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Õnnelikku 2019. aastat!
Jälle on möödunud aastaring. Kellele kiirelt, kellele töiselt, kellele märkamatult.
Nii volikogus kui ka komisjonides on
tööd jagunud aga kuhjaga. Nii sellel kui
ka eelmistel aastatel algab aasta volikogule eelarve aruteludega. Meie eelarve
tulud on suurenenud üsna jõudsalt, aga
ega siis kulude pool kunagi jää maha.
Riik on andnud meile hulga ülesandeid ja ka raha, mida me peame siis
kohapeal teenustena pakkuma. Meie
kõige suurem kulu läheb haridusele, mis
moodustab koos investeeringutega juba
üle 60%. Lähiajal ongi plaanis teha ühiskomisjonide arutelusid, et leida ühist
nägemust, kuidas suunata valla arengut
selliselt, et inimesed, kes siin elavad, kui
ka need, kes asuvad siia elama, saaksid
end tunda rahulolevate luunjakatena.
Aasta jooksul on üsna palju kirjutatud Kodu Uudistes valla v õ i t l u s t e s t
arendajatega. Võitlus käib tõesti nagu
sõjas, kus siis nende ruutmeetrite nimel liigutatakse rindejoont kord siia-,
kord sinnapoole ja tihti ka kohtu abil.
Paljudele inimestele on vastuvõetamatu,
et valla territooriumil räägitakse linnalisest keskkonnast planeerimistegevuste
puhul.
Jätkuvalt näen värskelt koostatud
analüüsis Luunja alevikus olevale planeeringule võrdlusi ja tõesti häid näiteid
Tallinnast, Helsingist ja Stockholmist.
Loomulikult võimas võrdlus ja head
näited, aga jääme siiski luunjalasteks või
vähemalt eestlasteks. Kui me ka ise elame kuskil vaiksemas kohas, aga sõbrale
vallas külla minnes ja aknast välja vaadates saad naabrimehe ajalehte lugeda ja
tema pereelust osa, siis paneb küll mõtlema, millise lisaväärtuse nimel ta siia
kolis. Vastus ongi üsna tihti see, et siin
oli eluase ju odavam kui linnas. Kas see
ongi see, mida me tahame ja suudame
pakkuda? Aga avarus, värske õhk, looduse mitmekesisuse võimalused – miks
me neid ei müü? Aga sellepärast, et neil
ei ole ühiku hinda. Ja mulle tundub, et
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neid suuri väärtusi osatakse järjest vähem hinnata.
Aga muidu läheb hästi. Hakkame
ehitama lasteaeda. Lastevanemate
õnneks, oponentide ja kuuuurijate
kiuste. Renoveerime hooneid, investeerime teedesse ja tänavavalgustusse,
arendame edasi sadamat ja puhkeala.
Tahaks kindlasti näha, et Lohkvas saaks
alustatud uue külakeskuse rajamisega,
mis sisaldaks nii raamatukogu kui ka
kultuuri ja spordi tegemise võimalusi.
Hetkel näen selle takistusena seda, et
külaseltsi nägemuses soovitakse panustada hoopis vararealiseerimiskeskusesse,
aga tuleb aru saada, et kahte hoonet ei
saa valla eelarve kindlasti lubada lähema kümne aasta jooksul, sest ka kool,
lasteaed jne vajavad investeeringuid ja
need on valla riigipoolsed ülesanded.
Minu üleskutse oleks, et müüme selle
tondilossi maha ja ehitame omale selle,
mida meile vaja on. Ega sellest vanast
ikka head asja saa.
Seniks aga külastage agaralt üht ilusamat Lõuna-Eesti kultuurimaja saali
Luunjas ja ka suurepäraste sportimisvõimalustega Luunja Keskkooli spordisaali. Kui kellelgi on pakkuda head
juhendajat mingile alale, mis toob
saali rahvast täis, siis kindlasti leiame
võimaluse avada ka uusi sportimise
treeningrühmasid. Enamikesse Tartu
spordi- ja kultuuriasutustesse on kindlasti maa isegi pikem ja liikluses kuluv
aeg ei ole kindlasti võrreldav. Avastage
koduvalda ja nautige, mida vallal teile
pakkuda on!
See pole siin mingi unine uusaasta
sonimine, vaid selline see eluke meil on,
millega volikogu ja vallavalitsus igapäevaselt tegeleb.
Soovin volikogu nimel kõigile õnnelikku ja töist uut aastat! Keegi tark mees
on öelnud, et tee tööd ja näe vaeva, siis
tuleb ka armastus. Head uut ...
Radž Sauk, volikogu esimees
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Soojad tänusõnad
Luunja vallas tegutsevale
mesiniku perele
Mesilepa mesitalust.
Mesilepa OÜ poolt annetatud
meepurgid jõudsid aasta lõpus
tervistava ja maitsva meega
paljude puudust kannatavate
Luunja valla perede lauale.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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20. detsembri vallavolikogu istungi kokkuvõte
Istung algas volikogu määruse eelnõu
„Luunja valla arengukava 2019–2022“
kinnitamisega.
Indrek Kärner selgitas, et arengukava
avalikul väljapanekul massiliselt ettepanekuid ei tulnud. Arengukava esitlusel osales kaks isikut. Mõned olukorra
kirjeldused said muudetud. Finantsjuhtimise peatükki enam ei olnud vaja, kuna
meil on kehtestatud eelarvestrateegia.
Arengukava on tublilt uuendatud. Tõsisemalt tuleb arengukava muutma hakata
paari aasta pärast. Peame oma protsesse
kontrollima, meie investeeringuvajaduste kulud kasvavad kiiremini tulust, mida
saame. Turismi valdkonda ei ole meil
arengukavas piisavalt avatud. Keerulisim küsimus on hariduse valdkond.
Arengukava otsustati teha sõltuvalt laenu tagasimaksmise tähtajast perioodiks
2019–2027. Arutleti, kas veel seda korrigeerida ja ettepanekuid korjata, kuid see
tähendaks kogu protsessi uuesti läbimist
ja ka kaasatute nõrk huvi ei eelda seda.
Eelnõu määrusena kinnitamise poolt
hääletas 13 volinikku.
Järgnes volikogu määruse eelnõu
„Luunja valla jäätmekava 2019–2025“
vastuvõtmine. Tamur Tensing selgitas,
et jäätmekava oli vastavalt jäätmeseadusele avalikustatud. 10. detsembril
toimunud avalikul arutelul ettepanekuid ei tulnud, osavõtt oli tagasihoidlik.
Kuna jäätmekava vastuvõtmine jäi aasta
lõppu, siis tuli nihutada ka aastaarve.
Praegune jäätmeseadus, mis puudutab
pakendi sorteerimist, Eesti Vabariigis
hästi ei tööta. Riigikogus on ringelnud
aastaid uus jäätmeseadus. Võimalik, et
pärast selle kehtestamist tuleb muuta ka
jäätmekava. Eelnõu vastuvõtmise poolt
hääletasid kõik 15 volinikku.
Järgmisena otsustati maamaksumäärade kehtestamine 2019. aastaks.
Teivi Leis selgitas, et see on iga-aastane
volikogu otsus kehtestada järgmiseks
aastaks maamaksumäärad. Ka majanduskomisjon arutas teemat. Kolm liiget
toetas määrade tõstmist, neli liiget aga
mitte. Järgmisest aastast arvestab riik tasandusfondis meie maksutulude kehtestamisega. Kui meil ei ole maksumäärad
maksimumini tõstetud, siis riik vastava
koefitsiendiga reguleerib tasandusfondi
suurust, ehk sisuliselt see väheneb. Riik
arvestab sellega, et kui kehtestaksime

maksimaalsed maamaksumäärad, siis
on meil vastav tulubaas olemas, kui aga
ei ole maksimumi kehtestanud, siis oleme ise teatavast osast tulust loobunud.
Määruse eelnõu, kus maksumäärad
jääksid endised, toetas 14 volinikku.
Järgnes Luunja valla 2019. a eelarve eelnõu esimene lugemine. Aare
Anderson andis ülevaate koostatud
eelarvest. Eelarve planeerimise aluseks on järgneva aasta tulude ja kulude
prognoos. Võrreldes eelmise aastaga on
olukord muutunud paremaks, rääkimata üle-eelmisest aastast. Meie suurem tuluallikas on üksikisiku tulumaks.
Prognoosis oleme tavapäraselt konservatiivsed, selle aasta laekumine oli
väga positiivne, tegelikud numbrid
selguvad kohe. Aluseks on võetud ka
Eesti Panga ja rahandusministeeriumi
prognoosi näitajad. Õnneks on Luunja
valla puhul riigipoolne tasandusfond
märksa positiivsem kui paar aastat
tagasi. Tasandusfond oli meil peaaegu
ära kadunud. Tasandusfond ongi mõeldud tulude tasandamiseks. Mida rohkem suureneb tulumaksu osa, seda
väiksemaks jääb tasandusfond. Vahepeal on riik muutnud põhimõtteid.
Meie tasandusfondi kasv ei ole tingitud
sellest, et meie tulud on väikesed, vaid
meie rahvastiku struktuurist, mis eeldab
riigipoolset panustamist. See on oluline
lisatulu Luunja vallale. Need kaks tuluallikat positiivses võtmes annavad meile
võimaluse kulude planeerimiseks.
Kulude planeerimisel oleme lähtunud prognoositava elukalliduse, inflatsiooni, prognoositava palgakasvu ja
asutuste vajadustest. Kõik taotlused
on põhjalikult läbi töötatud ja eelarve
selle põhjal koostatud. Kavandatud
investeeringud on need, mis on kokku
lepitud tulenevalt arengukavast, eelarvestrateegiast, kaasfinantseeringutest.
Muutujaid investeeringute poolel on
rohkem, tegevuskulude osas vähem,
seal on asjad täpsemini paigas, seal
on läinud eelarve täitmine üsna prognoositu kohaselt. Arutleti paljude teemade üle. Allakirjutanuna jäi minule
silma tähelepanek, et eelarvesse oli siiski
pandud sisse rahalisi kohustusi, mida
volikogu ei ole eelnevate otsustega aktsepteerinud. See tõstab kindlasti pingeid järgnevate arutelude käigus. Ma-

janduskomisjon, arutanud eelarvet, tegi
ettepaneku teha eelarve arutamiseks
ühiskomisjone – 15. jaanuaril koos planeeringu- ja keskkonnakomisjoniga,
jaanuari lõpus koos hariduskomisjoniga.
Volikogu otsustas lugeda eelarve eelnõu
esimene lugemine lõppenuks. Parandusettepanekud esitada 15. jaanuariks.
Järgnes rahvakohtunikukandidaatide
valimine. Aime Koor selgitas, et eelmise koosseisu rahvakohtunike volitused lõppesid. Tuleb valida uued rahvakohtunikukandidaadid, meie rahva
arvust tulenevalt kolm kandidaati. Järgnes valimisprotseduuride kinnitamine.
Kaire Vahejõe esitas kandidaadiks Inga
Kiudorfi, Aare Songe Liidia Heinsoo ja
Radž Sauk Heili Pärnalaasi. Rohkem
kandidaate ei esitatud. Hääletustulemuste põhjal osutusid valituks Inga Kiudorf, Heili Pärnalaas ja Liidia Heinsoo.
Järgnes kooskõlastuse andmine Kavastu Algkool-Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamiseks. Renate Sagaja,
tuginedes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 andis selgitusi, miks on
tarvis Kavastu Algkool-Lasteaias kooli
personali koosseisu lisada üks abiõpetaja koht. Otsustati anda vallavalitsusele
kooskõlastus Kavastu Algkool-Lasteaia
töötajate koosseisu kinnitamiseks. Järgnes arutelu ja otsustamine lisatasude
maksmise kohta, mis hõlmas lisatasu
maksmist vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele ja volikogu esimehele.
Arutelud hõlmasid eelnõude sõnastust.
Hääletustel volinikud toetasid eelnõusid
üksmeelselt.
Info punktis käsitleti ettepanekut
rahvastikutaaste komisjonide moodustamiseks.
Ettepanek moodustada rahvastikutaaste komisjonid on tulnud kõikidele
volikogudele. Meil Luunjas tegelikult
probleem puudub suures plaanis. Kaugemate külade probleemidega peame aga
samuti arvestama. Teiste omavalitsuste
juhtidega teemat arutades tõdesime, et
see on siiski riigi probleem. Siin on omavalitsusel väga vähe võimalik ise ära teha.
Toimus arutelu antud teemal. Vallavalitsusele tehti ülesandeks kirjale vastata.
Järgmine volikogu istung toimub
31. jaanuaril.
Radž Sauk, volikogu esimees
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Vallavalitsuses detsembrikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– päikseelektrijaama püstitamiseks Peru tee 5 Luunja alevikus;
– abihoone püstitamiseks Viljapuu kinnistule Savikoja külas,
– üksikelamu püstitamiseks Suitsu kinnistule Sirgumetsa
külas;
– Lennu tee 4 Rõõmu külas;
– lasteaia püstitamiseks Pajula tee 2 Lohkva külas.
Kasutusload vormistati:
– reoveekäitlussüsteemile Verno kinnistul Kabina külas;
– üksikelamule Laine vkt 4 Kabina külas, Koolmeistri põik 2
Luunja alevikus, Kaariku tee 19 Kakumetsa külas;
– reoveekäitlussüsteemile Sastovi maaüksusel Muri külas.
Projekteerimistingimused määrati:
– täpsustamaks Luunja vallavolikogu 16.02.2006. a otsusega
nr 2 – 6.1 kehtestatud Kaasiku detailplaneeringut selliselt, et
nihutada Ringraja tee 17 krundi hoonestusala 10% ulatuses,
määrata katusekaldeks 25°–35° ja rajada reovee kohtkäitlussüsteem väikepuhasti baasil. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul;
– täpsustamaks 25.06.2009. a otsusega nr 43 kehtestatud
Kronska ja Lamba detailplaneeringut selliselt, et suurendada arhitektuurinõuetega ettenähtud sektsioonide arvu
kuni 12-ni ühe ridaelamu krundi kohta. Muus osas jääb
detailplaneering kehtima endisel kujul.
Sõlmiti:
– sisetehing Luunja Varahalduse SA-ga Luunja valla avalikult
kasutatavate teede ja tänavate talihooldustööde teostamiseks;
– leping Toonekure tee tänavavalgustuse omanikuga, OÜ-ga
Jõgeva EKV tänavavalgustuse haldamiseks kuni 31.12.2019.
Vabastati korraldatud jäätmeveost üheks aastaks üks jäätmetekke koht Viira külas.
Määrati Emajõe Suursoo looduskeskuse haldajaks SA Luunja
Jõesadam.
Sõlmiti üürileping Luunja alevikus Puiestee 4 asuva ruumi
üheks aastaks kasutusse andmiseks.
Kinnitati:
– Luunja valla koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2019. aastaks (Kavastu Algkool-Lasteaed
560 € , Luunja Lasteaed 395 €, Lohkva Lasteaed 463 €);
– komisjon lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks;
– korraldatud jäätmeveo hinnad.
Anti kooskõlastus SA-le Luunja Jõesadam Emajõe Suursoo
looduskeskuse peahoone ja väliala rendihindadele.
Lõpetati Pilka külas Supsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
Nõustuti:
– Kavastu külas Kraabi tee ja Jõhvika tee riigi omandisse jätmisega;
– Sirgumetsa külas Kasepõllu katastriüksuse jagamisega
ning määrati tekkivatele reaalosadele aadress (Kasepõllu ja
Muraka) ning sihtotstarve;

– Pajukurmu külas Tõnnu Kasepõllu katastriüksuse jagamisega ning määrati tekkivatele reaalosadele aadress (Tõnnu
ja Sepametsa) ning sihtotstarve.
Reservfondist eraldati 50 000 € Luunja alevikus Aedniku tn 4
asuva Sepikoja kinnistu ostueesõiguse kasutamisega vallale
omandamiseks.
Muudeti:
– Luunja valla 2018. a põhitegevuse kulude alaeelarveid;
– vallavalitsuse 21.03.2018. a korraldust nr 94 ja 5.10.2016. a
korraldust nr 394.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 5.10.2016. a korraldused
nr 386 ja 387.
Korraldati alla lihthanke piirmäära väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus Pajula tee 2 lasteaia projekteerija
leidmiseks.
Moodustati valimisjaoskond Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisteks.
Hüvitati:
– teenust osutanud firmale abivajaja psühholoogi nõustamisteenuse maksumus;
– teenust osutanud firmale raske puudega lapse lapsehoiuteenuse maksumus.
Määrati tugiisik abi vajavale kolmele alaealisele ja ühele täiskasvanule tugiisiku teenuse osutamiseks.
Sotsiaaltoetusi anti 71 abivajajale, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
4
– hooldajatoetusi erivajadusteks
25
– lasteaiakoha kasutamise toetusi
2
– juubelitoetusi
7
– matusetoetusi
2
– paljulapseliste perede toetusi
12
– sünnitoetusi
16
– kutsekooli õpilaste toidutoetusi
2
– töövihikute toetusi
1
Ei rahuldatud ühe isiku sotsiaaltoetuse taotlust, kuna taotluses esitatud asjaolud ei andnud alust arvata, et sotsiaaltoetuse
eraldamine oleks antud juhul põhjendatud.
Aime Koor, vallasekretär

Planeeringuteade
Luunja vallavalitsus on lõpetanud Pilka külas Supsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise menetluse.
Planeering on algatatud eesmärgiga kaaluda Supsi maaüksusele üksikelamute, abihoonete ja hoolekandeasutuse püstitamist ning maa sihtotstarbe muutmist. Planeeringust huvitatud isik on loobunud soovist rajada maa-alale kompaktne
elurajoon ja hoolekandeasutus. Otsusega saab tutvuda Luunja
vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00)
ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringu
teadete alt.
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Kabina planeering: veekogu avalikult kasutatavaks ja
elanike ettepanekud töösse
Väike-Kabina planeeringu eelarutelu käigus tehtud elanike
ettepanekuid käsitletakse koostamise käigus põhjalikult ning
püütakse luua planeeringulahendus, mis arvestab võimalikult
palju avalikke huve. Elanikud ja vald soovivad muuhulgas veekogu
määramist avalikult kasutatavaks.
Väike-Kabina ja lähiümbruse detailplaneeringu vastu on huvi näidanud
paljud elanikud.
Vald on asja enne algatamist põhjalikult kaalunud, omaniku plaane on
algsega võrreldes korrigeeritud. Lükati
tagasi mitu lahendusvarianti, enne kui
planeeringu algatamiseni jõuti.
Valla poolt mullu novembris korraldatud avaliku eelarutelu käigus laekus
mitmeid asjakohaseid ettepanekuid, mis
puudutavad eelkõige ala avalikku kasutust tulevikus.
Sealhulgas supelranna osa laiendada, krundid planeerida supelrannast
võimalikult eemale, loobuda osadest
ehituskruntidest, säilitada väärtuslik
kõrghaljastus, kalda-ala 20 m laiuselt

Kabina karjäär. Foto: Kristjan Teedema

võõrandada vallale avaliku kasutamise
eesmärgil.
Keskkonnaministeeriumi poolt veekogu ümberliigitamine Emajõe osast
järveks tekitas küsimusi. Elanikud soovivad karjääri muutmist avalikult kasutatavaks veekoguks, omalt poolt on
sama tahet ametliku kirjaga kinnitanud
ka Luunja vald.
Emajõe küljest eraldatud kaevandustekkeline tehisjärv – Väike-Kabina järv
kantakse avalikult kasutatavate järvede
nimekirja. Seaduse kohaselt on avalikult
kasutataval veekogul kallasrada, mille
sulgemine ilma omavalitsuse otsuseta ei
ole võimalik.
Ollakse harjunud, et Kabina karjäär koos ümbritseva alaga on kõikidele

avatud, kuigi täna pole tegemist avatud
puhkealaga. Viimane saab reaalsuseks
läbi planeeringu.
Kuna kinnistu koos veekoguga on
eraomandis, siis tuleb loomulikult arvestada ka omaniku huvidega, probleemsed kohad läbi rääkida ja kokku leppida
mõistlikud lahendused, et piirkonna
väheseid puhke- ja supluskohti ka edaspidi parimal viisil kasutust leiaks.
Tulevikus on vaja tagada, et juurdepääs veekogule ka tegelikkuses toimiks.
Teame, et reaalses elus toimib seaduses
sätestatud vaba juurdepääs veekogudele
sageli puudulikult.
Vajalik on sõlmida kokkulepped, et
soovitud objektid antakse avalikku kasutusse. Kokkulepped tagatakse sellega, et
vastavad maa-alad võõrandatakse või
seatakse kasutusvaldus, selge suhe tagab
ka nende korrashoiu ning regulaarse
hoolduse. Kui vastavaid kokkuleppeid ei
saavutata, siis planeeringut ei kehtestata.
Lisaks eelnevale on veel mitmeid asjaolusid, mis omaniku poolt soovitud elamute kavandamist piiravad. Planeeringu
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koostamise käigus tuleb lahendada rida
küsimusi, teha uuringuid, võtta arvesse
keskkonna, muinsuskaitsega jm seonduvaid asjaolusid. Veekogu ja maantee
lähedusest, ehitusgeoloogilistest tingimustest jm tulenevad piiravad asjaolud
võivad muuta algseid plaane. Protsessi
käigus selgub, mida antud asukohta rajada saab. Planeeringu üheks eesmärgiks
ongi selgitada välja vastavad võimalused.
Elanike ja valla seisukohast on oluline, et maa-ala saaks heakorrastatud,
avalik ala kindlaks määratud ja regulaarselt hooldatud. Omanikke ei saa
sundida kogu kinnistut avatuna hoidma,

nii suurt ala poleks ka mõistlik maksumaksja raha eest hallata.
Valla tingimuseks planeerimisel on
muuhulgas avatud puhkeala säilitamine,
kallasraja, parkimisvõimaluste ning
juurdepääsu lahendamine. Arendajale
on seatud vastavad nõuded, mille täitmine on seotud ehitus- ja kasutuslubade
väljastamisega.
Planeeringu algatamine on alles esimene samm, mis ei anna kellelegi mingit õigustatud ootust, oluline on ikkagi
lõpptulemus.
Selge omandisuhe ja kokkulepped
tagavad avalikke huve kõige kindlamalt.

5

Et tagada avalike huvide tõhus kaitse,
peab viimaseid väga selgesti määratlema
ja põhjendama. Avalik huvi on Eestis
sageli väga laialivalguva sisuga, mida on
keerukas kaitsta.
Toimivate lahendusteni jõudmine
eeldab aega, suutlikkust läbi rääkida
ning kompromisse otsida, arvestada erinevate osapoolte huvidega. Kokkuvõttes
peab iga planeering tõstma elukeskkonna väärtust, looma uusi võimalusi
elanikele.
Aare Anderson
vallavanem

Tulumaksu laekumise
kasvutempo rekordkõrgusel
Tulumaksu laekumise kasvutempo Luunja valla
eelarvesse tõusis mullu oluliselt, jõudes Eesti tippu.
Tulumaksu laekumine oli Luunja valla 2018. a eelarves planeeritud 3 680 000 eurot, tegelik laekumine 3 953 361 eurot.
Täiendav laekumine seega 273 361 eurot (7,4% enam kui
kavandatud). Selle saame suunata uue aasta investeeringuteks.
Tulumaksu laekumise kasvu osas oli Luunja vald aasta
kokkuvõttes suurim tõusja kogu Eestis, kasv 20% võrreldes
2017. aastaga.
Aprillis, augustis ja septembris oli tõus koguni 27, 25 ja
25%, mis on samuti suurimad näitajad riigis.
Tugevaimate omavalitsuste kasv: Rae vald 17%, Viimsi
vald 14%, Tartu vald 15%, Nõo vald 17%, Kambja/Ülenurme 16%. Valdavalt oli laekumine vahemikus 8–11%, Tartu ja
Tallinn 12%.
Luunja valla maksulaekumiste kasv on aastaid olnud tõusvas joones, enne haldusreformi tõusime Eesti 217 tollase omavalitsuse seas esimese 5–10 hulka.
Nüüd oleme kerkinud esimeseks.
Kasvu tingis nii töötasude tõus kui ka maksumaksjate arvu
suurenemine vallas. Viimane saavutas mullu samuti rekordkõrge taseme.
Omavalitsuste detailsemate finantsnäitajatega on huvilistel
võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee.
Aare Anderson, vallavanem

Tarmeko LPD OÜ õhusaasteloa
andmise avalikustamise teade
Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 3 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et Tarmeko LPD OÜ (registrikood 11139126; aadress Sõbra tn 43, Tartu 51013) poolt
esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti alusel on antud õhusaasteluba
nr L.ÕV/332228, mis annab õiguse Luunja vallas Lohkva
külas Soojuse tee 14 kinnistul (registriosa number
2349604, katastritunnus 43201:001:0013) asuvatest
heiteallikatest saasteainete välisõhku viimiseks.
Käitise põhitegevusalaks on mööbliosade tootmine
(EMTAK kood 31092). Ettevõtte tootmisterritooriumil on
2 heiteallikat, mille kaudu lendub õhku u 22 t orgaanilisi
ühendeid aastas. Tootmisterritoorium ei hõlma kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid.
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega
saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, 51004 Tartu).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad
Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil
http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Õhusaasteluba nr L.ÕV/332228 on kättesaadav
Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis
https://eteenus.keskkonnaamet.ee.
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Sotsiaalvaldkonna teated
Head kollase maasea aastat kõigile Luunja valla elanikele!
Hea meel on anda teada, et 2019. aastal sotsiaalvaldkonnas
vallapoolseid muudatusi ei ole ette näha. Toetused ja teenused on
jäänud enamikus valdkondades samaks ning loodame, et nii jääb
käesoleva aasta lõpuni.

Muudatused sotsiaalministeeriumi
haldusalas 2019. aastal.
Lapsetoetus esimesele lapsele tõuseb
60 euroni kuus. 2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta
60 eurot. Kui laps jätkab õpinguid,
makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on
lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus.
Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere 2017. aasta 1. juulist kehtima
hakanud lasterikka pere toetust 300 eurot kuus.
Riik hakkab hüvitama lastele kaasaegseid insuliinipumpasid. Haigekassa
tasub tulevast aastast 90% ulatuses
lastele soetatud kaasaegsete insuliinipumpade eest, mis oskavad nahaaluse

sensori abil ise veresuhkrut määrata
ja vajadusel insuliini süstida. Lisainfo:
https://www.sm.ee/et/uudised/riik-hakkab1-jaanuarist-huvitama-lastele-kaasaegseidinsuliinipumpasid
Muutub vanemahüvitise arvestusperiood. 1. septembrist 2019 arvestatakse vanemahüvitist rasedusele (9-le
kuule) eelnenud 12 kalendrikuu alusel.
Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/muudatused-perehuvitisteseaduses-septembris-2019
1. septembrist 2019 ei määra sotsiaalkindlustusamet enam lapsehooldustasu ja selle vahendid seotakse vanemahüvitise süsteemi. Enne 1. septembrit
sündivate laste vanematele ja kõigile,
kellele on lapsehooldustasu määratud
varem, makstakse seda edasi kuni õiguse

Ohvriabi kriisitelefon
2019. aasta alguses käivitus sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006.
Kriisitelefoni numbril helistades saab kiiret abi inimene,
kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või
seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on
tagatud ööpäevaringselt.
Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba
kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see,
kuidas nendega käitutakse, on tegelikkuses vale või keelatud.
Sellistel juhtudel aitabki ohvriabi kriisitelefon, kust ohver saab
ärakuulamist, nõustamist, informatsiooni enda õigustest ja
abisaamise võimalustest.
Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda
anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.
Kui helistada ei ole võimalik või kui ei soovita telefoni
teel enda murest rääkida, saab pöörduda abi saamiseks ka
palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu. Ka ohvrite veebinõustamine töötab ööpäevaringselt ja kolmes keeles.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik, tel 741 7101

lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini
2024. Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/muudatusedperehuvitiste-seaduses-septembris-2019
2019. aastal on töötasu alammäär
540 eurot ja toimetulekupiir 150 eurot. Valitsus kinnitas 13. detsembri
istungil 2019. aasta töötasu alammääraks
kuus 540 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 3,2 eurot. Esimese või ainsa
leibkonnaliikme toimetulekupiir on
2019. aastal 150 eurot, igale järgnevale
täisealisele liikmele 120 eurot ja igale
alaealisele 180 eurot. See on summa, mis
pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste
jaoks.
Kõikidest muudatustest saab lisainformatsiooni Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: https://www.sm.ee/et/
uudised/2019-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas.
Rõõmuderohket aastat!
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
tel 741 7101
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Luunja raamatukogu sai 110-aastaseks
110 aastat lugemisrõõmu meie oma Luunjas ehk
näitus Luunja Keskkooli joonistuskonkursile laekunud töödest
14. septembril 2018. aastal sai Luunja
raamatukogu 110-aastaseks, seda väärikat sündmust tähistas üritustesari
„Luunja Raamatukogu – 110 aastat lugemisrõõmu“, mille kokkuseadmises osalesid valla raamatukogud, Luunja Keskkool, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus,
MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste
Selts ja vabatahtlikud.
Kaunis sünnipäevapidu peeti tänuüritusena 26. oktoobril Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, üle-eestiliste
raamatukogupäevade raames. Ürituste
hulka kuulus veel kolm konkurssi: logo-,
etlus- ja kunstikonkursid. Lisaks rändnäitused ja raamatukogu ajalugu käsitleva kogumiku „Luunja raamatukogu
aastast 1908“ koostamine.
Luunja Keskkool kinkis raamatukogule kaks põnevat konkurssi:
joonistuskonkursi „Raamat ja
raamatumärk“ korraldas kunstiõpetaja Maarja Kass ning etluskonkursi
„Raamatukogu – raamatu kodu“ korraldas eesti keele õpetaja Riina Belov.
Etluskonkurss viidi edukalt läbi
18. oktoobril 2018 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses. Osalejaid nii Kavastust
kui Lohkvast, üle terve Luunja valla.

Joonistuskonkursile laekunud tööd
on esitatud sellel näitusel. Joonistuskonkursi noorimad osalejad (lasteaialastest kuni 4. klassini, k.a) kujundasid
isikliku järjehoidja teemal „Raamatukogu“. Joonistuskonkursi osalejad alates 5. klassist (kuni täiskasvanud, k.a)
kujundasid A4 paberil eksliibrise ehk
isikliku raamatumärgi. Konkursile laekus 153 tööd.
Luunja raamatukogu tänab oma
väikeseid ja suuri sõpru Luunja Keskkoolist!
Aitäh, kohtumiseni raamatukogus!
Kairit Alver
12. jaanuaril avati Luunja vallamajas
näitus „110 aastat lugemisrõõmu meie
oma Luunjas“. Näitusel on Luunja
Keskkooli poolt korraldatud joonistuskonkursi valitud tööd.
Parimad eksliibrised:
I Marat Tiisler
II Lily Makko
III Keteriin Keerdo
Äramärgitud tööd: Günther Aaron
Saarjõe, Rasmus Mettis

Maarja Kass näitust avamas. Foto: Kairit
Alver

Parimad järjehoidjad:
I Remy Märtson
II Roosi Laaniste
III Adeele Lokko
Äramärgitud tööd: Hanna Maarja Salumets, Justyna Blok, Maria Fuchs
Suur tänu kõigile konkursil osalejatele!
Maarja Kass
Luunja Keskkooli õpetaja

Tule külasta näitust
„110 aastat lugemisrõõmu
meie oma Luunjas”
Luunja vallamajas
(Puiestee 14, Luunja alevik),

E–R kell 8.00–17.00

Näitusega tutvus Luunja Keskkooli 1b klass. Foto: Helgi Kiik

HARIDUSELU
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Pühadekuu koolis
26.–29.11.2018 toimus üle-eestilise
mõttespordi olümpiaadi I etapp. Olümpiaad toimus neljal alal: kabe, male,
gomoku, sudoku. Kabes osales põhikooli arvestuses 241 õpilast ja parimad
olid 8.b klassi õpilane Rando Lukk
(26. koht), 6.b klassi õpilane Alver
Ellemäe (46. koht) ja 6.b klassi õpilane
Kaarel Madisson (62. koht). Males osales põhikooli arvestuses 181 õpilast.
Meie kooli parimad olid Kaarel Madisson (27. koht) ja Rando Lukk (51. koht).
Gomokus osales põhikooli arvestuses
183 õpilast ning parimad kohad saavutasid meie koolist 6.b klassi õpilane Anti
Arjukese (27. koht) ja 8.b klassi õpilane
Rando Lukk (35. koht). Sudokus osales
põhikooli arvestuses 129 õpilast ja parimad olid 8.b klassi õpilane Rando Lukk
(9. koht) ja 6.b klassi õpilane Kaarel
Madisson (53. koht).
03.12.2018 oli Luunja kooli saja
kolmekümnel 1.–3. klassi õpilasel
võimalus jalgpalliga põnevat tutvust
teha. Meie kooli külastasid nimelt Eesti
Jalgpalli Liidu projekti „Jalgpall kooli“
spordiprogrammi läbiviijad. Õpilastele
tutvustati mängulisi jalgpalliharjutusi ja
-mängu. Kõik lapsed said võimaluse aktiivselt osaleda. Koolile kingiti jalgpallid
ja eraldusvestid. Täname toreda projekti
eestvedajaid ja läbiviijaid!
Detsembri alguses tunnustas Tartu

linnavalitsus neid inimesi, kes 2018.
aastal paistsid kõige enam silma noorsootöö valdkonnas. Aasta noorte tegijate
tunnustuse said „Lotte heategevuslaat
lugemiskoertega“ korraldajad ehk meie
kooli 8.a klassi õpilane Grete Kull koos
teise Lille maja vabatahtlikuga. Laada
müügitulust annetasid tüdrukud Lastefondile üle 200 euro. „Olin väga õnnelik,
kui sain teada, et olen valitud 2018. aasta
nooreks tegijaks! See oli mulle väga suureks üllatuseks,“ lausus Grete.
14.12.2018 toimus Luunja Kultuurija Vabaajakeskuses Luunja Keskkooli
õpilasesinduse eestvedamisel 5.–
12. klassidele juba kolmas jõuluball
„Tähti täis on öö“. Ballil esinesid The
Last Weekend, Tähtvere Tantsukeskus,
Õhtune Emotsioon, Marie ja Robin
Tauts, teadusshow Kolm Põrsakest, DJ
Oliver Päll. Balli õhtujuhtide Robin
Matsi (12. klass) ja Kaspar Martin Kivineeme (10. klass) eestvedamisel toimus
õnneloos. Ballil valiti traditsiooniliselt
balli kuninganna, kelleks sai Andrea
Lääts (9. klass), ja kuningas – JaanJoakim Sööt (9. klass), stiilsemateks peokülalisteks valiti Egle Oolberg (10. klass)
ja Marten Punnar (7.B klass). Kõige
pilkupüüdvamaks paariks valiti Aleksandra Järv (8.A klass) ja Kert Saimre
(8.A klass). Jõuluballil kuulutati välja ka
Luunja Keskkooli „Aasta õpilane 2018“,
kelleks sai Mann Rask (12. klass). Peale
sponsorite (Luunja Keskkool, Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Luunja
Mõis OÜ, Grüne Fee Eesti AS, Palmako
AS, Mrs Waffle, Mõrvamüsteerium,
ESCAPETARTU, FUTURUUM) ja
abistajate tänamist söödi ühiselt torti
ning õhtu lõppes ilutulestikuga. Luunja
Keskkooli õpilasesindus ja huvijuht
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Aasta noor tegija Grete Kull õpib Luunja
Keskkoolis. Foto: erakogu

tänavad südamest osalejaid, toetajaid ja
kaasaelajaid!
20.12.2018 toimus Luunja Kultuurija Vabaajakeskuses kooli jõulukontsert
lastevanematele. Kuulda ja näha sai nii
laule, tantse, luuletusi kui ka klaverimängu. Kontsert oli südamlik ja tekitas
jõulumeeleolu. Täname kõiki korraldajaid ja osalejaid!
21.12.2018 käis 1. klassidel külas
jõuluvana, kellele mudilased esitasid
vahvaid etteasteid. Peale jõuluvana
külastust suundusid kõik 1.–4. klasside
õpilased Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusesse, et ühekoos vaadata jõulufilmi „Eia jõulud Tondikakul“. Õpilastele
meeldis uus Eesti film väga ja nad avaldasid soovi veel kord seda filmi näha.
Teli Taimre
Luunja Keskkooli huvijuht
Külliki Kask
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tiina Rosi
kehalise kasvatuse õpetaja

Liikuma kutsuvas koolis mängiti jalgpalli, autor Omar Saksing

HARIDUSELU
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Päkapikud piilusid!
Terve detsembrikuu piilusid päkapikud, mida teevad Kavastu
Algkool-Lasteaia lapsed. Ja mida nad nägid?
Detsembrikuu oli täis siginat-saginat, sest nii õpilastel kui
õpetajatel oli vaja teha ettevalmistusi jõuluvana saabumiseks.
Iga nädal tehti näidendiproovi ning õpiti laule ja luuletusi.
Kuid jõuluvanale ainult näidendite ja salmide esitamisest
ei piisa, vaja oli ka saal ära kaunistada. Saali kaunistamisse
panustas kogu Kavastu Algkool-Lasteaia pere. Päkapikutöötubades valmistati uhked kaunistused, millega muudeti
peosaal hubaseks päkapikkude elumajaks. Kuid miks päkapikkude elumajaks? Eks ikka selleks, et saal oleks kooskõlas
jõulunäidendi teemaga.
Detsembris jõudsid meie tublid kooli- ja lasteaialapsed
teha veel nii mõndagi. Igal esmaspäeva hommikul tähistati ühiselt advendi saabumist. Esimesel advendil ehiti
üheskoos jõulupuu. Käidi ka jõulumaal. See aasta tutvuti
Tartu mänguasjamuuseumi jõulumaaga. Jõulumaal said
lapsed kuulata juttu päkapikkudest ning maskeerida ennast
muinasjututegelasteks. Detsembrikuu alguses toimus jõululaat,
kus lapsed said koostöös lapsevanematega panna proovile
oma laadamüüjaoskused. Lapsed olid koos vanematega
valmistanud väga mitmekesiseid ja maitsvaid laadakaupu.
Selline vahva ja tegus oli Kavastu Algkool-Lasteaia jõulukuu. Head uut ja teguderohket aastat kõigile!
Kavastu Algkool-Lasteaed

Jõulumaa printsessid. Foto: Kavastu Algkool-Lasteaed

Hea õpetaja!
Kui otsid uusi väljakutseid
rõõmsameelses ja uuendustele
avatud meeskonnas, siis kandideeri
Lohkva Lasteaeda õpetajaks.
Ootame Sinu CV-d koos avaldusega
e-aadressile lasteaed@lohkva.edu.ee
hiljemalt 22.01.2019.

Tööleasumine esimesel võimalusel.
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Midrimaa laste jõulukaartide kinkimine eakate jõulupeol.
Foto: Tiit Hellenurm

Kabinas Kitseoja äärsesse metsa on jõuludest alates sisse aetud
suusarajad. Saab suusatada ja nautida kaunist lumist loodust.
Raja pikkus umbes 3 km. Rajameistrid Arvi ja Andres Kiik.
Foto: Helgi Kiik

Meeleolukas väikelaste jõulupidu. Foto: Helgi Kiik

Buraaniga suusaradu sisse ajamas Kabinas. Foto: Helgi Kiik

Luunja mehed lauluhoos vallarahva aastalõpupeol.
Foto: Tiit Hellenurm
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ÜRITUSED

JAANUAR
19.01 Eesti Maakilb. Rahvaliiga B-finaal 12.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info 5309 3670
20.01 Liikumis- ja tervisepäev 11.00
Luunja Keskkooli võimla
Tervisenäitajate mõõtmine, tervisejooga, tervisevõimlemise
näidistreening peredele, batuut, sportmängud peredele jpm.
Kl 11.30 Tervisevõimlemise treening peredele
(treener Elina Villem)
Kl 12.30 Teraapiline jooga
(õpetaja Margit Peegel)
Kl 13.30 Sportlikud mängud peredele
Näidistreeningutes osalenute vahel loositakse välja pulsikell
POLAR A300
Info 501 3555
Tasuta
25.01 Uus Eesti film „Johannes Pääsukese tõeline elu“
18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Seikluslik tragikomöödia eesti esimesest filmimehest
Johannes Pääsukesest (Ott Sepp) ja tema püüdlustest filmikaameraga ringi rännates õnne leida. Koos hea sõbra
Volteriga (Märt Avandi) veedab lennuka jutuga elukunstnik
Pääsuke 1912. aasta palaval suvel ühe uskumatu nädala
Setumaal. Sellesse mahub naeru, nuttu, napsu, romantikat ja kõike muud, mis käib kaasas ühe 21-aastase tuulepeaga, kel kombeks esmalt tegutseda ja alles seejärel
mõelda. Arhiivis on sellest retkest säilinud kõigest 7 minutit
materjali, aga mis toimus veel siis, kui kaamera ei käinud?
Osades: Ott Sepp, Märt Avandi, Tõnu Kark, Ester Kuntu ja
paljud teised. Stsenaariumi kirjutasid kokku Hardi Volmer
ja Olavi Ruitlane. Idee autorid ja kaasstsenaristid on Peeter
Brambat ja Hardi Volmer.
Pilet 5/4 eurot
26.01 Pidulik tantsuõhtu 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Tantsuõhtu teema: seltskondlik mõrvamüsteerium 1931. aasta
Eestis
Osalustasud 15–35 eurot
Info 511 4081, Eva Kouhia

VEEBRUAR
10.02 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Tasuta

EV 101 üritused Luunja vallas
17.02 Aastapäeva sulgpalliturniir 11.00
Luunja Keskkooli võimlas
Info 501 3555
22.02 Luunja valla haridusasutuste laste ja noorte rongkäik Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde ja
miiting 10.00
23.02 Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsertaktus 18.00
Esinevad Hanna-Liina Võsa ja Urmas Lattikas
Bankett, tants
Info 5309 3670

EELTEADE!
35. Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 2.–3. märtsil
2019. aastal Kadrinas ja Kiviõlis. Ootame valla eest võistlema
järgmistel aladel: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud), juhtide võistlus, meeste korvpall,
naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine.

NÄITUSED
Luunja vallamajas võib vaadata Luunja raamatukogu juubeliks
valminud Luunja Keskkooli õpilastööde näitust „110 aastat
lugemisrõõmu meie oma Luunjas“.

Keskus jätab endale õiguse tehas kavas jooksvaid muudatusi!
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MÜÜA METT
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g 4€

Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Tel. 5384 0097

TÄHELEPANU!

JELENA NEKLJUDOVA
ENDLA KUIV
JAAN JÕEPERA
LY ORAS
KOIDULA ANNOK
LEILI LALL
LEHTI-SIBILLE MARK
AIME TEUS
TIINA LAAS
VILMA-INGRIT AUNAPUU
HELGI KITS
GALINA TUMANOVA
LAINE VESKE
EVI VAASNA
VÄINO PADAR
ANNA RJABKOVA
SÄDE RAUDPUU
IVAN MAKSIMIK
KERSTI TAMMUR
JEVGENIA ARTAMONOVA
MARIA SOKOLOGORSKAJA
VELLO KÜNG
MART KILLAK
SIRJE NOOL
VALENTINA NEZGOVOROVA
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24.02.1945

Kodu Uudistel on saanud tavaks õnnitleda oma valla sünnipäevalapsi alates 70-aastaseks saamisest. Kes ei soovi oma
sünnipäevakuul siin õnnitletud saada, palun võtke ühendust
Luunja valla registripidaja-sekretäri Katrin Madissoniga kas
Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäevadel kell 8.00–17.00,
telefonil 741 7319 või e-posti teel katrin@luunja.ee.

Mesi on pärit Luunja vallast!
Tartu ja Luunja piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.

Suu magusaks!

SÕIDUÕPPE ABC AUTOKOOL
• AM-A-B-BE-C-CE-kategooria juhtide koolitused
• Lõppastmekoolitused –
libedasõit aastaringselt 90.–
• Veoautojuhi ameti- ja täienduskoolitused
• Reguleerija- ja liiklusohutuse koolitused
• ADRi (ohtlike veoste veo) koolitused
• Järelkoolitus

Asume:
Tartus Annelinnas
Kalda tee 30
Tel 507 8230
soiduoppe@gmail.com, www.sõiduõppe.ee

Mälestame jäädavalt lahkunut ja
tunneme kaasa omastele
TIIT SUVISTE
29.11.1948–27.12.2018
ELMAR SOE
14.03.1942–10.01.2019
Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Katrin Madisson
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus
Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

