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Hea luunjalane!
Veel on võimalik esitada kohaliku omaalgatuse ja
vabaühenduse toetuse taotlusi! Ole ettevõtlik!
Konkursi eesmärk on tõsta Luunja valla elanike aktiivsust, arendada
kohalikku elu, edendada valla kultuuri- ja spordielu. Kohalikke omaalgatusi ja
vabaühendusi toetatakse konkursi korras.
Omaalgatuse toetuse saamiseks tuleb esitada Luunja valla elu edendav projekt
hiljemalt 1. oktoobriks 2019, tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 31. oktoober.
Taotluse korra, taotlusvormid ja aruande vormid leiad Luunja valla kodulehelt.
Taotlusi ootame e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee või
postiaadressile Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, 62222 Luunja alevik, Tartu maakond.
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Vallavolikogu augusti istungi kokkuvõte
Istung algas volikogu määruse eelnõu
„Luunja valla eelarvestrateegia 2020–
2023“ esimese lugemise ja avalikule
väljapanekule suunamisega. Hille Luts
selgitas, et eelarvestrateegia koostamisel
on aluseks võetud eelnev eelarvestrateegia 2018–2022, millele on juurde lisatud üks aasta, arvestades muutustega
majanduses, tulubaasi ja kuludega ning
vastavalt Luunja valla muutunud vajadustele oleme investeerimisobjekte ümber tõstnud aastate lõikes. Lisaks eespool
loetletule on arvesse võetud kohalikul
tasandil maksumaksjate arvu muutuse
prognoosi. Aare Anderson lisas, et investeeringu objektid on kõik aja jooksul
kokku lepitud. Tegemist on samade objektidega, midagi ei ole ära võetud ega
uut juurde lisatud. Korrigeeritud on mõningaid summasid. Suuremate objektide
puhul on vajalik välja tuua nende reaalne maksumus, vastasel juhul ei pruugi
saada objekte nende summadega valmis
ehitada. Eesistuja ettepanekul arutati investeeringute objektid läbi ükshaaval, et
saada teavet, mis on erinevate punktide
all planeeritud, et oleks lihtsam parandusettepanekuid esitada. Hille Luts tegi
ettepaneku avalikustada eelarvestrateegia valla veebilehel 28.08.–11.09.2019
ja avalik arutelu toimub 19. septembril. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt
hääletasid kõik 10 volinikku.
Edasi käsitleti Veibri külas Tilia
maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamisega seonduvat
eelnõu. Evelin Karjus selgitas, et planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda
võimalust planeeritava maa-ala üksikelamumaa kruntideks jagamiseks ning
ehitusõiguse seadmiseks. Planeeringulahendus näeb ette 58 üksikelamu maa
krundi moodustamise. Lisaks planeeritakse krundid vajaliku taristu jaoks.
Elamukrundile on antud ehitusõigus
ühe üksikelamu ja olenevalt krundi
suurusest ühe kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeeringu on kooskõlastanud
Päästeamet, planeeringulahenduse
heaks kiitnud Elektrilevi OÜ, Telia Eesti
AS, Ihaste Gaas ja AS Tartu Veevärk.
Planeeringu lahenduse kohta esitasid
kirjalikke arvamusi kohalikud elanikud,
Ihaste Selts ja Tartu linnavalitsus. Kõiki

laekunud arvamusi ja seisukohti kaaluti
ja tehti planeeringus vajalikud muudatused. Aare Anderson lisas, et tegemist
on planeeringu vastuvõtmisega. Kui
avalikul arutelul tulevad mingid teemad
jõuliselt esile, kasvõi liikluskorralduse
teema, ja elanikud tahavad selle uuesti üles võtta, siis tuleb seda arutada.
Praegu ei ole sellega planeeringu eelnõus
arvestatud. Eelnõu otsusena kinnitamise
poolt hääletas 8 volinikku. Edasi arutati
Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa
ja lähiala detailplaneeringu osalise
muudatuse vastuvõtmise ja avaliku
väljapaneku korraldamise eelnõu. Evelin Karjus selgitas, et Tilia maaüksuse
lõunaosas muudame ehitusalust pinda,
seoses sellega suurendame hoonestusalasid, kõik muu jääb kehtima nii, nagu
oli kirjas varasemas detailplaneeringus.
Muudatused on nii suured, neid ei saa
projekteerimistingimustega lahendada.
Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas 8 volinikku.
Järgnes Lohkva külas OÜ Tarmeko
tootmisterritooriumi detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamise arutelu. Evelin Karjus
selgitas, et planeeritakse Soojuse tee 14
ja 18 ning Lõõtspilli tee 2 tootmiskompleksi tihendamist. Ehitusõigus antakse
tootmis-, lao- ja büroohoonetele. Planeeringualal saab ehitada tingimusel, et
kõik olemasolevad keskkonnaprobleemid, mis Tarmekol on, saavad lahendatud, enne ehituslubasid väljastada ei saa.
Eelnõu otsusena kinnitamise poolt
hääletas 8 volinikku.
Järgnes Rõõmu külas Männisalu
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku
korraldamise arutelu. Evelin Karjus
selgitas, et planeering algatati aastal
2009, vahepeal see seisis. Planeeringuga
kavandatakse kinnistule kolm uut elamukrunti. Olemasoleval kinnistul säilitatakse olemasolev elamukompleks.
Uutele ehituskruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni kahe abihoone
rajamiseks. Juurdepääsuks uutele elamukruntidele planeeritakse kohalikult
Roobi teelt uus juurdepääsutee. Eelnõu
otsusena kinnitamise poolt hääletas 5
volinikku.
Viimase planeeringu punktina arut-

leti Kabina külas Vare (43202:002:0005)
maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamise eelnõu. Evelin Karjus selgitas,
et kinnistul on olemas majapidamine,
planeeritakse juurde kolm elamukrunti.
Juurdepääsud elamukruntidele planeeritakse kohalikult Vahe teelt. Vahe tee
maa-ala krunditakse planeeringuala
ulatuses välja iseseisvaks transpordimaa
krundiks. Riigimaal asuv tee osa on ette
nähtud taotleda valla omandisse. Vare
kinnistu koosseisust moodustatavad
transpordimaa kinnistud on ette nähtud
võõrandada tasuta Luunja vallale. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas
7 volinikku.
Järgnes Tartumaa Arendusseltsi
info ärakuulamine. Kristiina Tammets
esitas lühitutvustuse Tartumaa Arendusseltsi strateegia elluviimise hetkeseisust,
arendustegevusest, Leader tegevusest.
Järgnes info punkt. Arutati
– uue, Lohkvasse rajatava lasteaia ehitamisega seonduvat,
– Luunja valla üldplaneeringu koostamisega seonduvat,
– Kuu kinnistul asuva tee maa-ala
vallale üleandmisega seonduvat,
– puudega isikute eluaseme kohandamise projekti,
– teede ehitamisega seonduvat,
– Lillevälja tee 20 ja Kasepõllu kohtuasjaga seonduvat;
– Luunja Varahalduse SA nõukogu uue
koosseisuga seonduvat,
– kantseleitööga seonduvat.
Järgmine volikogu istung toimub
26. septembril.
Radž Sauk
volikogu esimees
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„Luunja lastelaulupidu 150”

Luunja vallavalitsus kuulutab välja konkursi,
et leida kunstiline lähteidee laste juubelilauluEhitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Vanatamme tee 1 Rõõmu külas; peo „Luunja lastelaulupidu 150” tähistamiseks.
–
–
–
–

Hobunurme tee 11 Põvvatu külas; Järveoja tee 8 ja Järvekalda
tee 18 Veibri külas;
päikeseelektrijaama rajamiseks Palmi kinnistule Savikoja
külas;
puurkaevu rajamiseks Kunstniku kinnistule Sääsekõrva
külas;
abihoone püstitamiseks Kajaka vkt 23 Kabina külas;
tee rajamiseks Vahtramäe tee Veibri külas.

Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Võilille kinnistul ja Ratsu tee 1 Kakumetsa
külas; Kaare tee 13 ja 37 Veibri külas; Hobunurme tee 5
Põvvatu külas;
– puidutööstuse tootmishoonele Soojuse tee 18 Lohkva külas;
– korterelamule Pillikoori tee 5/3 Lohkva külas.
Projekteerimistingimused määrati üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks elamu ehitamiseks Vastse-Luksepa kinnistule
Viira külas.
Anti õigused menetleja Küllikki Tokmanile Luunja valla
haldusterritooriumil järelevalve teostamiseks, väärtegude
toimepanijate väljaselgitamiseks, väärtegude menetlemiseks
ning osalemiseks avaliku korra tagamisel, ettekirjutuste tegemiseks asendustäitmiseks ja sunniraha rakendamiseks oma
tegevusvaldkonna raames.
Kohanime määramine: Kakumetsa külas Mäe maaüksuse
osaala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale määrati
kohanimeks Mäe tee.
Määrati Luunja Varahalduse SA nõukogu liikmeteks Radž
Sauk, Tarvo Laas, Vjatšeslav Korobov.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks koormamaks Sirguaru tee kinnistut.
Kinnitati Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu
tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.
Reservfondist eraldati 18 804,00 eurot Kavastu AlgkoolLasteaiale remondi käigus ilmnenud ettenägematute tööde
teostamiseks.
Hüvitati teenuse osutajale:
– kahe alaealise abivajaja lapsehoiuteenuse maksumus;
– abivajaja psühholoogilise nõustamisteenuse maksumus.
Määrati tugiisik abivajajale tugiisiku teenuse osutamiseks.
Sotsiaaltoetusi anti 13 abivajajale, sealhulgas:
– matusetoetusi
1
– muid toetusi
3
– sünnitoetusi
9
Hooldajatoetuse saajate nimekirjast kustutati üks isik.
Aime Koor, vallasekretär

2. juunil 1870 ehk 150 aastat tagasi peeti Luunja vallas Kabinas esimese üldlaulupeo (1869) õnnestumisest innustunult
Eesti esimene ilmalik lastelaulupidu. Luunja vald soovib seda
kultuuriloolist sündmust väärikalt tähistada ning korraldada
juunis 2020 laste juubelilaulupeo. Juubelilaulupeo kunstilise
terviklahenduse leidmiseks kuulutab Luunja vallavalitsus
välja ideekonkursi.
Konkursi eesmärk on leida Luunja lastelaulupeo kunstiline lähteidee.
Konkursi algus: 2. september 2019, tööde esitamise lõpptähtaeg: 6. oktoober 2019.
Konkursi võitja avalikustamine: 10. oktoober 2019.
Konkurss toimub eesti keeles.
Konkursi tingimused
Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist,
kontseptuaalset kirjeldust (vähemalt ühel A4 leheküljel) ja
repertuaarinäiteid. Idee autor võib peo korraldamiseks välja
pakkuda sobilikke kohti Luunja vallas.
Kontseptsioon peab silmas pidama järgmist:
– osalevad koorid (mudilaskoorid, poistekoorid, lastekoorid, neidudekoorid, noortekoorid vm) Tartumaa
kõikidest omavalitsustest ning esinduskoorid kõikidest
maakondadest;
– peo osalejaskonda võib laiendada teiste rahvakultuurikollektiivide liikidega (laste rahvatantsurühmad, rahvamuusikud jt);
– kaasatud on Luunja valla kohalikud koorid, vabatahtlikud jt huvilised.
Võidutöö autoril on soovi korral võimalus vallaga sõlmitava
lepingu alusel lastelaulupidu lavastada.
Märgusõnaga „Luunja lastelaulupidu 150” varustatud
võistlustööd palume esitada hiljemalt 6. oktoobriks PDFfailina aadressile luunjavv@luunja.ee või kinnises ümbrikus
aadressil Luunja vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik,
62222. Võistlustööle palume lisada autori andmed (telefon,
e-post).
Võidutöö valimiseks kinnitab Luunja vallavalitsus komisjoni.
Võidutöö preemiad jagunevad: I koht – 500 eurot,
II koht – 300 eurot, III koht – 100 eurot.
Alates tulemuste väljakuulutamisest lähevad kõik premeeritud töö(de)ga seotud õigused üle Luunja vallale. Sobiva
töö puudumisel võib vald jätta preemia(d) välja andmata.
Konkursile laekunud ideid on nende esitajate nõusolekul
õigus omavahel ühendada. Täpsema informatsiooni saamiseks palun kirjutage aadressil kadri@luunja.ee.
Luunja vallavalitsus
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule suunanud Lohkva
külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi
detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a,
Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja Soojuse tee
18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse
krundijaotus ja antakse ehitusõigus uutele
tootmis- ja laohoonetele tootmisasutuse
laiendamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu
muutmiseks. Planeeringuga koos koostati
KSH, mis tuvastas olulise negatiivse mõju
ilmnemisvõimalikkuse planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja
rakendatavad leevendusmeetmed selle
mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus. KSH tulemused on
planeeringulahenduses arvesse võetud ja
lisatud planeeringusse. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09.–22.10.2019
Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.
luunja.ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.
■■■■
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule suunanud Veibri
külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala
detailplaneeringu osalise muudatuse. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha.
Planeeringuala hõlmab varem planeeritud 23 üksikelamu maa krunti ja juurdepääsutänavate võrku. Krundi lubatud suurimat ehitisealust pindala suurendatakse
10–15%-lt 20%-le ning suurendatakse
hoonestusalasid. Planeeringu tekstis ja

joonistel kajastatud planeeringulahendus
tuleneb muus osas Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringust ning see osa ei kuulu arutluse alla ega
ole vaidlustatav. Planeeringuga ei kaasne
olulist keskkonnamõju. Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09.–06.10.2019 Luunja
vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.
ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke
arvamusi.
■■■■
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule suunanud Veibri
külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Veibri
külas Tilia (43201:001:1714) maaüksust
suurusega 11,39 ha. Planeeringulahendus näeb ette 58 üksikelamu maa krundi
moodustamise suurustega vahemikus
1500–2102 m². Lisaks planeeritakse krundid vajaliku taristu jaoks ja avalik üldmaa.
Elamukrundile on antud ehitusõigus ühe
üksikelamu ja olenevalt krundi suurusest
ühe kuni kahe abihoone rajamiseks, planeeringualale on ette nähtud ühisveevärk
ja -kanalisatsioon ning sademeveekanalisatsioon. Planeering on kooskõlas Luunja
valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei
kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09.–
06.10.2019 Luunja vallamajas ja valla
veebilehel www.luunja.ee planeeringute
teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab
Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu
kohta kirjalikke arvamusi.
■■■■

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu
külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 4,2 ha. Planeeringuga nähakse
ette kinnistule kolme uue elamukrundi
kavandamine suurustega 2345–2534 m².
Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamule koos abihoonetega. Kruntidele
juurdepääsuks planeeritakse algusega
Roobi teelt uus juurdepääsutee. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja
valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09.–06.10.2019
Luunja vallamajas ja valla veebilehel
www.luunja.ee planeeringute teadete all.
Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja
vallavalitsusele esitada planeeringu kohta
kirjalikke arvamusi.
■■■■
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2 ha. Planeeringuga
nähakse ette kinnistu jagamine neljaks
elamukrundiks. Olemasoleval kinnistul
säilitatakse olemasolev elamukompleks,
lisaks antakse ehitusõigus kolmele uuele
üksikelamule koos abihoonetega. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Planeeringulahendus on kooskõlas Luunja
valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.09.–06.10.2019
Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.
luunja.ee planeeringute teadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Hea Luunja valla rahvas! Luunja vald vajab Sinu abi ja Su häid mõtteid!
Tulge, et mõelda ühiselt, missugust elukeskkonda, missugust
kultuuri-, haridus- ja sotsiaalelu me Luunja valda soovime.
Kolm omavahel seotud töötuba toimuvad Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
26. oktoobril kell 10.00–16.00
9. novembril kell 9.00–15.00
23. novembril kell 10.00–16.00.
Tule ise, võta kaasa kaks sõpra ja kui võimalik, siis ports vanu
ajakirju.
Transpordi ja toitlustuse korraldamiseks vajalik eelregistreerumine valla kodulehel!
Töötubasid aitab läbi viia Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.
Sotsiaalse Innovatsiooni Labor aitab koosloome meetodil disainida uusi koostööprotsesse, tegevusmudeleid, teenu-

seid ja strateegiaid. Koosloome protsess aitab tuvastada õige
probleemi ja pakkuda selle lahendamiseks sobivad tööriistad.
Koosloome meetod on tõenditel põhinev, eksperimentaalne
ja praktiline.
Sotsiaalse Innovatsiooni Labori koostööpartneriteks on
Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Tartu linn, Viimsi vald, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Ülikool, SA Archimedes, Eesti Noorsootöö
Keskus, Eesti Noorsootöö Ühing.
Teistest omavalitsustest on arengukava koostamisel Sotsiaalse Innovatsiooni Labori abi kasutanud näiteks Viimsi
vald.
Hea Luunja valla rahvas, hakkame sättima!
Lisainfo aadressil kadri@luunja.ee
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Mõisaaegse hoone remont toob meieni ajaloo hõngu
Luunja alevikus paiknevate valla asutuste
ümberpaigutamise käigus remonditakse ruume
ajaloolises hoones Puiestee 4, millest saab Luunja
raamatukogu uus asukoht.
Ümberpaigutamine puudutab valla kolme asutust. Lasteaia
rühm on juba asunud tegutsema senise noortekeskuse
ruumides. Noortekeskuse tegevus kolitakse ümber Luunja
raamatukogu senisesse asukohta. Raamatukogu uueks koduks
saab mõisaaegne hoone Puiestee 4, mis on vanimaid hooneid
Luunjas (teadaolevalt ehitatud 1802).
Aja jooksul on hoones tehtud arvukalt muudatusi, kuid
õnneks ei ole nende käigus väga palju kahjustusi tekitatud,
mistõttu on võimalik uuendamise käigus saavutada tulemus,
mis võimalikult palju haakub hoone ajaloolise olemusega. Remonditööde käigus on mitmes ruumis jõutud välja algse kihini, seejuures on välja tulnud erinevatest ajastutest pärinevate
viimistluskihtide jäänuseid, mõisaaegseid telliseid, küttekollete
fragmente jm.
Remondi järgselt peaks raamatukogu saama igati väärika
uue kodu.
Aare Anderson, vallavanem

Värvi- ja krohvikihi alt on päevavalgele tulnud vana ja ehe.
Fotod: Aare Anderson

Luunja roosiaed uuenes ka tänavu
Tänavu jätkas vald roosiaia uuendamisega. Valmis on saanud
kõnniteed, sh peasissekäigu tee ning alumine kõnnitee, mille
tulemusena on rosaariumi osa terviklikumalt lahendatud.
Samuti on paigaldatud paviljon roosiaia alumisse ossa. Tellimisel on roosisorte tutvustavad infosildid ning teine paviljon
rosaariumi ülemisse ossa.
Järgmisel aastal on kavas rajada valgustus ja uued pingid,
võimalusel ka purskkaev.
Roosiaia keskse osa – rosaariumi – uuendamisega alustati
mullu. Rosaarium on EV100 raames tehtud kingitus vallale.

Lohkva Külaseltsi poolt koostatud taotlust rahastati EV100
meetme raames. Valdav osa töödest aga on teostatud valla oma
vahenditest.
Rosaariumi uuendamise projekt lähtub arhitektuurikonkursil pakutud kontseptsioonist (autor Väli Maastikuarhitektid).
Kodu Uudised
Uuenenud roosiaed. Foto: Luunja vallavalitsus 
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Luunja valla arendajate panus ulatub ka üle Tartu linna piiri. Foto: Luunja vallavalitsus

Luunja valla arendaja panustas valla teedesse ning
rekonstrueeris tänavalõigu Tartu linnas
Luunja vallas Veibri külas endise puukooli alal elamuarendust teostava OÜ
Roheline Agro ja Luunja valla vahel
sõlmitud lepingu kohaselt on Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringut ellu
viiv arendaja lisaks planeeringuala sisestele teedele ja tänavavalgustusele Luunja
valla soovil rajanud oma kulul Veibri
teele asfaltkattega sõidutee koos tänavavalgustusega. Valla poolt on rajatud
kõnnitee.
Lisaks sellele on arendaja poolt rekonstrueeritud Lõkketule tänava lõik
Tartu linna territooriumil. Vastav nõue

tuleneb kehtestatud detailplaneeringust
ning lähtub omakorda Tartu linna poolsest tingimusest.
Tartu linn on korduvalt väljendanud soovi, et Luunja valla Veibri küla
uusarendusaladelt lähtuv liiklus püsiks
Tartu linna ja Luunja valla üldplaneeringutega määratud jaotustänavatel ja
ei suunduks Tartu linna Ihaste linnaosa
kitsastele siseteedele.
Linn on teinud korduvalt ettepanekuid seonduvalt Luunja valla planeeringutega. Sh seada Veibri küla
uusarenduste, sh Tilia maaüksuse de-

tailplaneeringute kehtestamise eeltingimuseks kokkulepete saavutamine Tartu
linna ja Luunja valla ning arendajate
vahel kohustuste võtmiseks seonduvalt
Tartu linna tänavatevõrgu rekonstrueerimisega, eeskätt Hipodroomi ja Lõkketule
tänavate väljaehitamise osas, arvestades
uusarendustest lähtuvat liikluskoormust.
Luunja vald ei võta taolisi kohustusi
eelarveraha eest, arendajate ja linna vahel saavad kokkulepped sündida mõlema poole nõusolekul.
Kodu Uudised

(1(6(.$,76(75((1,1*8'
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Luunja valla loomaarst
AAVO ARRAK

/XXQMD.HVNNRROLY}LPODVSKDSlHYLWLNHOO
(VLPHQHNRKWXPLQHVHSWHPEULO HVLPHVHONRUUDONRRVYDQHPDWHJD

Kojukutsed tel 5647 1121
• Loomade ravi
• Operatsioonid
• Vaktsineerimine
• Kiibistamine

2RGDWXGRQQRRUHGDODWHVDDVWDYDQXVHVW
7UHQQLV}SHWDWDNVHDUHQGDPDRPDNHKDMDYDLPXQLQJWXWYXVWDWDNVHHQHVHNDLWVHRVNXVL
7UHHQHU0HHOLV6}XNDQG
,QIRWHO


Passi vormistamine ja
looma ettevalmistamine
välismaale sõiduks

HÄDAABI 24 H
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Lohkvas jenkatati õppeaasta avatuks
Juba traditsiooniliselt avab Luunja vald
kooliaasta Lohkva külas kontserdiga,
kus astuvad suurele lavale nii noored
kohalikud lauljad kui ka superstaarid.
Koolialguse peo avasid Lohkva Laulumaa laululapsed, kelle abiga esitati ka
esmakordselt Luunja valla haridusnõuniku Kadri Sõrmuse kirjutatud „Kooli
jenka“. See oli väga tore ettevõtmine ja
lõpuks olid pikas jenkarivis nii lapsed
kui ka nende vanemad ja vanavanemad.
Loodetavasti jäävad need Kadri loodud
sõnad kergelt kõigile meelde ja saab
igal aastal septembri alguses üheskoos
selle laulu saatel tantsida uude õppeaastasse. Täname Kadrit suurepärase idee
ja Laura Väljaotsa ning laululapsi teostuse eest.
Panen kirja „Kooli jenka“ sõnad, et
saaksite need kõik selgeks õppida.
Kooli jenka

et nad turvaliselt kooliteel näha oleksid.
Lohkva külas toimus koolialguse
pidu viiendat korda ning seetõttu oli
see korraldajatele väikese juubeli tähistamise hõnguga ja laval olid kooliaasta
algust tähistamas kaks suurepärast ja
armastatud esinejat. Inger võlus publikut oma armsa, eheda, siira ja sooja
esinemisega. Kahe suurepärase superstaari vahel näitasid oma legendaarset
show-tantsu oskust Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse show-tantsustuudio
noored. Kontserdi lõpetas Stefan koos
oma bändiga, kes haaras oma sarmiga
kogu publiku ja sulandus rahvasse – ja
seda sõna otseses mõttes. Stefan tuli
lavalt publiku keskele ning esitas oma
loo koos publikuga ja seda lausa mitmel
korral. Stefan oma rõõmsa ja kaasakiskuva loomuga ei jätnud külmaks mitte
kedagi ja võlus kõigi südamed.
Meil on väga hea meel, et koolialgu-

se peo on omaks võtnud lisaks noortele
ka piirkonna eakad külalised, kes nautisid kontserti. Ettevõtlusvaimuga nakatunud Lohkva noored olid teist aastat
väljas oma kohvikuga, kus pakuti külalistele külma jäätist ja värskeid sooje
saiakesi. Loodame, et noortel seda pealehakkamist ja indu jätkuks veel pikalt.
Suur tänu kõigile korraldajatele, esinejatele, külalistele ja abistajatele. Eriline tänu AS Gigale ja AS Palmakole,
kes aitasid suure lavaga, samuti SA
Luunja Varahaldusele abi ja toetuse
eest. Täname Luunja valda, kes aitab
üritust korraldada ja suurepärased artistid lavale tuua.
Korraldustoimkond soovib kõigile
rõõmsameelset ja magusasuist kooliaasta algust!
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts

Pliiats, joonlaud koolikoti sees,
õpik, vihik, 100 asja veel.
Tubli, hea ja osav olen ma,
koolis tahan targaks saada ka.
Tark ja tubli, osav olen ma,
õpin, loen ja asju leiutan.
Teistega koos uurin maailma,
Kõike temast teada tahan ma.
/sõnad: Kadri Sõrmus/
Koolialguse puhul tervitas Luunja vald
vallavanema sõnavõtuga kõiki esmakordselt kooliteed alustanuid kui ka
juba mitmendat korda sellele teele
asunuid. Kõik lapsed said kommipaki
koos üllatusega ja Luunja valla helkuri,

Stefan võlumas publiku südameid. Foto: Kaire Vahejõe

Koolialguse jenkaga õppeaasta avatuks tantsimine. Foto: Aare Anderson
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Luunja vallast on mitu aasta õpetaja nominenti
Uue õppeaasta algul kuulutati
välja Tartumaa aasta õpetaja
2019 laureaadid. Luunja vald
on tugevalt esindatud – 24
laureaadist on neli meie vallast.

Aasta klassiõpetaja
Ave Kalmus, TERA Peedu kool
Merike Näkk, Kambja Põhikool
Anneli Sarnit, Rõngu Keskkool
Aule Sepp, Luunja Keskkool
Annika Tõnurist, Sillaotsa Kool

Maakonna haridustöötajate tänusündmus toimub 9. oktoobril kell 14 Tartu
Ülikooli aulas.

Aasta klassijuhataja
Merike Allik, Elva Gümnaasium
Maarika Arimäe, Võnnu Keskkool
Anne Kasesalu-Roops, Nõo Reaalgümnaasium
Eha Päiviste, Rõngu Keskkool
Siret Soe, Luunja Keskkool

Aasta lasteaiaõpetaja
Elina Karu, Lohkva lasteaed
Kadri Kiisla, Elva lasteaed Murumuna
Külli Muutra, Puhja lasteaed Pääsusilm
Triin Oras, Soinaste lasteaed Laululind
Mari Sults, Ülenurme lasteaed

Aasta põhikooli aineõpetaja
Britt Laats, Ülenurme Gümnaasium
Riin Saadjärv, Puhja Kool
Kaie Tali, Konguta Kool

Tiina Tiideberg, Kambja Põhikool
Mari-Liis Tosmin, TERA Peedu kool
Aasta gümnaasiumiõpetaja
Talis Mölder, Nõo Reaalgümnaasium
Tartumaa aasta tugispetsialist 2019
Riin Tamm, Luunja lasteaed Midrimaa
Tartumaa aasta hariduse sõber 2019
Andres Paasik, Ülenurme Muusikakool
Jane Kenn, Ülenurme Muusikakool
Tartumaa aasta haridustegu 2019
Liikumislabor, Tartu Ülikool
Palju õnne ja edu kõikidele tublidele
õpetajatele!
Kodu Uudised

Luunja kool on pidevas kasvamises
Luunja Keskkooli õpilaste arv on viimastel aastatel pidevalt suurenenud
ning käesoleva õppeaasta alguseks oli
see number juba 441. Seetõttu toimus
2. septembril lausa kaks kooliaasta avaaktust, mis leidsid aset Luunja Kultuurija Vabaajakeskuses.
Esimeste klasside õpilased kogunesid
kell 9.30 kooli oma esimesse klassijuhatajatundi. Sealt liiguti abiturientide
käekõrval läbi kauni roosiaia kultuurimajja, kus neid ootasid juba teise ja
üheteistkümnenda klassi õpilased ning
lapsevanemad, sõbrad ja sugulased.
Kaheteistkümnenda klassi kuueteistkümnele õpilasele oli paras väljakutse
võtta käekõrvale 41 esimesse klassi astujat, kuid klassijuhataja Agne Solba ja

kooli maskoti Pii toetusel said nad sellega edukalt hakkama.
Direktori avakõne järel oligi käes
pidulik hetk, kui värsked koolilapsed
said kätte oma esimese kooliraamatu –
aabitsa. Luunja vallavanem andis igale
lapsele üle valla kingituse – kooli logoga vesti. Uhked ja suured aabitsad said
endale ka õpetajad Ülle Hint-Märtson ja
Marilin Madissoo.
Koos laste arvuga kasvab ka õpetajate arv ning sel õppeaastal on Luunja
kooliellu sisse elamas koguni kümme
uut õpetajat. Esimesed koolinädalad on
mööda saanud ja esimene elevus hakkab
vaibuma. Nüüd on aeg tutvust teha huviringidega ning valida välja, mis huvitab. Koolis toimuvate ringide aegade ja

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

sisuga saab tutvuda kooli kodulehel. Julgelt võib lisainfot küsida ringijuhendajatelt. Paljude ringidega saab liituda veel
septembrikuu jooksul.
Septembris võtab koolipere osa ka
ülemaailmsest prügikoristuspäevast
ning Euroopa spordinädala raames on
ees ootamas tervisepäev ratastega.
Huvijuhina soovin kooliperele, lastevanematele ja tervele kogukonnale koostöörohket ja rõõmuküllast kooliaastat!

Esimeste klasside õpilased liiguvad abiturientide käekõrval läbi kauni roosiaia aktusele. Foto: Omar Saksing 

Heli Erik, huvijuht
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Luunja Keskkooli 1A klass 
Luunja Keskkooli 1B klass. Fotod: Omar Saksing 
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Digicamp 2019: tagasivaade suvele
Kooliaasta lõpul, 09.–15.06.2019, vahetult enne suvevaheaega ja viimase alguses, toimus Luunja Keskkoolis Digicamp
2019 ehk rahvusvaheline noortelaager.
Laagris osalesid õpilased ja õpetajad
Eestist, Lätist, Saksamaalt, Hispaaniast,
Poolast ja Hollandist. Laager toimus
Luunja Keskkooli ERASMUS+ projekti
,,Õpetamis- ja õppimisoskused 21. sajandil“ raames. Laagri eesmärgiks oli
harida noori erinevatel internetiga seotud teemadel, arendada koostööoskusi
rahvusvahelistes rühmades ning eneseväljendust võõrkeeles.
Laagri esimesel päeval saabusid kogu
päeva vältel õpilased koos oma õpetajatega Tartusse, kus meie kooli õpilased
nad lahkelt vastu võtsid ja hotelli puhkama toimetasid.
Teisel päeval läks projektitöö lahti.
Esmalt saime omavahel õpilastega tutvust luua ja sellele aitasid kaasa erinevad
projekti tutvumismängud, kus pidi suhtlema ja üksteiselt küsimusi küsima inglise keeles. Peale väikest tutvumist näitasid Luunja kooli õpilased oma kooli ja
klassiruume. Seejärel tutvustasid iga riigi
õpilased oma kultuuri ja keelt väikse
ettekandega. Lisaks päevastele tegevustele said meie kooli õpilased õhtupooliDigilaagris osalejad. Foto: Margit Laidvee 

kul külalistele Tartu linna näidata.
Järgmise päeva hommikul hakkasid
õpilased asjalikult rühmatööga pihta.
Noored said tutvuda internetiohtudega,
mis kaasnevad erinevate võrgustike
kasutamisel. Lisaks said nad omavahel
arutada, kuidas turvaliselt internetis
toime tulla. Peale internetiohutuse said
õpilased luua QR-koode erinevatest
Luunja vaatamisväärsustest ja siis neid
ka kohapeal vaatamas käia. Pärast projektitööd toimus meeleolukas Tagurpidimaja külastus Tartus.
Kolmandal päeval jätkus Luunja
koolis projektitöö, kus seekord pidid
õpilased arutlema teemal, missuguseid
andmeid võiks avalikustada internetis ja mida mitte. Päev jätkus Kavastus, kus külastasime Emajõe Suursoo
kolmekilomeetrist matkarada. Paljude
külaliste jaoks oli harjumatu nii vahetu
kokkupuude loodusega ning iga putuka
puhul oli kuulda hirmukilkeid.
Neljandal päeval alustasime koolis
videoülesandega. Nimelt pidid õpilased
internetiohutusega seoses filmima ja
hiljem kokku panema õpetliku video.
Lõuna paiku lahkusime grupiga koolist, et minna Ahja jõele kanuumatkale.
Kanuusõit lõppes ühise grillimisega

Valgemetsas. Põlvamaa maaliline loodus
jättis meie külalistele unustamatu mulje.
Eelviimasel laagripäeval lõpetasime
oma videod ja tutvustasime neid teiste
rühmade õpilastele ning õpetajatele.
Hiljem andsid õpilased projekti kohta
tagasisidet. Seejärel sõitsime Tartusse
ja külastasime AHHAA teaduskeskust
ning meie kohtumine lõppes ühise
õhtusöögiga.
Kurbusega pidime tõdema, et meie
laagripäevad möödusid väga kiiresti
ning meie kohtumine oligi läbi saanud.
Kuna saime selle lühikese aja jooksul
lähedasteks, oli külaliste ärasaatmine
raske ning seetõttu loodame, et kohtume
selle seltskonnaga tulevikus veel.
,,21st Century Skills for Teaching
and Learning online“ (2017–2020) ehk
,,Õpetamis- ja õppimisoskused 21. sajandil“ on projekt, mis on saanud toetuse Erasmus+ programmist.
Egle Oolberg
Luunja Keskkooli 11. klassi õpilane
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Luunja Keskkooli näitering teatrilaagris. Foto: Riina Belov

Kirjandus või teater? Kirjandus ja teater!
24.–27. juulini osales Luunja
Keskkooli näitering koosseisus
Romili Eelmäe, Hanna-Liisa Kord,
Rebekka Rekker, Karolin Kangur,
Elise Belov, Hardi Sirendi, Arko
Kasemets, Lauri Kask ja Aron
Belov Põltsamaal kooliteatrite
kirjanduslikus teatriprojektis
„Mängime Eduard Bornhöhe
loomingut“. Teatrilaagri
kulminatsiooniks sai kaks
vabaõhuetendust Põltsamaa
lossihoovis.
Aastal 1996 lavastasid ja mängisid kooliteatrid Vargamäel A. H. Tammsaare
tekste. Ideest inspireerituna sai alguse
kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekt.
Projekti eestvedajaks on läbi aastate olnud Eesti Harrastusteatrite Liit. Selleks,
et noored teatrihuvilised saaksid suvel
kohtuda, teevad näiteringide ja kooliteatrite juhendajad aasta jooksul tööd
kirjanduslike allikatega – otsustatakse,
missuguse kirjaniku loomingule suvel keskendutakse. Iga trupp lavastab
lühikese loo, mis teatrilaagri käigus
professionaalse lavastaja abil üheks
suureks vabaõhulavastuseks seotakse.
Läbi aastate on Eesti erinevates paikades mängitud nii H. C. Anderseni

muinasjutte, F. R. Kreutzwaldi loomingut kui ka vanu legende...
Miks Bornhöhe ja Põltsamaa? Aga
seetõttu, et 17aastane Eduard Bornhöhe
töötas Põltsamaa kihelkonnakoolis abiõpetajana, kus ta kirjutas suurema osa
oma tuntud jutustusest „Tasuja“.
Käesoleval suvel liitus ka Luunja
Keskkooli näitering esmakordselt projektiga ja koostöö oli põnev. Valisime
enda looks Eduard Bornhöhe jutustuse
„Raha narrid“.
Laagripäevad Põltsamaal olid töised ja asjalikud. Kolmekümnekraadises
leitsakus töötasid Põltsamaa lossihoovis
ühise suure etenduse nimel päris paljud
inimesed: näitetrupid erinevatest Eesti
koolidest ja nende juhendajad; helimeistrid, valgustehnikud, rekvisiitorid
ning „tossumeistrid“; fotograaf ja juuksur jt.
Vabaõhuetenduse lavastaja oli noor
multitalent Ingmar Jõela, kes on vaatamata noorele eale juba tuntud koreograaf, lavastaja, näitleja. Õpilastest
näitlejatega sai noor lavastaja kergesti
kontakti. Õppisime õige hetke tabamist,
rääkimist ja vaikimist, üksteise kuulamist, võitlemist ning kannatlikkust.
Koostööd ja tähelepanelikkust.
26. ja 27. juuli õhtul andsime Põltsamaa lossihoovis kaks suurt vabaõhuetendust. Oleme väga tänulikud ka
harrastusteatrite liidule ja Põltsamaa

Kultuurikeskuse juhatajale Keiu Kessile,
kes meil projektiga lahkesti liituda võimaldasid!
LKK näiteringi liikmete meenutused
• Pärast seda, kui tüdrukutele tehti
imekaunid soengud ja selga said kenad 19. sajandi kleidid, tunnistas üks
meie näitlejatest, et ta pole kunagi varem ennast nii naiselikuna tundnud.
• Kõige erilisemaks pidasid trupi liikmed lavavõitluse massistseeni ja aegluubis liikumist; muusikat ja eriefekte.
• Üks osaleja meenutab: „Kõige meeldejäävam tähelepanek teatrilaagrist
oli inimeste lahkus. Kõigi inimeste, nii
oma näitetrupi kui ka teiste näitlejate ja juhendajate lahkus ja üldine
rõõmus hoiak. Lavastaja oli tore ja
oskas lavastada. Põltsamaa, kus see
teatrilaager toimus, oli väga roheline
ja lossihoovis, kus see etendus läbi
viidi, oli kena maastik näitlemiseks
ja pakkus rohkem võimalusi kui tavaline lava. Teatrilaager oli lahe ja väga
meeldejääv sündmus.“
(Kõnealune vabaõhulavastus on salvestatud ja arhiveeritud. Huvi korral võta
ühendust Luunja Keskkooli näiteringi
juhendajaga.)
Riina Belov
Luunja Keskkooli näiteringi juhendaja
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Teguderohke september
Augustikuu möödus kiiresti ja remondi
tähe all. Napilt enne tarkusepäeva saadi
valmis klassiruumide laed, kuid sellega
ei ole veel remont lõppenud. Tegevust
jagub töömehel veel pikaks ajaks.
Septembrikuu kõige tähtsam päev oli
ikkagi 1. september. Kavastu AlgkoolLasteaias alustas õpinguid kaks särasilmset ja naerusuist tüdrukut – Laura ja
Getter. Head kooliteed teile mõlemale ja
rõõmsat alanud kooliaastat!
Käesoleval õppeaastal õpib meie
koolimajas viis õpilast. Kuigi õpilasi on
vähe, jagub tegevust kõigile. Õpilased
on koos õpetajatega jõudnud juba käia
Ilmatsalus matkal ning tähistanud koos
vanavanematega vanavanemate päeva.
Vanavanemate päeval said lapsed valmistada popkornimasinaga popkorni,
mängida filmide BINGO-t ning vaadata
filmi “Vanaema õunapuu otsas”.
Lasteaias alustas tööd lasteaiaõpetaja
Kristi. Kristi on varasemalt töötanud Soome lasteaedades. Seni oli ta väikese lapsega kodus. Lastele Kristi meeldib ning ta
on väga koostööaldis. Soovime edu!
Kavastu Algkool-Lasteaed

Meie pisike koolipere 1. septembril

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

... ja samuti rõõmus lasteaiapere. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed

Nr 9 (272) September 2019

HARIDUSELU

13

Luunja lasteaia Midrimaa Pargirühm

Luunja lasteaed Midrimaa avas rühma uutes ruumides
Kõik, kõik on uus septembrikuus! Sel aastal kõnetab Olivia Saare luuletus Luunja
lasteaeda Midrimaa väga eriliselt: avasime rühma endistes noortekeskuse
ruumides Jõesadama tn 2. (Teadmiseks
lugejale, et koolimajas olevad koolieelikute rühmaruumid andsime tagasi
kooli kasutusse.) Uute ruumide otsimine
ja renoveerimine oli Luunja kogukonna
suhtes suurepärane otsus. Ühe rühma
ärakaotamine oleks lapsehoiu otsingule
või järjekorda ootusele jätnud 16 sõimeealist.
Rühm on saanud uuenduse: seinadlaed värvitud, soojus- ja valgustus-

süsteem uuendatud ning väikeste laste
tervisest ja turvalisusest lähtuvad ehitused tehtud. On veel nüansse, mis
on lahendamisel, et uues ruumis, just
õueruumis üheselt mõista liiklus- ja
turvalisuse korraldust. Suur aitäh töötegijatele ja vallavalitsusele! Luunjas oli
ehitamisel palju objekte (lasteaed, kool,
raamatukogu, noortekeskus) ning töötegijad pingutasid väga, et kõik osapooled
rahule jääksid.
Seoses omaealiste laste ümberpaigutamisega rühmades, saime juurde
11 kohta aiarühmades. Lasteaias on 129
last ja kolm vaba kohta 3–5-aastastele

Luunja lasteaed Midrimaa Pargirühma õueala. Fotod: Luunja lasteaed Midrimaa.

lastele. Laste kohanemiseks uues, omaealiste rühmas oleme esimesel nädalal
alustanud ühiste mängupäevadega
õuealal ning tervisenädalaga. Sel õppeaastalgi on olulised oskuslik suhtlemine, loovusel ja koostööl põhinev õpe,
Luunja kultuuriruumis orienteerumine
ning keskkonnast hoolimine.
Septembrikuu on tähtis kuu! Põnevat, paindlikku lasteaia-aasta algust!
Uuve Jakimainen
Luunja lasteaia Midrimaa direktor
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Kunstnik sügis on haaranud pintsli
Taas kord on kunstnik Sügis haaranud
pintsli ja alustanud oma suurt maalritööd. Tasapisi muutub loodus enneolematult kauniks ja värvikirevaks. Taas
kord on alustanud oma õppeaastat ka
Lohkva lasteaed – sedapuhku kümnendat õppeaastat.
On oodata, et meie aasta tuleb sama
kirev nagu looduse sügismaal. Meid on
ootamas ees mitmed põnevad projektid:
digioskuste ja robootikaga seotud projektid HITSA rahastusel, KIKi loodusteemalised projektid ja kaks ERASMUS+
õpirändega seotud projekti. Et kõik planeeritu õnnestuks, oleme valinud selle
õppeaasta motoks „Koos on kergem“,
mille sisuks on koostöö väärtustamine
kõigil tasanditel. Et koostöö oleks sujuv
ja tõhus, oleme liitunud alates 2019. a
kevadest Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt koordineeritud programmiga
„Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“, mille lasteaiapoolset meeskonda
veab meie logopeed Ülle Viltrop.

Meie sünnipäevatort 2019. Foto: Anneli Mõtsmees

Lisaks edukatele projektitaotlustele
on meil toredaid uudiseid veel. Meie
õpetaja Elina Karu on Tartumaa aasta
lasteaiaõpetaja nominent.
01.09.2019 sai Lohkva lasteaed
9-aastaseks.

Toredat ja värvikirevat alanud õppeaastat kõigile meie valla väikestele ja
suurtele!
Tea Pendla
Lohkva lasteaia direktor
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Loovustoast
Lohkva Loovustuba alustab sel septembril oma neljandat hooaega. Mul on hea meel, et meie valla lastel on võimalus valida
erinevate huvitegevuste seast omale kõige sobivam. Lohkva
Loovustuba asub Lohkva raamatukogu teisel korrusel ja individuaalse lähenemise toel saavad seal erinevad taaskasutusmaterjalid laste käe all uue teo ja näo. Loovustoas võivad liblikad kanda saapaid ja elevant võib olla roosa, kui laps soovib
end sel viisil väljendada.
Loovustoa kolmas hooaeg möödus kiirelt ja tegusalt.
Käisime huvitavatel väljasõitudel ja tegelustubegi oli eriilmelisi. Suvel toimunud loovustoa nutivaba laager Kebeli talus
oli hea väljakutse nii lastele kui ka kasvatajatele. Aeg möödus
linnutiivul erinevate matkade, mängude ja loovtegevustega.
Need kolm päeva andsid lastele võimaluse ennast mitut moodi
proovile panna: ööbisime telkides ja süüa tegime lõkkel, sõitsime kanuudega, matkasime jõepõhja mööda, meisterdasime
ja ujusime. Kebeli talu maastikumäng andis lastele võimaluse
näidata kiirust ja nutikust. Talu peremehe sõnul olid lapsed
väga taibukad. Olen väga tänulik lastevanematele usalduse
eest. Neljanda hooaja lõpus on samuti plaanis teha nutivaba
laager, ent seekord juba pikemalt.
12. septembrist alustab Lohkva Loovustuba uute loovtundidega teisipäeviti kell 17.00–18.00 ja neljapäeviti 16.00–
18.00. Oodatud on erinevas vanuses lapsed. Oma soovist anna
teada meilitsi lohkvaloovutuba@gmail.com või helistades
5690 6898.
Gärry Käsi
Lohkva Loovustoa juhendaja

Luunja lastelaager
Luunja lastelaagri teine vahetus toimus tavapärasest erinevas kohas – Emajõe Suursoo külastuskeskuses. Ümbritsev
loodus andis hea võimaluse lastel palju õues viibida. Laagris
sai palju meisterdada, joonistada ja mängida, käia matkal ja
paadiga Emajõel. Reedesel väljasõidul käidi Tartu seikluspargis ning batuudikeskuses.

Fotod: Gärry Käsi

IGAL TEISIPÄEVAL JA
NELJAPÄEVAL
4. HOOAEGA
17.00–18.00

7 a–12 a

16.00–17.00

7 a–8 a

17.00–18.00

9 a–15 a
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Rahvatants – kas tõesti midagi mulle?
Eestlaste üheks suureks traditsiooniks
on laulu- ja tantsupidu. Suurim neist
leiab aset iga viie aasta tagant, samas on
ka väiksemaid pidusid ning rahvatantsurühmad esinevad paljudel erinevatel
üritustel. Esimene tantsupidu toimus
1934. aastal, kus osales 1500 tantsijat.
Üldtantsupidu toimus sel suvel 20. korda. Paaril viimasel tantsupeol on osalenud juba üle kümne tuhande tantsija. See
on eestlaste uhkuseks ning alati koht, kus
on suur ühtekuuluvus- ja rahvustunne.
Välistudengid, kellel on olnud õnne peol
osaleda, on sellest alati suures vaimustuses. Üks välistudengist sõber ütles:
„See oli lihtsalt nii võimas! Ma tõesti
tundsin rahvuse ühtehoidmist ning ka
minul tekkis sel hetkel tunne, et tunnen
ennast eestlasena! See on võimas tunne!“
Laulu- ja tantsupeost on osa saanud
suurem osa eestlasi – kes on nautinud
pidu pealtvaatajana, kes osalenud laulukaare all või tantsustaadionil. Sel aastal
toimunud tantsu- ja laulupidu “Minu
arm” läheb ajalukku erakordse suursündmusena, kuhu tuli nii palju rahvast,
et kõik soovijad ei mahtunudki ära. Seega on suur tõenäosus, et ka Sina tead,
mis tundest ma räägin.
Kui mina Luunja Keskkoolis õppisin,
oli ka koolis rahvatantsurühm. Ilmselt
päris paljud koolikaaslased on osalenud
kasvõi mõnes proovis. Jõudsime esineda palju ning käia mitmetel pidudel ja
muidugi ka suurel laulu- ja tantsupeol.
Esineda on alati tore, kuid see oli veel
erilisem tunne. See rahvamass, need inimesed, see tunne!
Mul on juba mõnda aega olnud soov
hakata taas rahvatantsuga tegelema ning
mõtlesin uurida, mis võimalused selleks
koduvallas on.
Praegu on Luunjas tegutsemas kaks
rahvatantsurühma. Klopandi on naisrahvatantsurühm ning Trambali on
segarahvatantsurühm. Klopandi on
pikaajalise traditsiooniga ning mäletan,
et nad olid tegevad juba siis, kui mina
algklassides rahvatantsuga kokku hakkasin puutuma. Kui oled huvitatud naisrühmas tantsimisest, siis Klopandi ootab
enda ridadesse endisi ja uusi tantsijaid
(vt täpsemalt Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehelt luunjakultuur.ee/
huviringid).
Küll aga püüab minu tähelepanu

Trambali just tänu sellele, et tegemist on
segarühmaga. Uurisin lähemalt nende
tegemistest perekond Kiiveri käest, kes
on Trambalis tantsinud algusest peale.
Miks on rahvatants teile oluline?
Rahvatants ei ole niisama muusikarütmis tammumine, vaid mitmekülgselt arendav treening. Treeningutel
osalemine arendab tantsijas nii jõudu,
painduvust kui ka koordinatsiooni, millele lisandub hea rüht. Aga lisaks kehalistele omadustele arendab rahvatants
ka mälu, paaris- ning meeskonnatöö
oskust, samuti distsipliini. Rahvatants
on põnev ja arenev Eesti kultuuri osa,
mida on huvitav vaadata ning millega
on lust tegeleda.
Kogenud tantsujuhid on öelnud, et
toimiv tantsurühm seisab kolmel sambal: mitmekülgne treening, esinduslikud
väljakutset pakkuvad esinemised ja lahedad ühised üritused.
Milliseid tantse tantsite ja kus olete
esinemas käinud?
Tunneme rõõmu ühisest tantsust, peame lugu traditsioonidest ning soovime
Eesti rahvatantsu – nii klassikalist kui ka
kaasaegsemat – pealtvaatajatega jagada.
Trambali repertuaaris on rahvatantsu
kullafondi kuuluvad vanemad ja uuemad Eesti autorite tantsud, samuti vanad
pärimus- ja seltskonnatantsud.
Oleme tantsinud nii Tartumaa kui
Kagu-Eesti tantsu- ja laulupidudel, aga
ka suurel vabariiklikul peol. Samuti oleme käinud folkloorifestivalidel Ungaris
ja Tšehhis. Suviti on võimalus käia
rahvusvahelistel festivalidel ja mõtetes on ka järgmisel aastal jõuda mõnele
välisfestivalile ja kindlasti Tartumaa tantsupeole.
Iseloomustage veidi oma trenne.
Vahel on väga lõbus, vahel peame leppima juhendaja karmi sõnaga. Ettevalmistused, proovid, ikka ja jälle kordamised
ja otsast alustamised. Vahel tõsisemad ja
keerulisemad, vahel lõbusamad ja lihtsamad, aga ikka meeskonnana – see seob
meid Trambalis.
Kes teil tantsivad, kes juhendab?
Alustasime seitsme paariga, eri aastatel on tantsinud kokku 13 paari. Meie

seas on nii väikeste lastega noori kui ka
juba vanavanemaid. Sel aastal ootame
oma rühma uusi tantsijaid. Varasem
tantsukogemus pole oluline, oluline on
soov tantsida. Seega, kel mõte liikumas,
siis olete väga oodatud ja nagu ikka on
meestest alati suurem põud.
Esimesed viis aastat tantsisime
Anneli Villenthali käe all. Viimased aastad oli juhendajaks Kerli Kasar. Sel hooajal alustame Kelli Kärsna juhendamisel.
Teil on oma rahvariided. Mis piirkonna riided need on?
Tantsime Tartu-Maarja kihelkonna riietes. Muide, seeliku triibustik on pärit
just Luunja vallast. Trambali rahvariiete
valmimise eest oleme tänulikud Luunja
vallavalitsusele, kohaliku omaalgatuse
programmile ja Kultuurkapitalile, kes
on mitmete aastate jooksul rahastanud
meie riiete valmimiseks kirjutatud projekte, ja muidugi oma tantsijatele, kes on
aidanud riideid teha.
Kust tuli nimi Trambali?
Trambali tähendab Lõuna-Eesti murdes
„tantsu lööma“ ehk siis trambalit lööma. See nimi tundus just meie rühmale
sobivana, kui me kaheksa hooaega tagasi
alustasime.
Mida olete ühiselt teinud peale tantsimise?
Lisaks tantsimisele seob meid sõprus
ning sportlikud ja meelelahutuslikud
ühistegevused koos peredega. Oleme
ka muidu sportlikud. Ühiselt oleme
ette võtnud rattamatku, tõukekelkudega
sõitnud, parvetanud ja muudki põnevat
teinud. Trambali on osalenud mitmel
aastal Tartu suusateatemaratonil ja juba
viis aastat oleme korraldanud Luunja
triatloni.
Kuidas teiega ühendust saab, kui huvi
tekkis?
Meid leiab kolmapäeviti kell 18 Luunja
kultuurimaja saalist trennist ja meile
saab kirjutada luunja.trambali@gmail.
com või helistada 529 1171 (Sille
Kerner), meid leiab ka Facebookist
Rahvatantsurühm Trambali.
Tule vaata, proovi ja siis otsusta!
Mõtiskles ja küsitles Kadi Kerner
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Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse huviringid 2019/2020. hooajal
Luunja laulukoor Jõeõed
Koor ootab oma ridadesse nii endiseid
kui uusi lauljaid. Koori eesmärgiks on
laulda südamest kuulajate südamesse.
Laulmine toimub esmaspäeviti kell
18.00–19.45 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Dirigent Anne Kasesalu-Roops, tel 569 19311

Naisrahvatantsurühm Klopandi
Pikaajalise traditsiooniga naisrahvatantsurühm ootab oma ridades jätkama
nii endisi kui uusi tantsijaid. Tantsutreeningud toimuvad Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse saalis teisipäeviti kell
18.15–19.45. Tantsuõpetaja Kerli Kasar,
tel 534 72250

Segarahvatantsurühm Trambali
Mõnus seltskond Trambali ootab oma
seltskonda uusi tantsupaare. Rühm
käib harjutamas Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse saalis kolmapäeviti kell
18.00–19.30. Tantsuõpetaja Kelli Kärsna,
tel 506 0711

Luunja Aidateater
Näitemänguhuvilised saavad kokku
esmaspäeviti 19.45 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses. Juhendaja Iiri Saar, tel
522 2506

Seltskonnatants
Kursusel saate selgeks seltskonnatantsude (valss, fokstrott, tango, rumba jt.)
põhisammud, erinevad tantsukombinatsioonid, õige tantsuhoiu, tunnetuse ja
tasakaalu, partneriga arvestamise, kauni
liikumise muusikasse. Seltskonnatants
sobib igas eas inimestele, kes soovivad
nautida liikumist, muusikat ja lähedust
koos partneriga. Algkursusel pole eelnev
tantsukogemus vajalik. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kl. 19.30–21.00 Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis.
Tantsuõpetaja Eva Kouhia, tel 511 4081

Line-tantsu ring
Tantsuõpetaja Jaan Kotter ootab oma
line-tantsutundi endisi ja uusi tantsuhuvilisi. Tunnid algavad alates oktoobrist
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis teisipäeviti 19.45–21.15.
Tantsuõpetaja Jaan Kotter, tel 534 91901

Toomas Ojasaare lauluklubi
toimub iga kuu teisel pühapäeval algusega 15.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Lauluklubi eesmärk on tuua
inimesed laulu juurde ja koos tuju heaks
laulda. Juhendaja Toomas Ojasaar, tel
563 02614

Kogupere käsitööring
on mõeldud peredele, kes soovivad koos
meisterdada. Koos õpitakse tegema
lihtsate vahenditega kodukaunistustaieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid
jne. Ring toimub igal teisipäeval kell
18.30–19.30 Puiestee tn. 2 II korruse
käsitöötoas. Juhendaja Helgi Kiik, tel
556 51688

Kogukonnaring
„Emmede hommik“
Oodatud on kõik kodused väikelapsed koos emadega. Ringitegevus
algab oktoobrist Luunja Kultuuri-ja
Vabaajakeskuse saalis (kuni noortekeskuse ruumide valmimiseni). Jälgige
reklaami!

Kogukonnaring
„Koduste eakate hommik“
Oodatud on valla eakamad elanikud.
Ringitegevus algab oktoobrist Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis (kuni
raamatukogu ruumide valmimiseni).
Jälgige reklaami!

Show-tants
Tantsutrenn 7.–8. klassi noortele eesmärgiga nautida liikumist, muusikat, arendatakse rütmitunnet, lavalist
liikumist ja esinemisjulgust. Trennid
toimuvad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Huvilistel palun võtta
ühendust treener Jana Elkeniga, tel
559 48133.

Luunja Aidateatri
laste- ja noortestuudio Aidake(!)
Truppi on oodatud julged ja hakkajad
lapsed ja noored 5. kuni 9. klassini. Ring
toimub pühapäeviti kell 12.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis.
Juhendaja Iiri Saar, tel 522 2506

Kitarriõpe
Saab õppida nii akustilist kui elektrikitarri, tunnid toimuvad gruppides
või individuaalselt vastavalt õpilaste
tasemele. Oodatud on noored alates
10. a. Kitarri saab õppida kolmapäeviti
kultuuri- ja vabaajakeskuses. Esimene kohtumine toimub 18.09. Õpetaja
Toomas Pihlau on kohal 15.00–19.00.
Uutel huvilistel palume esimesel korral
tulla koos vanemaga. Toomas Pihlau, tel
528 5965

Basskitarri õpe
Esimene kohtumine toimub 17.09 kell
15.00 kultuuri- ja vabaajakeskuses,
edaspidi toimuvad tunnid kokkuleppel.
Juhendaja Hanna-Roosi Karro, tel
564 89138

Trummiõpe
Esimene kohtumine toimub 16.09 kell
15.00 kultuuri- ja vabaajakeskuses,
edaspidi toimuvad tunnid esmaspäeviti,
alguskellaaeg lepitakse õpetajaga kokku
kohapeal. Juhendaja Rain-Eric Selli, tel
534 00507

Bändiring
alustab II poolaastast (ruumide valmimisel). Info 530 93670

Noorte enesekaitse treening
Treeningud toimuvad pühapäeviti
algusega 11.00 keskkooli võimlas. Treener Meelis Sõukand. Esimene treeningtund toimub 22.09.2019. Tel 5309 3670

Matka- ja seiklusringi
tegevus algab oktoobrist. Jälgige reklaami!

Võrkpall
Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.30–
19.00 Luunja Keskkooli võimlas. Treener
Aadu Raav, tel 515 2776

Jooga Luunja Keskkooli
maadlussaalis
Alates 16. septembrist esmaspäeviti kell
18.00–19.00. Treener Kalev Kikas, tel
509 4342
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Jooga Lohkva
kogukonnakeskuses Varakas
Treeningud algavad alates oktoobrist.
Jälgige reklaami! Treener Margit Peegel,
tel 559 87863

Aeroobika
Alates oktoobrist, teisipäeviti kell
17.30–19.00. Treener Renna Nõgel, tel
555 03598

HUVIRINGID / TEATED

Tervisevõimlemine

Korvpall

Kolmapäeviti kell 18.00–19.00. Treener
Elina Villem, tel 568 58466

Naiste jõusaali treening

Sulgpall kogu perele
Kolmapäeviti kell 19.00–20.30. Treener
Eva Arumets, tel 534 70803

Euroopa spordinädal 2019
28.09 Luunja matkamäng „Maale elama! 2019“ 11.00

Start Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse juurest
Info 501 3555
29.09 Luunja 2. Titeralli 11.00

Start Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse juurest
Info 501 3555

Kolmapäeviti korvpalli vabakasutusaeg
kell 20.30–22.00.

Vabakasutusaeg peredele

Teisipäeviti kell 17.30–18.30. Treener
Peep Kihlevelt, tel 523 6699
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Reedeti kell 17.30–20.30 vabakasutusaeg
valla peredele.
Luunja keskkooli spordikompleksi JÕUSAAL on avatud E, K kell 17.30–22.00,
T, N kell 18.30–22.00 ja R 17.30–20.00.

Uudiseid Kapteni Keldrist
Hea vallarahvas ja külalised kaugemalt!
Kapteni Keldri meeskonnal
on mõned vahvad ja põnevad teated.
Alates 16. septembrist pakume päevapraade ajavahemikus
12.00–15.00 ning oleme avatud kogu nädala.
Samuti ootame teid maitsma peatselt uuenevaid roogi maja
menüüst ja vaheldusrikkaid pagar-kondiitri üllatusi.
Teid kostitab uus auhinnatud peakokk Laur
nii üllatavate uudisroogade kui ka vanade lemmikutega.

OKTOOBER
04.10 Animatsioon täiskasvanutele (K12) „Vanamehe
film“ 18.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 5/4 eurot
12.10 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Tasuta

NÄITUSED
Galeriis Meie Aja Kangelane on välja pandud Rasmus
Linde heategevuslik maalinäitus „Minu mäed“.
Vallamajas on avatud Tiina Ubari ja Ekke Peeter Sauteri
maalinäitus „Lemmik“.

Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi!

Sügiskuudel oleme avatud
E–N 12–20, R–L 12–21, P 12–18
Ürituste ja erisoovide puhul vastavalt kokkuleppele.

Kohtumiseni Kapteni Keldris,
uute maitseelamuste lainetel!
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
ALLAN ALTBERG

09.08.2019

MARGUS PETERSON

14.08.2019

KARL UNT

21.08.2019

GRIT KUSLAP

03.09.2019

KUIVAD LÕHUTUD KÜTTEPUUD
koos transpordiga. Erinevad pikkused.
Telefon 505 1010

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!

KORSTNAD,
AHJUD, TRUUBID,
PLIIDID KORDA!

Killustik,
kruus,
liiv ja
muld veoga.
Tel 527 1324

Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti väljastamine.

Kopp-laaduri tööd.
Tel 5817 2269
Kaeve-, planeerimis ja
laadimistööd,
septikute paigaldus,
ehitusplatside koristus.
Tel 5566 3503

Korstnapühkijal
vajadusel oma redel kaasas.

Tel. 51916605

Käes on aeg kutsuda
KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise akti.
Kohalesõit
Luunja vallas TASUTA!

Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!!
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

Kontakt 53 301 841
www.korstnapuhastus.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

