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Lõppev aasta oli Luunja vallas tegus
Aasta lõpp on ikka kokkuvõtete tegemise ja tagasi vaatamise aeg. Kõik tänavu meie vallas tehtu sellesse loosse ei
mahu, vaid põgus ülevaade olulisemast.
Valla elanikkond jätkab juba rida
aastaid väga kiire kasvu kursil. Mullu
lisandus 300 elanikku, tänavu on kasvutempo ligilähedaselt sama, kohe ületame
5000 elaniku piiri. Kasvunumbrid ei ole
meil omaette eesmärgiks, kuid ütleme
tere tulemast kõikidele, kes on Luunja
valla oma elupaigaks valinud, ning
tegutseme selle nimel, et igaüks end siin
hästi tunneks.
Lõppev aasta tõi taas uusi algatusi,
samuti jätkusid mitmed senised projektid.
Luunja alevikus paiknevate valla
asutuste ümberpaigutamise käigus
remonditakse ruumid ajaloolises hoones
Puiestee 4, millest saab Luunja raamatukogu uus väärikas asukoht.
Sellise lahenduse tulemusena saab
lasteaed Midrimaa jätkata 7-rühmalisena, olles vabastanud kooli ruumid
ning kasutades tõhusamalt ära valla
ruume.
Koostatud on taotlus ja valmimas
projekt Luunja sadama puhkeala väljaehitamiseks, selleks taotleme ka investeeringutoetust.
Ka tänavu jätkasime Luunja roosiaia
uuendamist, lõpetasime tööd Kavastu
veevärgi kaasajastamisel, soojaette-

võtte poolt rajati uus katlamaja Luunja
alevikus, jätkusid tööd Luunja jõesadama ja puhkeala väljaehitamisel, tavapäraselt remontisime valla teid-tänavaid
mitmes kohas ning rajasime tänavavalgustust Kabinas, aasta lõpus avasime noortekeskuse Lohkvas selleks
kohandatud ruumides Varakas, samas
tegutsevad ka renoveeritud ruumid
huviringidele. Jätkusid mitmed elamuarendused koos teede-tänavate, trasside
jm rajamisega arendajate poolt.
Ehitustegevuse kõrval jagus ka ettepoole vaatavat plaanipidamist. Mõttetalgutel arutleti, millisena kogukond
soovib vallaelu näha ja millesse on
valmis ka ise panustama. Koosloome
protsessi käigus nuputati, kuidas teha
Luunjast parima elukeskkonnaga omavalitsus, kujundati ühist arusaama meie
vajadustest ja võimalustest. Talgud tõid
inimesed kokku, panid nad koos mõtlema ja lahendusi otsima.
Hoogsad arengud on jätkumas haridusvaldkonnas. Valminud on uue lasteaia projekt, peagi järgneb ehitushange.
Luunja Keskkooli pere kasvab jätkuvalt
väga kiiresti, mistõttu sai tänavu kohandamise ja remondi teel ruumiressurssi
juurde loodud. Töö käib juba järgmise
etapi kallal, et uuel aastal veelgi õpikeskkonda parandada. Samuti on laual
Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimise
lähteülesanne, peagi korraldame projek-

teerimistööde hanke.
Asjaosalistel on käsil valla hariduse
arengukava koostamine.
Kiirelt kasvava omavalitsuse üheks
tunnusjooneks on intensiivne planeerimistegevus. Laual on suur hulk detailplaneeringuid, lisaks valmistatakse ette
valla uue üldplaneeringu koostamist.
Kogu arendus- ja planeerimistegevus
peab toimuma viisil, mis ühelt poolt
tagab valla kasvu ja arengu, samas hoiab
väärtuslikku elukeskkonda. Mõnikord
kaasneb sellega vaidlusi ja vajadus seista
nende huvide eest, kellele kiputakse liiga
tegema, samuti tuleb suruda tagaplaanile
isiklikke huve.
Meie inimeste poolt tehtu on leidnud
ka tunnustamist. Tartumaa aasta kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2019
on Luunja vallavalitsus, Tartumaa aasta
vabakondlane Kaire Vahejõe.
Kuid tublisid on väga palju. Suur
tänu kõikidele, kes lõppeval aastal koduvalla elu jõudsalt edasi viisid. Igaühe panus ei pruugi alati esile tõusta, kuid on
väga oluline, nagu iga mari kobaras.

Soovin imelist jõuluaega, rõõmu,
armastust ja rahu igasse peresse.
Head aastalõppu ja kordaminekuid
uuel aastal!
Aare Anderson
vallavanem
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Vallavolikogu novembrikuu istungi kokkuvõte
Istung algas Kakumetsa külas Ringraja
tee 17 (43201:0011:0690) maaüksuse
detailplaneeringu algatamisega. Evelin
Karjuse poolt ette valmistatud eelnõu
kandis ette vallavanem Aare Anderson.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
jagada kinnistu kaheks elamukrundiks,
saada kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Planeeringualal kehtib Kaasiku kinnistu detailplaneering, mille käigus moodustati viis
üksikelamu maa krunti. Planeering on
aga suures osas ellu viimata. Kogu ala
ei ole vaja ümber planeerida, kuna ülejäänud situatsioon jääb samaks, tuleb
muuta niipalju, kui on vaja. Siin ei ole
eeldatavasti olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Täiendavaid uuringuid
ei ole vaja teha, kui aga detailplaneeringu käigus selgub, et on vaja, siis tuleb
need tellida. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas 12 volinikku.
Järgnes Rõõmu külas Uus-Teearu
(43201:001:1452) maaüksuse osaala
detailplaneeringu algatamine. Evelin
Karjuse poolt ette valmistatud eelnõu
kandis ette vallavanem Aare Anderson.
Tegemist on detailplaneeringu algatamise taotlusega, mis vastab valla üldplaneeringule, asub Rõõmu külas Roobi
tee ääres. Tegemist on ca 7 ha suuruse
maa-alaga. Planeeringu eesmärgiks on
kaaluda kolme pereelamu krundi moodustamist. Tegemist on väikese planeeringuga, mis moodustab kogu kinnistust
ligi 1 ha suuruse maa-ala. Igale krundile
antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja
kahe abihoone ehitamiseks. Arutleti teede õige paigutuse üle. Eelnõu otsusena
kinnitamise poolt hääletas 12 volinikku.
Järgnes Kavastu külas Haava

(43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu algatamine. Evelin Karjuse
poolt ette valmistatud eelnõu kandis ette
vallavanem Aare Anderson.
Kinnistu paikneb Kavastu-Kantsi tee
ääres. Tegemist on alaga, kus planeeritava maa-ala juhtotstarve on osaliselt
elamumaa ja Emajõe-poolses osas
metsamajandusmaa, mis kuulub kaitsealuse metsa koosseisu. Tegemist on
detailplaneeringu kohustusega alaga.
Planeeringuala asub miljööväärtuslikus
alas, mis on seotud Emajõe kaitsevööndiga. Planeeringu eesmärgiks on kahe
pereelamukrundi moodustamine, lubatud on krundile ühe elamu ja abihoonete
rajamine. Planeering vastab kehtivale
üldplaneeringule. Kaldaäärsele maale
peab olema tagatud juurdepääs. Olulisi
keskkonnamõjusid siin ei ole, juhul kui
tekib vajadus täiendavateks uuringuteks,
siis tuleb seda planeeringu koostamise
käigus teha. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas 12 volinikku. Järgnes
erandkorras minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamise
käsitlemine.
Teivi Leisi poolt ette valmistatud
eelnõu kandis ette vallavanem Aare
Anderson. Tegemist on väikese maaalaga – 5 m2. Antud teema kerkis esile
käesoleva aasta sügisel, kui Maa-amet
soovis kiirendatud korras maareformi
lõpetamist ja vaatas üle kõik maatükid,
mis sisuliselt reformimisele kuulusid.
Maade ülevaatamisel tuli välja, et maareformi käigus on jäänud ligikaudu 5 m2
suurune reformimata maariba Hipodroomi tänava kahe maaüksuse vahele.
Selliseid asju n-ö õhku rippuma jääda
ei tohi. Kuna maatükk piirneb Hipo-

droomi tänav L1 katastriüksusega, siis
on mõistlik see maariba valla munitsipaalomandisse taotleda transpordimaana. Eelnõu otsusena kinnitamise
poolt hääletas 11 volinikku.
Järgnes Muri tee L2 ja Muri tee
L4 kinnisasjade omandamine. Raido
Kutsar selgitas, et ettepanek on omandada Muri tee L2 ja Muri tee L4 kinnistud, mis on eraomandis. Vald pöördus
kinnistu omaniku poole ja tegi ettepaneku kinnistud tasuta vallale võõrandada. Omanik vastas, et on nõus müüma
mõlemad kinnistud 600 euroga, mis on
kinnistute mõõdistamise maksumus.
Eelnõu otsusena kinnitamise poolt
hääletas 10 volinikku.
Järgnes info punkt, kus Aare
Anderson tutvustas Tartu linnaga koostöö tegemise võimalust – ekstreemspordiharrastuse ületoomist Luunja valda
Lohkvas asuvasse kaarhalli. Tartu linn
ootab valla seisukohta, kas kiire variant
skatepark’i avamiseks vana kaarhalli
baasil on võimalik.
Veel räägiti
– korraldatud mõttetalgutest „Loome
paremat koduvalda“,
– Lillevälja tee 20 seonduvast,
– Talli tee detailplaneeringuga seonduvast,
– Kasesalu teele rajatud nn lamava politseinikuga seotud probleemidest.
Otsustati järgmisel volikogu istungil
esitada ülevaade Luunja Jõesadama SA
tegevusest.
Järgmine volikogu istung toimub
19. detsembril Emajõe-Suursoo looduskeskuses.
Radž Sauk, volikogu esimees

Luunja vallavalitsus algatas Kuuse detailplanee- möödas üle viie aasta, olulise hoone ehitusprojekti koostaringu muutmiseks planeeringu alal paikneva Edu miseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse arhitee 2 krundile projekteerimistingimuste andmise tektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekavatud menetluse.
25.10.2019 esitas Edu tee 2 ja 4 omanik Olga Nikulina projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta
Luunja vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-7.1 kehtestatud Kuuse maaüksuse detailplaneeringut.
Kuuse maaüksuse detailplaneering näeb Edu tee 2 krundil ette ridaelamu ehitamist.
Taotleja soovib ridaelamu asemel püstitada krundile ühe
üksikelamu ja abihoone. Samas nihutada hoonestusala.
Ehitusseadustiku § 27 kohaselt võib kohalik omavalitsus
anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on

teerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud
menetluse korras.

Avalik väljapanek kestab 20. detsembrist 2019 kuni 31. detsembrini 2019. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud
isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti
teel aadressil luunjavv@luunja.ee.
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VALLAVALITSUS

Vallavalitsuses novembrikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– puurkaevu rajamiseks Lehe kinnistule Sirgu külas;
– abihoone püstitamiseks Kullerkupu kinnistule Muri külas;
– ridaelamu püstitamiseks Tamme tee 13 ja Tamme tee 11
Põvvatu külas;
– Luunja Jõesadama puhkeala II etapi väljaehitamiseks
Luunja alevikus.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Hobunurme tee 8 Põvvatu külas;
– päikeseelektrijaamale Savikoja külas;
– üksikelamule Toonekure tee 11 Põvvatu külas.
Projekteerimistingimused määrati päikeseelektrijaama
200 kW ehitusprojekti koostamiseks Pilka maaüksusele Pilka
külas.
Kinnitati komisjon registripidaja-sekretäri ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks.
Otsustati
– võõrandada suulise enampakkumise korras Luunja vallale
kuuluv korteriomand Kavastu külas aadressil Kavastu keskus 7–1;
– seada sundvaldus elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Lohkva külas asuvale Linnuraja
tee kinnistule;
– mitte kasutada sõlmitud Puupilli tee L1 kinnistu pindalaga
5580 m² maa sihtotstarve tehingu puhul ostueesõigust.
Tunnistati
– sõiduki Suzuki Liana elektroonilise enampakkumise võitjaks pakkumisega 587,15 eurot kui kõrgeima pakkumise
teinud osaleja;
– Luunja Vallavalitsuse 19.11.2014. a korraldus nr 345,
millega otsustati väljastada ehitusluba Kaare tee 33 üksikelamu püstitamiseks.
Kehtestati detailplaneeringud
– Vare maaüksusel Kabina külas;
– Männisalu maaüksusel Rõõmu külas.
Vabastati korraldatud jäätmeveost üheks aastaks kaks jäätmetekke kohta Kabina külas ja üks Viira külas.
Kohanime määramine:
– Sirgu külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks Vahemetsa tee ja sihtotstarve
transpordimaa;
– Lohkva külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks vastavalt Raadiomasti tee ja
sihtotstarve transpordimaa;
– Poksi külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele
määrati koha-aadressiks Mustoja tee ja sihtotstarve transpordimaa;

– Veibri külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks vastavalt 4320105 Hipodroomi tänav L2 ja sihtotstarve transpordimaa;
– Veibri külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks vastavalt 4320102 Kasesalu tee
ja sihtotstarve transpordimaa;
– Kakumetsa külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks 4320062 Papli tee ja sihtotstarve transpordimaa;
– Luunja alevikus munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks vastavalt 4320057 Aedniku tänav ja sihtotstarve transpordimaa;
– Sirgumetsa külas munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele määrati koha-aadressiks 4320024 Linnu tee ja sihtotstarve transpordimaa.
Nõustuti:
– Lohkva külas asuvate Timmi tee 4 ja Timmi tee 6 katastriüksuste vahelise piiri muutmisega ning määrati tekkivate
reaalosade koha-aadressid ja sihtotstarbed;
– Kavastu külas Kooli katastriüksuse jagamisega ning määrati
koha-adressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Kooli sihtotstarve elamumaa;
- Koolipõllu sihtotstarve maatulundusmaa;
- Koolinurga sihtotstarve maatulundusmaa.
Rahastati omaalgatuslikke projekte järgnevalt:
– Projekt „Klopandi naiste 40 tantsulist aastaringi“ 1000 eurot;
– Projekt „Luunja Vabatahtliku Jõepääste portatiivse käivitusabi-akuseadme soetamine“ – 880 eurot;
– Projekt „Ratsaspordi liivkattega võistlusväljaku uuendamine“ – 648 eurot.
Reservfondist eraldati:
– 3573 € Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele automaatse
tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku paigaldamiseks Lohkva Kogukonna- ja Noortekeskusele.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele isikule.
Hüvitati abivajaja toitlustusteenuse maksumus.
Sotsiaaltoetusi anti 45 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi
19
– matusetoetusi
1
– muid toetusi
2
– sünnitoetusi
19
– töövihikute toetusi
2
– sõidukompensatsioone
2
Ei rahuldatud ühe isiku sotsiaaltoetuse taotlust, kuna taotluses esitatud asjaolud ei andnud alust arvata, et sotsiaaltoetuse
eraldamine oleks sel juhul põhjendatud.
Katrin Madisson
registripidaja-sekretär vallasekretäri ülesannetes
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 48 võeti vastu ja suunati
avalikustamisele Lohkva külas OÜ
Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus ajavahemikul 23.09–22.10.2019 ja
millele laekus üks kirjalik arvamus.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 07. jaanuaril 2020 kell
15.00 Luunja Vallavalitsuse II korrusel
aadressil Puiestee 14, Luunja alevik.

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kavastu
külas Haava (43201:001:1793) maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamiseks
ja kruntidele ehitusõiguse andmist
üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on u 3,3 ha. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digi-

Hoolime
üksteisest
Detsembri alguses toimus ettevõtlike
naiste eestvedamisel järjekordne
heategevuslik jõululaat. Jõululaada
tulu 330 eurot annetatakse sel korral
Luunja Keskkoolile.
Soojad tänusõnad Luunja valla ja
koolilaste poolt korraldajatele Margit
Lokkole, Anneli Leidikule ja Grüne
Fee Eesti AS-le.
Siiras tänu ka sel aastal Luunja
valla mesinikule Mesilepa mesitalust.
Annetatud meepurgid tervistava ja
maitsva meega jõuavad aasta lõpus
paljude puudust kannatavate Luunja
valla perede ja detsembrikuu eakate
juubilaride lauale.
Kairit Pahk
sotsia
sotsiaalnõunik

taalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda
detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses
(Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–
17.00) ning Luunja valla veebilehel
http://luunja.ee planeeringu teadete alt.

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa
külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690)
maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi kahe üksikelamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmist üksikelamute ja
abihoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on u 1,0 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne
geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab
tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee

Aitäh,
Katrin!
Vallavalitsuse pikaaegne registripidajasekretär Katrin Madisson lahkub ametist 16. detsembril.
See otsus on tingitud soovist teha
oma elus tööalane pööre.
Katrin on andnud väga tubli panuse
meie valla toimetamistesse. Ta on olnud
enamasti esimene, kellega vallamajja
tulija kokku puutub. Katrini positiivne,
asjatundlik ja osavõtlik suhtumine on
abiks olnud väga paljudele, kel vallaga
asju ajada. Kannatlik ja alati mõistev,
kõiki ära kuulates ja toetades ühel või
teisel moel, endast kõike andes, lisaks
veel valla lehte ja kalendrit toimetades,
vallasekretäri asendades jne.
Täname Katrinit südamega tehtud
töö eest ja soovime talle unistuste täitumist ja uusi väljakutseid nii tööalaselt kui oma toreda pere ringis.
Aare Anderson, vallavanem
Foto: Evelin Lumi

14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning
Luunja valla veebilehel http://luunja.ee
planeeringu teadete alt.

Luunja vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Uus-Teearu
(43201:001:1452) maaüksuse osaala
detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda
planeeringualale võimalusi üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja
ehitusõiguse andmist üksikelamutele
ja abihoonetele. Planeeringuala suurus
on u 1,0 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline
alusplaan, täiendavate uuringute vajadus
võib selguda detailplaneeringu protsessi
käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja
vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning Luunja valla
veebilehel http://luunja.ee planeeringu
teadete alt.
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Luunja valda tunnustati vabatahtliku tegevuse ja
selle toetamise eest
28. novembril Nõos toimunud tänuüritusel leidis tunnustamist Luunja valla
vabatahtlike tegevus, samuti valla panus
kodanikuühenduste tegevuse toetamisel.
Tunnustamiskonkursi Tartumaa Hea
Tegu raames tuli neljast kategooriast
kaks laureaaditiitlit Luunja valda, lisaks
veel üks tunnustus valitsuse poolt.
Kodanikuühenduse tegevuse toetaja
2019 – Luunja vallavalitsus.
Tartumaa aasta vabakondlane 2019 –
Kaire Vahejõe, kes valiti parimaks 12 nominendi seast.
Laureaadid valiti komisjoni poolt,
kuhu kuulusid Tartu Ärinõuandla,
Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu jt koostööpartnerite
esindajad.
Lisaks anti Luunja vallale üle Vabariigi Valitsuse tunnustus – peaministri
allkirjaga tunnistäht „Luunja kogukonnale ... et nad on oma riigi ja kodupaiga
hüvanguks ... tähistanud EV 100 sünnipäeva“ EV 100 raames teostatud roosiaia uuendamise kui silmapaistva projekti
eest.
Laureaadid said kingiks kellad, millel
olevad kujundid moodustavad üheskoos
Tartumaa kontuuri.
Vabatahtliku tegevuse toetamist peab
Luunja vald loomulikuks. Rahaliselt on
toetussummad vallaeelarve mõttes enamasti väikesed, kuid toetatavate vabatahtlike tegevuste jaoks on see väga
oluline.
Vald on püüdnud toetada vabatahtlikke ka muul viisil.
Tänavu on toetust saanud lisaks
külaseltsidele ja valla isetegevuslastele
ka näiteks Luunja vabatahtlik jõepääste,
Noorte folkloorifestivali korraldajad,
maadlusklubi, Luunja Aidateater, Juudi
kogukond Lohkvas asuva kalmistu korrastamiseks jne.
Nominentide tutvustused
Luunja vallavalitsus on aktiivselt panustanud koostöö arendamisse erinevate
sektorite vahel. Luunja vallavalitsus teeb
tihedat koostööd kolmanda sektoriga,
koheldes neid vajalike koostööpartneritena. Läbi tegevustoetuste ning omaalgatuslike projektitoetuste toetatakse
MTÜ-de tegevust. Koostöös mitmete

Luunja vallas tegutsevate
MTÜ-dega pakutakse
vabaaja sisustamise võimalusi piirkonna elanikele. Korraldatakse mitmeid ülevallalisi ühisüritusi, et sidustada erinevate külade elanikke
omavahel. Valla ametnikud on valmis nõuga aitama ja toetama
MTÜ-de tegevusi. Luunja
vallavalitsus osaleb mitme MTÜga koosloomeprogrammis, mille tulemusel arendatakse välja
raamlepingud erinevate
teenuste delegeerimiseks
vabaühendustele.
Viimastel aastatel on
Luunja vald väga jõuliselt toetanud tegevusi
valla kõige suurema elanikkonnaga piirkonnas –
Lohkva külas. Luunja Foto: Liia Sirel
vallavalitsus on andnud
MTÜ Lohkva Külaseltsi kasutusse tühjana seisvad ruumid, et seal välja arendada Lohkva Kogukonnakeskus. Koostöös
planeeritakse uue multifunktsionaalse
keskuse loomist. Omavahelise koostööna on valminud Lohkva külla
väli-skatepark ja noortekeskus. Koostöös MTÜ Lohkva Külaseltsiga uuendati roosiaeda EV100 kingitusena.
MTÜ Lohkva Külaseltsi tegemisi on
Luunja vald toetanud Tartumaa aasta
küla ja Eestimaa aasta küla konkursil
osalemisel.
Kaire Vahejõe, MTÜ Lohkva Külaseltsi eestvedaja. Kaire on vabatahtlikku
tööd teinud Lohkva küla arendades
ja seltsi tegevuste vedajana. Kaire on
aktiivne kogukonna liige, kes on suutnud kaasata ühistegevusse mitme põlvkonna lohkvalasi, vaatamata sellele, et
paljud kogukonna liikmed ei ole põliselanikud. Tartu linna ääres toimetamine
on olnud suur väljakutse kogukondliku
identiteedi tekitamisel ja säilitamisel.
Aastatega on loodud ettevõtjate, asutuste ja kogukonna vahel koostöövõrgustik,
kes soovivad piirkonna arengule kaasa
aidata. Kaire eestvedamisel sai Lohkva

küla Tartumaa aasta küla 2018 laureaadi
tiitli ning osaleti ka Eestimaa aasta küla
2019 valimistel. Lohkva külas rajati
SPINE miniramp ning arendatakse TASi
Leader-meetme ja Luunja valla kaasrahastuse abil kogukonna huvikeskust.
Nende projektide kirjutamine ja juhtimine on olnud vabatahtlik töö.
Lohkva Külaselts sai Luunja vallalt
kasutusse endise Realiseerimiskeskuse
hoone, mida on talgute ja Luunja valla
abiga korrastatud ja renoveeritud.
Lohkva Külaseltsis tegutsevad mitmed
huviringid ja huvitegevused erinevates
vanustes elanikele. Kaire eestvedamisel valmis vabatahtliku panusena ka
KÜSKi ja EV100 kingituste vooru projekt „Luunja roosiaia uus rosaarium ja
Luunja-nimeline roos“.
Külaselts korraldab ja viib igal aastal läbi kahte traditsioonilist ülevallalist
üritust: koolialguse pidu ning kodukohvikute päeva, mida aitavad läbi viia
ka teised Luunja valla vabaühendused ja
piirkonna ettevõtjad.
Aare Anderson
vallavanem
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2019/2020. õa I trimester Luunja Keskkoolis
Käesolevat õppeaastat alustas Luunja
Keskkool 442 õpilase ja 45 pedagoogilise töötajaga.

Õppeaasta eesmärgid:
1. Roheline kool. Looduse tundmisele ja säästliku eluviisi tutvustamisele suunatud tegevused.
2. Liikuv ja tervislik kool. Liikumisvõimaluste ja õues veedetud aja
suurendamisele ning tervisliku
toitumise tutvustamisele suunatud
tegevused.
3. Luunja haridus 255. Luunja hariduse ja kooli ning kodukoha ajalooga seotud tegevused ja üritused.
I trimestri parimad tulemused võistlustel ja konkurssidel: maakondlik Luuleprõmm – 12–15aastaste vanusegrupis
saavutas 7.a klassi õpilane Melissa Lokk
1. koha (õp R. Belov);
Tartumaa luulekonkurss 1.–4. klassidele – 1.a klassi õpilane Emma Klais
sai eripreemia (õp Ü. Hint-Märtson);
Pranglimise I etapi vabariiklikus
arvestuses on 3.b klassi õpilane Tony
Märtson 1. kohal (õp Ü. Hint-Märtson);
Tartumaa koolinoorte maastikuteatejooksu MV saavutas meie kooli
võistkond 2. koha. Võistkonda kuulusid Katarina Verst, Laura Kübarsepp,
Kärt Kiiver, Ketlin Mutso, Kaur Tasane,
Siim Martin Ladva, Nikita Stanitski ja
Kristjan Terro (õp T. Rosi);
Tartumaa koolinoorte rahvastepalli MV 2.–3. klassidele saavutas
võistkond koosseisus Marietta Verst,
Mia Marta Võlli, Adeele Lokko, Kerttu
Keerdo, Hanna Loore Laats, Petra Männaste, Greete Meus ja Indra Eller 3. koha
(õp E. Raja);
TV 10 olümpiastarti 49. hooaja
Tartu ja Tartumaa I etapp – Katarina
Verst 1. koht kuulitõukes, 2. koht 60 m
jooksus, Laura Kübarsepp 3. koht kuulitõukes ja 60 m jooksus, Kalmer Kiiver
1. koht 60 m jooksus, Kevin Hilpus
1. koht kõrgushüppes, Rasmus Andron
2. koht kõrgushüppes, Kaur Tasane
2. koht teivashüppes, Gustav Jakob
Porro 5. koht 60 m jooksus (õp T. Rosi).
Hea õppeedukuse ja käitumise
eest avaldati direktori käskkirjaga
kiitust järgmistele õpilastele: Justyna
Blok, Karola Kask, Emma Klais, Jaslyn

Kristelle Lepik, Demid Harutyunyan,
Johanna Järv, Ken-Hendrik Ostra, Ly
Rekker, Robi Saar, Markko Tellisaar,
Getter-Ly Ustav, Laura Lote Õunapuu,
Liis-Marii Himmaste, Robert Pedoksaar,
Liis Pihlak, Ott Veenpere, Meribel
Hanson, Remy Järvet, Rome Jürmann,
Robert Kutkin, Timo Kuusk, Ott Oskar
Padar, Kiira Pettai, Laur Rosi, Kaarel
Rosi, Mirtel Rämson, Reio Saarine,
Samuel Markus Sepp, Grete Gogolin,
Laura-Liis Kasak, Mia Triin Loog,
Mona Prits, Leandra Annuk, Lars
Kender, Joanna Killak, Maribel Maalmann, Kaspar Mutso, Ralf Pettai, Ranno
Põder, Karl Stremberg, Oliver Sulg,
Mirtel Voimann, Johanna Ainsalu, Artur
Arjukese, Laura-Liisa Jõesaar, Helena
Eva Lepik, Hugo Madisson, Rebeka
Rääk, Sander Sokk, Tobias Suun, Tristan
Thor Tagamets, Vesse Tamm, Sven Uus,
Marietta Verst, Aaron Ainson, Aron
Kasemets, Hannaliisa Lain, Annabel
Leppik, Emili Lomp, Kendra Oja, Selena
Jasmine Ploomipuu, Sten Marius Salumets, Carl-Marcus Sarv, Raiko Siinmaa,
Lisete Uulimaa, Sven Sebastian Aria,
Nete-Liis Poska, Lenna-Marii Roosaar,
Kertu Roots, Samuel Sirendi, Henry
Soomuste, Reimo Tuul, Cristal Leidik,
Greete Meus, Grete Pillessaar, Uku
Veenpere, Indra Eller, Oskar Laanes,
Hanna Loore Laats, Enelin Lai, Adeele
Lokko, Egle Puksa, Kertu Russing, Aleksandr Sokolovski, Kerttu Keerdo, Steven
Toon, Tony Märtson, Mia Marta Võlli,
Nelly Nuuma, Romari Eelmäe, Säde
Riin Hiiob, Kennet Jantra, Jakob Juht,
Meribel Kask, Raiko Ranel Kaur, Laurits
Lauk, Petra Männaste, Mikk Tasane, Alli
Tiit, Aron Belov, Stella Jahu, Reti Soe,
Tormi-Kaspar Taal, Rodion Gussarov,
Marinell Karing, Nikita Kobõlkin,
Piibe Petra Lempu, Kadiliis Sreiberg,
Kerden Tomingas, Mikk Vaher, Janely
Värnomasing, Hanna Alise Õunapuu,
Kalmer Kiiver, Roosi Laaniste, Iris
Sulg, Daniil Žužlov, Kaisa Elisabeth

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Vahtra, Siim Heinsaar, Mildred Hiiemäe, Arabella Miina, Ron Neltsas,
Lysandra Rooma, Mirjam Kaldoja,
Ronja Kender, Stella-Maria Leis, Kenert
Piks, Kert Vändra, Ilja Bezuglov, Lee
Karin, Joonas Mäesepp, Andreas Paide,
Anett Lisell Pendla, Roland Rask,
Romet Siinmaa, Aleksandra Lange,
Emilia Pintšuk, Artemi Shuktomov,
Tuule Tensing, Remy Märtson, Ketlin
Papp, Nele Eelmäe, Kevin Järvet, Hanna
Maarja Salumets, Gregor Volmer, Erik
Merkuljev, Margret Männiste, Oliver
Patrick Ojamaa, Keteriin Keerdo,
Madleen Lauk, Grethe Lisette Neltsas,
Antoni Ainson, Jette Leele Jõe, Sander
Kask, Tristan Vandebosch, Lennart
Muuli, Adora Roots, Romel Savi, Kärt
Kiiver, Melissa Lokk, Ketlin Mutso,
Markus-Stefan Anni, Alvar Liigus,
Deisi Anelle Poska, Rebekka Rekker,
Kirsi Laaniste, Katarina Verst, Carola
Koiduaru, Laura Kübarsepp, Birgit
Laurson, Kaarel Madisson, Indrek
Männik, Marleen Rohelpuu, Kert
Gregor Tagamets, Kaur Tasane, Elise
Belov, Lauri Kask, Joosep Pärnalaas,
Romili Eelmäe, Elis Ilves, Merilin Jõesaar, Rasmus Kaldoja, Karolin Kangur,
Katre Puksa, Maribel Punnar, Marten
Punnar, Sander Treumuth, Paulina
Alicja Blok, Kätlin Maalmann, Elina
Papp, Marion Poljakov, Lisette Rohelpuu, Marlen Tohvre-Baranov, Ellen Uus,
Loone-Ly Lempu, Egert Linnas, Rando
Lukk, Karolin Lukka, Andrea Lääts,
Evelin Otsa, Janette Seerman, Victoria
Unuks, Egle Oolberg, Elis Opamnn,
Eleri Juss, Elise-Andrea Sula, Diana
Tõnutare, Gerret Ustav.
Ülle Taaber, õppe- ja arendusjuht

Luunja Keskkoolis alustab tööd ETTEVALMISTUSKLASS 2020. aasta
sügisel 1. klassi astuvatele lastele. Ootame lapsevanemaid 9.01.2020
kell 17.30 Luunja Keskkooli auditooriumis, et tutvustada ettevalmistusklassi töö eesmärki ja leppida kokku edasine tegevus.
Info telefonil 741 7317.
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Luunja Keskkoolis alustas Lastevanemate Akadeemia
Esimeses töötoas räägiti laste jutustamis-, lugemis- ja kirjutamisoskusest.
Novembri lõpus toimunud töötuba
oli mõeldud esimese klassi õpilaste
vanematele. Töötoas arutleti selle üle,
milliste oskustega tuleb laps esimesse
klassi. Lapsel on kujunenud suurem
osa suulise kõne oskustest, kuid kindlasti vajab edasist tähelepanu oskus
oma mõtteid tekstiga väljendada ehk
jutustamisoskus. Esimeses klassis
omandab laps lugemisoskuse alused.
Et teises klassis edukalt toime tulla, on
vajalik, et esimese klassi lõpuks suudab
laps lugeda lauseid nii, et sõnale peale
vaadates ütleb laps sõna kohe välja, st
enam ei veeri sõna kokku tähthaaval.
Välja arvatud laused, kus on väga pikad
sõnad (näiteks päikeseprintsess). Esimeses klassis on vaja omandada ka esmased kirjutamisoskused. Oluline on, et
laps õpib häälima (st häälikute kaupa
ütlema) vähemalt 5–6-häälikulisi sõnu
ning eristama lühikest, pikka ja ülipikka
täishäälikut. Samuti on vaja saada selgeks mõned õigekirjareeglid. Näiteks,
et lause algab suure tähega, lause lõpus
käib punkt jne.
Töötoas anti soovitusi, kuidas eelnimetatud oskuste kujunemisele saab
soovi korral kaasa aidata lapsevanem.
Kui lapsevanem näeb, et lapsel on raske

Merit Hallap töötoas lastevanematele nõuandeid jagamas. Foto: Toomas Liivamägi

mingit keelelist oskust omandada, siis
võib kohe pöörduda logopeedi poole
nõuannete saamiseks.
Sarnane töötuba viiakse jaanuaris
läbi ka teise klassi õpilaste vanematele.
Merit Hallap
Luunja Keskkooli logopeed

Merit Hallap on töötanud üle 20 aasta
Tartu Ülikoolis tulevaste eripedagoogide
ja logopeedide koolitajana. Koos ülikooli
kolleegidega on ta koostanud mitmeid
kõne hindamise ja kõnearendusmaterjale.
Ülikooli kõrvalt on ta regulaarselt teinud
ka praktilist tööd – töötades nii logopeedi,
eripedagoogi kui õpiabiõpetajana.

Vanematekogu koolisöökla külastus
Kooli vanematekogu tegi novembri
lõpus koolisööklasse üllatusvisiidi, et
saada terve päeva vältel vahetu ülevaade
söögivahetundides toimuvast – pakutavast menüüst, aga ka sellest, kuidas
õpilased end sööklas üleval peavad ning
millised on nende toitumisharjumused.
Külalistele serveeriti sedasama, mida
õpilastelegi: kanakastet kartuli või tatraga ning toorsalativalikut. Tunnistasime rõõmuga, et pakutav toit maitses
koduselt ja hästi. Alati saab paremini,
aga selle päeva raames võis nähtu ja
proovituga rahule jääda. Ütlesime
kokkadele ka omapoolsed tänusõnad,
mille üle rõõmustati väga. Ka koolil on
koostöö üle hea meel ja vanematekogu
on edaspidigi oodatud koolieluga erinevate nurkade alt tutvuma.
Triin Lauk
Luunja Keskkooli vanematekogu

Kooli vanematekogu koolisööklas üllatusvisiidil. Foto: Heli Erik

HARIDUSELU

8

Nr 12 (275) Detsember 2019

Luunja Keskkooli gümnaasiumiõpilased taas Strasbourgis
29. novembril külastasid Luunja
Keskkooli gümnaasiumiõpilased
taas Strasbourgis asuvat
Euroopa Parlamenti.
Alates 2005. aastast on Euroopa Parlament korraldanud noorteprogrammi
Euroscola, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele
vanuses 16–18 aastat. Euroscola toimub
Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ning prantsuse
keel, mis annab teisest rahvusest õpilastele suurepärase võimaluse praktiseerida võõrkeeli. Aasta jooksul on
erinevate koolide õpilastel võimalus
osaleda kümmekonnal või enamal
Euroscolal. Igal aastal on noortele antud
täitmiseks ülesanded ja konkursil hästi
osalenud koolid saavad auhinnaks
reisi Strasbourgi Euroopa Parlamenti.
Euroscola päeval saavad umbes 500
erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast mängida läbi ühe päeva Euroopa

Parlamendi istungitesaalis. Sel aastal
osalesid konkursil Luunja Keskkooli
10., 11. ja 12. klassi õpilased. Konkursiks tuli korraldada Euroopa päev oma
koolis. Arutelude ja ajurünnakute tulemusena otsustati koolis korraldada
6.–10.05.2019 Euroopa nädal. Õpilased
moodustasid töörühmad, et korraldada
tegevusi koolis kõikidele õpilastele.
Erinevatel päevadel viidi läbi erinevaid
üritusi. Hiljem pidid õpilased esitama
tehtud üritustest kokkuvõtte konkursile.
Konkursi võitnud koole autasustati
reisiga Euroopa Parlamenti. Meie õpilased olid tublid ning preemiaks ootaski
ees Strasbourgi reis. Euroopa Parlamenti
sai 20 õpilast külastada 29. novembril,
kus ootas ees tõsine tööpäev. Enne
veel, kui sai teele asuda, jätkus tõsine
töö koolis. Parlamendi tööpäevaks tuli
ette valmistada „seaduseelnõud “. Päev
parlamendis algas nii ametnike kui ka
riikide tutvustusega. Sel aastal osales
Luunja kooli õpilastega samal ajal õpilasi
kahekümne kuuest riigist. Iga riigi esindaja tutvustas oma maad – meie kooli

Projektis osalenud õpilased ja õpetajad Riigipäevahoone ees. Foto: Egle Oolberg

esindasid kõnepuldis Andrea Lääts ja
Karolin Lukka. Esitlustele järgnes Euroopa Parlamendi ametnike sõnavõtt,
kus tutvustati parlamendi toimimist ja
vastati küsimustele. Seejärel jätkus töö
rühmades. Osalevate maade õpilased
jaotati rühmadesse ja töö jätkus vastavalt plaanile. Iga rühm („parlamendi
komisjon“) oli välja töötanud „seaduseelnõu“ ning seda tuli tutvustada „täiskogu istungil“. Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimus päeva jooksul ka
Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng „Eurogame“.
Sel korral õnnestus meie kooli õpilasel
Karolin Ilvesel pääseda finaalvooru ja
sealt toodi koju ka võit.
Sel aastal oli uuenduslik veel see,
et keegi õpilaste hulgast pidi täitma
ajakirjaniku rolli. Meie kooli esindas sel
alal Diana Tõnutare.
Päev oli pikk ja väsitav, kuid pakkus
palju uut infot ja kogemusi. Õpilaste
arvates oli päev Euroopa Parlamendis
huvitav ja elamusi pakkuv. Tutvuti teiste
õpilastega ja õpiti maailma nägema
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kellegi teise vaatenurgast. Kuna reisimisviisiks valiti bussisõit, siis said õpilased
näha teisi Euroopa riike, millest tee läbi
viis. Esimese päeva õhtuks jõuti Poola
ööbima. Reisi jätkudes külastasime Berliini. Berliinis vaatasime Brandenburgi
väravaid ja külastasime Riigipäevahoonet. Riigipäevahoone katusel asetses hiiglaslik klaasist seintega kuppel,
mille sees sai jalutada ja nautida taas
kord imelist vaadet linnale. Tähelepanu
äratas arhitektuur, vanad säilinud majad
ja nende fassaadid. Tagasiteel tutvusime Tšehhis Praha vanalinnaga, kuulasime astronoomiliste kellade mängu,
jalutasime mööda kuninglikku kroonimisteed.
10. klassist osalesid projektis Karolin
Ilves, Eva Kübard, Karolin Lukka,
Andrea Lääts, Janette Seerman, Lisette
Valts, Patrick Välja. 11. klassist osalesid
Cärolyn Dietrich, Daniel Kaasik, Jane
Krõlova, Heidy Loikonen, Egle Oolberg,
Elis Opmann, Helen Saar. 12. klassist
osalesid Karolin Gubinski, Eleri Juss,
Egon Puksa, Elise-Andrea Sula, Avely
Tomson, Diana Tõnutare.
Õpetajatest olid reisil kaasas Ülle
Tõnutare, Ülle Taaber ning Agne Solba.
Agne Solba
Luunja Keskkooli õpetaja

Kooli esindajad Andrea Lääts ja Karolin Lukka kõnepuldis. Foto: Egle Oolberg

Hariduse arengukava arutelud
11. detsembril toimus Luunja Keskkooli
valmivas auditooriumis valla hariduse
arengukava esimene arutelu. Haridusnõunik Kadri Sõrmuse eestvedamisel
said kokku valla haridus- ja kultuuriasutuste esindajad.
Töises õhkkonnas möödus päev kiirelt
ja tegusalt. Ühiselt sõnastati Luunja valla
haridusvaldkonna missioon ning lepiti
kokku asutuste ühistes põhiväärtustes.
Järgmine kohtumine toimub juba 18. detsembril Lohkva noortekeskuses.
Jõulumeeleolu lisas kohtumisele samal
päeval koolis toimunud trepikontsert,
kus esinesid 1.–2. klassi õpilased.

Heli Erik
Luunja KK huvijuht

Koos lasteaia ja kooli töötajatega arutasid hariduse arengukava ka kultuurimaja ja
raamatukogu inimesed. Foto autor: Toomas Liivamägi
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Spordisõnumid koolist
On heameel tõdeda, et meie õppuritel jätkub indu osaleda
kooli võistkonnas erinevatel spordivõistlustel, mida korraldab
Tartumaa Spordiliit kooliõpilastele. Endiselt osaleme „TV 10
Olümpiastarti“ sarjas ja võrkpalli kooliliigas.
Igal aastal septembris toimuvad koolidevahelised kergejõustiku karikavõistlused. Meie tüdrukute võistkonnal koosseisus Laura Kübarsepp, Ellen Uus, Katarina Verst, Karolin
Kangur, Maili Karus, Hanna Liias Kord õnnestus võita karikas
seitsme kooli konkurentsis.
Koolide hulgas on populaarne maastikuteatejooks Lähte
spordikeskuses. Hästi esines 7. klassi võistkond koosseisus
Kärt Kiiver, Nikita Stanitski, Laura Kübarsepp, Siim-Martin
Ladva, Ketlin Mutso, Kristjan Terro, Katarina Verst, Kaur
Tasane, kes saavutas 2. koha kümne kooli võistkonna seas.
Septembri lõpetasid Euroopa spordinädala üritused koolis.
Sellel aastal oli tähelepanu keskmes jalgratas. Toimusid rattamatk , erinevad vigurvõistlused ja liiklusviktoriin. Kellel ratas
puudus, matkas jalgsi. Oleme liikumakutsuv kool.
Oktoobris toimunud jalgpalli meistrivõistlustel saavutasid
gümnaasiumi noormehed 4. koha.
Novembris osalesime 2.–3. klasside võistkondadega
rahvastepalli võistlustel. Tüdrukutel õnnestus kaheksa kooli
konkurentsis saavutada 3. koht.
Võrkpalli kooliliigas on läbi I etapi võistlus. Meie tüdrukud on Lähte kooli järel II kohal. Võistkonnas mängivad Birgit
Laurson, Laura Kübarsepp, Deisy Anelle Poska, Katarina Verst,
Elis Ilves, Sandra Vetka, Rebekka Rekker, Hanna-Liisa Kord.
Detsembris startis „TV 10 Olümpiastarti“ võistlussari.
Enne vabariigi etappi saavad sportlased oma vormi katsetada
maakonna etapil. Tartumaa etapil osalesid paljud koolid ja
konkurents oli väga tihe. Nooremad tüdrukud võistlesid 60 m
jooksus ja kõrgushüppes, vanemad tüdrukud 60 m jooksus
ja kuulitõukes. Nooremad poisid võistlesid 60 m jooksus ja
kõrgushüppes ja vanemad poisid 60 m jooksus ja teivashüppes.
Kalmer Kiiver – PN 1. koht 60 m jooksus, Kevin Hilpus –
PN 1. koht kõrgushüppes, Rasmus Andron – PN 2. koht
kõrgushüppes, Kaur Tasane – PV 1. koht teivashüppes, Katarina
Verst – TV 1. koht kuulitõukes ja 2. koht 60 m jooksus, Laura
Kübarsepp – TV 3. koht 60 m jooksus ja kuulitõukes.

Katarina Verst koos oma treeneri Harry Lembergiga
Foto: Marko Mumm

7. detsembril toimus TV 10 OS 49. hooaja I etapp Võrus,
kus Luunja Keskkooli võistkonnas tegid kaasa Katarina Verst,
Marietta Verst, Laura Kübarsepp, Gustav Jakob Porro, Kaur
Tasane, Kert Gregor Tagamets, Rasmus Andron ja Kevin
Hilpus. Parimana saavutas Katarina Verst kuulitõukes 4. koha.
Õnnitleme Katarina Versti, kelle Eesti Kergejõustiku
Liit valis 2019. a vabariigi parimaks noorsportlaseks kergejõustikus.
Elve Raja ja Tiina Rosi
kehalise kasvatuse õpetajad
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Midrimaalaste rännak sügisest talve
30. looduse- ja tervisenädal – see on
paras hulk õnnestunud tegemisi, kõrge
kuhi kogemusi, sületäis ühiseid ettevõtmisi peredega, kotitäis koostööd erinevate Tartumaa ettevõtjate ja talunikega ja jätkuvalt põnevaid ideid!
KIK-i rahastuse saanud projekt
„Talvine õpirännak Luunjas“ algas
novembris, kui suured midrid Elva
lähedal Meeri külas räätsad alla panid ja
otse läbi pahkluuni ulatuva vee jõeäärse
luha ületasid. Ekstreemne kogemus
tekitas elevust ja rahulolutunde – saime
hakkama! Ahmisime endasse matkajuhi tarkusi, mida lastega õppekäikudel
rakendada. Tutvusime paikkonna geograafia ja ajalooga. Matkajuht suunas
leidma loodusest märke, mis viitasid
kunagisele inimasustusele, loomade
tegevusele metsas. Vestlesime karjakasvatusest ning väidetavast kliimamuutuse mõjust looduskeskkonnale.
Mängisime mänge ning õppisime ilma
tikkudeta lõket tegema. Kogesime
matkajuhtide tähelepanu, hoolitsust ja
õpetussõnu igal sammul. Sõbralik ja abivalmis, lõbus ning õhinas seltskond, soe
tee pirukaga – meil oli tore koos looduses olla! Igaüks meist läks koju kopsaka
teadmistepagasi, uue kogemuse ja positiivse emotsiooniga. Detsembris tegime
väikestele midridele Luunja ümbrusesse
jõuluretkerajad. Need kulgesid Emajõe
kaldal, roosiaias ning pargis.
Meie talvisesse loodusnädalasse jätkus veel palju huvitavaid tegemisi. Alustuseks külastasime Saksa talli jõulumaa
lambaid, hobuseid ning kanu nende
ehedas päriskodus. Loomulikult mahtus
jõuluaja sisse meie armsa Midrimaa kaunistamine. Kasutasime taas palju loodus-

likke materjale ning majapidamisjääke.
Nii kogusid näiteks Midrikutsude rühma pered terve sügise piimapakke ning
nüüd on rühma pakkidest kaunistustega
ehitud kuusepuu. Päkapikuvõikude päeval imetlesime ja maitsesime kodudes
valmistatud omanäolisi võileibu – nii
palju oli nutikust ja loovust! Tervislikke
võikusid tegid lapsed ka rühmades.
Luunja valla eakad elanikud said oma
peol aga killukese jõulurõõmu meie lastelt – kinkisime neile isemeisterdatud
jõulukaardid. Andmisrõõm on suurem
saamisrõõmust. JCI maailmakongressiga 2019 seonduva ettevõtmise „Pööningud puhtaks!“ näitel annetasid pered
lasteaiale kodus seismajäänud tasse-taldrikuid, edaspidi kostitab lasteaed oma
külalisi taaskasutatud nõudest. Aitäh!
Midrimaa jõulupidu oli sel aastal aga
eriline – vaid Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saal mahutab korraga umbes
300 inimest. Jõulusokipeol istusime

pehmetel kaltsuvaipadel ja lustisime tõeliselt ägeda jõuluvanade ansambli saatel.
Viis jõuluvana-pillimeest korraga laval –
see oli võimas! Soe tunne oli südames,
kui meie Midrimaa pere ühiselt teadatuntud jõululaule laulis. Tore üllatus oli
lastele, kui jõuluvanad korraga kingitusi
jagama tõttasid.
Detsembri teises pooles ootavad
meid ees avatud tegevuste päevad, kus
lapsed liiguvad lasteaias vabalt ringi
ning saavad endile meelepärases rühmaruumis õpetajate juhendamisel põnevaid tegevusi leida. Ees ootab veel keskaegsete pillide õhtupoolik ning õdusas
õuesõppemajas küünlavalgel väärtusjuttude kuulamine. Aga sellest juba järgmises ajalehes uuel aastal.
Hoiame ja hoolime! Imelist jõuluaega Luunja valla väikestele ja suurtele!
Lia Raat
Midrimaa õppejuht

Nõnda matkavad meie kõige pisemad!
Rikastav kogemus – midrimaalaste räätsamatk. Fotod: Luunja Lasteaed Midrimaa
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Kõik on lõbus!
Möödunud kuul oli kõik lõbus! Lapsevanemad valmistasid lastele hommikusöögiks lõbusad võileivad. Iga võileib
oli ise nägu ja tegu. Eripärased võileivad
maitsesid lastele väga.
Kuu teemast lähtuvalt valmistasid
lapsed novembrikuu köögipäeval aasiapärast leiba. Leivakestele torkisid lapsed
peale oma nime initsiaalid. Valminud
leivad sobisid ideaalselt lõunasöögi
kõrvale.
Peagi jõudis kätte kauaoodatud
kadripäeva jooks. Lapsed maskeerisid
endid kadrideks, õppisid selgeks laulu-

viisid ja mõistatused ning seati sammud
pererahva juurde. Väikesed kadrisandid
külastasid Kavastu kauplust, Kavastu
raamatukogu ning õmblustsehhi
Conectra. Oleme väga tänulikud, et meil
on nii tore ja toetav kogukond.
Novembri üks lõbusamaid ja samas
ka natukene hirmuäratav üritus oli
õppekäik Tartu loodusmuuseumi. Loodusmuuseumis ootas meid ees õppeprogramm eksootilistest loomadest.
Lapsed said teha tutvust ning pai kuningpüütonile, leopard gekole, tuhandejalgsele, kilpkonnale ning tarantlile.

Isegi kõige pisemad võtsid oma julguse
kokku ja tegid maole ja teistele loomadele pai. Pärast õppeprogrammi oli lastel
võimalik koos õpetajatega teha tutvust
loodusmuuseumi teiste eksponaatidega.
Rõõmukilkeid jagus kauaks.
Detsembri esimesel esmaspäeval
toimus traditsiooniline jõulupuu ehtimine. Igaüks sai anda oma panuse puu
kaunistamisse. Lisaks puu ehtimisele
tehti ka suud magusaks.
Kavastu Algkool-Lasteaed

Kavastu kadrisandid, kes külastasid Kavastu kauplust, Kavastu raamatukogu ning õmblustsehhi Conectra
Õppekäik Tartu loodusmuuseumi oli lõbus, aga samas ka hirmuäratav. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed
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Lohkva lasteaia Erasmus Plus maagiline projekt
sai alguse Ateenas
Novembri alguses toimus Kreekas,
Ateenas Lohkva Lasteaia Erasmus
Plus rahvusvahelise koostööprojekti
M.A.G.I.C. – Myths and tales, Art,
Game for Intercultural Cooperation
esimene õpiränne, kus osalesid õppejuht Anneli Mõtsmees ja lasteaiaõpetaja Tea Hermann. Projekti M.A.G.I.C.
üldeesmärgiks on tutvuda Euroopa
kultuuripärandiga ja erinevate rahvuste
traditsioonidega, kasutades selleks
muinasjutte, kunsti ja mänge. Projektisisese omavahelise suhtluse kaudu
suurendatakse kultuuride vahelist
koostööd ning arendatakse 21. sajandi
oskuseid. Projektis osalevad viis riiki:
Kreeka, Bulgaaria, Leedu, Eesti ja Itaalia.
Ateenas tutvusime imelise ajaloo- ja
kultuuripärandiga. Toimusid mitmed
töötoad, kus õppisime erinevaid loovust
ja kujutlusvõimet arendavaid mänge.
Mängude mängimise ajal mõistsime, et
alati pole vaja osata teineteise keelt, vaid
piisab kehakeelest ja miimikast. Sellised
mängud võimaldavad paremini mõista
erinevaid kultuure ja rahvuslikke traditsioone ning lapsed oskavad väärtustada
enda ja teiste rahvaste ajalugu. Projekti
tegevused soodustavad erinevatest rahvustest pärit laste vastastikust mõistmist
ning arendavad nende suhtlus-, digitaalseid, muusikalisi ja kunstioskusi.
Järgmine kohtumine on plaanitud
märtsikuusse Bulgaariasse, kus tutvutakse erinevate maade rahvuskangelaste
või muinasjututegelastega. Detsembris

M.A.G.I.C. projektimeeskond Ateena 21. põhikooli ees. Foto: Konstantina Bozonelou

tutvutakse eri maade jõulutoitude, traditsioonide ja jõululauludega ning saadetakse teineteisele jõulukaarte.
See oli meeldejääv ja väga positiivne kogemus, mis andis meile võimaluse
kohtuda eri rahvustest kolleegidega, aru-

tada haridusalaseid küsimusi ja praktiseerida erialast inglise keelt.

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.

Tea Hermann, Lohkva lasteaia
Nöbininade rühma õpetaja ja
Anneli Mõtsmees, õppejuht
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Lohkva taas kord veelgi varakam!
MTÜ Lohkva Külaselts ning Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskus avasid
25. novembril pidulikult Lohkva kogukonna- ja noortekeskuse Varakas. Selline
koostoimimine ja ühisloome ei ole mitte
uus, vaid seda tehakse mitmetes teistes omavalitsustes. Varakas pakutavate
teenuste ühisloome sündis kohalikele
omavalitsustele ja vabaühendustele
mõel dud Sotsiaalse Innovatsiooni
Labori läbiviidud avalike teenuste delegeerimise ja koosloome programmis,
kus MTÜ Lohkva Külaselts ning Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskus osalesid koos
valla esindajatega.
Kuid sellist kogukonnale mõeldud
teenust ei saaks pakkuda, kui ei oleks
olemas vajalikud ruumid ja võimalused.
Soovime suurt tänu avaldada kõigepealt
Luunja vallavalitsusele, kes on meie
tegemisi nii rahaliselt kui nõu ja jõuga
aidanud, et saime pidulikult avada 2/3
valminud Varaka ruumidest. Suur tänu
ka Luunja valla volikogule, kes suure
veenmise peale lõpuks meie tegemistesse uskus ja oli nõus renoveerimiseks
eelarvest raha eraldama.
Kuna hoone vajas oluliselt rohkem
investeeringuid, et vajalikud tööd
saaks hoones tehtud, siis tuli kirjutada Leader-meetmesse projekt „Lohkva
Kogukonnakeskuse osaline renoveerimine“. Projekti eesmärgiks oli luua
Lohkva kogukonnakeskuses eeldused
kogukonnateenuste mitmekesista-

Varaka avamine, lindi läbi lõikamine. Foto: Helina Lätti

miseks ja kogukonnakeskuse kui aktiviseerimiskeskuse jätkuvaks arenguks
ning pakkuda piirkonna noortele avatud noorsooteenust integreeritult kogukonnateenustega. Soovin siinkohal
tänada Tartumaa Arendusseltsi, kes
pakub sellist rahastuse võimalust ja on
alati nõuga abiks. Projekti raames renoveeriti Varaka esimese korruse saal,
kontoriruum ja WC. Suurima ehitustöö
tegi Furtive OÜ, lisaks suur tänu Riia
Lakid OÜle, kes sponsorluse korras
aitas teisel korrusel värvida kahe ruumi

seinad. Lisaks aitas SA Luunja Varahaldus eeltööde tegemisel, et ehitama
saaks hakata.
Et hoones oleks palju võimalusi,
selleks sai kirjutatud teinegi projekt
Tartumaa Omavalitsuste Liidu kohaliku omaalgatuse programmi – „Lohkva
Kogukonnakeskuse Varakas kogukonna
köögi sisustus“. Projekti mõte on uue
sisu andmine kunagisele Mari ja Jaan
Raamoti loodud Sahkapuu põllutöö- ja
majapidamiskooli ideele, soov on tuua
sellest välja sirgunud mõtted tänapäevasesse keskkonda, laiendada neid
ning arendada, õpetada ja õppida koos
noortega vajalikke oskusi, põnevaid
nippe, anda edasi tänaseid väärtusi,
õhutada tegutsemisindu nii ruumides
sees kui väljas. Selle programmi üks
kasutusvaldkondasid on kogukonnaköögis toidukultuuri ja toidutegemise
õpetamine. Köögi valmimist on toetanud ka vabatahtlikud ja MTÜ Lohkva
Külaseltsi juhatuse liikmed.
Varaka avamise pidu oli meeleolukas
ja kohal oli palju rahvast, kes tuli tutvuma veel värske värvi lõhnaliste
ruumidega. Lindi lõikasid läbi Luunja
vallavanem Aare Anderson, Lohkva
Külaseltsi juhatuse liige Kaire Vahejõe ja aktiivne Luunja valla noor, Tartu
Kendamatega kätt harjutamas
tänusaajad koos väikeste proffidega
Foto: Getter Lauk
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Noortekogu liige Anni Marii Lepik. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse toimekas meeskond oli valmis seadnud vahva kava,
kus peale pidulikku lindi lõikamist ja tänukõnede kuulamist
esinesid esimestele külastajatele räppar Paks Matu ja noored
DJ-d. Peale tänukirjade üleandmist, kus kõik asjaosalised said
seekord lillede asemel kendamad, tuli ka nendega esimene
katsetus läbida kõigil kingisaajatel. Õnneks tegid neile vahva
etteaste ja demonstratsiooni Tartu Descartes’i Kooli 6. klassi
poisid ja nende õpetaja Greta-Eva Kalberg. Selliste väikeste proffide etteaste järel läks ka esimene kendamate katsetus
edukalt ja ilma ohvriteta. Oma esimesed talgud sai ka kogukonnaköök, kus peeti avamisel püstijala bankett.
Noortekeskus hakkab esialgu avatud olema E, T, R 13.30–
18.00 ning N 13.30–20.00. Kogukonnakeskuses toimuvate
ringitegevuste ja kogukonnakeskuse kohta saab infot esialgu
Lohkva Külaseltsi FB lehelt ning valla lehest.
Tuhat tänu kõigile tublidele ja lahketele abistajatele ning
meie tublidele ringide juhendajatele, kes on juba Varaka
südame põksuma panna ja sisuga täita aidanud. Suur ja sügav
kummardus meie oma külaseltsi liikmetele ja kõigile vabatahtlikele, kes on käinud Varakat remontimas ja ehitamas,
korrastamas, koristamas, nõu andmas – neid on ääretult
palju olnud ja kõiki siinkohal nimeliselt tänada ei jõua. Luban,
et peale Varaka renoveerimise teist etappi, kui trepihall
korda saab, siis leiavad kõikide tublide panustajate nimed
koha trepihalli seintel, sest see maja on nüüd osake ka teist
kõigist!
Soovin kogukonnakeskusele ja noortekale palju huvitavaid
koostegemisi ja teotahet ning palju külastajaid!
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaseltsi juhatuse liige

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ jõuab Luunja valda
Tervise Arengu Instituudi (TAI) koordineerimisel ning osalisel rahastamisel
rakendatakse Eestis paljudes omavalitsustes vanemlusprogrammi „Imelised
aastad“. Tegu on rahvusvaheliselt tõendatud mõjuga teaduspõhise programmiga, mille koolitused on aidanud lapsevanematel laste käitumisprobleemidega
toime tulla enam kui 30 riigis.
Luunja vallas alustavad 2020. aastal kaks lastevanemate koolitusgruppi,
mida hakkavad juhendama pereterapeudid Marika Käggo ja Rena Pent. Esimene
grupp alustab Lohkva lasteaia ruumides
veebruari alguses ja teine grupp Luunja
lasteaia Midrimaa ruumides septembris.
„Imelised aastad“ koolitustele ootame 2–8-aastaste laste vanemaid,
– kes soovivad saada vastuseid lapse
kasvatamisel tekkinud küsimustele ja
õppida, kuidas paremini toime tulla;
– kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne

käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud,
hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.
Oodatud on nii lapsevanemad kui
vanavanemad ja teised last kasvatavad
täiskasvanud.
Koolitusel õpitakse:
– kuidas kehtestada tõhusalt piire ja
reegleid
– kuidas last julgustada ja tunnustada
– kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema
– kuidas arendada last mängu abil
– kuidas lahendada konflikte
– kuidas tulla toime stressiga.
Koolitused hakkavad toimuma väikestes gruppides kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku on 16 kohtumist (4 kuu jooksul)
tööpäeva õhtuti. Koolitusel vaadatakse
videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest. Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste

omandamist kahe kogenud koolitaja
abiga. Kohapeale on organiseeritud
lastehoid ja pakutakse ka õhtusööki.
Lapsevanematele on koolitusprogramm
tasuta.
Head vanemad! Laste kasvatamisel
tekkib ikka olukordi, millega on keeruline hakkama saada. „Imelised aastad”
on just selline programm vanematele,
kus saab tuge ja oskusi, kuidas laste
kasvatamisega hästi toime tulla.
Loe lisa https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/.
Programmis osalemiseks registreeru
oma lapse lasteaias ( Luunja lasteaed
Midrimaa, Lohkva lasteaed, Kavastu algkool-lasteaed) või võta ühendust Kadi
Kalmusega, Luunja valla programmi
koordinaatoriga.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor
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Klopandi 40. hooaja tähistamine kontserdiga „Naine 40“
Tõepoolest, see oli kodukandi tantsupidu. Väärikas ja hingeminev sünnipäevapidu.
6. detsembri õhtul kogunes Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskusesse palju
Klopandiga läbi aegade seotud inimesi ja külalisi. Kui palju taaskohtumisrõõmu!
Kontsert algas just selleks sündmuseks kirjutatud luuletusega, mille
reale „… ning õmmelnud homme
hommikuks Supermani kostüümi…“
reageeris kolmeaastane Mihkel, küsides
vanaemalt: „Aga Batmani kostüüm?“
Meid ja kõiki külalisi rõõmustasid
etteastetega EMÜ rahvatantsuansambli
Tarbatu lapsed (juhendajad Anna-Liisa
Kirsch, Kerli Kasar ja Kristel Maruste),
naisrahvatantsurühm Tarm II (juhendaja Kerli Kasar), Luunja segarahvatantsurühm Trambali (juhendaja Annika Joy
Meitern), Luunja laulukoor Jõeõed
(juhendaja Anne Kasesalu-Roops)
ja külakapell Lustre. Omalt poolt
pakkusime külalistele neli tantsu.
Kontserdi kava pani kokku Kerli
Kasar, tervikuks lavastas Iiri Saar, vahetekstid luges Anne-Mai Tevahi, heli ja
valgust seadis Tarmo Lillo (Luunja

Kultuuri- ja Vabaajakeskus).
Selle peo eriline etteaste tuli Trambalilt, kes tantsis Lustre pilli järgi. Hiljem,
kui šampanjaklaasid kokku löödud ja
sünnipäevatort söödud, tantsitas Lustre kõiki soovijaid. Lustre oli simmani
lõbusas Kuldvillakut meenutavas formaadis üles ehitanud ning nalja, naeru
ja tantsijaid jätkus peo lõpuni.
Meil oli suur rõõm, et kohal olid kõik
juhendajad – Vilma Aunapuu, Anneli
Villenthal ja muidugi Kerli Kasar –,
kellele saime meenetega oma tänu ja
tunnustust avaldada. Meil oli rõõm
kohtuda paljude endiste tantsijatega,
kelle tantsutahe on rühma läbi aja edasi
kandnud ja iga järgmise hooaja võimalikuks teinud.
Armas üllatus ja meenutus minevikust oli Vilma Aunapuul alles hoitud
väike reha, mis oli 2002. aastal Luunjas
Klopandi korraldatud vabariiklikul
õpetajate rahvatantsufestivalil kingitus
kõigile osalenud rühmadele. Reedesel
peol said sellele rehale oma nimed kirjutada juhendajad, praegused ja endised
tantsijad. Reha on õpetajate rahvatantsufestivali sümbol, mida antakse käest
kätte järgmisele festivali korraldavale

Klopandi praegused ja endised juhendajad ja tantsijad. Foto: Tiit Hellenurme

tantsurühmale. Üks Klopandi traditsioone on vabariik likust õpetajate
rahvatantsufestivalist osavõtmine.
Meie ise jäime oma peoga väga rahule. Oleme tänulikud kõigile kollektiividele, kes aitasid meil selle peo just nii
uhkeks ja võimsaks teha, kui ta sai. Publiku hulgast kuulsime peo kohta „äge“,
„lahe“, „väga ilus ja südamlik“, „soe,
hubane ja mõnus“, „väga ilus ja meeleolukas“, „rõõmus“. Eriliselt läks hinge
see, kui lapsed kuulasid ja vaatasid nii, et
unustasid muu ega tahtnud koju minna.
Külalised ütlesid, et „Klopandi“ sõnade
ilmekas lugemine vahetekstiks andis
peole pidulikkust juurde. Kapell teenis
palju ülivõrdes kiidusõnu. Kõige südamlikum tunnustus oli see, kui pealtvaataja ütles, et nende muusika lausa
helises, nii hästi kõlasid nad kokku.
Klopandi tänab toetuse eest Luunja
vallavalitsust, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskust ning tantsijate peresid. Peo
jäädvustas fotodele Tiit Hellenurm.
Kui viimased Klopandi liikmed südaöö paiku kultuurimajast lahkusid, jäi
Tarmo veel juhtmeid kokku kerima…
Klopandi
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Tartumaa kultuuristrateegia 2025 avalikustati Luunjas
Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on valminud Tartumaa kultuuristrateegia 2025.
Disainmõtlemisest lähtuva strateegia avalikustamiseks lavastatud eriilmeline sündmus toimus 13. novembril
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Pidulikuks avalikustamiseks oli kokku
pandud kolmeosaline sündmus, mille
pealkiri oli „Ajakaalu kaalujaam“ Juhan
Liivi luuletuse „Aeg“ ainetel, sest aeg on
inimese tähtsaim ressurss. I AEG, mida
võtsime kuulamiseks – erinevates Eesti
paigus asju ajavad inimesed jutustasid
oma koostöö- ja kasvamiskogemustest.
Kohaletulnud said ülevaate Intsikurmu festivali arengutest ja missioonist, Tori kogukonna, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste koostööst
ning Kohila koostööprojekti „Mäng on
väikese inimese töö“ sünnist ja arengutest ning kogukonna inimeste annete
avastamisest.
II plokis AEG, mida võtsime panustamiseks, said kohaletulnud rühmadesse
jaotatuna luua ise oma kultuuritee, sidudes isiklikud kogemused, elamused ja
mälestused üheks tervikuks. Valmisid
põnevaid elamusi pakkuvad Tartumaa
erinevate kantide kultuuriteede ideed.
III AEG, mida võtsime kuulamiseks – Tartumaa kultuuristrateegia 2025
eestvedajad tutvustasid strateegiadokumenti ja selle tegemise protsessi.
Kultuuristrateegia valmis tunnustatud strateegiakonsultandi Ragnar
Siili juhendamisel, maakonna kultuuritöötajate ja sidusvaldkondade esindajate
koostöös.

Lõõgastav hetk kultuuristrateegia avalikustamise sündmuselt. Foto: Timo Arbeiter

„Kuna Tartumaa arengustrateegia
2040 ei kajastanud küllaldaselt kultuurivaldkonda, tuli välja töötada eraldi
strateegia kultuuri edendamiseks. Eesmärgiks oli luua tööriist koos realistliku
ja toimiva tegevuskavaga,“ selgitas TOLi
tegevjuht Sven Tobreluts. Strateegia keskendub tugevate ja motiveeritud eestvedajate ning juhendajate pealekasvule,
teiste valdkondadega sidususe saavutamisele, kultuurielu elujõulisusele ja
Euroopa kultuuripealinna potentsiaali
maksimaalsele kasutamisele. Kultuurivaldkonnas arengute kavandamiseks

Helkurikõnd Kavastus
26. novembri õhtul toimus üle Eesti helkurikõnd „Helkuriga sõbraks“. Sarnaselt Eesti eri paikadega osalesid
helkurikõnnis ka Kavastu elanikud. Üritus algas kogukonna
kogunemisega algkool-lasteaia ees, kus kõneldi helkuri
vajalikkusest ja korrektsest kandmisest. Poe esisel ehiti eriline helkuripuu ning sadamas tutvustati praktiliselt helkuri
kasulikkust.
Argo Lääts, piirkonnapolitseinik
Fotod: Gerda Gleer Lääts

vajame kindlaid eesmärke ja ühiseid
kokkuleppeid.
Üks olulisemaid verstaposte on koos
Tartu linnaga Euroopa kultuuripealinna 2024 tegevusteks valmistumine.
Tartumaa kultuuristrateegia 2025 väljatöötamise kaasamisseminaridel osalesid
ka Luunja vallajuhid ning kultuuri- ja
haridusvaldkonna töötajad.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor
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Tartu Maarja kiriku taastamise aasta 2019
2019. aasta märksõna Tartu Maarja
kiriku taastamisel on eelkõige vabatahtlikkus. Samas omavad olulist rolli ka
koostöö, sündmused ning loomulikult
laulupidu ja ehitus. Palju ilusaid sõnu ja
tegusid, vaatame nende taha.
Tartu Maarja kirik hävis 1941. aastal II maailmasõjas. Enne seda oli
kirik olnud tugevaks usu- ja vaimuelu
keskuseks täpselt 99 ja pool aastat. Tartu
Maarja kogudus ja sihtasutus jätkavad
samal teel, et praegune kirikuhoone
võiks ühel päeval olla palju rohkem kui
pelgalt seinad ja katus.
Aasta kõige esimene sündmus oli
kiriku aastapäev. Lõppev 2019. aasta
tõi kirikuhoonele vanuseks 177 aastat.
Sünnipäeva tähistati väärika valgusmänguga kiriku esisel platsil, mis tõi
kohale u 250 inimest.
Tartu Maarja kiriku taastamise I etapi ehitustööd algasid 2019. aasta 8. jaanuaril ning vältasid pea terve esimese
poolaasta. Tööd lõppesid mai alguses.
Esimesel etapil lammutati vana põranda aluspostid ja rõdud, kiriku sisemuses
tehti väljakaeved, valati taldmikud,
ehitati betoonplokkidest kandvad siseseinad, valati vahelaed ja trepid, ehitati
ajutised piirded kirikusaalile ja käigutee
peauksest. Töid teostas AS Eviko ja nende maksumuseks oli pea 200 000 eurot
+ km.
Kiriku uus siselahendus erineb
vanast mitmeti. Kirikuhoone saaliosa
muutub kahekorruseliseks. Kolmesaja
istekohaga kirikusaal tuleb teisele korrusele ning selle alla jäävad kõrvalsaal,
ruumid muusika-, laste-, noortetööks ja
abiruumid. Tiigi tänava pool asuv senine trepikoja osa laieneb kirikusaali arvelt
ning sinna ehitatakse bürooruumid,
mida on tulevikus võimalik välja üürida.
Kirikuhoone välisilme taastatakse vana
eeskujul.
Niipea kui kirikus ehituse esimene
etapp lõppes, algasid seal ettevalmistused ürituste läbiviimiseks. 16. mail
tähistati papa Jannseni 200. sünniaastapäeva, mis algas hommikupalvusega
Maarja kirikus. Kogu päeva erinevates
paikades üle Tartu väldanud juubelipidustustele pani punkti õhtune koguduse näitetrupi Maarjateater etendus
kirikus. Vahva lavastus „Jannseni juubel
ehk August Wiera tuleb Tartusse“ tõi

Maarja kirikusse täissaali.
Juunis toimus kirikus kaks suurepärast, samuti täissaalile läinud kontserti. 17. juunil Tartu Maarja kirikukoori
ja kammerorkestri kontsert „Kreegiga
ja Kreegist“. Samuti 20. juunil Tartu
2019. aasta laulupeo ja XXVII laulupeo „Minu arm“ pidulik ühiskontsert.
Viimasest tehti ka ülekanne ERRis.
Kevadsuvi tõi Maarja kiriku heaks
kokku üle 50 vabatahtliku. Peamiselt
noored vabatahtlikud olid väljas paljudel
Tartu suvistel üritustel, kogudes külastajatelt annetusi. Lisaks koguti annetusi ka
tänavatel. Vabatahtlikud, keda äratuntavate kollaste särkide järgi hellitavalt ka
kollasärklasteks kutsutakse, olid väljas
ka laulupeol „Minu arm“ ja saatsid Tartu
linna esindust rongkäigus.
Suve jooksul kogusid vabatahtlikud kiriku taastamiseks üle 7500 euro.
Vabatahtlike tööd koordineeris Ave
Mägi, kes seda tööd samuti vabatahtlikkuse alusel tegi.
Tartu linnapea Urmas Klaas tänas
vabatahtlikke nende panuse eest vastuvõtul raekojas. Kõik vabatahtlikud said
tänukirjad ning üritusest meeldejäävad
fotod.
Meeldejääv koostöö on Tartu Maarja
Kiriku Sihtasutusel olnud sel aastal
NATO liitlasvägede sõduritega Suur-

britanniast. Sõdurid kogusid koos vabatahtlikega annetusi Tartu laulupeol.
Lisaks osalesid nad 1. advendipühapäeval Maarja kiriku esisel jõulusõime
avamisel. Sõdurid esitasid jõululaule
ning lugesid piiblit. Oleme väga tänulikud liitlasvägedele, et nad aitavad taastada sõjas hävinud kirikut.
Tagasi vaadates võib öelda, et Tartu
Maarja kiriku taastamine on aasta jooksul kogunud palju häid sõpru ja kaasteelisi. Tähelepanu on saadud palju nii
üleriigilises kui ka kohalikus meedias.
Taastamise info on jõudnud ka teispoole
piiri.
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus
kogub jätkuvalt annetusi kiriku torni
taaspüstitamise jaoks. Vajalikust miljonist eurost on hetkel olemas pea
270 000 eurot. Täname kõiki, kes on
kiriku taastamisse juba panustanud, ja
neid, kes plaanivad annetuse teha. Ka
Sina võid olla kirikuehitaja! Nimelise
annetuse saab teha Tartu Maarja
Kiriku Sihtasutuse Swedbank’i kontole
EE132200221021269201. Anonüümse
annetuse saab teha helistades 900 1842 –
annetad 5 eurot; 900 1941 – annetad
10 eurot; 900 2019 – annetad 50 eurot.
Silvia Leiaru
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus

VÕNNU
KIRIKUS
24.12 kell 16:00
püha jõuluõhtu
25.12 kell 11:00
1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16:00
vana-aastaõhtu armulauaga
pühapäevased
jumalateenistused kell 11:00
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Hea lapsevanem –
tööotsija (alla 8-aastaste lastega)
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja
millist ametit Sa soovid pidada?

Tule osalema tasuta praktilisel KOOLITUSEL

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“
(131 tundi), kus saad teada rohkem enda võimaluste
ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on: a) Mida
on minul maailmale pakkuda? b) Kus ma tahan oma oskusi ja teadmisi kasutada? c) Kuidas leida tööd, mis mind huvitab? d) Kuidas
arendada oma oskusi?
2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid
tööandjaga kontakti loomisel (väljendusoskus, kehakeel ja välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.

Lahkunud on skulptor
Endel Taniloo
Üks Eesti tuntuimaid kujureid raius aastal 1990 kivisse Luunja
valla ühe sümboli – uhke ratsu. Tervelt 22 aastat hiljem tuli
autor oma teosele punkti panema – toona oli monument
jäänud signeerimata, nüüd sai see tehtud (vt lisatud foto).
Mõne aja eest külastas ta vallamaja ja andis vallale üle veel
ühe skulptuuri, mis kujutab Luunja hobuse pead, tehtud sama
modelli järgi.
Viimati käis ta koos perega hobuse monumenti vaatamas
13. oktoobril.
Endel Taniloo on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
Pallas. 1944. a mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke, 1944–1946
oli sõjavang Novosibirskis ja Kemerovos. Pärast sõda töötas
Tartu Kunstikoolis õpetajana, olnud ka Tartu Ülikooli maaliosakonna õppejõud ning Kunstnike Liidu Tartu osakonna
esimees.
Endel Taniloo on lisaks keerukale elukäigule väga mitmekülgne mees. Muuhulgas on ta mänginud Ado Vabbe juhatusel tantsuorkestris kitarri, oli innukas rahvatantsija, edukas
vehkleja ja lauatennisist.
Luunja hobuse monumendi saamisloost meenutab vanameister, kuidas ilus hall traavel, veel kenam tütarlaps ratsanikuks, käis talle Tartu Kunstnike Maja õuel poseerimas. Kuju
sai nii loomutruu, et kui neljajalgne modell seda tänavat pidi
sõitu tehes silmanurgast nägi, muutis loom üheksakümmend
kraadi kõnnisuunda, hirnatas ja tõttas „liigikaaslast“ üle
nuusutama, kusjuures kõik tema kehaosad reageerisid nii,
nagu oleks too tõepoolest elus.
„Hobuse aukivi – see ei ole ratsamonument, vaid monument kõikide hobuste austamiseks,“ selgitab kunstnik. Luunjas
kahekümnetonnisel graniitrahnul kõrguva pooleteisekordses
elusuuruses kivisuksu avamistseremoonial riputati kujule kaela sajast kollasest roosist kokkuseotud vanik.
Aare Anderson, vallavanem

3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga,
töösuhete reguleerimine, millele pöörata tähelepanu lepingu
sõlmimisel.
4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste
ja töömaailma tundmine, minu võimaluste ja tugevuste sõnastamine, erinevad karjääriplaneerimis- ja tööotsimismeetodid.
5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks, minu kandideerimisdokumendid internetikeskkonnas.
6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1–2 korda nädalas. Tööklubis
toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel teemadel: CV, kaaskiri,
motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused
tööturul, minu parim viis leida tööd, info ja kogemuste jagamine
töö või koolituste kohta jne.

Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi
teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning saada soovitaja
või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes
juhendaja toel töötamine.
Vajadusel on pärast koolitust võimalus minna erialasele
kursusele.
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
KOOLITUSE INFOTUND toimub 23.01.2020 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
5680 8151 (Laura) või laura@jmk.ee
Asukoht: Sadama 1, AHHAA teaduskeskus, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu majas
Kohtumiseni!
* mittetöötav ja mitteõppiv vanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud
töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Projekti “Inspireeriv töö noortele” toetab Euroopa Sotsiaalfond ja partener vallad
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Uudistega Ojasillalt
Tähelepanelikumad Luunja valla elanikud on ehk juba märganud, et Vanamõisa bussipeatuse juures asuvale Ojasilla talu väravale on tekkinud põnev
poesilt „Loovlood“.
Värava taga avaneb igale suurele ja väiksele mängusõbrale ääretult kutsuv
imedemaa – siin asub põnev ja eriline
mänguasjapood, kuhu saab soovi korral
ette teada andes alati sisse astuda. Kuid
olete oodatud ka telefonitsi nõu küsima,
kui kingitegemine oodatust keerulisemaks osutub. Meie soovitame kingiideid erinevatele vanustele ning samal
ajal saab kodulehte jälgides toodetega
tutvuda. Soovi korral saadame paki
teele Sinule sobivasse pakiautomaati,
kuid päris tihti (ja meie suureks rõõmuks!) tullakse kingile järele ka otse
meie värava taha. Ja külaliste üle on meil
vaid hea meel – kutsume tuppa, kostitame piimavahukohvi või teega ning
mõnusal diivanil istudes saab tutvuda
tootenäidistega ja lapata meie katalooge.
Ehk lisagi tellida, kui midagi tõeliselt
haaravat silma hakkab. Nii on ikka kindel värk, et põneva asja soetatud saab!
Ka Facebookis on meil ligi 14 000 poodlejat ja paljud just niimoodi käituvadki:
helistatakse, kirjeldatakse kingisoovija
eripära, vanust, sobivat hinnaklassi ning
seejärel võetakse värava tagant sobiv
kingivalik vastu. Nagu McDonalds, eks
ole! Kuid kiirus jääb soovide täitmisel
vist ainsaks ühiseks jooneks selle kiirtoiduketiga.
Meie esmane soov on edendada loodusharidust, muuta seda mängulisemaks
ning rikastada uute emotsioonide ja
vahenditega. Viies lapsed loodusele lähemale ning näidates neile läbi mängu
kõike seda, mida õu, mets ja meri enda
põues peidavad, kasvab lapsest hooliv
ning teadlik loodusesõber. Usume, et
maailma paremaks muutmine algab
lastest.
Teekond siia on olnud põnev. Alustasime kümmekond aastat tagasi ise esmalt
Eesti loodust puudutavate laua- ja põrandamängude, töölehtede, maastikumängude ning värviraamatute tootmise
ja loomisega. Töölehtede valmimist on
enamasti toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus ning nii on need meie
veebilehel ka vabalt allalaaditavad ja

Foto: Urve Hermann

kasutatavad. Seejärel, umbes viis aastat
tagasi hakkasime tegelema ka erinevate
Euroopa ettevõtete kvaliteetsete arendavate mänguasjade vahendamisega.
Nüüdseks teeme koostööd juba üle 20
erineva firmaga.
Vajadus põnevate ja harivate mänguasjade järele tekkis tegelikult sellest,
et peres kasvavad kaks ääretult uudishimulikku tüdrukutirtsu, kelle mänguja avastamishuvi jaoks jäid tavalised
mänguasjad pisut igavaks. Nii olemegi
eranditult kõik meie poes leiduvad
tooted hoole ja südamega valinud, perega hoolikalt läbi katsetanud ning saame
seeläbi pakkuda parimat kvaliteeti.
Meie tootevalikus kajastub loodushoidlik ja avastamisrõõmu toetav maailmavaade: mängud, sisustuselemendid ja
mänguasjad arendavad lapse (ja ka täiskasvanute) loovust, keskendumisvõimet,
motoorikat ja meeli ning annavad uusi
teadmisi. Kõik meie keskkonnahoidlikud mänguasjad on enamasti valmistatud puidust või muust säästlikust
materjalist (näiteks plastikust ümbertöödeldud lasteaia- ja ka kooliseljakotid,
mis kasvavad koos lapsega), mistõttu on
need kauakestvad, taaskasutatavad ning
lisaks eetiliselt toodetud. Mänguasjade
tootmisel on kasutatud üksnes ohutuid
veepõhiseid värve ja säästlikult majandatud metsadest pärit puitu.
Nii meie Ojasilla talus asuvast poe-

kesest kui ka kõiki tooteid kajastavast
internetikauplusest võib leida lausa
hunnikute viisi erinevaid mänge, mänguasju, kotte, pinaleid, erinevaid värve,
tahvleid, muusikariistu ja muusikatoose, lisaks konstruktoreid, ehteid,
loodusõppeks vajalikke instrumente,
sisustuselemente, mattkotte, puslesid
jne. Lisaks oleme teinud eraldi rubriigi
päkapikkudele, mis teeb ka nende armsate olevuste elu kergemaks. Soovitusi
saab piiluda aadressil https://loovlood.
com/sussi-sisse.
Seniks aga nautige vahvat jõulueelset
ootusärevust ja kohtumiseni meie kodulehel https://loovlood.com ja kõiki uusi
tooteid tutvustaval Facebooki lehel
www.facebook.com/loovlood/. Kirjutage
meile aadressil info@loovlood.com, helistage telefonil 5650 2137 ja tulge külla!
Oma pooleteise aasta jooksul Ojasilla
talus tegutsedes oleme läbi viinud ka
rohkelt erinevaid üritusi nii oma õuel,
lasteaias, koolis kui koostöös Luunja
kultuurikeskusega – matku, matka- ja
maastikumänge, seinast seina töö- ja
õpitubasid, õuesõppe programme, meisterdamisi, sünnipäevi ning rohkelt muid
üritusi, mida samuti meie käest lahkelt
tellida saab. Nendest aga juba edaspidi.
Elo Hermann
Ojasilla talu perenaine ja
Loovlood poe omanik
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Märka abistada lapsi!
On nii, et lapsed ei suuda alati ise oma
õiguste ja huvide eest seista. Sestap vajavad nad täiskasvanute abi ning kaitset, et
neist endist kujuneksid omakorda hästi
toimivad täiskasvanud. Lapse esmased
abistajad ja kaitsjad on tema vanemad.
Politsei igapäevatöös tuleb aga ikka ja
jälle ette juhtumeid, kus on tulnud tõdeda, et vahel pole mõne lapse kasvamine
oma vanemate juures talle kõige parem.
Hirmus mõelda, et kodu, kus laps peaks
tundma end kõige paremini, tekitab
temas hoopis õudu. On peresid, kus
vägivald nõrgemate liikmete suhtes on
olnud teistele nähtav sinikate, marrastuste, luumurdude kaudu. Hingehaavu
on võõral mõistagi keerukam märgata,
kuid on teada, et psüühiliste traumade
tagajärgede ravimine on kindlasti pikaajalisem protsess kui mistahes sinika
kadumine näiteks käsivarrelt. Seepärast
on politsei kui turvalisuse teemal eestkõneleja südamest tänulik kõigile, kes
annavad lastevastase vägivalla vähendamisel oma parima.
Lastekaitseseadus näeb ette, et iga
inimene, kes märkab abivajavat last,

peab sellest teada andma. Teatada saab
omavalitsusüksusele, lasteabitelefonil
11 6111 või politsei hädaabinumbril 112.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on
ohustatud või kelle käitumine ohustab
tema enda ja teiste isikute heaolu.
Eesti ühiskonnas on üsna palju
räägitud laste vastu suunatud füüsilise
vägivalla juhtumitest ja seksuaalse ärakasutamise lugudest, kuid lisaks esineb
ka emotsionaalset väärkohtlemist ja
lapse hooletusse jätmist. Emotsionaalset
väärkohtlemist, mis kätkeb endas lapse
hirmutamist, ähvardamist, sõimamist,
mõnitamist vms ei peeta sageli sugugi
väärkohtlemiseks. Niisamuti on lood
ka laste hooletusse jätmisega: ikka veel
kuuleme aeg-ajalt n-ö Mowgli-lastest,
kes on pidanud ise endaga maast-madalast toime tulema. Nii ei peaks ega tohiks
Eestis enam olla. Oleme kõik väärt parimat ühiskonda ja lapsed on meie ühiskonna oluline osa. Iga väärkohtlemise
liigi, eriti seksuaalse väärkohtlemise
puhul, on oluline, et laps julgeks rääkida sellest, mis temaga on juhtunud ning
et teda võetakse tõsiselt. Lapse mistahes

muret võiks täiskasvanu alati tõsiselt
võtta, mitte seda naeruvääristada või
vähetähtsaks pidada.
Oluline on võimalikku vägivalda
ennetada. Vajadusel tuleb täiskasvatutel
sekkuda ka laste omavahelistesse vägivalla ja kiusamise olukordadesse. Nähes
kiusamist, on igaühe kohus sellele vahele
astuda ja abi otsida, tähtis on julgeda
võtta vastutust ja püüda leida paremaid
lahendusi. Aidates lapsi, aitame ka iseendid.
Eestis on keelatud lapse igasugune
kehaline karistamine, alavääristamine
ja hirmutamine. Igasuguse lastevastase
vägivalla suhtes peab ühiskonnas valitsema nulltolerants, sest vägivald sünnitab vägivalda – see teadmine peaks meil
kõigil alati meeles püsima.
Loe ka: https://tarkvanem.ee/
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/
perevagivald/laste-vaarkohtlemine-peres’
Argo Lääts, piirkonnapolitseinik
Kadri Urb, noorsoopolitseinik

Hõbelusika said pisimad vallakodanikud
Jõulukuu 12. päeval täitus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
saal taas noorimate vallakodanikega – beebipeole olid palutud pered, kellel aasta teisel poolel oli aset leidnud õnnelik
sündmus pisipoja või -tütre sünni näol. Sel korral oli kutsutud
beebipeole 41 vastset vallakodanikku koos oma vanematega.
Iga pisipõnn sai vallavanemalt kaasa õnnesoovid ja kingiks
hõbelusika.
Meeleoluka kavaga esinesid Luunja lasteaia Midrimaa

lapsed. Tehti juba traditsiooniks kujunenud beebide ja perede
ühispilt ning söödi torti.
Palju õnne kõikidele väikestele vallakodanikele ja nende
rõõmsatele vanematele!
Beebid, kellel ei olnud võimalik peole tulla, saavad oma
lusikad kätte tööpäevadel vallamajast.
Luunja vallavalitsus
Foto: Helgi Kiik
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Esineb Luunja rahvatantsurühm Trambali ja külakapell Lustre
Tartu Noorte Folkloorifestivalil 16.11.2019. Foto: Helgi Kiik
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Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses toimunud jõululaadal
süütasid 1. advendiküünla vallavanem Aare Anderson ja TÜ
Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Foto: Tiit Hellenurm

Kaunid ja praktilised keraamilised nõud jõululaadal
Foto: Helgi Kiik
1. detsembril toimunud heategevuslikul jõululaadal pakkusid
oma kaupa Luunja Keskkooli noored õpilasfirmast RECH
Foto: Tiit Hellenurm

Traditsioonilisel sõudeergomeetrite võistlusel said kätt proovida
ka nooremad võistlejad. Võistluste tulemused on näha Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel. Foto: Luunja Kultuurija Vabaajakeskus
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ÜRITUSED

11.01 MUST JaAm esitleb: teatrietendus „ Leivi“ 18.00

DETSEMBER

„Leivi“ – kaemus ühe väikese murtud ja eksinud leevikese
sisemusse. Tema hinge ja ellu. Kas väikeseid leevikesi saab veel
päästa? Kas üldse tohib sellist üüratut tegu ette võtta ilma, et õrna
süütut olendit veel rohkem vigastaks? „Leivi“ – siira armastuse
lugu.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid 8/6 eurot

21.12 Noortesündmus „A little boost to you December“
18.00

12.01 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00

Veedame koos lõbusat aega uues Lohkva noortekeskuses. Alustame lõbusatest mängudest ja laulame koos. Kui sul on kodus mõni
pill, võta kaasa. Meie poolt on söök ja jook.
Lohkva noortekeskuses. Vanusele alates 16 a. Info 5648 9138

17.01 Uus eesti mängufilm „Kõhedad muinaslood“ 18.00

22.12 Koguperefilm „Kõik, mida soovin jõuludelt“ 13.00

18.01 Eesti Maakilb B-finaal 12.00

Kaugel põhjas läheb Lucia, Jõuluvana tütar, Rahvusvahelisse
Jõulukooli. Lucia tahab kunagi ise Jõuluvanaks saada, aga tüdrukutele pole see lubatud. Et unistus täide viia ja ennast tõestada,
peab ta lahendama (peaaegu) võimatu ülesande.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Piletid 5/3.50 eurot

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid 5/4 eurot

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info 5309 3670
Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi!

JAANUAR
04.01 ÜLE MAJA PIDU, UUE AASTA STARTER
Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja rumbasid 20.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Tantsuks mängib Absolut Lyhis.
Uue aasta starter 21.00
Möllu teeb Margit Tali ja Bänd. Kõigile tervituseks pokaal kihisevat. Tasuta!

NÄITUS
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane on harrastusfotograaf Aare Villemi näitus
„Meenutusi suvest“.
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
NIKA LAPSHINA

31.10.2019

ELIAS KIKKUL

07.11.2019

EMILY KIISLA

15.11.2019

LILY SOOME

30.11.2019

HELERIN OTSA

06.12.2019

MÜÜA METT
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g 4€
Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa või tel. 5384 0097
Mesi on pärit Luunja vallast!
Tartu ja Luunja piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.

Suu magusaks!

Mälestame jäädavalt lahkunut ja tunneme kaasa omastele

Õnnitleme
jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!!
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

TOOMAS KURVITS
03.06.1953–14.11.2019
KAJA SINIMETS
07.08.1965–29.11.2019
ESTA-ELGAINO PÄRN
06.10.1930–02.12.2019
Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Katrin Madisson
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus
Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

