 
Selleks, et päästekomando toimiks piirkonnas hästi on vaja jätkuvalt investeeringuid ja arendavaid 
tegevusi. 
 
EESMÄRGIKS on 
 

1)  Parandada komando võimekust 
2)  Tõsta tuletõrjespordi populaarsust 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Soetada juurde vajalikku tehnikat 

 Korrastada ruume 

 Päästeteenuse kvaliteedi  parandamine 

 Tuletõrjespordiga tegelejate arvu 
suurendamine, vabatahtlike koolitamine 
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5.6. F. MITMEKESINE KULTUURI- ja HUVITEGEVUS 
Kultuurimaja, huvitegevus ja vaba aeg, kirik, raamatukogu 

 
Võnnu valla puhul on väga oluline kasutada valla arengueeldusi. Esile võib tõsta kultuurimaja ja 
kiriku, kuna mõlemad on piirkonnas ainulaadsed. Eksponeerides korrastatud kirikut, kui 
vaatamisväärsust ja kasutada hoonet kontsertide korraldamiseks. Suure mahutavusega kultuurimaja 
saal annab võimaluse piirkonnas korraldada suurüritusi ja läbi selle turundada piirkonda. 
Kultuuritegevus on mitmekesine, kuid potentsiaali on enamaks. Vallas tuleb rõhku panna 
kultuurimälestiste säilitamisele ja nende tutvustamisele väljapoole valda . 
 

F1 Hästikasutatav korras kultuurimaja 
 
Võnnu kultuurimajal on kõrge potentsiaal oma suure saali ja lava poolest. 
Kultuurimajas pole ühtegi argipäeva, millal ühtegi huviringi ei töötaks, 
kultuurimaja on  aktiivses kasutuses.  
 
Kultuurimajas olev helitehnika ja valguspark ei suuda pakkuda enam paljusid 
kaasaegseid võimalusi erinevate kontsertide korraldamisel ja lavastuste 
mängimisel. Uuenenud valgus- ja helisüsteem oleksid kindlasti atraktiivseks 
võimaluseks uute ürituste ja kontsertide korraldamisel.  
Kultuurimajal on olemas kelder, mis on praegu välja ehitamata. Selle 
väljaehitamine ja sisustamine annaks kultuurimajale lisandväärtuse ning 
võimaldaks seal mitut tegevust korraga läbi viia. 

 
EESMÄRGIKS on 

1) Tõsta kultuurimaja võimekust ja taset erinevate ürituste läbiviimisel 
2) Mitmekesistada huviringe 
3) Tuua inimesi juurde kohapeale kultuuri tarbima ja ise aktiivselt huviringides osalema 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Korraliku kanalisatsiooni rajamine ja pesemisvõimaluste 
loomine kultuurimajja 

 Kultuurimaja helitehnika ja valguspargi kaasajastamine  

 Kultuurimaja keldri väljaehitamine ja sisustamine ning 
tarindite kindlustamine 

 Huviringide taseme tõstmine 

 Vabatahtlike, noorte 
kaasamine kultuurimaja 
tegevuse organiseerimisele 

 

 

 

 

 Kultuurimajas 
tegutseb 12 huviringi: 
seitse neist tegeleb 
korra nädalas, kolm 
saavad kokku korra 
kuus ning kaks ringi 
vastavalt vajadusele.  

 Vallas toimub 
keskmiselt 4 üritust 
kuus, enamik neist 
toimuvad 
kultuurimajas. 
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F2 Mitmekülgsed võimalused kultuuri- ja huvitegevuseks ning vaba 
aja veetmiseks 
 
Võnnus on väga väärikas ja rikkalik  kultuuripärand  alustades Gustav Suitsust  ja lõpetades Kaera-Jaani 
tantsuga. Selle väärtustamisele on hakatud rohkem tähelepanu pöörama, kuid seda võiks teha veel 
intensiivsemalt. Võnnu alevikku rajatakse G. Suitsu majamuuseum, muusemi ümber soovitakse rajada kirjanike 
teemapark ning kõlakoda. Kultuurialane koostöö naabervaldadega on olemas, kuid mitte väga aktiivne. Võnnus 
puudub korralik plats, kus võiksid toimuda erinevad valla üritused.  

 
EESMÄRGIKS on 
 

1) Tõsta valla tuntust läbi kultuuri arendamise 
2) Edasi arendada Suitsu majamuuseumi ja selle ümbrust 

 

 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Suitsu majamuuseumi edasiarendamine,  
kirjanduse ja kultuuri teemapargi välja  
arendamine  

 Muusikakoja väljaarendamine. 

 Valla 2-3 kultuuri tippürituse ellukutsumine 
(kirjandus,- tantsu-, muusikafestival) 

 Kultuurialane koostöö 
 naabervaldadega 

 Majamuuseumi edasiarendamisel palgata  
projektijuht või  spetsialist 

 
 

F3 Korras hästikasutatav kirik 
 
 

Üheks valla uhkuseks on Võnnu kirik. See on üks suurimaid maakirikuid Eestis.  
Võnnu kirikus tegutseb mittetulundusühing Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
Võnnu Jakobi kogudus.  
Praegu on kirik alakasutuses ning seal puudub ürituste korraldamiseks vajalik 
taristu - tualetid ja kanalisatsioonisüsteem. Kiriku fassaad on kehvas olukorras. 
Kontsertide  korraldamiseks oleks vaja restaureerida orel. 
 
EESMÄRGIKS on 
 

1)  Korrastada kirik nii väljast kui seest 
2) Võtta kirik rohkem kasutusse (üritused, kontserdid jne.) 
2) Korrastada leerimaja ja võtta see kasutusse 
3) Renoveerida kirikumõis 
4) Renoveerida Võnnu vana kalmistu kabel  
 
 

 Kiriku ehitamisega 
alustati 1232.  
aastal 

 Jumalateenistused 
toimuvad iga 
pühapäev ja 
kirikupühadel 

http://www.teatmik.ee/et/info/80210295
http://www.teatmik.ee/et/info/80210295
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INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Kiriku fassaadi restaureerimine 

 Kirikusse tualeti ehitamine ja kanalisatsiooni rajamine 

 Kiriku oreli restaureerimine 

 Kirikumõisa (vana pastoraat) restaureerimine ja veevarustuse ja kanalisatsiooni 
väljaehitamine sh ehitusprojekti koostamine. Vallale kasutusõigus 
sotsiaalpindadeks.  

 Võnnu vana-kalmistu kabeli renoveerimine 

 Kiriku 
ruumides 
ürituste 
korraldamine 

 

 
 

F4 Kaasaegne raamatukogu 
 
Võnnu vallas tegutseb praegu kolm raamatukogu. Alevikus asuv Võnnu raamatukogu ja Lääniste 
raamatukogu tegutsevad kortermajades, mis ei ole parim koht raamatukogule. Kolmas raamatukogu 
on Võnnu Keskkoolis, mille asukohta ei tohiks muuta. Kooliraamatukogu haldab koolile vajalikku 
õppematerjale  ja pakub  õpilastele õppekirjandust (kohustuslikku 
kirjandust). 

EESMÄRGIKS on 
1) Kaasajastada raamatukogude ruume  
2) Tõsta lugemise ja kirjanduse populaarsust 

 
 
 
 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Võnnu raamatukogu remontimine ja 
lektooriumi loomine 

 Uute ruumide leidmine ja kordategemine  

 Raamatukogu kogude täiendamine 

 

 Raamatukogu fondis 
on  16 000 raamatut 

 Lugejaid on aastas  
keskmiselt 360  
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 Võnnu 
vallavalitsus on 4-
liikmeline ning 
volikogu 9-
liikmeline. 

 Võnnu valla 
ametiasutuses 
töötab kokku 9 
ametnikku.  

 Valla 
hallatavateks 
asutusteks on: 
keskkool, 
lasteaed, Võnnu 
ja Lääniste 
raamatukogud ja 
kultuurimaja. 

 

5.7. G. AVATUD JUHTIMINE, HEA KOOSTÖÖ JA MAINE 
juhtimine, maine, vallasisene koostöö, koostöö naaberomavalitsustega 
 
Arengukava pöörab varasemast suuremat tähelepanu avatud ja kaasavale juhtimise,  
mainekujunduse ja koostöö valdkondadele. Oluline on tegevuste hindamine pikas perspektiivis ning 
koostöö ja kaasatuse arendamine ühtse arenguvisiooni loomiseks. Ühine koostöö ja eesmärkide 
kaudu juhtimine tagab sihipärase arengu. Positiivne mainekujundus tagab Võnnule kui 
elukeskkonnale atraktiivsust kohalike seas ning innustab noori peresid valda elama asuma. 
 

G1 Avatud ja kaasav juhtimine 
 

Tulevikku suunatud tegutsemine iseloomustab kõiki praegu Võnnus toimuvaid 
tegemisi - mahukad rekonstrueerimistööd ja pidev elukeskkonna arendamine 
annab selgelt märku, et Võnnu on kõike muud kui hääbuv ääremaa.   
Elanike poolt välja toodud suurimaks kitsaskohaks on vähene kaasatus valla 
arengut oluliselt mõjutavate otsuste langetamisel. Kuigi Võnnu areneb praegu 
paremini kui kunagi varem, võiks vald võtta vastu väljakutse oma 
juhtimiskultuuri kaasajastamiseks - kaasata elanikke otsustusprotsessidesse ja 
seeläbi edendada avatud juhtimiskultuuri ja terviklikku kogukonna arengut. 
Kaasamine läbi küsitluste ja teemaseminaride võimaldab kindlaks teha elanike 
vajadusi ja tegutseda ühise eesmärgi nimel. 
Valla arengu juhtimisel ja planeerimisel tasub lisaks elanikkonna suuremale 
kaasamisele mõelda rohkem sihtgrupi kaupa ja vajaduspõhiselt. Lisaks 
sotsiaalvaldkonnale, noorsotööle ja haridusvaldkonnale tuleks tähelepanu 
pöörata tulupõhiste tegevuste ja objektide arendamisele, mis suurendaksid 
valla tulubaasi ja ühtlasi tooks juurde lisandväärtust. Strateegilise 
planeerimise edu valem on teha õigeid asju õigel ajal, õiges kohas, õiges 
mahus ja järjekorras. See tagab parima väljundi valla stabiilsele ja 
jätkusuutlikule arengule.  
 

EESMÄRGIKS on 
1) Kasvatada omavalitsuse rolli kogukonna juhtijana, sh. kodanikuuhkuse esilekutsujana, 

innustades kogukonda ning erasektorit kaasa lööma kohalikes algatustes. 
2) Rakendada tõhusat kaasamispoliitikat ja juhinduda avatud juhtimise põhimõtetest.  
3) Tagada elanike parem informeeritus valla asjadest läbi e-teenuste edasiarendamise. 

 
 

INVESTEERINGUD TEGEVUSED 

 Omavalitsuse 
e-teenuste 
edasiarendamine, 
investeeringud 

 

 Rahva kaasamine, rahvaküsitluste ja teemaseminaride läbiviimine 
olulistes küsimustes 

 Valla arengumudeli loomine (eesmärkide ja prioriteetide 
paikapanemine) 

 Avatud foorumite korralmine 

 Võnnu valla tuntus sotsiaalmeedias  

 Kaasava eelarve koostamine, kampaania 
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 Võnnu on tugeva kultuuritaustaga 
omavalitsus, piirkonnas on tegutsenud 
ja üles kasvanud mitmed Eesti 
kultuurielu olulised isikud, neist tuntuim 
on Gustav Suits. 

 Võnnu on pikkade traditsioonide ja 
ajalooga vald - 13. sajandil rajati Võnnu 
Jakobi kirik. 

 Alates 1999. a toimub Võnnus 
traditsiooniline „Kaera-Jaani“ 
võistutantsimine. 

 Valla lipp (vasakul) ja vapp (paremal):  
 

                  
 
 

 

 

G2 Valla hea maine 
 
Arengukava pöörab senisest oluliselt enam tähelepanu 
teadlikule mainekujundusele.  Võnnul on olemas kõik 
eeldused edukaks mainekujunduseks - looduslähedane 
elukeskkond, kvaliteetsed teenused, pikad traditsioonid, 
hea geograafiline asukoht. Need väärtused moodustavad 
kui juurte põimiku (puujuured-loodusrikkused, juurikad-
toit, elamise põlvnemise ja ajaloo juured), millele toetub 
Võnnu valla areng. 
 
Valla sümboliteks on lipp ja vapp. Lisaks võiks vald kaaluda 
kohaliku brändi ning valla sümbolina looma ja lille 
väljaarendamist piirkonna identiteedi tõstmiseks. Brändi 
valiku puhul tasub mõelda sihtgruppidele, keda Võnnu 
soovib enim kaasata ning sellest lähtuvalt kaaluda 
brändivalikut.  Samuti tasub kaaluda mainekujunduse 
arendamist läbi ürituste ja koostöötegevuste kogukonna 
koondamiseks.  
 
Sihipärane mainekujundus läbi kultuuri võiks olla Võnnu üks läbivatest arenguteemadest, põhjusel, et 
vald paistab silma rohke kultuuripärandi poolest -  Gustav Suitsu lapsepõlevkodu, pika ajalooga 
Võnnu Jakobi kirik, Kaera-Jaani teke ning võistutantsimise traditsioon. 
 
2009. a alustati endise Sõõru koolimaja e. Gustav Suitsu majamuuseumi renoveerimisprojektiga, 
mille raames toimub G. Suitsu elukohast ja ühtlasi ka kihelkonna endisest koolimajast majamuuseumi 
väljaarendamine koos seda ümbritseva ajaloolise hoonestuse ja õuealaga. Selle eesmärgiks on  
tekitada vallas atraktiivse ja kultuurilis-ajaloolise taustaga turismiatraktsioon, mis mõjuks  piirkonna 
mainele ja identiteedi arengule positiivselt.  
 
Võnnus on küll palju head, kuid viimastel aastatel on piirkonna mainet mõjutanud sotsiaalselt 
vähekindlustatud elanikkonna kasv ja sellega kaasnevad probleemid,  mis võivad süvenedes kaasa 
tuua piirkonna üldise maine languse, hästi toime tuleva elanikkonna seas ebapopulaarsuse ja 
väljarände ning vähekindlustatud sotsiaalgrupi kasvu. Seega on väga oluline teadlik mainekujundus ja 
identiteedi arendamine läbi Võnnu positiivsete külgede esiletõstmise tugeva kogukonna tekkeks ja 
uute elanike valda elama innustamiseks.  
 

EESMÄRGIKS on 
1) Võnnu vallast positiivse kuvandi tekitamine ja pidev töö inimestes huvi äratamiseks. 
2) Luua vallas toimunud arengutest ja tegevustest positiivne kuvand ning seeläbi valla kui 

vääriselupaiga atraktiivseks muutmine nii kohalikele kui ka väljastpoolt tulijatele.   
3) Toetada ettevõtluskeskkonna arengut, tekitada huvi ning innustada noori peresid valima 

elukohaks just Võnnu valda. 
4) Välja arendada kohalik bränd, mis annab kindlasti Võnnule kui elukeskkonnale atraktiivsust 

juurde.  
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 Tegutsevad kaks kohalike 
elanike initsiatiivil loodud 
külaseltsi - Lääniste külaselts 
ning Issaku külaselts. 

 Piirkondlikest 
strateegiadokumentidest on 
vallal Võnnu aleviku, Lääniste 
ja Kurista külade 
arengukavad. 

 Vallal on oma infoleht, mis 
ilmub kord kvartalis ehk 4 
korda aastas 

5) Pöörata ürituste kaudu tähelepanu mainekujundusele. Teha suuremat reklaami juba 
olemasolevatele üritustele (Kaera-Jaan jpt)  ja kutsuda ellu mõni uus atraktiivne üritus 
(Muinastulede öö, Valgusfestival vms).  

 
 

TEGEVUSED 

 Kodulehekülje kaasajastamine (eraldi rubriigina valla ajalugu ning vaatamisväärsusi tutvustav kaart ja 

kirjeldus) 
 Valda tutvustavate voldikute väljaandmine 

 Valla kaardi väljaandmine kohalike vaatamisväärsustega (digitaalne, trükis ja plakat) 

 Valla oma brändi loomine - kultuur, ökoteema vms 

 Uued üritused (Kirjandus- ja Valgusfestival jt.) 

 Valla sümbolite valimine, väljatöötamine  

 Kohalikud meened - karjakellad, linnusulg 

 Gustav Suitsu teemakonkursid - kirjandi või luulekonkurss 

 „Juurtest jõudu ammutades“ tunnuslause kasutuselevõtmine 

 
 

G3 Toimiv vallasisene koostöö 
 
Toimub tihe koostöö vallavalitsuse, -volikogu ja Võnnu aleviku 
allasutustega (lasteaed, kool, kultuurimaja). Samuti toetab vald läbi 
valla eelarve kolmandat sektorit ( MTÜ-d, kodanikualgatused) 
seltsitegevuse ürituste kaasfinantseerimisel.  
 
Valla  külaseltsid on hästi rakendanud põhimõtet, et omavalitsus, 
asutused ja ettevõtted peavad tegema rohkem koostööd. Vähem 
esineb aleviku sidusust valla kaugemate valla kirdeosas paiknevate 
küladega nagu Ahunapalu, Agali, Liispõllu. Üheks kitsaskohaks 
peetakse liigset Võnnu alevikule keskendumist (kuigi see on 
loogiline), jättes kaugemad piirkonnad tahaplaanile. Koostöö 
arendamine valla kaugemate küladega on valdkond, millele tuleb 
rohkem tähelepanu pöörata, takistamaks valla kui terviku 
killustumist.  
Koostöö parandamiseks ja efektiivsemaks juhtimiseks tuleb luua piirkondlikud arengukavad kantide 
kaupa (Võnnu alevik, Lääniste, Kurista, Ahunapalu). See annab paremat efekti eesmärgipärasele 
arengule ning tagavad ühtlasema kaasatuse ja terviklikuma arengu kogu valla piires.  
Lisaks kohaliku majanduse edendamisele on oluline tihe koostöö siinsete ettevõtetega (tutvustav info 
valla kodulehel, interaktiivne valla kaart). Teha elanikega rohkem koostööd suuremate projektide 
arendamisel ning kaasata neid eelarvelistesse otsustesse.  
 

EESMÄRGIKS on 
1) Suunata juhtimist alevikust väljapoole läbi külaseltside ja piirkondlike arengukavade loomise. 
2) Parandada kohalike informeeritust valla asjadest läbi erinevate infokanalite. 
3) Arendada koostööd kohalike ettevõtete, elanike, külaseltside ja kaugemate piirkondadega.  
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 Võnnul on 7 naabervalda: põhjast Mäksa 
ja Vara, lõunast Ahja, Mooste ja Vastse-
Kuuste, idast Meeksi ja läänest Haaslava.  

 Tihe koostöö teiste 
naaberomavalitsustega nagu Mäksa, 
Meeksi ja Ahja- ühine jäätmekava, 
päästekomando, konstaablipunkt, 
jagatud töötajaskond (0,5 kohaga 
ametnikud), ühisüritused jm. 

 

TEGEVUSED 

 Piirkondlikud arengu- ja tegevuskavad 

 Koostöö arendamine külade külaseltside ja -seltsingutega;  

 Koostöö ettevõtjatega kohaliku majanduse edendamiseks - reklaam koduleheküljel 

 
 

G4 Tihe koostöö naabervaldadega 
 
Võnnu ja teiste naaberomavalitsuste vaheline koostöö on 
aastate jooksul  oluliselt paranenud. Vallad on mõistnud, et 
koostöö ja ühise eesmärgi nimel koondumine on 
ressursisäästlikum ja tõhusam viis valdade individuaalseks 
arenguks ning elanikele kvaliteetsete teenuste loomiseks. 
Kuna maapiirkondade omavalitsuste rahavastiku osatähtsus 
on viimase 20 aasta jooksul oluliselt langenud, siis 
kvaliteetsete teenuste säilimiseks on hädavajalik 
naabervaldadega omavahelise koostöö saavutamine.  
 
Kuigi Võnnu on võtnud selge suuna koostöö arendamiseks 
naabervaldadega, on kvaliteetsete avalike teenuste, piirkondade konkurentsivõime kasvu ning seadusega 
pandud ülesannete edukaks täitmiseks tähtis teha veel ulatuslikumat regionaalset koostööd, mis tähendab nii 
huvide ühendamist kui territoriaalset koostööd naaberomavalitsustega - ühisprojektid, taristu ehitamine, 
haldamine, ettevõtluse areng, ametite jagamine jne.  
 
Võnnu on tugev sotsiaalhoolekandelise suunitlusega omavalitsus, vallas tegutseb SA Hooldekodu Härmalõng 
ning seega võiks vald mõelda enam  tervishoiualase koostöö edendamisele riigi ja teiste omavalitsustega. 
Samuti turismialane koostöö nagu näiteks ühiste turismimarsruutide koostamine, aktiivne turismiturundus jms.  
 
Haldusreformi teemal on Võnnu otsustanud võtta eestvedaja rolli konkurentsivõime säilimise eesmärgil. Võnnu 
kui hetkel terviklikku teenuste kompleksi pakkuv endine  kihelkonnakeskus, näeb võimalust ka tulevikus  täita 
piirkondliku keskuse eesmärki. Liitumise tõenäosus on kõige suurem Kagu-Tartumaa ja Põlvamaa 
lähiomavalitsustega nagu Ahja, Meeksi, Mäksa ja Haaslava.  

 

EESMÄRGIKS on 
1) Arendada regionaalset koostööd naaberomavalitsustega huvide ühendamise ja territoriaalse 

koostöö kaudu. 
2) Edendada tervishoiualast ja turismialast koostööd riigi ja teiste omavalitsustega. 
3) Olla haldusreformi algataja ja eestvedaja. 

 

TEGEVUSED 

 Ettevalmistused haldusreformiks - kellega koostööd teha;  

 Sotsiaalhooldekande ja tervishoiu alane koostöö riigi ja teiste kohalike omavalitsustega; 

 Turismialane koostöö - Ahja jõe ärakasutamine;  

 Arendustööle jõudu juurde (1 täiskoht +projektijuhid);  

 Regionaalse koostöö intensiivistamine (projektid, taristu, ettevõtlus, ametnikud). 
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 Valla lääneosa Tartu-Räpina-Värska maantee ja Ahja 
jõe äärsed alad on tihedamalt asustatud (Võnnu 
alevik, Hammaste, Kurista,  Lääniste).  

 Valla idaosa (Ahunapalu, Liispõllu ja Agali) on 
hõredamalt asustatud ja valdavas osas kaetud 
metsamaadega.  

  

 

 
 

6. VALLA RUUMILINE ARENG 
 
Käesolev ruumipaigutus pakub välja valla arengukavas esile toodud uutele arendusobjektidele parima 
võimaliku paigutuse, järgides vallale omaseid ruumilise arengu põhimõtteid nagu  mitmekesine ja 
jätkusuutlik elukeskkond ning sidus ruumiline struktuur. Samuti järgitakse Võnnu valla 
üldplaneeringuga kehtestatud funktsionaalset maakasutust. Ruumilise arengu kavandamise kaudu 
toimub elukeskkonna atraktiivsemaks muutmine ning alade läbimõeldud  ja mitmekülgne arengu 
tagamine.  
 
 
Võnnu valla ruumiline areng on piirkonniti 
väga erinev. Rahvastik koondub peamiselt 
valla lääneossa - alevikku ning väiksemas 
mahus ka valda läbiva Tartu-Räpina-Värska 
maantee ümbrusesse, Hammaste, Issaku ja 
Kurista küladesse, Läänistesse Hammaste-
Rasina maantee lähedusse ning Ahja jõe 
äärsetele aladele. 
 
Võnnu alevik omab vallakeskuse funktsiooni - 
siia on koondunud suur osa elanikest ja ka 
teenustest (kauplus, apteek, kool, lasteaed 
jt). Seda iseloomustab mitmekesine 
maakasutus ja teenuste olemasolu ning eri 
tüüpi hoonestus nii üksikelamute kui ka 
kortermajade näol. Alevikust välja jäävad alad 
on valdavalt hajaasustusega talutüüpi 
elamute piirkonnad, kus esineb hõredam 
asustustihedus ja tagasihoidlikum teenuste 
kättesaadavus.   

 

Eesmärgiks  on:  
1) Luua terviklik elukeskkond ja arendada piirkondlikku sidusust.  
2) Tagada kvaliteetsed teenused ja vaba aja veetmise võimalused kõigis valla piirkondades 

uute arendusobjektide ja külakeskuste loomise kaudu.  
3) Arendada asustus- ja infrastruktuuri.  
4) Säilitada kõrge keskkonnaväärtustega alad ja väärtuslikud maastikud  
5) Ajaloolise ja kultuuriväärtusliku miljöö säilitamine ja arendamine  (G. Suitsu majamuuseum 

ja kirjanike teemapark). 
6) Loodusturismiteenuste ja puhkevõimaluste arendamine ja mitmekesistamine. 
7) Tervishoiu- ja hoolekandeteenuste rajamine ja väljaarendamine vallas.  
8) Tootmisalade loomine läbi tööstusküla rajamise ja selle kaudu soodsate tingimuste loomine 

ettevõtluse arenguks. 
 
Arendusobjektide paigutamisel on arvesse võetud piirkondlikke eripärasid ning sellest lähtuvalt 
koostatud parim võimalik ruumipaigutus, mis ühtlasi proovib kogu valda oma üksikute 
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arendusobjektide kaudu siduda ühtseks ja koostoimivaks tervikuks.  Valla kõigile piirkondadele on 
määratud kindel tegevussuund, mille kaudu on lihtsam ruumilise arengu suunamine.   
 
Tabel 3  Ruumilise arengu suundumused  ja objektid piirkondade kaupa.  
Piirkond Tegevusvaldkond Arengut soosivad eripärad Arendusobjektid 

Ahunapalu Loodusturism Rikkalik looduskeskkond ja  
ürgmetsad, Emajõe-Suursoo 
looduskaitseala, Peipsi järve lähedus. 

 Matka- ja jalutusrajad 

 Ahunapalu külakeskus 
endisesse palvemajja 

 Turismiobjektid - eksklusiivsed 
väikehotellid 

Lääniste  Veeteed, 
ekstreemturism , 
kogukonnakeskus 

Ahja jõgi, laevatatavus, välja ehitatud 
randumiskoht, 
Ahja jõe ürgoru maastiku-kaitseala. 

 Külakeskus ja kogukonnateenused 

 Paadisadam koos slipi ja 
treilerite parklaga 

 Ujumiskoht 

 Kanuu- ja paadimatkad 

 BMX krossirada 

 Kergliiklustee 

Kurista Elamuarendus Tartu-Räpina-Värska maantee 
lähedus, asustuse tihedus. 

 Külakeskus 

 Uuselamuarendus 

Issaku Elamuarendus, 
puhkekohad, 
külakeskus 

Tartu-Räpina-Värska maantee ja 
aleviku lähedus, Issaku mõispark ja 
paisjärv. 

 Puhkekohad 

 Kergliiklustee 

 Külakeskus 

 
 
 
 
 
 
 
Võnnu 
alevik 

Hoolekanne Tartu lähedus, hooldekodu 
olemasolu, kohapealsed spetsialistid.  

 Hooldekodu 

 Sotsiaal- ja tervisekeskus 

Ettevõtlus Tartu lähedus, hea mobiilside levi, 
puidutööstusele ja põllumajandusele 
spetsialiseeritus. 

 Tööstusküla 

 Büroopinnad leerimajja 

Vaba aeg/ 
huvitegevus ja 
huviharidus 

Rahvastiku koondumine,  
mitmekesine elukeskkond 

 Keskne valla plats 

 Festivalide plats ja kirjanike 
teempark 

 Ujumis- ja puhkekoht 

 Disc-golfi rada 

 Noortekeskus 

 Staadion 

 Väliklass 

Teenused   Toidukauplus A ja O 

Kommunaaal- ja 
energiamajandus 

  Keskküttevõrk  

 Päikesepaneelid 

 Jäätmejaam 

 
Tegevused eesmärkide saavutamiseks:  
 
Tervikliku elukeskkonna ja piirkondliku sidususe arendamine - rohkem tähelepanu ka väljapoole 
alevikku jäävate piirkondade arendamisele tervikliku elukeskkonna ja vallasisese sidususe 
tagamiseks. Ruumilise arengu suunamine erinevate tegevusvaldkonniti - loodusturismile ja 
veetranspordile suunatud idaosa, (Ahunapalu ja Lääniste kant) kvaliteetseid teenuseid (lasteaed, 
kool, kauplus, perearstikeskus) ja huvitetegevust pakkuv alevik ja talutüüpi eramutega asustatud 
lääneosa toimivad ühtse tervikuna.  
 
Asustus- ja infrastruktuuri arendamine – Hammaste-Võnnu-Lääniste kergliiklustee rajamine, 
tagamaks turvaline ja mugav ühendus Võnnu ja Lääniste vahelisel alal jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele. 
Väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Aktiivsemat elamuehitust näeme 
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eelkõige Tartu-Värska Räpina maantee ümbruses (Hammaste, Kurista, Rookse ja Issaku külad) ja Ahja 
jõe äärsetel aladel.  
 
Kvaliteetsete teenuste tagamine –  optimaalsete kulutuste juures saavutada elanike huve rohkem 
arvestav, paindlikum ja kvaliteetsem funktsioonide täitmine. Eesmärk on Võnnu aleviku 
raamatukogule uute suuremate ja kaasaegsemate ruumide leidmine ja sisustamine. 
 
Vaba aja veetmise võimalused kõigis valla piirkondades - mitmekesise huvitegevuse ja vaba aja 
veetmise võimaluste loomine kohalikele ja kaugemalt tulnud elanikele, selleks et mitte jääda 
magalaks või läbisõidetavaks omavalitsuseks. Uued arendusobjektid koonduvad peamiselt Võnnu 
alevikku ja ka Ahunapalu ning Lääniste piirkondadesse.  Ahunapalu kui loodusturismi piirkond 
ürglooduses matka- ja jalutusradadega, Lääniste veetranspordikeskne piirkond ja Võnnu alevikus 
uued arendusobjektid nii kohalikele (ujumiskohad, noortekeskus, külaplats jt) kui ka kaugemalt 
tulijatele (Disc-golfi rada, ujula).   
 
Koostöös kohalike elanikega külakeskuste rajamine Kuristale, Läänistesse ja Ahunapallu, piirkonna 
seltsielu korraldamiseks ja arendamiseks, ühtsustunde loomiseks ja huvitegevusvõimaluste 
toetamiseks.  
 
Ajaloolise ja kultuuriväärtusliku miljöö säilitamine ja arendamine  - Gustav Suitsu majamuuseumi 
asutamine ja kirjanike pargi loomine. Ajaloolise väärtusega leerimaja ja kirikuhoone aktiivne 
kasutuselevõtt. Võnnu aleviku leerimaja üheks kasutusvõimaluseks on sinna noortekeskuse ja 
büroopindade rajamine.  Ahunapalu külakeskuse loomine endisesse Ahunapalu palvemaja 
ruumidesse.   
 
Loodusturismiteenuste ja puhkevõimaluste arendamine ja mitmekesistamine –  Loodusturismi ja 
puhkevõimaluste arendamine  väljastpoolt tulijatele on ette nähtud peamiselt valla idaossa, 
Ahunapallu ja Lääniste piirkonda. Ahunapalu-Virvissaare matka- ja jalutusradade taaselustamine. 
Praegu matkarada, kui piirkondlik sümbol aja jooksul hääbunud ja matkarada pole 
kasutamiskõlblik.  Peipsi järve lähedus ja küllusliku looduskeskkonna olemaolu annavad eelduse ka 
Ahunapallu eksklusiivsete väikemajutusasutuste arendamiseks. Läänistesse, Ahja jõe äärde, 

paadisadama rajamine veetranspordi ja  -turismi arendamiseks (kanuumatkad Ahja jõe ürgorus). 
Issakule puhkekohtade loomine. 
 
Kohalikele ujumis- ja puhkekohtade loomine Läänistesse ja  ja Võnnu alevikku paisjärve kaldale.  
 

Tervishoiu- ja hoolekandeteenuste rajamine ja väljaarendamine vallas -  Võnnu alevikku sotsiaal- ja 
tervisekeskuse loomine. 
 

Tootmisalade loomine – Võnnu aleviku kirdeossa, tiheasustusest ja teenuste koondumisest eemale, 
endisesse sohvoosi tehnokeskuse piirkonda tööstus- ja ettevõtlussektori kompleksi arendamine.  
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Joonis 2 Võnnu aleviku  ruumilise arengu võtmeelemendid 

 
 
 
 

Ujumis- ja puhkekoht 

Disc-golfi rada 

Keskne valla plats 

 

Hooldekodu 

Päikesepaneelide 
asukohad 

Festivalide plats ja 
kirjanike teemapark 

Liikluslinnak 

Sotsiaal- ja 
tervisekeskus 

Noortekeskus ja 
büroopinnad, 

kaugtöökeskus 

Ujula 

Staadion 

Väliklass 

Uus pood 

Tööstusküla 

Jäätmejaam 
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Joonis 3. Võnnu aleviku uute arendusobjektide parim võimalik ruumipaigutus.  

 
 

Külakeskus  

Lääniste-Võnnu-

Hammaste kergliiklustee 
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7. ARENGUKAVA ELLUVIIMINE ja SEIRE 
 

7.1 ELLUVIIMINE 
Võnnu valla arengukava elluviimist korraldab vallavalitsus valla eelarve kaudu vastavalt 
eelarvestrateegiale. Käesolev arengukava on eelarve koostamise aluseks. 
 
Arengukava viiakse ellu Võnnu vallavalitsuse ja vallaametnike poolt oma igapäevase 
tegevusega koostöös kõigi arengukavas käsitletud huvigruppidega: Võnnu Vallavolikogu, 
MTÜ-d, ettevõtjad, vallakodanikud ja lähiümbruskonnas asuvad omavalitused.  
 
Arengukava täiendatakse igal aastal ning aastal 2020 uuendatakse põhjalikumalt. Aastal 
2025 koostatakse ja kinnitatakse täiesti uus arengukava (aastani 2035, visoon 2050). 
 
Võnnu valla eesmärgipärase ja suunatud arengu tagamiseks on käesolevas arengukavas 
määratud aastate lõikes 1-2 valdkondlikku arengufookust ehk valdkondlikku rõhuasetust, 
mida oleks soovitatav järgida arengukavas välja toodud eesmärkide tõhusamaks 
saavutamiseks.  
 

Tabel 4. Valla arengufookused valdkonniti aastatel 2016-2025. 

AASTA ARENGUFOOKUS 

2016 ELUKESKKOND,  VALLA JUHTIMINE, MAINE 

2017 ELUKESKKOND, KULTUUR, HALDUS 

2018 KOGUKONNAD JA TARISTU, HARIDUS 

2019 TERVIS JA SPORT, VABA AEG 

2020 SOTSIAALHOOLEKANNE 

2021 ETTEVÕTLUS JA ETTEVÕTLIKKUS 

2022 ELUKESKKOND 

2023 KULTUUR 

2024 TURISM  

2025 MAINE 

 
7.2. SEIRE 
Selleks et konkreetselt mõõta, kas vald areneb, kas üldeesmärgid täidetakse,  tuleb määrata 
arengu põhinäitajad ning neid mõõta, algaastal (2016) ja eesmärgi saavutamise aastal 
(2025). 
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Tabel 5. Võnnu valla põhiindikaatorite näitajad 2015 ja prognoos aastateks 2020 ja 2025 
(praegustes valla piirides).  
 

INDIKAATOR     2015/2016     2020     2025 

Rahvastik ja ränne 

Elanike arv sh külades 1119 (01.01.2016) 1125 1320 

Laste arv (0-14) 210 (2014) 230 260 

Noorte osakaal (kuni 35a) % 41,5 44 50 

Sünde aastas 10 20 40 

Iive -14 5 20 

Rändesaldo 15 25 45 

Tööturg ja ettevõtlus 

Töötajaid 315 360 420 

Töökohtade arv 126 136 166 

Töötuse % 3,5 3,1 2,8 

Ettevõtete arv sh tegutsevaid  85 (46) 95 (60) 110 (80) 

Haridus 

Võnnus kooliskäijaid õpilaste arvust (7-19 a) % 70 75 85 

Võnnu KK õpilaste arv (põhikool/gümnaasium) 124/33 135 155 

Kõrgkooli vastuvõetute % Võnnu vallast 36 42 48 

Elamumajandus 

Ehituslube, detailplaneeringuid aastas 2 10 25 

Eluruumide arv 441 455 480 

Valda elamise soetanud perede arv ? 20 40 

Finantsvahendid ja toetused     

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine, kokku 472 000   

Maksutulu 585 400 711 000 1 150 000 

Rahuldatud toimetulekutoetuse taotluste 
arv/summa eurodes (SIS-andmebaas) 

12 / 7 382   

Raha sissetoovate projektide arv ja maht 5 8 10 

Avaliku sektori Investeeringuid 320 000 500 000 750 000 

Huvitegevus 

Noorte algatuste arv    

Noorte osaluse % erinevatel üritustel    

Spordi- ja kultuuriürituste arv ja  osalejad 60/   

Huviringe ja nendes osalejaid 34   

Tegutsevaid MTÜ-sid 18 27 35 

Tervis ja rahulolu    

16-a ja vanemate pikaajalise haiguse olemasolu, 
LM %/Eesti (TH90) 

   

Ülalpeetavate määr % 56,2 (2014) 50 45 

Elanike rahulolu valla arenguga (10 palli max) 6 8 9 

 



Võnnu valla arengukava 2025 
 

45 
 

Lisa: Võnnu valla tegevuskava 


