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Tagasi tavapärasesse ellu
Eriolukord on lõppenud, kuid teatud piirangud jätkuvad ning
oleme pingutamas normaalsesse ellu naasmise ja kriisi mõjude
leevendamise nimel.
Tänan ja tunnustan veelkord kõiki valla
elanikke ja töötajaid, kes viimastel nädalatel ja kuudel on vapralt tegutsenud ja
vastu pidanud. Täna võib öelda, et Eesti
on saanud hakkama väljakutse esimese
osaga. Viiruse kontrolli alla saamisele
järgneb nüüd teine osa, mis hõlmab eriolukorrast väljumist, samuti majanduslike mõjudega toimetulekut.
Riigi ja kohalikul tasandil on tänaseks tehtud rida otsuseid erakorraliste
meetmete leevendamise osas. Kuid teatud piirangutega tuleb jätkata nädalaid,
kohati kuid.
Rakendatud meetmed on olnud tulemuslikud. Seetõttu saame täna lubada
vabamat elu kui viimastel nädalatel. Kuid
tuleb veel pingutada, nüüd keskendume
majanduslike mõjude leevendamisele ja
tavapärase elurütmi taastamisele. Varem
pole me midagi sellist kogenud, seega tuleb taas katsetada, olla püüdik ja
nutikas. Usun meie inimestesse ja olen
veendunud, et teeme oma parima kriisi
seljatamiseks.

Kriisi kestel on kõikide valla asutuste töö toiminud vastavalt nõuetele ja
võimalustele. Täna on lasteaiad, mänguväljakud, raamatukogud, kultuurikeskus
ja vallamaja taas avatud. Vahepeal pole
istutud käed rüpes, vastupidi. Nii suurel hulgal uusi projektiideid pole ammu
töölaual olnud. Eesmärk on käesoleva finantsperioodi toetusvõimalused maksimaalselt ära kasutada, et luua uusi võimalusi läbi investeeringute. Loodame
väga, et need õnnestuvad ning vald suudab toetusmeetmete abiga plaanid ellu
viia ning seeläbi elukvaliteeti parandada
vaatamata kriisile.
Esimesed positiivsed otsused on juba
tulnud, need projektid paneme koheselt
töösse.
Loomulikult on täna kõikjal päevakorral küsimus, kuivõrd tuleb edaspidi
rihma pingutada, ära jätta või edasi lükata
varem kavandatut. Täna pole kindlat vastust, pilt majanduses toimuvast alles hakkab kujunema. Mõjud ei jää tulemata,
küsimus on nendega hakkamasaamises.

Esialgu on riik tulnud omavalitsustele appi täiendavate ressurssidega,
et kriisi mõjusid pehmendada. See on
igati asjakohane, sest maksulaekumiste
esimesed tagasilöögid on aprillis juba
jõudnud omavalitsuste rahakotti. Luunja
vald on pea ainus, kelle aprillikuu tulumaksu laekumine pole võrreldes mullusega miinuses. Mõnelgi omavalitsusel on
langus 10% või enamgi. See võib paljude jaoks tuua kaasa eelarvekärped juba
lähikuudel. Kui langus ei kujune väga
sügavaks ning ei kesta pikka aega, siis
peab Luunja vald vastu, ilma et peaksime oma teenuste osas muudatusi tegema. Lähikuudel näeme, kui tugevasti
meie puhvrid toimivad ja võimaldavad
hoida senist taset.
Kindlasti püüame teha kõik selleks,
et mitte üksnes kriisi tagajärgedega tegeleda, vaid valla arengu müüri tugevdamiseks üha uusi kive laduda. Iga kriis
möödub lõpuks, homme on taas päev ja
peame püüdlema visalt edasi.
Soovin kõikidele jaksu ja tarkust tegutsemiseks!
Siit läheme kindla sammuga edasi!
Aare Anderson, vallavanem
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Vallavalitsuses aprillikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Aliise tee 4 Veibri külas, Mäe tee
1 Kakumetsa külas, Hobunurme tee 12 ja 14 Põvvatu külas,
Saaga tee 25 Kikaste külas, Edu tee 2 Veibri külas, Ridaküla
tee 5 Lohkva külas;
– kaugküttetorustiku rajamiseks lasteaiale Pajula tee 2;
– päikesepargi rajamiseks Pilka maaüksusele Pilka külas.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Hobunurme tee 23, 29 ja 31 Põvvatu külas;
– Padila teele Rõõmu külas;
– kontorihoonele Kollu tee 7 Lohkva külas.
Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused, millega Luunja vallavalitsus nõustus detailplaneeringut koostamata Põlluääre krundi
juurdepääsutee maa-ala laiendusega, Vambola kinnistu
hoonestusala vähendamisega ja sellest tuleneva krundijaotuse
muutmisega.
Tunnistati kehtetuks Luunja vallavalitsuse 6.07.2016. a
korralduse 211 alusel väljastatud ehitusluba nr 1612271/09179
ridaelamu püstitamiseks Edu tee 2.
Korraldatud jäätmeveost vabastati üks jäätmetekke koht
Kabina külas.
Sätestati koroonaviiruse tõkestamise meetmed Luunja vallas.
Volitati Luunja vallavalitsuse haridusnõunikku Kadri Sõrmust
sõlmima vallavalitsuse nimel lapsehoiuteenuse pakkujate ja
lapsevanematega lapsehoiuteenuse toetuse maksmise lepinguid.
Hüvitati teenust osutanud firmale omasteta isiku matusekulud.

planeeringu menetlus ja tunnistati kehtetuks Luunja vallavalitsuse 1.08.2013. a korraldus;
– liikluspiirang Luunja valla kohalikel teedel, mis oli kehtestatud seoses teede kevadise lagunemisega.
Kuulutati välja:
– lihthange Luunja noortekeskuse rekonstrueerimise projekti
koostaja leidmiseks, määrati hanke ettevalmistamiseks ja
pakkumiste hindamiseks neljaliikmeline komisjon;
– riigihange Pajula tee 2 ehitatava lasteaia juurdepääsu-,
sõidu-, kõnnitee, parkla ning sadeveetorustiku ehitustööde
tegija leidmiseks.
Nõustuti:
– Kabina külas asuvate Mooni ja Kellukese katastriüksuste
piiride muutmisel maaüksuste reaalosade lähiaadressi
(Mooni, Kellukese vkt 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39) sihtotstarbe määramisega;
– Pilka külas Pilka katastriüksuse jagamisega ning määrati
tekkivate reaalosade koha-aadress (Pilka ning Möllatsi
päikesepaneel) ja sihtotstarve.
Reservfondist eraldati 603 eurot
Kavastu Algkool-Lasteaia
valvesüsteemi väljavahetamiseks.
Kinnitati 2020. aasta hankeplaan.
Sotsiaaltoetusi anti 29 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi
18
– muid toetusi
4
– sünnitoetusi
7
Hooldajatoetuste saajate nimekirjast kustutati üks isik.

Lõpetati:
– Veibri külas Edu tee 2, 4, 6, 8 ja Edu tee kruntide detail-

Aime Koor, vallasekretär

Suve lõpuks on Luunja vallas tänavavalgustus uuendatud
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna
„Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide
elluviimiseks esitas Luunja Varahalduse Sihtasutus 2018. aasta lõpus taotluse Luunja valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks kokku summas
480 000 eurot.
28. jaanuaril 2019 otsustas Keskkonna Investeeringute Keskus eraldada
toetuse ja kohe eraldati projekti toetuseks 297 600 eurot.
Kokku vahetatakse välja 421 energiakulukat valgustit LED-valgustite

vastu. Eesmärgiks on vähendada tänava- las (v.a kergliiklustee) ja Lohkva külas
valgustuse energiatarbimist kokku Ridaküla teel.
143,52 MWh ja seeläbi vähendada keskkonda paisatavat arvestuslikku süsi- Tööd peaksid olema tehtud septembriks.
happegaasi kogust 156,44 tCO2.
Projekteerimis- ja ehitustöid teostab
Luunja Varahalduse Sihtasutus
ELTAM OÜ, omanikujärelevalvet OÜ
Tarindiprof ja BelBack OÜ.
Tänavavalgustust rekonstrueeritakse:
Lohkva külas Salu teel, Veibri külas
Aasavälja teel, Lillevälja teel, Veibri teel
ja Aliise teel ning Kabina külas Kellukese
väikekohas vahetatakse välja valgustid ja
rekonstrueeritakse elektrikilbid.
Täiesti uus tänavavalgustus rajatakse:
Luunja alevikus, Pilka külas, Kavastu kü-

Eesti
tuleviku heaks

Euroopa Liit
Ühtekuuluvusfond
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Veelgi enam eraisikuid saab KIKist toetust vee- ja
kanalisatsioonitaristu rajamiseks
Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute
Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti
paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka
need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb
taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikele.

Kes saab toetust taotleda?
− Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt
kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist.
− Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla
juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
− Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks
või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust
küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning
kus on teada, et seda lähema viie aasta jooksul ei rajata.

Kui suur on toetus?
− Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
− Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg
ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud), jaanuar 2023.
Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest praeguseks on
eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
− Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi
kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata
KIKi e-posti (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a,
VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust
täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt
ette helistada telefonil 627 4171.
− Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad
liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
− Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele
lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta viie aasta perspektiivis.
− Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse
abil.
− Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul

pärast positiivse otsuse saamist.
Milleks toetust ei anta?
− Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks.
− Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega
ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
− Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
− Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja
kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti
rajamiseks.

− Kust leiab lisainfot?
− Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt siit.
− Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer
(kadri.haamer@kik.ee, 627 4183).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Vanamõisa silla sulgemine
Maanteeamet ja AS TREF Nord on sõlminud riigitee 22251
Põvvatu – Luunja km 1,966 asuva Vanamõisa silla nr 577
ümberehituse lepingu.
Projekti eesmärk on tõsta silla kandevõime vastavaks hetkel kehtivatele liikluskoormustele, parendada sõidumugavust
ja tagada liiklusohutus sillal.
Silla ümbruses alustatakse ettevalmistustöödega mais ja
ehitustöödega juunis. Sild suletakse maksimaalselt kolmeks

kuuks ja kogu ehitustööde pikkus on neli kuud. Kergliiklusteed silla sulgemine ei puuduta ja kergliiklusteed saab kasutada kogu ehitustööde perioodil.
Liikluskorralduse muudatuste kohta lisatakse täiendav info enne töödega alustamist tööde asukohas. Ajutise
liikluskorralduse skeemid avaldatakse Luunja valla kodulehel
www.luunja.ee.
Maanteeamet
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Veski noortelaager
Käesoleva aasta suvel on Luunja valla paljulapseliste ja vähekindlustatud perede 8–15aastastel lastel järjekordselt võimalik
kasutada soodustuusikuid.
Avaldusi Veski noortelaagrisse ajavahemikul 10.08.–
15.08.2020 ootame soovijatelt hiljemalt 10. juuliks 2020 meiliaadressil luunjavv@luunja.ee.
Võib juhtuda, et laager jääb siiski ära. Laagri ärajäämisest
teavitame peresid kohe.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
tel 741 7101

Teatis
Luunja Vallavalitsus on otsustanud, et ei pikenda kohapealseid piiranguid ning alates 16.05 jätkavad tavapärast tööd
meie raamatukogud, kultuuri- ja vabaajakeskus ning avatakse
mängu- ja spordiväljakud.
Samuti on avatud taas kodanike vastuvõtuks vallamaja.
Lasteaiad võtavad taas vastu lapsi, kuid järgitakse asutusesiseselt kokku lepitud reegleid, millest teavitatakse lapsevanemaid.
Koolide osas kehtib eraldi regulatsioon kuni õppeaasta
lõpuni.
Kehtima jäävad riigi poolt kehtestatud piirangud (massiürituste jm osas), samuti tuleb järgida ettevaatusabinõusid.
Luunja Vallavalitsus
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Huvitegevuse toetus vähekindlustatud
perede lastele ja noortele –
kevadiste taotluste esitamine
Selleks, et muuta huvitegevus 7–26-aastastele lastele ja
noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi, saavad Luunja valla vähekindlustatud pered laste huviringis osalemiseks või huviringis vajalike vahendite ostmiseks taotleda toetust.
Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal, noorel või
huviringi juhendajal esitada valla kodulehe kaudu avaldus
ning vajalikud lisad. Ühe taotlusega saab esitada mitme
kuu kulutused. Kevadpoolaasta taotlused palume esitada
1. juuniks, et saaksime väljamaksed teha juunikuus, sügispoolaasta taotlused palume esitada 15. detsembriks, et
saaksime väljamaksed teha enne aasta lõppu.

Kabina karjäär müüb
Sõelutud muld

9.60 €/tonn

Liiv

2.40 €/tonn

Looduslik kruus

4.80 €/tonn

Kruusa sõelmed (fr. 0-8mm)

8.40 €/tonn

Veeriskivi (erineva läbimõõduga)

14.40 €/tonn

Hinnad käibemaksuga laadituna veokile.
Vajadusel aitame transpordi leidmisel.
NB! Müük ja laadimine eelneval kokkuleppel
Tel. 56880441, varahaldus@luunja.ee

LUUNJA JÕESADAM

KAIKOHTADE
BRONEERIMINE
navigatsiooniperioodiks
01.05–31.10.2020

Info https://luunja.ee/luunja-joesadam
e-post sadam@luunja.ee
Tel +372 516 6213

Kavastu parveliiklus on ajutiselt peatatud seoses parve hooldustöödega.
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Kultuuripealinn 2024 –
võimalus ja väljakutse ka meie vallale
Väga suur väljakutse Lõuna-Eestile, Tartule ja
meie vallale on Kultuuripealinn Tartu 2024,
mida on otsustatud sisustada paljude
omavalitsustega üheskoos.
Meie otsustada on see, kui suur meie ambitsioon selles osas
võiks olla. See on harukordne võimalus, mida vald saab kasutada meie elu rikastamiseks.
Järgnevalt tuleb meil otsustada, kui sisukalt soovime osaleda, sellest lähtuvalt oma ressursse (eelkõige oma tööd, mingil
määral ka raha) panustada.
Lähim ülesanne on korraldada vallas esmane ideekorje,
millest lähtuvalt saaksime asuda looma kontseptsiooni meie
osalemise kohta.

Juhtmotoks on Ellujäämise Kunstid, mis sobib
tänasesse päeva ja lähitulevikku väga häst
See sobib tänasesse päeva ja lähitulevikku ülihästi.

5

Luun a vald

Haritus ja leidlikkus
Füüsiline ja vaimne tervis
Paikkondade omapära esiletoomine
Põlvkondadevaheline side
Kriitiline ärksameelsus
Regionaalne ja rahvusvaheline koostöö
Minu meelest väga asjakohased ja meile igati sobivad.
Korraldusmeeskond asub koos omavalitsuste kontaktisikutega
järgnevatel nädalatel arutama iga omavalitsuse tegevuskava
aastaks 2021.
See hõlmab ka iga omavalitsuse olemasolevaid sündmusi,
mis on vastavuses Tartu 2024 väärtustega ja võiksid olemasoleval või arendatud kujul kuuluda Euroopa kultuuripealinna
programmi.
Korraldusmeeskond kavandab mais-juunis volikogude
komisjonidele jt asjaosalistele valdades kohapeal tutvustada
kultuuripealinna sisu ja protsessi.
Täiendavat infot on võimalik lugeda veebis aadressil
www.tartu2024.ee.

Põhiväärtused ja -suunad:
Loodushoidlik linna- ja maakultuur

Tartu 2024 koostöölepingu allkirjastamine Suurel Munamäel. Foto autor: Mikko Leo Selg

Aare Anderson, vallavanem
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Räägime prügist
Prügist on nii palju räägitud, et tundub:
me teame juba niigi kõike. Räägitakse ju
„söögi alla ja söögi peale“, kuidas sorteerida, kuhu viia ja kuhu mitte, ning mis
prügist edasi saab. Teab juba lasteaialapski, et prügi tuleb sorteerida ja seda
maha visata ei tohi. Koolis teevad õpilased referaate prügi käitlemisest, koostatakse näitusi sellest, mida on võimalik
teha prügist ja prügiga. Räägitakse taaskasutusest ja keskkonnahoidlikkusest
jne.
Ometi leidub ikka veel kodanikke,
kes arvavad, et oma prügi sokutamine
metsa, bussipeatusesse, kergliiklustee
äärde või mujale avalikku ruumi on normaalne ja aktsepteeritav. Näiteks tuuakse regulaarselt olmeprügi kott PõvvatuLuunja kergliiklustee ääres asuva parkla
prügikasti. Linnud-loomad kisuvad selle
laiali ja järgmisel hommikul on kõigile
möödasõitjatele ja jalutajatele avanev pilt
väga kole. Teine koht on Tartu-Räpina
maantee ääres Kollu tee teeotsas asuv
pink ja selle ümbrus. Masendava järje-

kindlusega toob keegi sinna oma majapidamise koristamise käigus tekkivat
prügi. Keegi teine jälle arvab, et bussipeatusesse oma remondi käigus tekkivad
jäätmed sokutada on hea mõte. Keegi
teeb nädalavahetusel aiatöid, istutab
taimi, grillib ja veedab mõnusasti aega,
aga siis korjab tekkinud prügi kilekottidesse ning poetab tee äärde maha. Oma
õu puhtaks, küll tee äärest keegi teine
koristab! Selliseid näiteid on küll ja veel.
Suur mure on ka see, et prügi kiputakse põletama, arvates, et see on lihtne
ja kiire viis jäätmetest vabanemiseks.
Põletada tohib vaid oma kinnistu piires
ning ainult kuiva immutamata puitu,
kiletamata pappi ja paberit. Lõkke
tegemisel tuleb hoolikalt jälgida tuule
suunda ja kiirust, ilmaolusid, täita tuleohutuseeskirju ja jälgida, et suits ei
häiriks naabreid!
Mööblit, värvitud või immutatud
puitu, olmejäätmeid, vanarehve, plasti või riideid ei tohi põletada! Jäätmete
põletamisel paiskub õhku hulk kahju-

Prügi põletamise jäätmed Sirgumetsa külas. Fotod: Küllikki Tokman

likke saasteaineid, kuna põlemistemperatuur ei tõuse nii kõrgele, et
toksilised ühendid ära põleksid. Tulemuseks on see, et kahjulikud ühendid
langevad meid ümbritsevatele taimedele,
puudele, põõsastele, maapinnale, kandudes edasi põhjavette ning me sööme ja
joome need endale paratamatult sisse.
Rääkimata põletamise ajal sissehingatavast suitsust, mis sisaldab palju ka silmale nähtamatuid mürgiseid saasteaineid,
näiteks dioksiine, mis kuhjuvad organismis, põhjustades vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Juba lühiajaline
suitsu sees viibimine võib esile kutsuda
peavalu, iivelduse ja lööbe.
Seadus ütleb, et jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile majapidamistele Eestis. Olmejäätmeid peaks
iga majapidamise juurest ära viidama
minimaalselt 12 nädala järel. Prügi äraviimine ja äraandmine on tehtud lihtsaks ja kättesaadavaks, pakendeid saab
ära anda tasuta nii eramajapidamine
(pakendikoti teenus) kui kortermaja
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(pakendikonteiner). Samuti on paberi
ja papi konteinereid piisavalt, tuleb vaid
veidi endal uurida ja nende asukohad
selgeks teha. Valla kodulehel on olemas
info, kus asuvad vallas erinevate jäätmete
konteinerid, millal on avatud alevikus
asuv jäätmejaam ja millal Tartu linna
jäätmejaamad. Luunja vallal on lepingud Tartu jäätmejaamadega (Selli tn 19
ja Jaama 72c), kuhu saab enamiku jäätmetest tasuta ära anda. Ehitusjäätmete
vastuvõtt on tasu eest (hinnakirjad leiab
Eesti Keskkonnateenuste kodulehelt).
Ka Aardlapalu ümberlaadimisjaama
saab eraisik oma jäätmeid viia. Korraldatakse tasuta suuremõõtmeliste jäätmete äraandmise ringe. Eelmisel aastal
korraldas Autoettevõtjate Liit tasuta
autoromude äraveo. Kahjuks oli meie
vallast äraviidud romusid vähe, sest romude omanikke ei huvitanud äravedu.
Usun, et igaüks leiab hea tahtmise
juures võimaluse, kuhu ja kuidas jäätmeid ära viia. Kurb on näha, et metsa
viimiseks on transport, aeg ja raha
leitud, aga jäätmejaama viimiseks mitte.
Ka metsast, bussipeatusest, tee äärest
ja mujalt avalikust kohast peab keegi
sinna viidud/poetatud prügi kokku
korjama ja ära viima. Ka see on rahaline kulu kaudselt meie kõigi taskust,
olgu see siis valla või mõne riigiasutuse
eelarvest. Valla maadelt prügi koristamisega saame ruttu tegelema hakata,
kuid riigimaal vedelevate jäätmete koristamine võtab aega ja niikaua häirivad
jäätmed meie kõigi silma ning halvemal
juhul reostavad loodust.
Eesti kodudes tekib Eurostati andmetel iga aastaga kokku 430 000 tonni
jäätmeid. Kui see kogus laotada ühtlase
10-sentimeetrise kihina laiali, saaks sellega katta Viljandi suuruse linna maaala. Statistika ütleb, et neljaliikmelisel
perel tekib aastas jäätmeid ligi 1600 kg.
Kolmandik kogu jäätmetest on pakendid, seega prügi sorteerimisega saame
me kõik säästa, sest pakendeid saab ju
tasuta ära anda! Lisaks teeme suure
teene keskkonnale!
Aiamaadest
Järjest rohkem väärtustatakse isekasvatatud köögivilja, marju, lilli. Ka korteriinimene igatseb näpud mulda pista,
omale aiavilja ise kasvatada ja nii ennast
ühtlasi ka maandada.
Luunja vald on oma kodanikele
andnud Luunja alevikus ja Kavastus
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Prügihunnik Rõõmu-Viira tee ääres. Fotod: Küllikki Tokman

võimaluse kasutada valla maad tasuta.
Aiamaad Luunja kooli ümbruses ja
Kavastus on antud kasutamiseks ajutiselt, sest nende maatükkide sihtotstarve on teine. Lähiajal pole vallal
siiski kavas neid kinnistuid kasutada,
kui asjaolud muutuvad, anname aiamaa
kasutajatele varakult teada.
Siinjuures tuletame meelde mõningad
põhitõed aiamaa kasutamisel.
1. Aiamaa kasutamisel tuleb hoida heakorda, tekkinud prügi tuleb aiamaalt
ära tuua ja viia igaühe enda kasutuses olevasse jäätmekonteinerisse
(kortermajadel on kõigil oma konteinerid). Igaüks vastutab tekkinud
jäätmete nõuetekohase likvideerimise eest (tee äärde, kuuseheki sisse
jm ei tohi prügi panna)!
2. Vajadusel tuleb niita muru.
3. Aia- ja haljastusjäätmed tuleb kompostida oma kasutuses oleval maatükil.
4. Lõkke tegemist kaalu hoolikalt: kas
ilm on tuulevaikne, kas tuleohutusnõuded on täidetud, jälgi, et suits
naabreid ei häiriks.
5. Vundamente või hekke rajada ei tohi,
samuti ei tohi istutada aiamaale puid
(maa on kasutada ajutiselt!).

6. Hoia häid suhteid oma aiamaanaabritega! Kui aiamaadel tekivad tülid,
peab vald kahjuks kaaluma maa
kasutamisele andmise lõpetamist
(ja mitte ainult tülitsevate osapoolte
kasutuses oleva maa, vaid kogu
kinnistu).
Tore on näha ja kuulda, et järjest rohkem inimesi hoolib meie loodusest ja
ümbruskonnast. Korraldatakse prügikorjamise talguid, looduses käies korjatakse ühtlasi teele jääv prügi kokku
ja tuuakse konteinerisse, antakse teada
probleemsetest kohtadest jne. Hea eeskuju on nakkav (nagu ka halb) ja mida
rohkem me hoolime meid ümbritsevast,
seda paremaks läheb meie kõigi heaolu
ja ilusamaks koduvald. On olnud aegu,
kui maas vedelev kommipaber ei häirinud kedagi, aga nüüd korjame selle üles,
sest riivab ju silma!
Jätkame siis kõik hea eeskujuga, alustades sellest, et sorteerime oma jäätmed
ja likvideerime need vastavalt nõuetele.
Keskkond, milles elame, on suures
osas meie endi kätes.
Küllikki Tokman, menetleja
741 7239, 5330 5546
kyllikki@luunja.ee
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Projekt “Toetame Saaremaad”
Suured teod sünnivad väikestest mõtetest. Seda on
tõestanud Luunja Keskkooli emakeeleõpetaja Marika
Loderaud.
Sattudes aprilli alguses vaatama ETVs saadet “Aitame Saaremaad”,
mis rääkis koroonaviiruse puhangu tõttu lukkuläinud Saaremaast,
tuli ta mõttele teha samuti midagi saare heaks. Suheldes Saaremaa Toidufestivali korraldajatega, muutus idee selgemaks ja nii
sai sellest koolitöö, mis on õpilastele andnud võimaluse lasta oma
loovusel lennata.
Kodutöö ülesandeks oli teha mingi Saaremaa toote reklaam
(kas videona, paberkandjal, luuletusena, lauluna vms) või teha näiteks doomino Saaremaa toodangu piltidega või mäng Twister jne.
Peamine üleskutse õpilastele oli: laske fantaasial lennata! Saaremaa ja saarlaste toodanguga tutvumisel olid abiks erinevad Saaremaa toodangu ja tootjate veebisaidid.
Kui kodutöö tähtaeg lähenes, hakkasid õpetajani jõudma väga
erinevad tööd: luuletused, toodete reklaamplakatid ja -videod,
T-särgi kujundused, lauamängud jne. Õpetaja Marikal jäi üle vaid
rõõmuga tõdeda, et Luunja Keskkoolis õpivad väga andekad õpilased. Iga päev avaldatakse ühe õpilase töö Saaremaa Toidufestivali kodulehel ning Saaremaa Toidufestivali ja Saaremaa Turismi
sotsiaalmeedia kanalites.
Õpilastele antud koduülesandest välja kasvanud kampaania
on ületanud Eesti piirid ja jõudnud välja teisele poole maakera.
Austraalias sündinud ja elav Eesti juurtega kunstnik lubab
eksponeerida oma Saaremaal maalitud teoseid. Austraaliast
pärit Comedy Estonia üks asutajatest Louis Zezeran tegi õpetaja
Marikaga ingliskeelse intervjuu, mis on samuti üleval Saarmaa
Toidufestivali FB lehel.
Eesti ajakirjanduses ilmus Tartu Postimehes 4.05.2020 artikkel
“Luunja kooli õpilased aitavad Saaremaad lukust lahti keerata”.
Maailma muutmiseks ei pea tingimata olema kuulus artist või
poliitik või valitsuse liige. Aidata saab ka läbi loomingu või emotsiooni – iga õpilase mõttetöö võib olla heategevus.
Kampaania jätkub ja kui kellelgi tekib soov omalt poolt panustada, siis kirjutage julgelt marika.loderaud@luunja.edu.ee!
Rohkem infot ja kõiki avaldatud õpilaste töid saab vaadata
Saaremaa Toidufestivali kodulehel http://saaremaatoidufestival.ee/.
Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Pole olemas võimatuid unistusi, on vaid piiratud ettekujutus
võimalikkusest, pildil õpetaja Marika Loderaud.
Foto: erakogu

Luunja Keskkooli põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetamised toimuvad
16.06.2020 roosiaias.
Luunja Keskkool
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Saare elu hullul ajal
Meri rahulik ja sile
taamalt kostub laevavile.
Lastiks erinevat kaupa
kapten hirmust pühib laupa.
Pootsman see uurib vikerkaart,
mis ühendaks kui mandrit, saart.
Saaremaal käib vilgas elu
Nokiaks meil saare õlu.
Lauaehteks ikka kala,
see kui meie alustala.
Laudas kohtad prisket karja
niidult korjad kadakmarja.
Suitsetame sinki, vorsti
koroonast vabaneme varsti.
Mandrimees sööb meie pekki
magades ei vaja tekki.
Oota veidi ja sõida külla
leiame sul pruudi ülla.
Saaremaal on elu lahe,
põllumajanduski mahe.
Majandus läheb allamäge
kurnab vaimu, kurnab väge.
Kes siin määrab toote hinna,
saare kuulsus Ivo Linna.
Tervitagem meie Iffi,
pakkudes tal maitsvat pihvi.
Meid ei murra tormid karmid,
jätavad vaid mõned armid.
Siiski tabas meid pandeemia
abiks haarasime keemia.

Palume kõik jumalat
ja ka õlle humalat.
Riigiisad, tulge appi!
Andke meile pisut pappi.
Küll siis turg meil avaneb
ja ka viirus taganeb.
Egle Oolberg
Luunja Keskkooli 11. klassi õpilane

Saaremaa tooted
pole ju toored.
Sisaldavad kõike head,
mis toidab minu pead.
Saaremaa juust
on Eestimaa parim,
kord minu külmikusse sattus.
Kauaks pidu polnud,
varsti kõhus juba olnud.

***
Mulle meeldib Saaremaa,
sest sõidan sinna praamiga.
Seal ringi vaatan rõõmuga
ja liigun ringi autoga.

Saaremaal piim on mahe,
sellel on väga suur vahe,
kas piim on mahe või mitte,
sellega toidaks või titte.

Seal ilus loodus, imeline,
erakordne, ainulaadne.
Kadakad ja siiakala
mulle ikka meelde jäänd.

Saaremaa või on paks,
sest protsente seal kaheksakend kaks.
Maitse on tal ehtne,
lehma ase vist oli pehme.

Saaremaine lihatööstus
pakub mulle meelsaid tooteid.
Minu lemmikkoht on saarel
Panga pank, kust super vaade.

Üks toode veel Saaremaa seas,
seal nimekirjas heas.
Kuid seda leidub väga vähe,
sest kõigile see korda läheb.
Sel nimeks Saaremaa jogurt,
seda leiab iga saarlase kodunt.

Angla tuulikud on reas
Kaali kraater on mul peas.
Saare linnus ainulaadne
katuselt on ilus vaade.
Kahju on sealt lahkuda,
kuid mälestused sügavad.
Markus-Stefan Anni koos isaga
Luunja Keskkooli 7.a klassi õpilane

Tooted on head,
neid tarbima pead.
Neil puuduvad vead,
kõik küljed aint’ head.
Melissa Lokk
Luunja Keskkooli 7.a klassi õpilane

Saaremaa tootjate lauamäng
Lauamängu autor, Luunja Keskkooli õpilane Ketlin Mutso
ütleb: „Mina valisin oma projektiks teha mängukaardid. Igal
kaardil on midagi, mis on Saaremaal tehtud, või ehitis, mis
asub Saaremaal. Mängu eesmärk on tõsta teadlikkust lastel
kui ka täiskasvanutel Saaremaal toodetavatest asjadest kui
ka ehitistest. Seda saab mängida reisil või kodus pereringis.
Praegu tegime 20 erinevat kaarti, aga tulevikus võiks neid
veel teha. Mängu juhendis on kõik vajalik kirjas, kuidas seda
mängima peab. Disainisin pealmise kui ka alumise osa kaardist. Kõik pealmised osad kaardist on veskiga ja meie logoga.
Lihtne mäng lastele kui ka täiskasvanutele.“
Saaremaa toidufestivali kodulehekülg: https://saaremaatoidufestival.ee/saaremaa/
Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht
Lauamängu looja Ketlin Mutso on Luunja Keskkooli
7.a klassi õpilane. Foto: Taivi Mutso
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Kuidas mops endale lömmis nina sai
Juba vanasti oli Hiinas palju nakkushaiguseid. Viirused tulid
inimestelt, kes olid halvad ja vihased ning sellepärast lasid nad
viiruseid maailma lahti. Head inimesed püüdsid viirustega
võidelda ja mõtlesid välja ravid. Kuid seni, kuni nemad mõtlesid välja ravimeid, pidid inimesed ennast kaitsma, et mitte
haigeks jääda.
Üks vana röövel, kes kandis alati maski, ei jäänud kunagi
haigeks. Kui ta kinni võeti, siis märgati, et tema pole kunagi
haigeks jäänud. Sellest ajast peale hakkasid ka teised inimesed
maske kandma. Hiina keiser kuulis ka, et maski kandes ei jää
nakkustesse. Hiina keisril oli väga kallis koer, keda ta väga
armastas, ja ta kartis, et koer jääb haigeks.
See koer nägi välja nagu praegune mops, aga pika koonuga.
Keiser pani koerale samuti maski. Koer harjus seda kandma.
Kui ühel päeval haigused olid läinud, võttis keiser koeralt
maski ja mopsi koon oli läinud lömmi.
Sebastian Saarejõe
Luunja Keskkooli 3.a. klassi õpilane
Kaitse oma truud sõpra! Foto: Sebastian Saarejõe 

LUUNJA LASTELAAGER 2020
1. vahetus 15.-19. juuni
2. vahetus 24.-28. august

OSAVÕTUTASU 30 EUROT
SISALDAB PROGRAMMI,
HOMMIKUAMPSU JA
LÕUNASÖÖKI
REGISTEERIMISVORMI LEIAD:
LUUNJAKULTUUR.EE

27.07-09.08
Luunja
Õpilasmalev 2020
13-14 ja 15+ vanustele

REGISTREERIMINE:
LUUNJAKULTUUR.EE
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Aprill, aprill!
Aprillis toimus aktiivne distantsõpe nii koolis kui lasteaias.
Tahame väga kiita kõiki lapsevanemaid aktiivse koostöö eest.
Ilma teieta ei teeks me praegu
midagi.
Distantsõpe koolis
Kuna meie koolis on vähe õpilasi, siis
saime iga päev nendega läbi viia videotunde. Oleme kasutanud videotundide läbiviimise keskkondadena kolme
võimalust: Zoom, Jitsi Meet ning isegi
Facebook. Mõni päev on videotunni
keskkonnad ilusti vastu pidanud. Samas
on olnud ka väga palju probleeme sellega, et heli on katkendlik või ei ole üldse
midagi kuulda. Mõni päev on õpetajad
isegi läbi katsetanud kõik kolm keskkonda ning mitte ükski ei ole suutnud
tagada vajalikku kvaliteeti. Kuid sageli
on Zoom ilusti toiminud ning ei ole
pidanud kaaluma alternatiive.
Õppepäeva alguses oleme edastanud
lapsevanematele ning 4. klassile päevakava faili, kus on kirjas kogu päeva tegevused ning ka veebitundide ajad. Lapsevanemad on öelnud, et neile selline
süsteem meeldib. Lastel on võimalik
kohe näha terve päeva tegevusi ning siis

Distantsõppe võimlemise tund. Foto: Marika Ojamaa

on ka kergem järge hoida õppetööl. Kuid
eks mõni asi ikka ununeb vahel ära ja
siis tuleb väike meeldetuletus saata.
Lisaks sai kasutusele võetud Moodle’i
keskkond 4. klassi õpilastele. Moodle.
hitsa.ee lehel oli distantsõppe raames
väga mõnus koostada tunnikontrolle
ja kontrolltöid ning lasta õpilastel neid
lahendada. Päev enne distantsõppele
minekut sai õpilastele kiirkorras
tutvustatud HITSA Moodle’i keskkonda. 4. klass saab sellega väga hästi
hakkama.

Nii valmisid materjalid lasteaialastele distantsõppeks. Foto: Kristi Uulimaa

Kõik ootavad väga, et õppetöö jätkuks jälle kontaktõppena. Plaanime
18. maist jätkata õpinguid koolimajas.
Nii õpilased, lapsevanemad kui ka õpetajad on öelnud, et eelistavad õppida
ja õpetada koolimajas, sest siis ei pea
nii väga sõltuma internetikeskkondade
toimimisest.
Distantsõpe lasteaias
Aprilli algus oli lasteaias vaikne. Ei
olnud laste kilkeid ega rõõmsaid nägusid. Kohal käisid ainult täiskasvanud,
sest töö vajab ju ikka tegemist. Lastele
otsiti materjale ja erinevaid tegevusi
igaks nädalaks eraldi, vastavalt teemale.
Materjalid jagasime postkastidesse.
Aktiivses kasutuses oli kinnine Facebooki grupp ja Messenger, mille kaudu
toimusid rühmakohtumised. Koolieelikutega tehti videokõnesid ja kes
soovi avaldas, tegime ka üksikuid videokohtumisi. Logopeed viis läbi videokohtumisi õpilastega.
Kinnisesse Facebooki gruppi tegime
igale lapsele oma albumi, kuhu vanemad
said soovi korral pilte üles laadida. Sealt
nägid rühmakaaslased teiste tegemisi
ja toimetusi. Videokohtumistel oli lapsi
väga tore näha ja kuulda nende tegemistest, mis siis, et läbi nutiseadme, aga
abiks ikka sel raskel ajal. Osadele lastele täitsa meeldis distantsôpe, muidugi tuntakse puudust sõpradest, kellega
mängida.
Kavastu Algkool-Lasteaed
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Lohkva lasteaia virtuaalne tervisenädal
Lohkva lasteaia töötajad ja ka lapsed
ei lase nina norgu koroonaviirusest
tingitud eriolukorra tõttu. Uus olukord kaugtöö näol paneb kogu personali otsima ja leidma tavapäratuid
ning põnevaid lahendusi õppetööks.
Nii panid tervisemeeskonna liikmed
pead kokku ja mõeldi välja erinevaid
võimalusi tervisenädala läbiviimiseks,
sest tervisenädal on aastatega lasteaias
traditsiooniks muutunud. Eesmärgiks
oli anda lastele võimalus ise kodus koos
vanematega katsetada ning teha maitsvaid, kuid eelkõige tervislikke smuutisid.
Nädala raames viidi läbi erinevaid ning
põnevaid liikumisalaseid tegevusi, et
innustada lapsi rohkem liikuma ja sellest
rõõmu tundma.
Lasteaia koka Tatjana virtuaalse
ning tähelepaneliku pilgu all valmistasid lõbusad loomad sebra ja rebane
magustoitu ning jänes ja karu smuutit,
mille videopostitusi saab vaadata lasteaia Facebooki lehel. 20. kuni 24. aprillini postitati tervisemeeskonna poolt
iga päev lasteaia Facebooki lehele lahedaid üleskutseid sisaldavaid sportlikke
ülesandeid ning kuulutati välja smuutiretsepti võistlus. Kõige rohkem hääli
ehk like’e saav smuuti kuulutati võitjaks.
Tihedas rebimises osutus võitjaks
Naerulindude rühma laps Emma Ülper,
kes valmistas oma smuuti banaanist, õunast, vaarikatest, mustikatest ja mandlipiimast, lisas hulka natuke mett ning
kaunistuseks šokolaadipuru, auhinnaks
lisatakse tema smuuti lasteaia menüüsse
Emma Smuuti nimelisena ka teistele
nautimiseks.
Kolmel päeval postitati lasteaia Face-

Smuutitegu. Foto: Heelika Lihtsa

booki lehele vahvaid ja ka täiskasvanuid
kaasavaid videosid, milles näidati,
kuidas kodus igapäevaseid vahendeid
kasutades, näiteks tualettpaberirulle ja
sokke, saab teha erinevaid sportlikke
harjutusi. Andsime välja kaks eriauhinda tervisenädala aktiivseimatele
peredele, kelleks olid perekond Pääsu-

kene ja perekond Seene.
Lohkva lasteaia tervisemeeskond
tänab kõiki osavõtjaid ja kaasaelajaid!
Püsige terved ning uute põnevate kohtumisteni!

Luunja Lasteaia Midrimaa logopeed Kristel Lempu
ootab kõiki Luunja valla lapsi alates
beebieast kuni koolini tasuta nõustamisele.
Täpsem info meiliaadressil kristel.lempu@gmail.com või Luunja lasteaiast.

Lohkva lasteaia tervisemeeskond
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Midrimaa eriolukorra ajal

Eriolukorra ajal uuendas Midrimaa õuekeskkonda (ikka 2-meetriste vahedega). Lapsi ootavad uued peenrakastid, kuhu külvata
seemneid. Foto: Luunja Lasteaed Midrimaa

„Midrimaa Zoom 12.05.2020“. Luunja lasteaia Midrimaa töökoosolekud toimusid eriolukorra ajal Zoomi keskkonnas. Sel nõupidamisel kutsusime kõiki äraarvamismängule „Kes on pildil?“. Foto: Kristi Kull
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Üleskutse kõigile!
Visnapuu näidendi „Keisri usk“ esmalavastuse õnnestumiseks
Kui koroona lubab, toob juunikuu
Luunjasse kokku näitlejaid üle Eesti.
Lavastaja Raivo Trass küpsetab Luunja
kultuuri- ja vabaajakeskuses koos kunstnik Jaak Vausi, muusikalise kujundaja
Felix Küti ja 19 näitlejaga lavaküpseks
Henrik Visnapuu näidendit „Keisri
usk“. Näidend on kirjutatud 1939. aastal ja Estonia teatris tookord ka lava-

proovideni jõudnud, kuid siis ära keelatud. Näidendi tegevus leiab aset aastal
1845, pärisorjuse ajal, mil meie kodumaad ja rahvast räsisid julmad näljahädad ning raskest elust loodeti pääseda
usuvahetuse abil. Näidendi on Henrik
Visnapuu kirjutanud tõsieluliste sündmuste põhjal ning tegelaste prototüüpide seas on Luunja talupojad.

Et oma koduvallas esietenduva
lavastuse õnnestumisele kaasa
aidata, kutsume luunjakaid appi
rekvisiite ja kostüüme koguma.
Palun vaadake aita ja pööningule, lauda taha ja laka peale,
riidekirstu ja sahvrisse, et aidata
etenduse jaoks vajalikku kraami
koguda. Taluesemeid on vaja terve
toatäis, kostüüme aga naistele ja
meestele, noortele ja vanadele,
pikkadele ja lühikestele, paksudele ja peenikestele – kui esemel on
vana aja tegu ja nägu, siis pakkuge
aga välja.

Fotokoopia. Vana naine Peterburi tn
58 Tartus. Originaal ERMis. (TM F
273:144); Tartu Linnamuuseum

Kõik esemed tuleks varustada oma nimega, et pärast etendust need taas õige
omaniku kätte tagasi saaksid. Esemetest
palume märku anda hiljemalt 1. juuniks
meiliaadressil kultuurimaja@luunja.ee
ja tuua asjad argipäeviti kl 10–16 Luunja

Leivategu Viira k. (JSM F 249:48 F); Muhu Muuseum

Rahvaarst Karl Lõbu (78), Tehumardi
peremees. Foto: Konstantin Kalamees,
1931. ERM Fk 608:1

Kultuuri- ja Vabaajakeskusesse (kokkuleppel tel 5309 3670, tel 522 2506).
Vajalikud esemed on: ahjuroop,
leivalabidas, puust veepang, toop vee
jaoks, kibu vee jaoks, pikk vanaaegne
leivanuga, vanad kööginoad, puulusikad,
paar vana kaussi, vana käterätik, siidirätik, villavihud, lõngakorv, õlleankur –
pisike ja puidust, õllekapad, mõisniku
reisikott-sakvuajaaž, hõbekandik, ratsapiits, suhkrukringlikauss, leivaastja, veepang, lüpsipink, neli talutooli punutud
põhjaga, kasukad, kasukvestid, vanad
räbaldunud loodusvärvides kampsunid,
villased sokid, pastlad, kirsad, lihtsad
linased särgid/pluusid, robustsed linased
püksid, vanad hallid vestid, ruudulised
või ühevärvilised suurrätikud, villased
seelikud, villased lillelised suurrätid, nn
Soome mütsid, mustad pearätikud (kaks
neist narmastega), kaabulotid, rummuga
müts.
Julgesti võite pakkuda ka muid taluaegseid riideid ning asju, mis on naturaalsed ja värvimata, mis tunduvad peetud ja vanad.
Põnevuse ja suurte lootustega
Luunja Aidateater,
kultuurimaja ja vallavalitsus
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Kokkuvõte Visnapuu luulevõistlusest
Henrik Visnapuu luulevõistlus on nüüd läbi, ja tänan küsimast, läks väga hästi! Võitsime meie, s.t žürii, kes sai hulga
hääd luulet lugeda. Kuni selleni, et mõni ütles, et iga päev
tuleks edetabel uus, ja kõik kinnitasid, et valikut teha oli raske,
ja ise üks osaline olles võin kinnitada, et see polnud moe või
viisakuse pärast mokaotsast poetatud.
Muidugi, numbrite keeles on alati ilus rääkida just luulest!
Nii et osales 46 eesti luuletajat, kellest nii mõnigi esitas 2–3
võistlustööd. Noorim osaleja oli 13-aastane, vanim 80-aastane! Keskmiseks vanuseks sain tinglikult 42, sest mõni ütles
viisakalt lihtsalt, et ta on “omajagu üle 18” eluaasta. Nooremast vanuseklassist eraldi pidime me loobume, sest sääl osaleski vaid kolm noort värsimeistrit, kes kõik ka žüriiliikmete
tähelepanu pälvisid.
Žürii koosnes Toomas Liivamägist (Luunja vallavalitsus), Karl Martin Sinijärvest, Kadri Sõrmusest (Luunja vallavalitsus), Lea Talist (Lohkva raamatukogu) ja teie alandlikust
allakirjutanust. Hääletades valis igaüks oma viis kõige lemmikumat, kes said siis punkte kahanevas järjekorras ning lisaks
mainisid kõik ära veel päris palju väärt töid.
Et punktivahe oli väga väike ja luuletajate hääled väga erinevad – see ei ole sport, kus kõige parema paaristõuketehnikaga võidule saab rühkida –, siis otsustasime välja anda kolm
esimest kohta, rahaliste auhindadega á 100 eurot ning lisaks
pälvivad autorid (peale võitjate ka teised paremad) raamatuid
kirjastustelt Eesti Keele Sihtasutus ja Tuum ning Karl Martin
Sinijärve, Asko Künnapi, Jürgen Rooste, Wimbergi jt isiklikest
raamatutagavaradest.
Võidutööd on Kairit Liivi luuletus “kuu kui latern”, Maian
Kärmase “Esikus” (ja “päev kisub küüntega kardinas”) ning
Marian Milleri pikem luuletsükkel (avatekst “kustutav algus”).
Aga väga esikolmiku ligi jõudsid veel Külli Volmer, Laura Abner, Karin Aanja, ja üsna nende sabas olid omakorda
Martin Kasepuu, Silvia Muru, Mirijam Puumeister. Pea kõik
žüriiliikmed tõstsid eraldi esile 13-aastast Melissa Lokki. Ja
ühel või teisel moel said plusspunkte veel 19 luuletajat, nii
et võite ette kujutada, et see polnud kõige kergem töö: kogu
võistlusmaterjal korralikult läbi lugeda ja analüüsida oli ikka

nagu terve luuleraamatu läbitöötamine, kusjuures – vähemasti
siinkirjutaja arvates – kohe täitsa hää lugemine.
Et meil on plaanis tänavu ilmutada visnapuuliku luule
kogu, suurem raamat, kus löövad kaasa ka paljud tänased juba
tunnustatud eesti luuletajad – oleme plaaninud selle esitluse
praeguse seisuga novembrikuusse –, siis loodame parimad
võistlustööd tolles raamatus ka ära avaldada, muidugi autorite
nõusolekul.
Mõned tähelepanekud ka mõjudest: Visnapuu luulest oli
eeskujuks võetud laialt ta kõige erinevamaid tekste, mõni
lahendas oma luuletuse, kasutades visnapuulikku luulekeelt
või siis pöördudes Henriku enda poole otse, mõni kasutas
konkreetset värsirida, mis luulemootori käitas. Oli muidugi
palju oodatavaid viiteid tuntud tekstidele, tiu-tiu, huu-huu!,
aga päris tihti oli läbivaks motiiviks või kandvaks teemaks
Visnapuu üks melanhoolsem huige (“Laske mul olla kurb!”):
Laske mul olla kurb. Kurbus jumalast on
kingitus meile siin. Kurbust kõigile! On
südamen õnn ja piin. Laske mul olla kurb.
Natuke üllatuslikumalt – minu jaoks vähemasti – oli päris
mitu teksti loodud Visnapuu Eduard Vilde mälestuseks kirjutatud tekstile:
Suur kirjanik on nagu vana vein,
mis aastaid käärind, keldris seisnud kaua.
Aroomi levites kui lõunamaine hein
kord sädeldes ta ehib pidulaua.
Ehk see ajaline distants ning Visnapuu luulevürstiaura tingis
mõnel puhul ka veidi pidulikumat tooni, aga õnneks oli väga
palju ka krutskiga kirjutajaid. Ning kohe päris palju neid, kellel
oma luulekeel ja -meel käeulatuses on ning kelle jaoks väike
kohtumine, mäng Visnapuuga, oli lihtsalt sammuke rajalt kõrvale, põnevasse poeesiavõserikku.
Jürgen Rooste, Visnapuu aasta projektijuht

Anna endast teada!
Soovime üles leida kõik meie valla inimesed, organisatsioonid ja ettevõtted, kes tegelevad loomemajandusega.
Oleme oma kodulehele üles pannud küsimustiku, kus
kõik nimetatud võiksid ennast registreerida. Nii tekib
meil andmebaas, mis on kättesaadav kõigile huvilistele.
Ühtlasi kutsume kõiki Luunja valla loomemajandusega
tegelevaid ettevõtjaid Elva Elamusfestivalile, mis toimub
22. augustil. Festivalil avaneb võimalus tutvustada oma
tooteid ja teenuseid. Lisaks toimub selle sündmuse raames
huvitegevuse mess, tegevused laste- ja noortealal, kultuuriprogramm messi- ja noortelaval ning päeva lõpetab kontsert Verevi rannaplatvormil. Mess kestab kella 13st 18ni,

tegevused lastealal 11st 15ni, kell 18 algab õhtune kontsertprogramm. Osalema on oodatud ettevõtted, kes tegelevad
arhitektuuri, disaini, etenduskunstide, filmi, kirjastamise,
kultuuripärandi ja käsitöö, muusika, meelelahutustarkvara
ning reklaami valdkondades, aga ka kõik teised elamusi
pakkuvad tegijad (sh maitseelamuste pakkujad) ning ettevõtted, kes töötavad tihedalt koos teiste loomeettevõtetega
(sh turismiteenuste pakkujad). Täpsemat infot saab, võttes
ühendust telefonil 5309 3670.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
SABRINA ŠOIS

11.04.2020

ROBIN JÄRVET

30.04.2020

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

Kaeve-, planeerimisja laadimistööd,
septikute paigaldus,
ehitusplatside koristus.
Tel 5566 3503

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!

Killustik,
kruus,
liiv ja
muld veoga.
Tel 527 1324
Luunja valla esimene 100-aastane juubilar
on Johanna Eksi, sündinud 11.05.1920

JOHANNA EKSI
õnnitleme teid
100. sünnipäeval!

Kopp-laaduri
tööd.
Tel 5817 2269

Luunja vallavolikogu ja vallavalitsus

LEILI SULG
03.07.1948–22.04.2020

Õnnitleme
maikuu
sünnipäevalapsi!!
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

ANDRES ORAV
21.07.1974–03.05.2020
ELSA RÜNGENEN
04.10.1930–05.05.2020

Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Ketlin Alaväli
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus

Luunja Vallavalitsuse
ametlikud teated ja uudised
Koduleht: www.luunja.ee
Facebooki leht: Luunja vald
E-post: luunjavv@luunja.ee
Telefon: 741 7319

Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

