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Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja alevik) kell 9.00–20.00.
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Vallavolikogu 31. 01. istungi kokkuvõte Planeeringuteated
Istung algas vallavanema selgitusega
võtta päevakorrast maha kaks arutluspunkti seoses maaomaniku sooviga, kes
hetkel ei viibinud Eestis. Volikogu oli
nõus Radž Sauki ettepanekuga, et punktid, mis puudutasid Luunja valla Veibri
külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20
maaüksuste planeeringuid, välja jätta.
Kinnitati päevakord, millest kaks esimest punkti puudutasid eelarveid.
1. 2018. aasta eelarve täitmise aruanne.
2. Valla 2019. aasta eelarve eelnõu teine
lugemine.
Eelarve eelnõu arutelu oli paljude
küsimustega, millele volinikud said vastused valla juhtidelt. Eelarvest kirjutab
vallavanem pikemalt eraldi artiklis.
3. Järgnes volikogu otsuse eelnõu
„Lohkva külas Sengo maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning
Lohkva külas Sengo (43201:001:0365)
maaüksusel uue detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“. Ettekandja Evelin
Karjus selgitas olukorda, vastas volinike
küsimustele. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletasid kõik kohal olnud
volinikud.
4. Järgmisena arutati eelnõu „Veibri
külas llvese, Karu, Rebase ja Karu tee
maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Veibri külas Karu,
Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1
ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine“.
Ettekandja Evelin Karjuse selgitus oli,
et nimetatud planeering on algatatud
2006. aastal, on seisma jäänud ning see
vana planeering on vaja lõpetada aegumise tõttu ja algatada uus planeering.
Eesmärgiks on üksikelamute, sadama ja
puhkeala planeerimine. Otsus kinnitati
üksmeelselt kõigi volinike poolt.
5. Järgnes volikogu määruse „Koduteenuste osutamise kord“ § 4 p10 sõnastuse
muutmine. Kairit Pahk selgitas volikogule, miks on vaja sõnastust muuta.
Volikogu oli ettepanekuga nõus.
6. Järgnes volikogu määruse eelnõu
„Veeseadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine“. Raido Kutsar selgitas

volikogule, miks on otstarbekas veeseadusest tulenevad ülesanded delegeerida
vallavalitsusele. Volinikud olid eelnõu
määrusena kinnitamise poolt.
7. Järgnev punkt käsitles küsimust Vahe
tee L1 kinnisasja omandamisest. Vahe
tee L1 omanik soovis avalduse alusel
temale kuuluva kinnistu anda tasuta üle
Luunja valla omandisse. Antud kinnistu
on Luunja vallale vajalik avalikes huvides. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt
hääletasid kõik kohal olnud volinikud.
8. punktina kinnitati valla 2019. aasta
eelarve summas 9 872 023 eurot.
9. Järgnes vallavanemale töötasu ja
transpordikompensatsiooni määramine. Ettepanek oli kinnitada vallavanema
põhipalgaks kuus 2,1 kordne statistikaameti eelmise aasta teise kvartali keskmine brutotöötasu, mis oli 1321 €, selle 2,1
kordne summa on 2774 €. Vallavanemale teenistusülesannete täitmiseks isikliku
sõiduauto kasutamise eest kinnitati hüvitiseks 335 €. Summa on sama, mis eelmisel aastal. Eelnõu kinnitati otsusena.
10. punktiks oli jaoskonnakomisjoni
koosseisu nimetamine. Ettekande tegi
Aime Koor. Riigikogu valimiste korraldamiseks on tarvis kinnitada jaoskonnakomisjon.
Volikogu otsustas nimetada Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjon
järgmises koosseisus:
Esimees: Gärri Käsi
Liikmed: Aare Songe, Helve Ojamaa,
Valentina Luukas, Hille Suits, Erika
Kuusk, Ülle Kulla (Keskerakond), Joonas
Terna (EKRE), Siiri Pärna.
Asendusliikmed: Ester Seermann ja
Ragna Maamets.
11. Järgnevalt oli arutlusel Tartumaa
arengustrateegia 2040 heakskiitmine.
Põhiline, mis puudutab Luunja valda,
on, et igas omavalitsuses peaks olema
eakate päevakeskus. See on teema,
millega tuleb hakata tõsiselt tegelema.
Tarvis on koostada vastav tegevuskava.
Küsimused eakate omastehoolduse teemal vajavad lahendusi.
Järgmine volikogu istung toimub
28. veebruaril.
Väino Kägo
volikogu aseesimees

Luunja vallavolikogu on lõpetanud
Lohkva külas Sengo maaüksuste detailplaneeringu koostamise ning algatanud Sengo (43201:001:0365)
maaüksusel üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamise ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 6,1 ha.
Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamute,
korterelamute ja ärihoonete püstitamiseks. Ärihoonete kavandamine üle
25% planeeringualast läheb vastuollu
üldplaneeringuga. Vajalik on teostada
mürahinnang ja koostada muinsuskaitse
eritingimused. Planeeringu elluviimisel
ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa
keskkonnamõju kaasnemist. Otsusega
saab tutvuda Luunja vallavalitsuses ja
Luunja valla veebilehel.
■■■■
Luunja vallavolikogu on lõpetanud
Veibri külas Ilvese, Karu, Rebase ja
Karu tee maaüksuste detailplaneeringu
koostamise ning algatanud Karu, Ilvese,
Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu
tee L2 maaüksustel uue detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Planeeringuala
suurus on 7,7 ha. Planeeringu eesmärk
on kaaluda võimalusi planeeringualale
üksik- ja kaksikelamute, sadama ja
puhkeala rajamiseks. Sadama kavandamisega kaasneva veekogu süvendamise
puhul on tegemist keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustusliku tegevusega. Planeeringu koostamise korraldaja on Luunja vallavalitsus, kehtestaja
Luunja vallavolikogu, koostaja ei ole algatamisel teada. Otsusega saab tutvuda
Luunja vallavalitsuses ja Luunja valla
veebilehel.
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Vallavalitsuses jaanuarikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Hobunurme tee 4, 7, 18, 20, 21,
23, 25, 27, 29, 31 Põvvatu külas, Sauna maaüksusele Lohkva
külas;
– abihoone püstitamiseks Soo maaüksusele Lohkva külas;
– puurkaevu rajamiseks Krundi kinnistule Lohkva külas,
Hobunurme tee 6 Põvvatu külas;
– sadeveetorustiku rajamiseks Soojuse teel Lohkva külas.
Kasutusload vormistati:
– ridaelamule Aruheina tee 6, Metsasarve tee 5/1 Lohkva
külas;
– üksikelamule Järvekalda tee 1, Kaare tee 39 Veibri külas,
Keldriaugu tee 4 Lohkva külas, Kaariku tee 4 Kakumetsa
külas;
– lühiajalise majutuse hoonele Aedniku tn 12 Luunja alevikus;
– reoveekäitlussüsteemile Saarepauli kinnistul Kavastu külas;
– päikeseelektrijaamale Talli tn 4 ja Peru tee 5 Luunja alevikus, Pajula tee 4 Lohkva külas.
Otsustati mitte kasutada 26.11.2018. aastal Tartu notari Tiina
Tombergi poolt sõlmitud Veske kinnistu jagamise kokkuleppe
ja müügilepingu (omandi üleandmiseta) nr 456 antud tehingu
puhul ostueesõigust.
Anti nõusolek Leetsi ja Leetsipõllu maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
Lõpetati hajaasustusprogrammist toetuse eraldamise leping.
Kinnitati:
– Kavastu Algkool-Lasteaia töötajate koosseis;
– Luunja valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2019. aastal.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele
sihtotstarve, koha-aadress (Suurekivi tee L1 ja Valguse tee L2)
ning ehitise teenindamiseks vajalik maa.

Nõustuti:
– vallavalitsuse 15.06.2016. a korralduse nr 192 muutmisega;
– Sirgu külas asuva Mäe katastriüksuse jagamisega ning määrati tekkivatele reaalosadele lähiaadress (Sirguaru tee L1, L2,
L3, L4, Mäealuse, Nõlvaku, Mäe, Mäepealse) ja sihtotstarve.
Volitati SA-st Luunja Varahaldus sõlmima AS-ga Emajõe Veevärk valla omandis oleva korterelamu Talli tn 5 Luunja alevikus liitumislepingut ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga.
Kehtestati lasteaiaõpetajate töötasu alammäär.
Otsustati, kellele jagada Eesti Punase Risti poolt Luunja vallale üle antud 20 hügieenipakki.
Hüvitati:
– teenust osutanud firmale abivajaja;
– psühholoogi nõustamisteenuse maksumus;
– transporditeenuse ja voodipäeva maksumus.
Määrati tugiisik abi vajavale alaealisele ja kahele täiskasvanule
tugiisiku teenuse osutamiseks.
Sotsiaaltoetusi anti 25 abivajajale, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
1
– juubelitoetusi
8
– matusetoetusi
3
– muid toetusi
4
– sünnitoetusi
7
– sõidukompensatsioone
1
– kutsekooli õpilaste toidutoetusi
1
Hooldajatoetuste saajate nimekirja lisati üks isik.
Ei rahuldatud ühe isiku sotsiaaltoetuse taotlust, kuna taotluses esitatud asjaolud ei andnud alust arvata, et sotsiaaltoetuse
eraldamine oleks antud juhul põhjendatud.

Uus töötaja
Alates 21. jaanuarist töötab lastekaitsespetsialisti asendaja ametis Ene
Madissalu, kes võitis avaliku konkursi.
Ene on lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli algklasside õpetaja eriala
ning TTÜ halduskorralduse eriala, samuti TAI põhi- ja täienduskoolitused
lastekaitsetöötajatele.
Ta on varasemalt töötanud õpetajana koolis, spetsialistina ja peaspetsialistina Tartu Maavalitsuses, sotsiaalnõunikuna Haaslava Vallavalitsuses.
Viimati töötas lastekaitsespetsialistina Võru Linnavalitsuses.
Ene on olnud lapsehoiuteenuse käimalükkaja ja eestvedaja Tartumaal.
Kodu Uudised

Aime Koor, vallasekretär
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EELARVE

Valla eelarve maht kasvab
jõudsalt
Volikogu on kinnitanud Luunja valla tänavuse
eelarve, mille maht teeb võrreldes mullusega
üsna suure hüppe. Suurima osakaaluga on
jätkuvalt haridusvaldkond, investeeringute maht
kasvab oluliselt.
Pärast haldusreformi lõppu uut kiirendust saanud valla
arengutempo väljendub ka rahanumbrites – tänavuse eelarve
kogumaht on ligikaudu 10 mln eurot. See on eelneva aastaga
võrreldes tervelt 40,3% võrra suurem. Kasv tuleneb põhiliselt
investeeringute arvelt, kuid ka tegevuskulude osas on muutus
üsna arvestatav.
Põhitegevuse tulude prognoositav kasv kokku on 18,7%.
Tulumaksu laekumise ootus on mullusest 16,3% võrra suurem
(mullune tegelik kasv oli tervelt 20%), riigieelarve toetusfond
hariduskuludeks, tasandusfond jm toetused suurenevad 36%
võrra. Seega valla tulubaas kõikide olulisemate tululiikide osas
paraneb jätkuvalt.
Enim kasvab investeeringute maht – 1,22 mln euro võrra.
Põhitegevuse kulud suurenevad 15,5%. Valdkondadest on
suurim kasv tavapäraselt hariduse osas – 440 tuh eurot, järgnevad majandus 197 tuh ja kultuur/vaba aeg 164 tuh euroga.
Tänavu tõusevad taas märkimisväärselt nii kooli- kui lasteaiaõpetajate palgad, riigieelarvest on selle katteks tulemas ka
lisavahendeid.
Luunja valla võlakoormus on jätkuvalt mõistlikul
tasemel. Seetõttu saame suuremate investeerimisprojektide
rahastamiseks või kaasﬁnantseerimiseks kasutada ka laenuvahendeid.
Investeeringuteks suunatakse ka eelmise aasta kasutamata
eelarvejääk 553 tuh eurot.
Suurimaks investeeringuks on uue lasteaia ehitus, mille
ehitusprojekt on valmimas, lasteaia valmimine on kavandatud
järgmisel aastal, see rajatakse Euroopa Liidu toetuse kaasabil.
Lisaks Luunja Keskkooli ruumide ümberehitus, Luunja
jõesadama statsionaarse kai rajamine (Eesti-Läti-Vene programmi raames), Kavastu veevärgi rekonstrueerimistööde
lõpetamine, Lohkvasse kogukonnakeskuse projekteerimine,
lisaks veel väiksemaid investeeringuobjekte.
Jätkuvalt oluliseks investeeringuks on teede-tänavate
remont ning uute teekatete rajamine, milleks on kokku planeeritud 250 tuh eurot. Eelkõige linnalähipiirkonna elanike
huvides on uue kogukonnakeskuse rajamine, koostamisel on
planeering ning tänavu tahaks jõuda projekteerimiseni. Uue
keskuse valmimiseni on võimalik kasutada valla omandis
olevaid endise realiseerimiskeskuse ruume, kohandades neid
optimaalses mahus.
Kokku on investeeringuteks kavandatud enam kui
2,36 mln eurot.
Aare Anderson, vallavanem
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Luunja valla 2019. aasta eelarve
I PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

7 253 317

MAKSUTULUD

4 634 000

sh tulumaks

4 570 000

sh maamaks

64 000

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
SAADAVAD TOETUSED
MUUD TEGEVUSTULUD

II PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU:
ÜLDVALITSEMINE
Volikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Muud üldised teenused
OV liikmemaksud, valimised
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
Avalik kord ja julgeolek
MAJANDUS
Muu põllumajandus (veterinaar)
Maanteetransport
Liikluskorraldus
Ühistranspordivõrgu laiendamine
Veetransport
Side (postivedu)
Arendusprojektid
Majanduse haldamine
KESKKONNAKAITSE
Jäätmekäitlus (sh prügivedu)
Haljastus
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Veevarustus
Tänavavalgustus
Tegevus hulkuvate loomadega
Saun
Elamumajanduse arendamine
TERVISHOID
Luunja Velskripunkt
Kavastu Velskripunkt
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON
Sporditegevus
Luunja noortekeskus
Kavastu noortekeskus
Realiseerimiskeskus
Vaba aja üritused, seltsitegevus
Spordikoolide kohamaksud
Kantsi Keskus
Luunja Valla Keskraamatukogu
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
Kultuuriüritused, stipendiumid, preemiad
Ringhäälingu- ja kirjastamiskulud
Religioon

309 697
2 264 620
45 000

6 528 238
470 440
49 460
326 480
60 000
14 500
20 000
22 500
22 500
529 550
5 650
176 500
15 000
19 000
30 000
10 580
106 500
166 320
124 000
24 000
100 000
133 000
43 500
35 000
2 500
16 000
36 000
29 604
16 192
13 412
682 487
34 673
36 918
3 364
15 000
106 276
60 000
35 000
136 012
189 584
30 635
30 225
4 800

EELARVE
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HARIDUS
Lasteaia kohamaks teistele omavalitsustele
Luunja Lasteaed Midrimaa
Lohkva Lasteaed
Kavastu Lasteaed
Kavastu Algkool
Luunja Keskkool
Luunja KK gümnaasiumi õpetajad
Koolituskulud teistele omavalitsustele
Noorte huviharidus ja huvitegevus
Õpilasveo eriliinid
Koolitoit
Muu haridus, sh hariduse haldus
SOTSIAALNE KAITSE
Toetused puudega inimestele
Eakate sotsiaalne hoolekanne
Toetused eakatele
Muu perekonna ja laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse

4 226 090
430 000
671 433
604 828
133 756
103 798
1 427 534
112 106
300 000
130 539
140 000
134 586
37 510
310 567
64 940
30 000
31 385
106 426
2 000
9 726
10 000
56 090

III INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
–2 363 829
Põhivara soetus kokku
2 646 503
Avalik kord ja julgeolek
9 000
Maanteetransport
331 783
Veetransport
167 320
Arendusprojektid
19 000
Maastiku kaitse
50 000
Elamumajandus
38 400
Veevarustus
222 000
Tänavavalgustus
50 000
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
60 000
Sporditegevus
14 000
Vaba aeg
93 000
Lasteaiad
1 320 000
Keskkool
272 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
670 639
EAS-i toetus „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“
500 000
Eesti-Läti-Vene programm
133 856
Soosaare MTÜ
11 783
Rahandusministeerium
25 000
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
317 200
Veevarustus
130 000
Tänavavalgustus
187 200
Osaluste soetus
33 000
Finantstulud ja kulud
–37 765
IV FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU
Laenude võtmine
Kohustuste tasumine

1 290 683
1 600 000
–309 317

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Muutus sularahas ja hoiustes

–348 067
–348 067

EELARVE KOGUMAHT

9 872 023
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Luunja valla eelarve tulud 2019
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Lillevälja kohtuvaidlus jätkub
Valla poolt on valmis eelnõu otsuse tegemiseks –
jätta kehtestamata lahendus, mille kohaselt pool vaidlusalusest
maast on üldmaa, teine pool elamumaa (nn 50:50 lahendus).
Omanikku esindavad advokaadid vaidlevad jõuliselt ja
leiavad, et vallal pole õigust teha muud otsust kui omaniku
poolt soovitu.
Pärast seda, kui volikogu tühistas 2013. a
kehtestatud lahenduse 50:50, oleme tegutsenud kindla eesmärgiga – jõuda
uue lahenduseni (100% üldmaa). Otsuse
tegemist ÜP osas on nõudnud ka Riigikohus.
Planeering sai põhjaliku töö tulemusena uuesti menetletud ja kehtestamiseks valmis. Selle koostamise käigus olid hoolikal kaalumisel mõlemad
variandid, nii 50:50 variant kui 100%
üldmaa variant, et kaalumine oleks
objektiivne ja tasakaalustatud. Kaalumise tulemusena jõuti seisukohale (vallavalitsuse, volikogu komisjoni, elanike
ja ekspertide poolt), et 50:50 lahendus
ei ole sobilik ning eelistus kuulub 100%
üldmaa lahendusele.
Eelnõu ettevalmistamise käigus on valla
juriidilised nõustajad jõudnud seisukohale, et kõigepealt tuleks teha otsus
50:50 lahenduse kehtestamata jätmise
osas, uue lahenduse (üldmaa) kehtestamine teha hiljem. Seda põhjusel, et
Riigikohtu lahendid on valla kaalutlusõigust kitsendanud. See lõpetaks ära
senise menetluse ning täidaks Riigikohtu
nõude.
Seejärel saab algatada uue menetluse, viia taas läbi kõik menetlustoimingud
ning kehtestada uus lahendus (seda ilmselt juba kogu valla uue ÜP koostamise
raames). Alternatiivsete lahenduste kaalumine tähendaks Riigikohtu otsusega
vastuolu jätkumist.
Seni lähtusime eesmärgist jõuda ühe
otsusega kohe lõpptulemuseni – ÜP
kehtestamiseni. Riigikohus nõuab ühelt
poolt, et ÜP tuleb kehtestada võimalikult
kiiresti, samas 50:50 mitte kehtestamise

korral veniks kogu protsess jätkuvalt.
Siin on väga suur vastuolu. Loodetavasti
ei ole Riigikohtu suuniste mõte survestada valda kehtestama 50:50 otsust omaniku kasuks (mis on olnud omanikule
sobilik). Igal juhul on olukord vastuoluline ja valla kaalutlusõigust piirav. Seadus annab omavalitsusele ÜP sisu osas
suure kaalutlusõiguse, kuid kohus on
seda antud juhul piiranud – meil justkui pole õigust hetkel kehtestada 100%
üldmaa lahendust. Samuti ei lähtu Riigikohtu otsustest terviklahendust – kuidas
antud juhul jõuda ÜP kehtestamiseni nii,
et see toimuks kiirelt ning samas ka valla
ja avalikkuse huve arvestavalt.
Kohtu antud tähtaeg võimaldas tegelikult vaid ühe lahenduse (50:50) kehtestamist.
Meie nõustajate kinnitusel ei ole vald
seni valesti toiminud. Levinud õiguspraktika alusel võis järeldada, et vallal
oli õigus 100% üldmaa planeerimismenetlust jätkata, mida vald ka tegi.
Tõsi, ka lahenduse 50:50 kehtestamata
jätmisega saavutame osaliselt sama eesmärgi. Selle erinevusega, et teisel juhul
jääb ÜP antud alal mingiks ajaks jätkuvalt kehtestamata. Kehtestamata jätmise
otsustamisel on õnneks asjakohane sama
argumentatsioon mis 100% üldmaa lahenduse puhul.
Terve mõistuse kohaselt võib siiski tunduda arusaamatu, et tuleb panna
taas hääletusele 50:50 lahendus (mis
sai mõne aasta eest tühistatud), seejärel
algatada uus menetlus (100% üldmaa)
ning jõuda millalgi (?) aastate pärast
uue lahenduse kehtestamiseni. ÜP on
kogu selle aja vältel kehtestamata antud
ala osas.

Päeva lõpuks on meil siis laual ilmselt sama lahendus, milleni tänaseks oleme juba jõudnud. Kaheldav, kas selline
tegevus on haldusmenetluse mõttes tõhus, eesmärgipärane ja mõistlik. Lõplik
lahendus lükkub taas edasi. Kuid sellega
rahuldame Riigikohtu nõude.
Enamik lahendeid on vaidlustatavad,
kohtuotsused võivad kohtuastmeti erineda väga suurel määral ning protsessi
lõpptulemus pole teada. Omavalitsuse
ülesanne on kaitsta neid seisukohti ja lahendusi, mida meie peame õigeks.
Seetõttu on üsna kindel, et vaidlus
jätkub. Valla poolt 2013. a tehtud algne
(omanikule sobilik) otsus (50:50) õnnestus küll hiljem tühistada ja alustada uut
menetlust, aga järgnev protsess on olnud
väga keerukas ja selle käigus on kohus
teatud määral sidunud valla käsi.
Omaniku esindajad leiavad, et omaniku
soovitud lahenduse kehtestamata jätmine on omaniku suhtes sõnamurdlik
ja vastuolus hea halduse ja õiguskindluse
põhimõtetega: „Otsitult lähtutakse vaid
väidetavast avalikust huvist, milleks on
valla hinnangul kohalike elanike vastuseis.“ Otsesõnu peetakse kogu avalikku
huvi otsituks.
„Isikul tuleb leppida võimalusega, et
teda ümbritsev elukeskkond võib muutuda. ... ei ole vallal sisulist alust ega õiguslikku põhjendust eelistada kaalumisel
kohalike elanike väidetavat vastuseisu
omaniku huvidele.“
Lisaks räägitakse võimalusest kõnealuse
ala avalikku kasutamist edaspidi piirata.
„Omanik peab vajalikuks rõhutada,
et kohalike elanike vastuseis ala üldplaneeringu vastuvõetud kujul kehtestamisele on tegelikult vastuolus elanike endi
poolt väljendatud eesmärgiga. Kui isikud
seda ise ei mõista, siis vähemalt Vald peab
kaalumist teostades antud küsimusega
arvestama. Nimelt, ala üldplaneeringu
kehtestamata jätmine ei tähenda, et kolmandad isikud (valla väidetud avalikkus) saaks Omaniku eraomandis olevat
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kinnistut kasutada. Tuleb arvestada, et
ainuüksi maa formaalne üldkasutavus ei
taga selle avalikku kasutust. Maa kasutamist kolmandate isikute poolt pelgalt
üldplaneering ega ka detailplaneering
ei taga. Lillevälja tee 20 on eraomandis
sõltumata selle sihtotstarbest ning sellel
viibimine pole hetkel tagatud ei seaduse
ega ka kokkulepetega. Seetõttu ei saa ala
üldplaneering kuidagi kahjustada piirkonna elanike võimalusi ala kasutamiseks
puhke- ja virgestustegevuseks, kuna senini vastav õiguslik võimalus üldse puudus. Tegemist on siiski eraõigusliku isiku
omandis oleva varaga ning eraõiguslikku
isikut ei saa ülekaaluka avaliku huvi puudumiseta ja väljaspool sundvõõrandamise
menetlust (ja õiglase hüvitise maksmist),
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pelgalt sihtotstarbe/juhtotstarbe määratlemisega, kohustada tema eraomandis olevat maad avalikkusele või kolmandatele
isikutele avalikuks kasutuseks andma.
Selline valla õigusvastane käitumine
võib hoopis kaasa tuua omaniku senisest
aktiivsema vastuseisu ja viia reaalsete
sammudeni oma eraomandi kaitsmise
eesmärgil, mis välistavad külaelanike
poolt ala kasutamise täielikult.
Kui vald eskaleerib kehtestamata
jätmise eelnõuga antud olukorda veelgi,
siis puudub igasugune kindlus, et külaelanikel võimaldatakse maaüksust üldse
kasutada.“

seaduspäraseks võimaluseks kehtestada
ala üldplaneering vastuvõetud kujul“ (sh
50% ulatuses elamumaa).
Omaniku esindaja leiab ka, et muul
juhul olevat tegemist valla omavoliga ja
kohtul on võimalus sekkuda kaalutlusõiguse teostamisse.

Omanik leiab, et Riigikohtu otsusest ja
seadusest tulenevalt on „valla ainsaks

Aare Anderson
vallavanem

Absoluutset tõde selles vaidluses pole,
lõpplahendus sõltub mitmetest asjaoludest.
Omavalitsus peab arvestama kõikide
osapoolte huve, kuid oleme seni uskunud, et avalik võim toimib õigesti, kui
kaitseb põhjendatud avalikku huvi.

Mida praegune valitsusliit on teinud elanike heaks
Peagi valitakse uus Riigikogu
koosseis. Mida on aga praegu
Toompeal võimul olev kolmikliit
suutnud ära teha?

Valitsuse aadressil tehakse enamasti
kriitikat. Kuid tähelepanu väärib ka see,
mida positiivset on suudetud võimul
olles ära teha.
Kuigi praegune võimuliit koosneb
üsna erinevatest partneritest, on suudetud toimetada usinasti. Keskerakond,
Isamaa ja SDE asusid koos valitsema
2016. a lõpus. Selle lühikese ajaga on
jõutud ära teha mõndagi, mis paljusid
inimesi puudutab.
Tasuta ühistransport on kindlasti üks
muudatus, mis kõikidele teada-tuntud.
Seda on küll omajagu kritiseeritud,
aga tegelikult aitab see paljusid, näiteks
madalapalgalised töötajad säästavad
töölkäimise kuludelt oluliselt.
Suurt hulka inimesi puudutab ka
madalapalgaliste töötajate maksuvaba
tulu tõstmine 500 euroni kuus. Tulumaksu arvestamine on küll varasemast
keerukam, aga paljud saavad soodustuse

mõju tänavu oma rahakotis tunda.
Kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad
on viimase paari aasta jooksul tõusnud
märkimisväärselt. Praegu on kooliõpetaja alampalk 1250 eurot, lasteaiaõpetajal 1150 eurot. Seejuures on riik
asunud omavalitsusi jõulisemalt toetama õpetajate palgakulude katmisel.
Lisaks antakse riigi poolt juba teist
aastat huvihariduse jaoks toetust omavalitsustele, mille arvelt saab pakkuda
täiendavaid võimalusi.
Suurendatud on ka sotsiaaltoetusi.
Taastatud on riigipoolne matusetoetus,
mis koos omavalitsuse panusega moodustab Luunja vallas kokku 450 eurot.
Lasterikaste perede toetust on suurendatud 300 euroni kuus. Samuti on
tõusnud esimese ja teise lapse toetus,
varasemalt oli esimese lapse toetus vaid
19 eurot kuus.
Valla rahakotile on tublisti abiks
omavalitsuste tulude suurendamine.
Mitmeid aastaid kestnud paigalseis on
lõppenud, muudatused on selgesti tajutavad. Üksikisiku tulumaksust laekus
varem omavalitsuste eelarvesse 11,6%,
nüüd 11,93%, seda osakaalu on kavas
veelgi tõsta.

Lisaks on suurendatud omavalitsuste toetusfondi ning tasandusfondi mahtu. Meie valla jaoks on eriti rõõmustav
see, et iga vallas elava lapse ja noore eest
saab vald varasemast tunduvalt enam
tasandusvahendeid. See võimaldab meil
paremini katta üha suurenevaid, samas
väga olulisi vajadusi hariduse ja huvitegevuse osas.
Luunja vald jätkab iseseisva omavalitsusena. Tänu sellele saame ise
otsustada, kui suured on meie vallas
lasteaiatasud, mitmesugused toetused,
huviringide tasud ja palju muid olulisi
asju. Selle kaudu saame kohalikul tasandil mõjutada meie inimeste toimetulekut
ja heaolu.
Loodame, et valitsejate hoog ei
rauge pärast valimisi ning ei unustata
kõige olulisemat – rahva elujärje pidevat
parandamist.
Peatselt on valijal võimalus otsustada, kellele usaldada oma hääl järgmiseks neljaks aastaks.
Väino Kägo, ettevõtja
volikogu liige
(neljandat koosseisu)
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Õnnelikku 2019. aastat Lohkva Külaseltsi poolt!
Nagu vallarahvast sai Kodu Uudiste
kaudu teavitatud, sai Lohkva Külaseltsi
eestvedamisel Lohkva küla eelmise aasta
lõpus Tartumaa aasta küla 2018 tiitli.
Pidustused selle tähistamiseks on planeeritud käesolevasse aastasse.
Kurb oli aga lugeda jaanuarikuu
lehest, et oma uue aasta tervituses peab
Luunja volikogu esimees külaseltsi pingutusi tühiseks. Juba kümme aastat tagasi, kui Lohkvas pandi kinni toimiv
noortekeskus ja raamatukogu koliti
„ajutiselt“ rendipinnale, lubas Luunja
vald alustada kiiremas korras uue keskuse rajamist ja selle tarvis soetati Realiseerimiskeskuse kinnistu. Aastaid seisis endine realiseerimiskeskuse hoone
tühjana ja kogukonna jaoks kasutuna.
Aastal 2017 andis Luunja vallavalitsus
hoone Lohkva Külaseltsi kasutusse, et
seal saaks hakata pakkuma osaliselt aastaid tagasi lubatud teenuseid.
Praegu toimuvad Varakaks kutsutavas Lohva kogukonnakeskuses mitmed huviringid nii lastele, noortele kui
ka täiskasvanutele. Peagi avab sama
hoone esimesel korrusel uksed ka pikalt
suletud olnud Lohkva noortekeskus.
Tuleb tõdeda, et nimetatud hoonega
Lohkva raamatukogu olukorda ei parandata, kuid piirkonna elanikud saavad
kodu lähedal erinevate hobidega tegeleda ja oma vaba aega sisustada. Kuna
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
on nii spordisaal kui kultuurimaja saal
ajaliselt tihedalt ringide tegevusega täidetud ja tööpäevade lõpus ning nädalavahetustel on raske leida vaba ringiaega,
pakub Varakas toimivatele ringidele
sobilikke ruume.
Lohkva külaseltsi eestvedamisel on
uue multifunktsionaalse kogukonnakeskuse teemat arendatud aastast 2013.
Meie leidsime selleks sobiliku maatüki –
Kellukese kinnistu, mis varasemalt oli
riigi reservmaa ja seisis kasutusest väljas. Vald pidas mõtet heaks ja taotles
selle enda omandisse. Loodetavasti saab
peagi sellel kinnistul olema kõigi Luunja
valla elanike soove rahuldav uus multifunktsionaalne kogukonnakeskus.
Seni aga leiame, et praegune olukord,
kus lapsed ja täiskasvanud on leidnud

tee Varakasse ja võimaluse oma huvidega tegelemiseks, on nii Lohkva kogukonna kui ka Luunja valla positiivne
areng. Külaseltsi liikmed ja terve kogukond on kahel käel selle poolt, et tuleb
uus, paljude võimalustega kogukonnakeskus, kuid seni, kuni pole uut hoonet,
tuleks elanike jaoks praegu toimivat
Varakat hoida piisavate vahenditega
töös. Kui volikogu esimees nimetas meie

külaseltsi, kogukonna ja valla ühisel pingutusel käivitatud Varakat tondilossiks,
siis meie küsime: milliseid tegevusi saab
teha õhulossis?
Õnnelikku, edukat, põnevat, töökat,
loomingulist ning imederohket alanud
aastat kõigile!
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts

AVALIK ARUTELU
MILLINE ON LOHKVA KOGUKONNAKESKUSE
TULEVANE NÄGU JA SISU?

HEA LUUNJA VALLA ELANIK!
HEA LUUNJA VALLA ELANIK!
TULE KAASA MÕTLEMA JA ARUTELUS OSALEMA
TULE KAASA MÕTLEMA JA ARUTELUS OSALEMA

teisipäeval, 26. veebruaril 2019
algusega kell 18.00 Lohkva lasteaia saalis
(saali pääseb maja tagant).
KORRALDAB: MTÜ Lohkva Külaselts jaŖLuunja VallavalitsusŖ
MTÜ Lohkva Külaselts: Kaire Vahejõe mob. 56158379
lohkva.kulaselts@gmail.com
Luunja vallavanem: Aare Anderson tel. 7417100,
mob. 5200794 aare@luunja.ee

RIIGIKOGU VALIMISED
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Riigikogu valimispäev on 3. märtsil 2019
Hääletamine toimub valimisjaoskonnas nr 1, Luunja vallamajas (Puiestee
14, Luunja alevik) kell 9.00–20.00.
21.–24.02 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes väljaspool elukohajärgset jaoskonda kell 12.00–20.00.
– Tartu Eedeni kaubanduskeskuse
I korrusel aatriumis, Kalda tee 1c;
– Tartu Kaubamaja III korrusel (saab
lifti ja eskalaatoriga), Riia tn 1;
– Tasku Moe- ja Vabaaja Keskuse
I korrusel aatriumis – peasissekäigust Turu tänavalt on lähim juurdepääs, Turu tn 2;
– Tartu Lõunakeskuses, Ringtee tn 75.
21.–27.02 E-hääletamine
E-hääletamine algab 21.02 kell 9.00
ja kestab ööpäevaringselt kuni 27.02
kella 18.00-ni. Hääletada saab aadressil
www.valimised.ee.
25.–27.02 kell 12.00–20.00 eelhääletamine.
Hääletamine toimub valimisjaoskonnas nr 1, Luunja vallamajas (Puiestee
14, Luunja alevik), hääletada saab ka
väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.
Väljaspool elukohajärgset valimis-

jaoskonda korraldab hääletamist vähemalt üks valimisjaoskond igas vallas või
linnas 25. veebruarist kuni 27. veebruarini kell 12.00–20.00.
– Tartu Kaubamaja, Riia tn 1;
– Tasku Keskus, Turu tn 2;
– Eedeni Keskus, Kalda tee 1c;
– Tartu Lõunakeskus, Ringtee tn 75.
3. märts 9.00–20.00 (valimispäev).
Hääletada saab vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.
Valimiste kaardirakenduse abil saate
leida valimisjaoskonna aadressi, kus te
Riigikogu valimistel hääletate.
Luunja valla kodanikud, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse
kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas
nr 1.
Kui te terviseseisundi, kõrge ea,
raskete teeolude, transpordivõimaluste
puudumise tõttu või muul mõjuval
põhjusel ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite helistada (tel 5411 0380,
5690 6898) või esitada kirjaliku taotluse
kodus hääletamiseks jaoskonnakomisjonile. Valimispäeval saab taotlusi esitada kell 9.00–14.00.
Kodus hääletamist korraldatakse
ainult valimispäeval, 3. märtsil.
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mandaati

Valijate arv:

66 504

Asukohas hääletamist korraldab
valimisjaoskond nr 1 ainult eelhääletamise ajal, 25.– 27.02.2019.
Valimisjaoskonda minnes võtke
kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on:
isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus.
Häältelugemiskomisjon alustab
jaoskonnakomisjonilt saadud hääletamissedelite ülelugemist 4. märtsil kell
10.00 Luunja vallamajas (Puiestee 14,
Luunja alevik).
Aime Koor, vallasekretär

Hea noor tööotsija vanuses 16–26! *
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST
„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“, kus saad teada rohkem enda võimaluste ja
tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 123 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)

4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 tundi)
5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)
6. Tööklubi (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja
saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Infotund toimub 26.03.2019 kell 13.00. Vajalik ETTEREGISTREERIMINE.
Kontakt 511 8793 või margit.tago@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides. Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Luunja vald
*oodatud on noored, kes hetkel ei õpi ega ei tööta
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2018. aasta õiguskorra ülevaade Luunja valla territooriumil
Valla territooriumil registreeriti 2018.
aastal kuritegusid 57 korral (2017 –
69). Varavastaseid kuritegusid pandi
toime 27 (31), isikuvastaseid 14 (12)
ja liiklusalaseid 16 (19). Liiklusalastest
kuritegudest on 13 joobes mootorsõiduki juhtimist, mil juhi väljahingatava õhu alkoholisisaldus oli üle 0,74
mg/l, kaks süstemaatilist juhtimisõiguseta juhtimist, millest üks juhtum on
raskete kehavigastustega liiklusõnnetus. Väärtegusid registreeriti 235 korral
(2017 – 346), neist 220 moodustasid
liiklusalased väärteod. Väärtegude raames toimus kaks liiklusõnnetust, milles
sai kergemalt viga kolm inimest. Liiklusalastest väärtegudest moodustas 17
juhtimisõiguseta, 23 joobes juhtimist ja
97 kiiruseületamist.
Vägivalla juhtumeid registreeriti 14
korral, millest kümnel juhul oli tegu
lähisuhtevägivallaga. Enamiku juhtumite põhjuseks on alkoholi liigtarbimisest
tekkinud arusaamatused, mis on päädinud vägivallaga. Lähisuhtevägivalla
põhiseid teateid oli aasta jooksul 35.
Nendele juhtumitele reageeriti koos sot-

siaaltöötaja ja lastekaitsega, kus teostati
järelkontrollina kodukülastusi eesmärgiga abistada ja nõustada peresid.
2019. aastal on politsei üldised tegevussuunad narkokuritegevuse vastane tegevus alaealiste seas, alaealiste ja
alkoholiga seonduv töö, liiklusohtlike
süütegude avastamine (joobes mootorsõidukite juhtide väljaselgitamine) ja
lähisuhtevägivald. Piirkondlikus politseitöös suurendatakse vahetut suhtlust
kogukonnaga, kogukonna ja seda teenindavate institutsioonide kaasamist
turvalisuse tagamisel, kohaliku omavalitsuse tasandil probleemide väljaselgitamist ja lahendamist ning tegelemist
riskiperede ja -isikutega.

Siit ka üleskutse: valla turvalisuse
tagamiseks kutsub politsei kõiki
vallaelanikke teada andma, kui
nende ettevõtte territooriumi või
eravaldust kaitseb valvekaamera.
Politsei on saanud nii ettevõtjate kui eraisikute valvekaameratest tänuväärt infot

kuritegude lahendamisel. Olgu selleks
kütusevargused, sissemurdmised või ka
piirkonnas luusivad kahtlased isikud.
Valvekaamerapilt räägib rohkem kui
mitu sõna, aitab kiirelt kurjategija kindlaks teha ning vallaelanikele turvatunde
tagasi anda. Täna on valvekaamera juba
pea iga külakeskuse või eramaja lahutamatu osa. Selleks, et edaspidi tõhusamalt
üheskoos kuritegusid lahendada, kutsub
politsei kogukonda endaga koos erakaamerate asukohti kaardistama.
Jagades infot valvekaamerate olemasolust, saab politsei ajakriitilises olukorras kiiremini tegutseda ja abi pakkuda.
Teie valvekaamerast võib olla suur abi,
kui on vaja tuvastada piirkonnas liikuvaid kahtlasi sõidukeid, inimesi või
nende tegevust. Kui sinu valdust valvab kaamerasilm, helista mulle telefonil
5330 7105 või saada e-kiri argo.laats@
politsei.ee.
Argo Lääts
Luunja valla piirkonnapolitseinik

Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid
Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille
tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste
kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed
ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued
pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Maa-amet ühtlustas katastriüksuse ehk
maatüki kohta peetavaid andmeid eesmärgiga tagada naabermaaüksustele
ühesugused piiriandmed. „Selle töö
käigus selgitas Maa-amet välja usaldusväärseimad piiriandmed ja võttis aluseks
kõige uuema aluskaardi. Nende andmete
põhjal arvutati maatükkidele uued pindalad, mis on nüüdseks uuendatud ka
maakatastris ja kinnistusraamatus,“ ütles
Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu
Rennu. „Seejuures on oluline rõhutada,
et andmete korrastamine registrites ei
mõjuta piiri looduses. Täiendavalt kont-

rollitakse andmete võrdlemise teel, et
andmed oleksid mõlemas registris ühetaolised.“
1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt
kaasajastatakse maatüki kõlvikute andmed edaspidi üks kord aastas kõige
uuema kaardi põhjal. Kõlvik on maatüki osa, mis on ühetaolise majandusliku kasutuse või loodusliku seisundiga,
need on haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa.
Käesoleva aasta maamaksu arvestus
tehakse juba uuendatud andmete alu-

sel. Kõlvikuandmete muutus puudutab
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste maamaksu.
Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti
geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu
päringusüsteemis (https://uuskinnistusraamat.rik.ee).
Küsimuste korral palume pöörduda
aadressil kataster@maaamet.ee või
helistada infotelefonil 675 0810.
Lisainfo:
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori
asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas, triinu.rennu@maaamet.ee.
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike
suhete nõunik, karmen.kaukver@maaamet.ee, 5694 5407.
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Aastaalguse
tegevused
14.–17.01.2019 toimus üle-eestilise mõttespordi olümpiaadi II etapp.
Olümpiaad toimus neljal alal: kabe,
male, gomoku, sudoku. Kabes osales
põhikooli arvestuses 275 õpilast ja parimad olid 8.b klassi õpilane Rando Lukk
(30. koht) ja 6.b klassi õpilane Alver
Ellemäe (66. koht). Males osales põhikooli arvestuses 207 õpilast. Meie kooli
parimad olid Rando Lukk (41. koht)
ja 6.b klassi õpilane Kaarel Madisson
(59. koht). Gomokus osales põhikooli
arvestuses 204 õpilast ning parimad kohad saavutasid meie koolist Rando Lukk
(41. koht) ja 6.b klassi õpilane Anti Arjukese (55. koht). Sudokus osales põhikooli arvestuses 151 õpilast ja parim oli
Rando Lukk (5. koht).
15.01.2019 toimus ülekooliline talendijaht. Osalejad näitasid oma oskusi
tantsimises, laulmises, iluvõimlemises,
lindude tundmises, näitlemises, mäesuusatrikkides jne. I koha saavutas
Hanna-Loore Laats 2.A klassist vabakavaga, II koha sai Marietta Verst 1.B
klassist lauluga ja III kohale tuli Sigvard
Jõerand 12. klassist oma mäesuusatrikkidega. Täname kõiki osalejaid ning
ootame põnevusega juba uusi vahvaid
talente.
19.01.2019 toimus Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis TV 10 Olümpiastarti II etapp, millest võttis jätkuvalt osa
ka meie kooli võistkond. Individuaalselt on kahe etapi kokkuvõttes suurepäraseid tulemusi saavutanud tütarlaste
nooremas vanuserühmas võistlev Katarina Verst, kes on võitnud kõrgushüppe,
kaugushüppe ja tõkkejooksu ning
saavutanud 60 meetri jooksus 3. koha.
Võistkondlikus arvestuses on meie kooli
võistkond pärast teist etappi 32 suure kooli (üle 250 õpilase) konkurentsis
12. kohal. Võistlussarja III etapp toimub
30. märtsil Tartu Ülikooli spordihoones,
IV etapp 19. mail Kadrioru staadionil
ning finaal 15.–16. juunil Tartu Tamme
staadionil.

HARIDUSELU

24.–25.01.2019 toimusid Luunja
Keskkooli koolipere talispordipäevad.
Õpilased liikusid väljas aktiivselt, tegeledes talispordiga – tuubitasid, uisutasid,
kelgutasid, suusatasid, sõitsid lumelauaga jne. Korralik talveilm võimaldas
nautida lumerohket ja karget Eestimaa
talve.
01.–02.02.2019 toimus 5.–9. klasside öökool. Öökoolis toimusid õpilastele, kes eelnevalt olid jaotatud
segameeskondadesse, erinevad töötoad: põgenemistuba, kahoot, veemäng, spordirajatised, kostüümiladu
ja playback. Peale töötube valmistusid
õpilased esitama teistele ettevalmistatud playback’i etteasteid. Nalja ja põnevust jagus kuhjaga ning õhtu lõpuks
kuulutati välja ka kõige osavam mees-
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kond nii töötubade kui ka playback’i
arvestuses.
05.02.2019 toimus veeohutusalane
koolitus 1. klasside õpilastele, mille viis
läbi Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo
spetsialist Mart Rohtmets. Koolituse
läbinud õpilased oskavad nüüd nimetada veeõnnetuste enamlevinud põhjuseid ning vähemalt ühe veekogule ohtliku iseloomuliku tunnuse, mõistavad
päästevesti kandmise tähtsust, teavad
nõrga jää ohtlikkust, teavad ja oskavad
hinnata ohuolukordi ning vajadusel
helistada hädaabinumbril 112.

5.–9. klasside vahva öökool. Foto: Teli Taimre

Nautimas talispordipäeva. Foto: erakogu

Teli Taimre
Luunja Keskkooli huvijuht
Elve Raja
kehalise kasvatuse õpetaja

HARIDUSELU
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Jaanuar möödus linnulennul
Kavastu Algkool-Lasteaia lapsed valmistasid köögipäeval tervislikke puuviljamagustoite. Spordipäeval möllati lumes,
kelgutati võidu ja mängiti teisi talviseid
mänge. Kooliõpilastel käis külas päästeamet ja rääkis veeohutuse teemal! Kuna
enamik meie kooli õpilasi elab Emajõele vägagi lähedal, on oluline pidevalt
meelde tuletada, et jääle ei tohi lapsed
üksinda minna.
Ühiselt käisid nii lasteaia- kui kooliõpilased vaatamas animatsiooni “Lotte
ja kadunud lohed”. Lotte-multikas pakkus väga palju põnevust nii väikestele
kui suurtele. Tehnoloogiakuu teema
raames tutvustas meie Ly oma robottolmuimejat. Õpilastele valmistas robottolmuimeja palju elevust ja rõõmu.
Kavastu Algkool-Lasteaed

Veeohutuse koolitus. Foto: Kavastu Algkool-Lasteaed

Sõbrakuul meenutame jõuluheategu
Lohkva lasteaia Naerulindude rühma lapsevanemad, õpetajad ja tublimad kolleegid
olid möödunud jõulukuul niivõrd helded, et annetasid tervelt 220 euro väärtuses
vajalikke tarbeesemeid Tartu Koduta Loomade Varjupaigale. Sellise jõuluime sündimiseks ei käinud sealses rühmas olevatel lastel lasteaias advendi ajal kordagi päkapikke. Tehes head, tuleb headus ka Sinu juurde ning nüüdseks on igale rühmas
olevale lapsele saanud südameasjaks ja teadmiseks hüljatud loomade hingeelu ja
vajadus nõrgematele abi osutada.
Kai Vakmann, Lohkva lasteaia õpetaja

Luunja Lasteaia
Midrimaa logopeed
Kristel Lempu
ootab kõiki
Luunja valla
koolieelikute
vanemaid tasuta
nõustamisele.
Täpsem info
meiliaadressil
kristel.lempu@gmail.com
või
Luunja
lasteaiast.

Foto: Anneli Mõtsmees

HUVITEGEVUS
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Robootikaring Robolo
Robootikaring Robolo sai alguse 2017.
aasta sügisel. Ringi loomise ajendiks
olid need lapsed, kes Lohkva lasteaia
lõpetades tahtsid robotitega edasi tegutseda. Nii saigi huvi tundvad lapsed
kokku kutsutud ja koos osade agarate
lasteaialastega Lohkva lasteaia ruumides ringitegevus käima lükatud. Ringi
läbiviimiseks on meile antud võimalus
kasutada Lohkva lasteaia robootilisi
vahendeid ja nutiseadmeid.
Alates 2018. aasta märtsist võttis
meie tegevuse toetamise oma hooleks
MTÜ Lohkva Külaselts. Kui seni oli
ring tegutsenud puhtalt ringijuhendaja Anneli Mõtsmehe isiklikust huvist
ja initsiatiivist, siis nüüd saime Lohkva
külaseltsi kaudu ka materiaalset toetust,
mis tehnoloogilise huviringi tegevuse
juures on väga oluline aspekt. Tänu AS-i
Vaata Maailma starditoetusele 2018. aastal saime laiendada oma roboparki nelja
uue robootika komplektiga.
Robolo on osalenud kaks aastat järjest USA-s toimuval Dash roboti võistlusel Wonder League Robotics Competition. Võistlusel tuleb lahendada
interneti kaudu saadetud ülesandeid
ning iga võistkond peab esitama kohtunikele videomaterjali väljamõeldud
lahendustega. Meie jaoks on suur õnn,
et nii eelmisel kui ka sellel aastal õnnestus meil saada oma võistkonnaga finaali! 2017. aastal osalesime Robotexil ning
sellel aastal programmeerisime Hour of
Code raames robotantsu, mille eest ka
auhinna saime.

Robolo ringi tegevus on suunatud
1–3. klassis käivatele Luunja valla lastele. Ringi on oodatud Lohkva lasteaia
vilistlased ja teised lapsed, kes tahavad
tegeleda robootikaga ja erinevate tehnoloogiliste vahendite sidumisega.
Meie tegevuse kohta saab rohkem lugeda meie blogist https://roboloblog.wordpress.com/.
Praegu on ringis kaks vaba kohta.
Huvi korral võta ühendust juhendaja
Anneli Mõtsmehega, kontaktid meie
blogis.
Anneli Mõtsmees

WRLC ülesannete lahendamine. Fotod: Anneli Mõtsmees

LOHKVA LASTE
LAULUMAA
8–12
:

LOHKVA
LEIDURLAB
17.30

MTÜ LOHKVA KÜLASELTS tel 5615 8379
www. facebook.com/lohkvakulaselts

.

87
551 4577

.

ÜRITUSED / TEATED
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Veebruari- ja märtsikuus 2019 Lohkva raamatukogus
(Kollu tee 7, Lohkva, Tartu maakond)

näitus

KUU ON ÖINE PÄIKE elik
ÕHINAPÕHISELT, KÄSIKAUDU

,

VALIK PABERIVALAMISE TEHNIKAS VALMINUD TÖID
(TRIIBUPABERID – AUTORITEHNIKA)

,
NB!

DE FACTO
ON SIIN KASUTATUD
AINULT PISUT VÄRVILIST PABERIPURU
(ST LISATUD POLE MINGEID VÄRVAINEID)

,
,
,

PEALE SELLE VEEL

PALJU
TEGUTSEMIS- JA LOOMISRÕÕMU & TAHET LUUA JA JAGADA,
SAADES OODATUD JA OOTAMATUID TULEMUSI.
VÕTKE HEAKS!
*K. P.
* K. P. – Rahvusarhiivi paberikonservaator Küllike Pihkva
Puhastan ja parandan pea igal tööpäeval vanu pabereid.
Saanud kord juba materjaliga sõbraks, tuli tahtmine ja suur
sisemine sund oma ellu ka pisut värve lisada. Tegin ära. Tehke
ka! Või teeme koos?
Küsimused, ettepanekud: (+372)5138905, kyllike.pihkva@gmail.com
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10.03 Eesti parimate selgeltnägijate tuur 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 10 / perepilet 15 eurot. Info 5835 1915
17.03 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

VEEBRUAR
EV 101 üritused Luunja vallas
22.02 Luunja valla haridusasutuste laste ja noorte
rongkäik Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde ja
miiting 10.15
Info 5309 3670
22.02 Mängufilm „Tõde ja õigus“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 5/4 eurot
23.02 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus 18.00
Esinevad Hanna-Liina Võsa ja Urmas Lattikas
Suupistelaud, tants. Tasuta. Info 5309 3670
25.02 – 01.03 Koolivaheaja programm Luunja
noortekeskuses
Noortekeskus on koolivaheajal avatud 11.00–16.00.
01.03 Lastekino „Väike draakon Kokosaurus. Seiklus
džunglis“ 14.00
Tasuta. Info 5648 9138

MÄRTS
2.–3. märtsil 2019 toimuvad 35. Eesti omavalitsuste
talimängud Kadrinas ja Kiviõlis.
Ootame valla eest võistlema järgmistel aladel: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud),
juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine.
08.03 Naistepäeva pidu 21.00
Kapteni Keldris. Info 524 5425

23.03 Vestlusõhtu „Head tüdrukud nii ei tee“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid 23/17 eurot. Info 515 6886 Merileid Kütt
30.03 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja rumbasid
19.00
Tantsuks mängib ansambel Absolut Lyhis.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Pilet 5–7 eurot. Info 511 4081 Eva Kouhia
Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi!

Galeriis MEIE AJA KANGELANE saab vaadata näitust

„MAAILMA KÕIGE ÕNNELIKUMAD INIMESED“
Käesolev mininäitus annab
ülevaate kümnest riigist,
kus on kõige õnnelikumad
inimesed. Eesti kahjuks
TOP 10-sse seekord ei
mahtunud, aga peale kõige
õnnelikumatega tutvumist
saad mõelda, mis võib olla
nende edu taga ja mida
saaksime meie teha, et jõuda
lähemale esikümnele.

Näituse autor KAI KUKK
Näitus avatud
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

23. märtsil kell 18.00
Luunjas!

Uksed avatakse kell 17.00
Pilet eelmüügist 18 €
Pilet koha peal 23 €
www.ticketer.ee
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
RAJU PIKKA

19.01.2019

OTT ADLER

29.01.2019

HILDEGARD KÄPA

01.03.1926

MAIE KONRAD

02.03.1937

AITA KOITSAAR

03.03.1940

VEERA KÜLASEPP

04.03.1934

MANIVALDE EVERT

06.03.1938

JOHANNES KRUBERG

06.03.1938

MILVI LAUMETS

06.03.1946

HENN NEEME

06.03.1948

JAAN VEIDER

08.03.1939

VEERA KALLAS

09.03.1940

ALBERT SHAAF

12.03.1939

EEVI TÕPPAN

12.03.1941

LJUDMILA GUSSAROVA

13.03.1943

MARE KRUUS

16.03.1939

TIIU VEIDER

16.03.1947

RAILI LOKKO

17.03.1938

INGE KENN

18.03.1937

TOOMAS KILLAK

19.03.1942

TIIU TAABER

20.03.1941

LUULE OHA

21.03.1930

ARNO REIMAA

23.03.1943

VALENTINA SUITS

23.03.1945

MALLE MADISSON

25.03.1937

LEILI NURKA

25
25.03.1940

AHTO SOOMER

25.003.19433
25.03.1943

GRIGOR
RIE
IEV
NIKOLAY GRIGORIEV

288.03
03.11940
28.03.1940

LE TAMM
TAM
MM
ELLE

2 .03.1945
28
28.03.1945

KI A LI
LIPP
KIIRA

29.03
0 .1940
29.03.1940

AN
NNA KOLOSSOVA
KOL
OLOS
LOS
OSSOVA
VA
A
ANNA

29.
9 033.1194
9 3
29.03.1943

MÜÜA METT
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g 4€

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

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

Suu magusaks!

Mälestame jäädavalt lahkunut ja
tunneme kaasa omastele
TOIVO RÄMMELD
08.09.1946 – 14.01.2019
SIRJE PEEBU
03.10.1964 – 27.01.2019
EKATERINA PERKON
22.01.1931 – 28.01.2019
VICTOR KAZARTSEV
10.02.1961 – 31.01.2019
KUULO UIGA
09.07.1953 – 08.02.2019

TÄHELEPANU!

MARGUS VOIMANN
18.02.1978 – 12.02.2019
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.

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

