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Luunja Karikas 40
Luunja Karika nimelist võistlust
on nüüdseks peetud juba
40 korda. Sel aastal tähistati
võistlust suurejoonelisemalt kui
varem. Võistlus toimus kolme
päeva jooksul lausa kahel
väljakul ning pühapäeval said
lisaks GP hobustele võistlusareenile astuda ka veteranid
ning peeti show-ala Jump and
(run and) Drive.
REEDE, 31. juuli
Esimesel võistluspäeval ilm korraldajaid ei hellitanud. Vaheldumisi paistis
kuum päike, puhus tugev tuul ning sadas külm vihm. Võiks ehk lausa öelda,
et tavaline Eesti ilm – vaheldumisi sai
ühel päeval näha kevadet, suve, sügist.

Esimest võistluspäeva alustati kahefaasilise parkuuriga kõrgusel 120 cm,
millel nimeks Prix de Equifirst. Startijaid oli 32, neist 8 sõitsid mõlemad faasid vigadeta. Kõige kiiremini õnnestus
parkuur läbida Jessica Raidel hobusel
Highscore B. Teiseks tuli Anna-Liisa
Raudsepp hobusel Latvis, kolmandaks
Ruila talli sportlane Tiit Kivisild hobusel Haloubet, neljandaks Marie-Annabel Reiner ja Ernest W ning viiendat ja
kuuendat kohta jäid sama ajaga jagama
Linda Randpere hobusel Hudson Hornet ja Kullo Kender hobusel Charlotte
Dundas.
Päeva põhisõidust kõrgusel 135 cm
võttis osa 16 võistluspaari, kellest neli
sõitsid mõlemad faasid vigadeta. Tulemustest võib näha, et Luunja mehed
Raag ja Zirk ei olnud nõus siin teistega
auhindu jagama. Sõidust võttis Urmas
Raag kaksikvõidu vastavalt hobustega

Kaius Põder ja Jackson (Jump and Drive võitjad). Foto: Rein Leib

Ventisette ja Carlos. Zirk võttis endale
aga kolmanda ja neljanda koha hobustega Esprit du Buisson Z ja Diamant’s
Girl Z. Viiendaks tuli Raag kauni valge
Unicumiga.
Päeva kolmandaks parkuuriks lasti
tõkked kohe jupp maad madalamaks ja
starti asusid kõik, kellele 100 cm parajaks kõrguseks. Ka võistlejaid oli selles
sõidus jupp maad rohkem: 56. Ratsapoe
LeCheval auhindadele peetud kahefaasiline parkuur jäi veatuks kaheksal
sportlasel, kellest kiireima sõidu tegi
soomlanna Katariina Riikonen hobusel
Kantje’s Adios. Teiseks tuli 3 sekundit
aeglasema ajaga Mariete Tamm hobusel Picasa. Kolmanda koha haaras endale Hanna Brigitta Heinlaid hobusel
Landora. Neljandaks tuli Maarja Somelar hobusel Eiffel ning viiendaks Marko
Villemson hobusel Sachir.
Järg lk 11–13
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Vallavolikogu 23.07.2020 istungi kokkuvõte
Volikogu istung toimus vallamaja
saalis ja kolm volinikku osalesid istungil virtuaalselt, kasutades hääletuseks
VOLIS-e keskkonda. Virtuaalselt osalesid läbi Skype, sest VOLIS-e keskkond
veel ei võimalda istungil jooksvalt pildis
ja häälega osaleda. Päevakorrapunktide hääletusprotsess viidi läbi VOLIS-e
keskkonnas. Seekordselt istungilt puudus kaks volinikku: Aavo Arrak ja
Kaspar Killak.
Esimeses päevakorrapunktis tutvustas
haridusnõunik Kadri Sõrmus Kavastu
lasteaia põhimäärust. Ettekandja selgitas, et põhimääruse eelnõu oli saadetud
üle vaatamiseks ka Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve inspektorile,
kellelt laekusid mõned ettepanekud.
Ettepaneku esitas ka Luunja lasteaia direktor Uuve Jakimainen. Ettekandja tutvustas esitatud muudatusettepanekuid.
Istungi käigus viidi volinike ettepanekutel eelnõusse sisse mõned parandused. Kõik kohal olnud volinikud (v.a
Vello Küng, kes viibis hääletamise ajal
istungisaalist väljas) olid põhimääruse
vastuvõtmise poolt.
Teise teemana oli päevakorras Kavastu
lasteaia ning Luunja lasteaia Midrimaa ümberkorraldamine. Ettekandja haridusnõunik Kadri Sõrmus tutvustas olukorda. Kevadtalvel arutati, et
Kavastu kooli ossa jääb väga vähe lapsi
ja kool tuleb laste huvides sulgeda. Edasine arutelu antud teemal oli eriolukorra
tõttu pidurdunud ning haridusnõunikul
ka endal ei olnud siis veel päris selget
pilti, mismoodi peaks lasteaed tulevikus
edasi tegutsema. Teemat on kõik osalised edasi mõelnud ja arutanud. Juunikuus oli kohtumine lasteaia õpetajatega,
kus osales hoolekogu esindaja, volikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja
ja Luunja lasteaia direktor. Arutati, mismoodi oleks Kavastu lasteaial rohkem
jõudu. Üheskoos leiti, et Kavastu rühm
peaks kuuluma Luunja lasteaia Midrimaa koosseisu. Siis oleks lasteaial ühine
eelarve, kui on vajalik asendusi teha, siis
Luunja õpetajad saaksid seda teha. Kui
on mõnel lapsel tarvis eriabi, näiteks
logopeedilist, siis on võimalik seda suurema lasteaia baasil saada. Kui lasteaias

oleks vaid üks rühm, siis pedagoogilisse
nõukogusse kuulub väga vähe inimesi
ning nende peal on kõik raskused, et
koostada kogu lasteaia arengudokumentatsioon. Mõistlikum on teha seda kõike
suurema tööjõuga. Lasteaia koosolekul
tehtud ettepanek oli, et lasteaiad võiks
liita ja Kavastust võiks saada Midrimaa
lasteaia Kavastu maja. Neid ettepanekuid arutati hoolekogus. Hoolekogus
oli esmalt arutusel, mis on need eelised
eraldi lasteaiana jätkamisel. Ka kohapeal
ja hiljem ei leitud häid argumente, miks
peaks eraldi tegutsema, siis tuli ka hoolekogu poolt ettepanek, et Kavastu lasteaed võiks kuuluda Midrimaa koosseisu.
Kui mõelda lasteaiakohtade täituvusele,
siis täna ARNO andmebaasis on selline
süsteem, kui lapsevanem teeb avalduse,
et tahab panna oma last ühte või teise
Luunja lasteaeda, siis ta märgib oma eelistuse. Kavastu lasteaiakohti saab pakkuda nendele lastevanematele, kes seda
märgivad teise eelistusena. Praegu seda
sageli ei märgita. Kui Kavastu lasteaed
on Luunja lasteaia koosseisus, siis tegelikult on võimalik kõikidele Luunja lastevanematele pakkuda ka Kavastu rühma.
Eelnõu laiem mõte ongi, et korraldada
Kavastu ja Midrimaa lasteaedade töö
ümber selliselt, et nad uuest eelarveaastast oleksid üks ja sama lasteaed, nagu
praegu paikneb üks Luunja lasteaia
rühm teises majas. Rait Aviste selgitas, et
haridus- ja kultuurikomisjon on teemat
arutanud ja komisjonil pole eelkõneleja
selgitustele midagi juurde lisada. Eelnõu
poolt hääletas 13 volinikku.
Järgnes Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste
kinnitamine. Ettekandja planeeringute
nõunik Evelin Karjus tutvustas eelnõu.
Kristjan Muuli esitas detailplaneeringu algatamise taotluse ühe elamu rajamiseks. Kinnistu on 16,8 ha, millest
planeeringuala moodustab 1,2 ha. Tegemist on kinnistu osaala planeeringuga.
Luunja valla üldplaneeringu kohaselt on
tegemist valdavalt põllumajandusmaaga, osaliselt metsamaaga. Planeeringu

ala on põllumaa. Ehitustingimuste kaardil on see kujutatud väärtusliku põllumaana, kuhu on kruntimine keelatud,
lisaks kuulub ta ka väärtuslikku hajaasustusse. Osa väärtuslikust põllumaast
on metsa all ning juba üldplaneeringu
koostamise ajal oli ta metsa all, ilmselt
on üldplaneeringus natuke eksitud.
Üldplaneeringu kohaselt on väärtuslikul põllumaal kruntimine keelatud,
siis antud juhul krundi asukoht jääb
suuremast põllumassiivist välja. Elamukrunt jääb osaliselt metsamaale ja lõunapoolne osa ei kuulu põllumassiivi hulka.
Olemasolevate põllumassiivide harimist
ja kasutamist ei häiri ning on olemas teatud eraldatus. Kavandatakse hajaasustusele omast suurt, hektari suurust krunti. Detailplaneering ei lähe vastuollu
maakonnaplaneeringuga. Kuna tegemist
on üldplaneeringu muutmisega, siis on
antud ka keskkonnamõjude eelhinnang.
Mingeid negatiivseid keskkonna mõjusid ei tuvastatud ja keskkonnaamet
nõustus keskkonnamõju mittealgatamisega. Kuna tegemist on suure krundiga, siis lubatud on üks elamu ja kolm
abihoonet. Juurdepääs tuleb kavandada
avalikult teelt, veevarustus ja reoveekäitlus lahendada lokaalselt.
Tarvo Laas esitas ettepaneku, et planeeringu käigus tuleb ära lahendada ka
juurdepääsutee: tee jääb erateeks või
avalikuks teeks, selle järgi kehtivad teele
erinevad nõuded ja kohustused. Margo
Lempu andis teada, et planeeringu- ja
keskkonnakomisjon toetab eelnõu. Kõik
kohal olnud volinikud olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Neljanda teemana oli päevakorras Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste
kinnitamine. Ettekandja planeeringute
nõunik Evelin Karjus tutvustas eelnõu.
Siku maaüksus on 5,3 ha. Kristo Kasepalu on esitanud Luunja vallavalitsusele
taotluse algatada detailplaneeringu koostamine eesmärgiga jagada Siku maaüksus kolmeks maaüksuseks (elamumaa,
maatulundusmaa ja transpordimaa)
ning elamukrundile ehitusõiguse
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määramiseks üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks. Üldplaneeringu kohaselt on
tegemist põllumajandusmaaga ja ehitustingimuste kaardil tähistatud väärtusliku
põllumaana, kus on kruntimine keelatud. Rõõmu tee äärsesse ossa on üldplaneeringuga ette nähtud kergliiklustee.
Tegevus maakonnaplaneeringuga vastuollu ei lähe. Põld põllumassiivi koosseisu
ei kuulu. Taotletakse hektari suurust
elamukrunti. Olemasolevate põldude
harimist ei tohiks see häirida. Juurdepääs on tagatud riigiteelt. Negatiivseid
mõjusid planeeringu algatamisega ei
tohiks kaasneda. Kuna on tegemist
üldplaneeringu muutmisega, siis on
keskkonnamõju eelhinnang antud. Ei
leitud mingeid negatiivseid mõjusid.
Keskkonnaamet nõustus keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamisega. Veevarustus ja kanalisatsioon
lahendada lokaalselt. Margo Lempu andis teada, et planeeringu- ja keskkonnakomisjon toetab planeeringu algatamist.
Kõik kohal olnud volinikud olid eelnõu
vastuvõtmise poolt.
Järgnes viies teema Kakumetsa külas
Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse
kinnitamine. Ettekandja planeeringute
nõunik Evelin Karjus tutvustas eelnõu.
Pritsung OÜ on esitanud taotluse algatada detailplaneering, et jagada kinnistu
neljaks elamumaa krundiks. Tegemist
on hoonestamata kinnistuga. Maa-alal
kehtib osaliselt 2016. aastal kehtestatud
Mäe maaüksuse lõunaosa detailplaneering. Esialgu oli see üks suur kinnistu,
mis jagati 2016. aasta planeeringu põhjal neljaks, planeeriti tänavakoridor.
Osaliselt tuleb muuta ka kehtivat detailplaneeringut. Üldplaneeringu kohaselt
on tegemist reserveeritud elamumaaga,
tegevus vastab üldplaneeringule. Kruntide suurus ja hoonestuslaad vastab ole-

masolevale keskkonnale. Kuna tegemist
on suurte kruntidega, siis on lubatud
elamu ja kaks abihoonet. Veevarustus
ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Volinikud tegid ettepaneku kaaluda ühiskanalisatsiooni planeerimist,
sest ümberringi on juba mitmeid planeeringuid ja tiheasustuses tekib tulevikus lokaalse kanalisatsiooniga palju
probleeme. Margo Lempu tutvustas
planeeringu- ja keskkonnakomisjoni
seisukohta. Planeeringu- ja keskkonnakomisjon arutas tupiktee teemat, reoveepuhastuse teema ei tulnud jutuks.
Kuna planeerijaga tuleb suhelda kruntide paiknemise osas, et tupik nii suur
ei oleks, tekiks ring, siis saab reoveepuhastuse teemat ka käsitleda. Komisjon
toetab detailplaneeringu algatamist.
Kõik kohal olnud volinikud olid eelnõu
vastuvõtmise poolt.
Volikogu istung jätkus info jagamisega.
Vallavanem Aare Anderson andis ülevaate teatriprojektist „Keisri usk“, mis
toimus edukalt ja tagasiside oli väga
positiivne. Kunstilisel tasandil oli tegemist väga hea asjaga, ei olnud külateatri
tase. Kadri Sõrmus korraldas kogu protsessi oma põhitöö kõrvalt. Rahaliselt
tuleme ots otsaga kokku vaatamata
koroonapiirangutele. See üritus lõi vallale tugeva positiivse maine. Etendusega
on suur töö tehtud ning seda saaks mängida veel, kui näitlejad on nõus. Praegu
on plaan, et järgmisel aastal saaks etendust uuesti mängida.
Vallateede remondi hanked on
edukalt toimunud ja tööde teostajad
leitud, varsti sõlmitakse tegijatega lepingud. Tartu linna lähialal toimuvast
Tilia põhjaosa detailplaneeringust.
See on hetkel meil üks suuremaid planeeringuid. Kooskõlastamiste käigus on
Tartu linn esitanud oma ettepanekuid ja
märkusi. Oleme lähtunud põhimõttest,
et iga omavalitsus tegutseb omal terri-
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tooriumil ja vastutab oma territooriumi
taristu eest. Luunja vald ehitab teid vallas, linn linnas, hoiab need korras, vajadusel uuendab. Linnal on pretensioon,
et kui vald arendab linna lähedal ja see
mõjutab linna tänavate koormust, mõjutab liiklust, siis peaks arendaja või vald
panustama linna tänavatesse. Tilia planeeringu puhul tekkis vaidlus. Sellisel
juhul lahendab vaidluse riik. Rahandusministeeriumis on vastavad osakonnad,
kes annavad vajaduse korral hinnangu,
kas planeeringut kehtestada või mitte.
Sealt saime põhimõttelise seisukoha,
et seda planeeringut ei saa praegu sellisel kujul kehtestada, rahuldamata on
Tartu linna ettepanek, linna tänavatesse
panustamine. Millisel kujul seda teha,
seda keegi ei ütle, põhimõtteliselt oleks
vaja kokkulepe teha. See on esimene
pretsedent Eestis, tahetakse, et tehakse
kirjalik kokkulepe. Tartu linnal on jutt
ühest kõnnitee lõigust, mille võiks ehitada Hipodroomi tänava äärde, loomulikult peab linn ka ise panustama.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
27. augustil.
Kaire Vahejõe
volikogu esimees
kaire.vahejoe@luunja.ee

Hoolime teineteisest
Luunja mõisapäevade raames toimunud laada tulu annetasid taas ettevõtlikud naised Luunja valla lastele. Tublide
naiste tulusa töö tulemusel on võimalik Luunja valla lastele kinkida häid emotsioone 300 euro eest.
Soojad tänusõnad Luunja valla ja abi saavate perekondade poolt korraldajatele Margit Lokkole ja Anneli Leidikule.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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Vallavalitsuses juulikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Kaariku tee 21 Kakumetsa külas,
Siilu kinnistule Rõõmu külas, Hobunurme tee 11 Põvvatu
külas;
– puurkaevu rajamiseks Hiirekõrva kinnistule Kõivu külas,
Vastse-Luksepa kinnistule Viira külas;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Padari kinnistule Kavastu
külas.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Vahtramäe tee 1, Järvekalda tee 4, Kesakanni tee 83, Uus-Veeriku tee 27 Veibri külas, Tuleviku tee 5
Lohkva külas,
– Püti/2 Lohkva külas;
– ridaelamule Toonekure tee 8 Põvvatu külas;
– põllumajandustehnika laohoone ümberehitusele Pajula tee
1 Lohkva külas;
– puidutööstuse hoone laiendusele Parve põik 2/6 Kavastu
külas.
Tunnistati kehtetuks:
– Hobunurme tee 11 üksikelamu püstitamiseks väljastatud
ehitusluba;
– Vahtramäe tee 4 püstitamiseks väljastatud ehitusluba.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia AS-i
kasuks koormamaks Kasesalu tee ja Lillevälja tee kinnistut.
Määrati: abivajajale eluruumi kohandamise toetus.
Otsustati võtta investeerimislaenu 2 000 000 eurot SEB-lt.
Reservfondist eraldati:
– 4340 eurot Kabina kruusakarjääri autonoomsel toitel põhineva videovalve- ja valvesüsteemi paigaldamiseks;
– 14 050 eurot vallasekretäri ja majandusnõuniku lahkumishüvitise ning sellega kaasnevate maksude maksmiseks.
Kinnitati:
– viieliikmeline komisjon majandusnõuniku ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks;
– kolmeliikmeline komisjon vallasekretäri ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks.
Tunnistati edukaks:
– riigihanke „Pajula tee 2 lasteaia ehitus“ Embach Ehitus OÜ
pakkumus;
– hanke „Luunja valla kruusateede remont 2020“ Eesti Teed
AS-i pakkumus;
– lihthanke „Luunja valla tolmuvabade katete rajamine 2020“
Moreen OÜ pakkumus;
– lihthanke „Luunja valla pindamistööd 2020“ Road West
OÜ pakkumus.

Hajaasustuse programmist eraldati toetused alljärgnevalt:
– Maret Saaristule 3940,0 eurot Sirgu külas Toominga kinnistule puurkaevu rajamiseks;
– Sander Jürgensonile 4140,6 eurot Viira külas Anna talu
puurkaevu rajamiseks;
– Taavi Rootsile 4003,92 eurot Sirgu külas Polli kinnistule
puurkaevu rajamiseks;
– Alo Rekkerile 4554,66 eurot Põvvatu külas Mäe kinnistule
puurkaevu rajamiseks;
– Priit Lepikule 4442,10 eurot Kõivu külas Vaba kinnistule
veevarustussüsteemi rajamiseks;
– Rein Karevile 4200,0 eurot Viira külas Kiva kinnistule veevarustussüsteemi rajamiseks;
– Kaimar Lättile ja kaastaotleja Silver Vahejõele 1736,64 eurot
Lohkva külas Kammu/Pütti kinnistutele aastaringse juurdepääsutee rajamiseks;
– Jüri Salule 4180,0 eurot Põvvatu külas Vahuri kinnistule
puurkaevu rajamiseks;
– Ester Laansalule 1555,40 eurot Kavastu külas Kraabi talu
reovee käitlussüsteemi rajamiseks;
– Miljan Sillale 4401,90 eurot Savikoja külas Ollilaane talu
veesüsteemi rajamiseks.
Anti nõusolek:
– Vana Baskini Teater OÜ-le suvelavastuse „Armastus mälukaotuseni“ korraldamiseks;
– Tartumaa Ratsaklubile avaliku ürituse Luunja Karikas 40
korraldamiseks;
– MTÜ-le Lohkva külaselts Luunja valla kodukohvikute öö
korraldamiseks;
– Iren Hansenile Kavastu rannas/puhkealal III Peipsi Toidu
Tänava raames retro resto „T1pzi kohvi“ korraldamiseks;
– Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele Luunja mõisapäevade
korraldamiseks.
Hüvitati:
– teenuseosutajale abivajaja ööpäevaringse hooldusteenuse
maksumus;
– teenuseosutajale kahe alaealise abivajaja lapsehoiuteenuse
maksumus.
Määrati alaealisele abivajajale tugiisik tugiisiku teenuse osutamiseks.
Sotsiaaltoetusi anti 26 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi
5
– matusetoetusi
2
– muid toetusi
3
– sünnitoetusi
16
Hooldajatoetuste saajate nimekirja lisati 1 isik.
Aime Koor, vallasekretär
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud
üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas
Siku maaüksusele ja otsustanud jätta
algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala suurus on 5,3 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse andmist
üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik
on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, lisauuringute vajadus võib
selguda detailplaneeringu käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada
olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Otsusega saab tutvuda Luunja
vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja
alevik, E–R 8.00–17.00) ja Luunja valla
veebilehel http://luunja.ee planeeringuteadete all.

♦♦♦
Luunja vallavolikogu on algatanud
üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaalale ja otsustanud
jätta algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 1,2 ha.
Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse andmist
üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, lisauuringute
vajadus võib selguda detailplaneeringu
käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole
alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Otsusega saab
tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee
14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ja
Luunja valla veebilehel http://luunja.ee
planeeringuteadete all.

♦♦♦
Luunja vallavolikogu on algatanud
detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksusele ja
lähialale eesmärgiga kaaluda võimalusi
planeeringualale kuni nelja üksikelamu
maa krundi moodustamiseks ning
kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 1,8 ha. Vajalik on koostada
detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, lisauuringute vajadus
võib selguda detailplaneeringu käigus.
Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik,
E–R 8.00–17.00) ja Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringuteadete
all.

Turundus- ja turismijuht alustab tööd
10. augustist asub SA Luunja Jõesadama turundus- ja turismijuhina ametisse
Piret Normet.

Valla poolt on ümber korraldatud
SA Luunja Jõesadam tegevus. Eesmärgiks on Emajõe-Suursoo keskuse
ning Luunja jõesadama aktiivne töölerakendamine. Uue teemana valla
turismivaldkonna sihipärane arendamine, kohaturundus, mainekujundus.
Tehtud on struktuursed muudatused ja
uuendused, kuidas nende valdkondade
tööd tulemuslikumalt korraldada.
Olemasolevad ressursid jagatakse
ümber selliselt, et edaspidi oleks nende
kasutamine tõhusam ja vallale laiemalt
lisaväärtust loov. See puudutab objektide arendamist, efektiivset turundamist,
atraktiivsuse tõstmist.

Piretil on magistrikraad Tartu Ülikoolist
turunduse ja majandusarvestuse erialadel.
Ta on pikalt töötanud Tartu Ülikoolis
turunduse alal, viimastel aastatel turundusjuhina. Enne seda tegeles Pepsico
Eesti Baltikumi turundusega.
Tal on palju kogemusi turunduskommunikatsiooni, brändingu, digiturunduse, võrgustike juhtimise jms.
Pireti peamised tööülesanded saavad
olema sihtasutuse tegevustesse panustamine, valla turundustegevuste kavandamine ja elluviimine, turismivaldkonna tegevuste koordineerimine vallas,
Luunja jõesadama ja puhkeala, EmajõeSuursoo külastuskeskuse arendamine ja
turundamine, koostöö koordineerimine
piirkondlike turismiorganisatsioonide,
valla ettevõtjate, vabaühenduste jt partneritega, kogukonna teemadega tegelemine.

Foto: erakogu

Lisaks panustamine valla mainekujundusse, kultuuripealinn Tartu 2024
protsessi, projektide ettevalmistamisse ja
juhtimisse jmt.

Ametikohtadele on pandud selgemad
eesmärgid, ülesanded ja vastutus. Võimalikult palju kulusid püütakse katta
majandustegevusest laekuvast tulust, et
valla ressursse muude tegevuste jaoks
vabastada.
Aare Anderson
vallavanem

VALLA TEATED
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Sotsiaalvaldkonna teated
Kätte on jõudnud suve viimane kuu august. See on õige aeg mõelda
taas uuele kooliaastale. Suur osa meie valla sotsiaaltoetustest
on mõeldud koolis käivate lastega peredele. Tuletame siinkohal
meelde, milliseid toetusi vald peredele võimaldab.
• Aabitsatoetus – esimesse klassi
mineva lapse vanematele makstakse
170 eurot toetust, kui lapse ja mõlema vanema registreeritud elukoht
on avalduse esitamise ajaks olnud
Luunja vallas kolm kuud. Avaldusi
saab esitada käesoleva aasta 31. detsembrini.
• Koolilõuna on tasuta kõikidele
põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kelle elukoht on registreeritud
Luunja vallas. Tartu linna koolides
õppivate laste vanematel palume
registreerida oma lapse tasuta koolilõuna soov Luunja valla kodulehel
hiljemalt 30. augustiks. Vastava avalduse leiate koduleheküljel menüüst
Toimingud ja blanketid. Teatamine
on vajalik, sest puudub ülevaade, kas
õpilane jätkab õppimist samas koolis
või on kooli vahetanud.
• Põhikooli baasil kutsekoolis õppivatele õpilastele makstakse koolilõuna toetuseks 50 eurot kvartalis.
Toetust makstakse juhul, kui õppeedukus on korras ja põhjuseta puu-

dumisi ei ole kvartalis üle 10 tunni.
Eeloleval õppeaastal ootame avaldusi
koos õppeasutuse tõendiga alates novembrikuust.
• Töövihikute maksumus hüvitatakse
Luunja valla gümnaasiumiõpilastele vallavalitsuse määruse nr 62
(26. veebruar 2014) kohaselt. Luunja
Keskkooli õpilastele tasutakse töövihikute maksumus kooli esitatud
arvete alusel, st Luunja valla lapsed
saavad meie koolis töövihikud kohe
kätte. Väljaspool Luunja valda asuvate koolide õpilased maksavad
töövihikute eest ja esitavad avalduse töövihikute maksumuse hüvitamiseks vallavalitsusele hiljemalt
1. novembriks. Raha laekub pärast
andmete kontrollimist lapsevanema
(avalduse esitaja) arveldusarvele.
Põhikooli õpilastele on riik kindlustanud tasuta kõik töövihikud.
• Ühistranspordi kasutamise maksumus hüvitatakse vähekindlustatud
peredest pärit või muukeelse põhikooli, gümnaasiumiastme ja põhi-

Luunjalase tänupreemia
MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts koostöös Luunja vallavalitsusega andis välja luunjalase tänupreemia. Luunja valla rahval oli võimalus esitada kandidaate ja kõige enam
hääli sai Malle Madisson, kes on panustanud Luunja valla rohelusse, sh roosiaia rajamisse pikki aastaid.
Soovime Malle Madissonile head tervist ja täname pikaajalise panuse eest
Luunja vallas.
Gärry Keerdo
MTÜ Luunja Raamatukogude
Tegevuste Selts
Malle Madisson. Foto: Gärry Keerdo 

kooli baasil kutsekooli õpilastele,
kes kasutavad kooli sõiduks Tartu
linnaliine. Hüvitise saamiseks tuleb
esitada põhjendatud avaldus koos
käesoleva kooliaasta sõidukulu
dokumentidega.
• Huviringis osalemise toetus võimaldab vähekindlustatud peredel taotleda toetust lapse või noore huviringis
osalemiseks või huviringis vajalike
vahendite ostmiseks. Õppe aasta
jooksul tehtud kulutused hüvitatakse
kuludokumentide põhjal. Toetuse
saamiseks tuleb täita avaldus Luunja
valla kodulehel ja lisada sellele kuludokument (arve) ning maksmist
tõendav dokument (maksekorraldus,
ostutšekk). 2020. aastal on avaldusi
võimalik esitada kuni 15. detsembrini.
Avalduste blanketid leiate valla kodulehelt www.luunja.ee menüüst Toimingud ja blanketid. Teated tel 741 7101 ja
741 7234.
Vastuvõtuaeg on teisipäeviti kell
9.00–16.00.
Ilusat suve jätku!
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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Dronootiline suvi Luunja Keskkoolis
Möödunud kuul toimus Luunja Keskkoolis äge Dronootika
Erahuvikooli suvekool. Tegevused toimusid kolmel päeval.
Esimese päeva teemaks oli „muna õpetab kana“. Lapsed said
tutvuda ja paitada kana- ja kalkunitibusid, pardipoegi ning
täiskasvanud vutte. Tutvuti kodulindude hooldamisega ning
saadi teada, milliseid huvitavaid kodulindude tõugusid on
üldse olemas. Kas teie olete kuulnud sellisest kanatõust nagu
Dong Tao või Onagadori? Soovitame netist nende kohta
uurida. Kuid me ei tegelenud ainult lindudega. Lastel tuli
programmeerida Bee-Botti robot läbima teekonda ja avastama
õigeid vastuseid. Lego WeDoga värvisime keedetud kanamune
ning päeva lõpupoole tuletasime meelde kiivri kandmise tähtsust, viies läbi kanamuna- ja kiivrikatse.
Iga päev tuli lastel panna proovile ka enda kokkamise
oskus. Kõik lõunasöögid valmistati ühiselt ja ühiselt kaeti ka
laud. Loomulikult tuli igal lapsel ka pärast oma nõude eest ise
hoolt kanda. Nii mõnegi lapse jaoks oli suvekoolis käsitsi nõude pesemine esimene kord elus. Kuid kõik lapsed olid väga
tublid ja said kõigega ilusti hakkama.
Teisel päeval tutvusime optiliste illusioonidega. Vaatasime
erinevaid optilise illusiooni videoid, meisterdasime optilise illusiooni „lind puuris“, tegime suunatud perspektiiviga
fotosid, koostasime animatsiooni ning ehitasime ägeda roboti,
millega lõime optilisi illusioone. Suvekooli ajal olid ilmad
vihmased ja õuetegevuse ajastamiseks tuli meil kasutada neid
väheseid hetki, kui päike paistis. Tehtud tegevustest videoid on
võimalik näha Dronootika Facebooki lehel. Soovitame piiluda
meie tegemisi.
Kolmandal päeval oli teemaks fantaasia. Arutasime lastega
teemal, mis on fantaasia ning tuletasime meelde liiklusreegleid. Lastel tuli programmeerida Dashe ning valmistada neile
fantaasia linn. Loomulikult tuli oma loomingut ka teistele
tutvustada. Päeva teisel poolel oli teemaks Lego fantaasialinn.
Ehitamine oli täies hoos, kuid aeg tiksus armutult. Pärast tööde valmimist tutvustati oma tehtud töid. Lapsed ütlesid, et
Lego fantaasialinna jaoks oleks võinud olla jäetud terve päev.
Päeva lõpus ootas lapsi ees väike üllatus. Mis täpsemalt? Seda
saate teada suvekoolis osalenud lastelt.

Muna õpetab kana. Foto: Meeri Sellik

Dronootika Erahuvikool soovib tänada kõiki, kes panustasid suvekooli toimumisse. Eriti Luunja Keskkooli, kes meid
vastu võttis ja võimaldas kasutada oma suurepäraseid ruume.
Soovime tänada ka Eesti Teadushuvihariduse Liitu ning haridus- ja teadusministeeriumi lühilaagri ja -maleva kriisitoetuse
meedet. Tänu toetustele oli võimalik hoida osalustasu võimalikult väike.
Eriline tänu kõikidele osalenud lastele ja lapsevanematele!
Te muutsite need kolm päeva meie kõigi jaoks väga
huvitavateks.
Meeri Sellik, Dronootika Erahuvikooli juhendaja

Töövihikute kättesaamine Luunja Keskkoolis
Põhikooli õpilaste ja Luunja valla sissekirjutusega gümnaasiumiõpilaste töövihikute eest tasub Luunja vald ning õpilastele on töövihikud tasuta.
1.– 4. kl õpilased saavad töövihikud kätte 2. septembril klassijuhatajatelt.
5.–12. kl õpilased saavad töövihikud kooli raamatukogust järgmistel
aegadel:
26. augustil kell 9.00–15.00
27. augustil kell 12.00–16.00
30. augustil kell 9.00–15.00
2. septembril kell 7.30–15.30
Järjekorra vältimiseks teisel koolipäeval palun töövihikutele järele tulla väljakuulutatud päevadel. Luunja Keskkooli õppima asuvad uued õpilased saavad
töövihikud kätte esimesel koolinädalal.

Uue õppeaasta
Luunja Keskkooli
esimesse klassi minevate
laste vanemate koosolek
toimub
esmaspäeval, 24. augustil
kell 17.00 koolimajas.

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

MÕISAPÄEVAD
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Luunja valla kodukohvikute öö
Luunja mõisapäevade 2020 ürituste sarja
avaüritus Luunja valla kodukohvikute öö
oli seekord suurem, võimsam, edukam,
vahvam, toredam ja ägedam kui eales
varem. Oleme uhked ja õnnelikud, sest
purustasime kõik varasemad rekordid –
kõige rohkem kohvikuid ja külastajaid.
Meil on heameel, et Lohkvas elav
Veinimäe talu peremees oli ka sellel aastal kodukohvikute ööl kohal oma suurepäraste kodumaiste viinamarjaveinidega. Veinimäe talu tooted on pälvinud
tähelepanu mitmetel võistlustel. Näiteks
2019. aasta toimunud koduveinikonkursil kogus „Talvenauding“ siidrite
ja vahuveinide kategoorias kõige
rohkem punkte. Veinimäe vahuvein
„Antonovka“ sai aga 2018. aastal Baltimaade veinivõistlusel „Baltic Cup“ vahuveinide kategoorias teise koha. Kodukohvikute ööl toimus ka humalaga siidri
„Hubert“ esitlus.
Lisaks olid kohal mitmed omanäolised kodukohvikud. Koduste trühvlite kohvikus pakuti suus sulavaid imemaitsvaid trühvleid ja üllatavalt kooreselt
maitsvat kapsapirukat. Luunja Maanaiste ja Sirgu küla kohvik pakkus lisaks
säravatele daamidele ka juba paljudele
tuttavaid menukaid pirukaid, muffineid,
koduõlut, suppi, kohupiimakooki, leiba
ja palju muud maitsvat. Emili ja Asjade
kodukohvikus pakuti käsitööleiba, käsitöölimonaadi ja juustuküpsiseid. Lisaks

Retro kodukohviku tagatuba

maitsvatele küpsetistele oli valikus naturaalsetest materjalidest valmistatud
tooted beebidele ja väikelastele. Kodukohvik Magus pakkus varasemate aastate lemmikuid – pähkli-porganditorti,
Brita torti, kuid lisaks makroone ja
purgimagustoite. Lemmikuks osutusid
ka koduselt maitsvad burgerid. Rullsaia
kodukohvikus pakuti eriti pehmeid ja
maitsvaid kaneelirulle ja ka teisi erinevaid soolaseid ning magusaid rullsaiu,
mis tekitasid meetrite pikkuse järjekorra. Õdus ja looduslähedane Ojasilla talu
kodukohvik pakkus isekasvatatud otse
mahepeenrast nopitud kirevaid porgandeid, tomateid, kurke ja muid aiasaadusi.
Lisaks pakuti ahvatlevaid angervaksa ja

Kodukohvikus Magus käib kibekiire askeldamine

põdrakanepi siirupeid ning imemaitsvat
quiche’i ja kodust leiba.
Omapärased kohvikud olid Uba ja
Humal, kus maskuliinses telgis toimetasid vaid mehed – pakuti nii koduõlut,
lisaks läätse- ja oavokki hakklihaga ning
puravikusuppi. Mõnusa Maitse kodukohvikus toimetasid meie elu õiekesed
ehk kohvikus olid ainult lapsed, kes pakkusid jäätist, šokolaadi, metsapähkliga
banaanileiba, piparkooke ja popkorni.
Retro kodukohvikus jagus nii show’d,
toitu ja jooki kui ka ajastuhõngu. Sellel
aastal olid lisaks tegusatele naisseltsimeestele kohal ka meesseltsimehed, kes
jõudsid tagasi Tšeljabinskist kordusõppustelt ning hoolitsesid kohvikus
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Kodukohvikute külastajad nautimas Lohkva Laste Laulumaa laululaste etteastet

toekama kõhutäie eest.
Lisaks pakkusid noored virgin mojito
kokteile ning kaks noort neidu said käe
valgeks esmakordselt ettevõtlusega. Tublid tüdrukud olid ette valmistanud oma
müügikohad, kus pakuti isetehtud käsitöö scrunchie’sid ning mänguasju.
Ega kodukohvikute ööl ainult kõhule meelepärast pakutud, vaid mõeldi
ka meelele. Kodukohvikute öö avasid
lustlikud Lohkva Laste Laulumaa laululapsed, kes panid aasa rõkkama ja südamed põksuma. Tantsu sai keerutada
koos külakapell Lustrega. Kuigi Luunja
moosekandid + Kastre moosekandid
= külakapell Lustre, siis mitte ainult...
Üllatus-üllatus! – LUSTRE tähendab

rahvusvahelises kõnepruugis veel ka
SÄRA, mida sellel kapellil jagub sajaga,
LÄIGET, mida saab alati juurde lisada,
ning LÜHTRIT – see on kapelli maskottlühter, mis on osavnäppude poolt kokku
keeratud okastraadist ja klaashelmestest.
Lustre repertuaaris leidus nii veidraid,
kurbi kui ka tõsiseid ja lõbusaid ning südamlikke lugusid.
Kodukohvikute ööl sellel aastal toimus täiesti uus ja enneolematu vabaõhu
öökino. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse abil toodi vaatajate ette film
„Salmonid. 25 aastat hiljem“. Looduskaunis kohas, vaikses sumedas suveöös
koos kuuma kohviga oli filmi nautimine
omaette elamus.

Maskuliinses Oa ja Humala kodukohvikus, letis ainult mehed. Fotod: Kaire Vahejõe

Täname kõiki kohvikute külastajaid ja
osalejaid! Suur tänu Lohkva Laulumaa
laululastele ja juhendajale Laura Väljaotsale ning vahvale külakapellile Lustre!
Suur tänu õhtujuhile Iiri Saarele! Eriti suur tänu kaaskorraldajatele: MTÜ
Luunja Maanaiste Selts, MTÜ Sirgu küla
selts, MTÜ Luunja Aidarahvas, Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskus ning Luunja
vald.
Kohtumiseni uuel aastal!
MTÜ Lohkva Külaseltsi nimel
Kaire Vahejõe
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Draakonipaat ja külade mõõduvõtt
Luunja mõisapäevad ja mõnus päikseline pühapäev – nii algas Luunja külade
esmakordne mõõduvõtt seitsme supertoreda meeskonna osavõtul. Taustaks
mõnus rahvalik muusika ja laadamelu.
Võistlustules olevate meeskondade
tõmbenumbriks sai sõit draakonipaadil – see oli ka kõige tasavägisem
võistlus, kus iga tõmme oli oluline –,
meeskond tuli ühtsena toimima saada,
et suur paat hästi vee peal liiguks, väljamõõdetud distantsi kiiresti läbiks ja
viperusteta uuesti kai äärde jõuaks.
Sel ajal, kui üks võistkond oli paadiga kanalil, tuli ülejäänud meeskondadel
end proovile panna teiste ülesannete
täitmisel. Tore oli vaadata, kui pallialal
luges meeskond rütmi – alt-ülalt-alt, aga
käed liikusid samal ajal hoopis vastupidises rütmis. Ja uskumatu, kui keeruliseks võib osutuda mõne lihtsa tähe
kuju tegemine. Eks meie oma valla nimigi sai mitut erinevat moodi „kirjutatud“
enne, kui päris õige sai. Kaugelt vaadates tundusid tagurpidijooksu sammud

üsna graatsiliste tantsusammudena.
Rahvatantsijatest korraldajad näevad ju
ikka tantsusamme.
Kui küsisime osalejailt muljeid ja elamusi, siis tagasiside oli rõõmus ja positiivne. Meeldis, et iga võistkond tegeles
oma alaga ja ei teatudki teiste tulemusi,
seega sai keskenduda vaid enda tegemistele. Samuti mainiti, et korraldus oli
väga sujuv ja ajaliselt sobiv. Meeleolu oli
kõigil rõõmus ja ülesanded tõid rohkeid naerupahvakuid ning uskumatuid
altminekuid (peegelpildis tähed, sassis
käed ja jalad, ringikäiv pea). Diskgolfi
möödaviske trahviringi jooksurada
lookleb veel kaua rohus.
Seekordse võistluse ülesehitus oli
kutsutud meeskondadele – see pani küla
eestvedaja rohkem oma küla eest seisma! Nii see ühtsus ja meeskonnatunne
areneb.
Meil on hea meel tõdeda, et võistlus
võeti hästi vastu. Aitäh osalejatele ja kõigile pöidlahoidjatele!
Aitäh idee algataja ja eestvedaja

Võidukas meeskond KAKK-KURG Lohkvast. Foto: Tiit Hellenurm

Kaupo Kiiver! Täname ürituse toetajaid –
kohaliku omaalgatuse programm, Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskus, A Le Coq.
Aitäh abilised – Kärt, Viive, Joakim,
Kaarel, Kalmer ja Tanel.
Aitäh kõigile meeskondadele –
Kavastu Jäälõhkujad (eestvedaja Feliks
Padar), KAKK-KURG Lohkvast (Kaimo
Keerdo), Luunja alevik (Iiri Saar), Sirgu
küla (Tõnis Kerner), Pilka küla (Einar
Viira), Linnaäärne tänav (perekond
Vahejõe), samuti Luunja malevanoored.
Mõõduvõtmise tulemusena selgitati
välja kõige kokkuhoidvam, loovam ja
kiirem meeskond. Võitjakarika sai meeskond nimega KAKK-KURG Lohkva
külast, millega südamest loodame, et
kaasneb au koostöös Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskusega korraldada järgmine
Luunja külade vaheline võistlus. Jääme
põnevusega ootama järgmist võistlust!
Võistluse korraldajad
Sille Kerner ja Gea Kiiver Trambalist
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Luunja Karikas 40
Algus lk 1
Päev lõpetati Siglhorse auhindadele
peetud sõiduga kõrgusel 110 cm, mille
kaks faasi läbis vigadeta neli sportlast.
Neist kõige kiiremini suutis seda teha
Viljandimaa rsk sportlane Marleen
Vare hobusel Iberia. Teiseks tuli Maarja
Somelar hobusel Eiffel, kolmandaks
Gea Kiudorf hobusel Lamborghini,
neljandaks Luunja talli sportlane
Karolin Valge hobusel Jaco ning viiendaks Kertu Klettenberg Konradil.
LAUPÄEV, 1. august
Kui esimesel võistluspäeval puhus tuul,
paistis päike ja sadas vihma, siis teisel
võistluspäeval hakkas asi paranema
ja vihma enam kaela ei saanud. Seda
võistluspäeva alustati kõrgusel 125 cm,
mille võitis Gunnar Klettenberg hobusega Hunter. Talle järgnesid Hanno
Ellermann Zinzinol ja Andres Zirk
Diamant’s Girlil. Ka neljanda koha võttis Gunnar Klettenberg, seda hobusel
Izaak. Viiendaks tuli Ivo Ots hobusel
Condour Esqui.
Uniro auhindadele peetud teise päeva põhisõit oli taas kõrgusel 135 cm. Kui
esimesel päeval luunjakad midagi käest

ei andnud, siis teisel päeval lubati ka teised juba poodiumile, kuid võit jäi siiski
Luunjasse. Kõige kiirema ja puhtama
sõidu tegi Urmas Raag Carlosel. Teiseks
tuli varem Luunjas treeninud ja siis
Tallinnasse kolinud Kullo Kender hobusel Striga. Kolmandana lõpetas eelmise parkuuri võitja Gunnar Klettenberg
hobusel Hunter. Neljanda aja sõitis selles parkuuris välja soomlanna Eveliina
Riikonen hobusel Dino de Longpre
ning viiendaks tuli Piret Ervald hobusel
Calanda de Laubry Z.
Seitsmendaks parkuuriks oli taas
100 cm, millest võttis osa ikka kõige rohkem võistluspaare. Vigadeta suutis selle
kiirus-puhtus raja läbida 10 sportlast.
Sõidu võitis pisike tüdruk suurel hobusel
ehk Helena Kirsch kaunil hobusel Painted Lady. Talle järgnes teisel kohal Reti
Ojasalu hobusel Landora. Kolmandaks
tuli Grete Veske hobusel Beauty Star
K Z, neljandaks Hanna Brigitta Heinlaid Landoral ning viiendaks Deily Aul
hobusel Lakrica.
Päeva viimane sõit oli taas kõrgusel
110 cm ja ka selle parkuuri võit jäi Luunjasse. Teistest pea 3 sekundit kiirema ajaga lõpetas selle kiirus-puhtus parkuuri
Carolina Adriana Lillevälja hobusel
Power Boy. Talle järgnes teisel kohal
eelmise sõidu võitja Helena Kirsch

Carolina Adriana Lillevälja ja Power Boy

hobusel Painted Lady. Kolmandaks tuli
Lenna Loore Sillandi hobusel Zipruliina, neljandaks Andres Zirk Jackil,
viiendaks Triin Visnapuu Luminel ning
kuuendaks Sofie Lii Lidmets hobusel
Hakuna van de Kraenberg.
PÜHAPÄEV, 2. august

135 cm esiviisik (esimene võistluspäev, pildil Urmas Raag ja Andres Zirk)

Laupäeva õhtul koliti kogu parkuur,
plakatid, kohtunikud, autod, poed,
kohvikud ja muu vajalik legendaarsesse
Luunja mõisaparki, kus võis jätkuda
pühapäeval Luunja Karikas 40! Ilmataadile lootes plaaniti Luunja mõisapargis korraldada GP ning kaks show
ala. Kuna kõik läks plaanipäraselt, ilm
oli suviselt soe, peeti maha üks väga
kaunis ja emotsiooniderohke võistluspäev suurtest puudest ümbritsetud muruväljakul. Samal ajal toimus Luunjas
ka laat, mistõttu rahvast oli rohkem, kui
unistada julgeti.
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Viimane võistluspäev oli planeeritud pisut teisiti kui tavaliselt. Hommik algas kell 9, kui kaunid GP tasemel
hobused said tutvuda muruväljakuga,
teha seal mõned ringid ja voldid ning
harjuda olustikuga. 12.30 toimus pidulik avamine, mille käigus räägiti Luunja
Karika ajaloost, sõideti Urmas Saksa
kauni kaarikuga ning istutati Luunja
mõisaparki sümboolne puu.
Päev jätkus kell 13.00 alanud GP-ga
kõrgusel 140 cm, kus suurtoetajateks
olid Tartu Mill ja Autospirit. Suures
sõidus said osaleda vaid need võistluspaarid, kes olid eelnevatel päevadel ka
suuremaid sõite võistelnud. Pühapäevasesse põhisõitu kvalifitseerus 14 paari.
Sõit toimus ümberhüpetele ning sinna
pääses kuus sportlast. Neist kõige kiirema sõidu tegid Gunnar Klettenberg
ja B Captain Norman. Neile jäid väga
napilt alla Kullo Kender ja Striga, kes
lõpetasid parkuuri kõrgel teisel kohal.
Kolmandaks tuli Urmas Raag hobusel Van Damme, neljandaks Gunnar
Klettenberg Queenslandil, viiendaks
Andres Zirk Vincentil ning kuuendaks
Urmas Raag Ventisettel.
Põhisõit peetud, karikas üle antud, ei
olnud võistluspäev aga sugugi mitte läbi.
Tõkked lasti madalamaks ning areenile
astusid meie spordi vaat et kõige tähtsamad – veteranid. Viimati peeti samasugust sõitu just Luunja Karika raames,
kuid lausa 10 aastat tagasi, mil tähistati
Luunja Karika 30. aastapäeva. Veteranid
olid kutsetega ning kokku oli starti tulnud kümme sportlast: Valdeko Uuk,
Hele Helstein, Tiina Kranich, Elvis
Lillevälja, Sven Šois, Siim Nõmmoja,
Katri Klettenberg, Toomas Oinus,
Urmas Kubre ning Peeter Viiart. See,
et nad olid enne võistlust tublisti trenni
teinud, paistis kaugele. Sirged seljad,
rahulikud käed ning paigal jalad, kõik
peegeldas kaunist meisterlikkust. Kohal olid ikkagi oma aja tipud! Mõned
neist on siiani hobuste juurde jäänud,
teised teevad täna aga karjääri hoopis
muul alal. Luunja mõisapargis hüpates
olid nad aga kõik vinged ja lahedad.
Lätlasest rajameister Ivo Mikelsons oli
neile ehitanud parajalt kõrge raja, millega kõik edukalt hakkama said. Kõige
kiiremini suutis raja läbida Luunja talli
majandav Sven Šois hobusel Jackson.
Teise aja sõitis tihedas konkurentsis välja
Elvis Lillevälja hobusel Power Boy.
Kolmandaks tuli Ihaste tallides tegutsev

Helena Krisch ja Painted Lady

Puu istutamine mõisapargis

Kaius Põder
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Siim Nõmmoja hobusel Groteska.
Luunja Karikas 40 võistluse lõpetas
show Jump and (run and) Drive. Sellest
võttis osa üheksa sportlast: Urmas Raag,
Andres Zirk, Gunnar Klettenberg,
Marko Villemson, Norman Nõmmoja,
Deily Aul, Karolin Valge, Kaius
Põder ja Eveliina Riikonen. Sellises
formaadis sõit peeti ka eelmisel aastal
Luunja Karika ajal ning kuna see sai väga
sooja vastuvõtu, otsustati seda teha ka
sel aastal. Sõidu põhimõte on järgmine:
kõigepealt tuleb sportlasel sõita parkuur
hobuse seljas, anda hobune kindlaks
määratud kohas abilisele, joosta autoni
ning sõita koonustest ehitatud rada autoga veatult läbi. Iga maha aetud takistus
või koonus andis 3 sekundit ajale juurde.
Sel aastal oli rajameister kaval ning sättis
hobuse üleandmiskoha ja auto diagonaalis üle platsi. See tähendas, et hobuse juurest autoni joostes tuli ratsanikul
ületada kaks tõket ise hüpates. Auto,
millega Drive’i osa läbiti, oli Mazda,
mille pani välja Luunja Karika suursponsor Autospirit. Sõitu alustas Urmas
Raag hobusel Jacqueline, kes tegid teistele ette väga kiire ja korraliku aja, mida
suutis lüüa vaid eelviimasena startinud
Kaius Põder hobusel Jackson. Kolmanda aja sõitis ja jooksis välja Karolin
Valge hobusel Fabriano.
Ühtki võistlust ei saa väga hästi
korraldada ilma sponsoriteta. Luunjas oli
neid sel aastal palju: Equifirst, Luunja
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Urmas Saks ja hobukaarik

vald, LeCheval, LeParade, Gustav,
Tartu Mill, Autospirit, Uniro, Juhani
Puukool, Lahe Kinnisvara ja SiglHorse.
Aitäh kõikidele, kes olid valmis panustama Luunja Karikas 40 toimumisse nõu,
jõu ja muu abiga. Korraldusmeeskond on
äärmiselt tänulik, et võistlus sai toimuma
just nii, nagu planeeritud oli. Väga suur
tänu ka just Luunja vallale, kes lubas
võistluseks kasutada kaunist muruväljakut Luunja mõisapargis.
Eriti soovib korraldusmeeskond
tänada koogikohvikut Gustav, kes pani

Veteranide sõidu veteranid ja vallavanem Aare Anderson. Fotod: Rein Leib

välja kõikide sõitude esikolmikule tordid
ning toimetas kohale ka Luunja Karika
40. juubeliks meisterdatud imemaitsva
ja kauni koogi.
Eriline tänu ka Luunja Karikas 40
spiikrile, kes oma väga suurte teadmiste,
laia silmaringi ja põnevate intervjuudega haris kõiki osavõtjaid ja pealtvaatajaid
kolme päeva jooksul väga palju. Aitäh,
Andres Tõnissoo!
Tjorven Siiboja

MÕISAPÄEVAD
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Toimus järjekordne Luunja triatlon
Selle aasta algus oli kahjuks õnnetu, kuid
olukord paranes ja saime ka sel aastal läbi
viia Luunja triatloni. Kokku osales sel
aastal Luunja triatlonil (koos laste duatloniga) 106 väikest ja suurt spordisõpra.
Õpime iga aastaga, kuidas triatloni
paremaks teha ja seekord jäime korraldustiimiga väga rahule. Suur tänu
korraldustiimile (eriline tänu Luunja
õpilasmaleva lastele) ja firmadele, kes
õla alla panid: A. Le Coq, MooMoo,
Juhani Puukool, Regio, SA Luunja
Jõesadam, Kapteni Kelder, KÜSK,
Luunja vallavalitsus, MTÜ Trambali,
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus.
Kohtume järgmisel aastal. Stardis näeme!
Tulemused
Laste distants (0,1/5/1,5)
Poisid:
I koht – Kalmer Kiiver
II koht – Gustav Karl Metspalu
III koht – Roobert Teder
Tüdrukud:
I Margaret Raidmäe
II koht – Helena Kann
III koht – Christine Teder
Põhidistants (0,35/12/3)
Noormehed (M16):
I koht – Robin Randoja
II koht – Cristo Virunurm
III – Jaagup Vana
Neiud (N16):
I koht – Anette Teder

Meesteklassi võitjad

Mehed:
I koht – Harvis Mill
II koht – Kaarel Kiiver
III koht – Priit Oidram

Naised 40+:
I koht – Merli Randoja
II koht – Heleri Kivil
III koht – Livian Laaneots

Naised:
I koht – Kairi Salu
II koht – Liisa Põldma

Võistkondi osales sel aastal 9.
I koht – Gränny
II koht – Mellifluus
III koht – Puusepad.

Mehed 45+:
I koht – Margus Tamm
II koht – Toomas Reinsalu
III koht – Rein Oder

Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditöö spetsialist

Tulevased triatlonihundid selle aasta Luunja triatlonil. Fotod: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
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Leonhard Lapin kinkis näituse „Rütm ja meloodia“ avamisel vallavanemale oma teose

Laada- ja hobupäeval rõõmustas
laadalisi rahvalike lugudega maailma
pikim Teppo lõõtsa mängija Ants Järv

Luule- ja muusikaõhtul „Suvehundi
armuhüüd“ esitati kauneid laule ja loeti
intrigeerivat luulet. Fotol Jürgen Rooste,
Maria Esko, Adam Cullen ja Paul Daniel

Rahvale tegi Emajõel lõbusõitu MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste. Fotod: Tiit Hellenurm
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Mõtteid „Keisri usu“ etenduse teemadel
Siinkirjutaja pole varem H. Visnapuu
tekstidest väga vaimustunud, kuigi iga
päev tervitab koduhoovis tekst: „Siinseks talunikuks oli H. Visnapuu“. Nüüd
siis, sel aastal, on järjest rohkem Visnapuu tekste minuni jõudnud ja kõnetama
hakanud. Ilmselt nõuavad noore avangardistliku kirjamehe tekstid lugejalt
ikkagi küpsust, milleni siinkirjutaja on
vahetult jõudnud. Seda vaimustust järgnevalt ka jagan.
Just „Keisri usu“ tekstiline selgus
muutis kogu etenduse arusaadavaks ja
vägagi puudutavaks. Muidugi oli siinkohal Visnapuu originaaltekst segatud
Loone Otsa tõlgendusega. Kindlasti
oli see üks osa originaalteksti kohaletoomisest, sest n-ö tõlkimata kujul ei
oleks meist enamik üldse sellega tutvunud. Siit ka esimene ja siiras tänu originaali kohaletoimetajatele, kelle hulka
kuulub ka lavastaja. Lavastajale sügav
kummardus luunjakate poolt, et ta jaksas näidendisse võtta ja seal hoida ka
kohalikku teatrialget. Kahtlemata on see
üks põhjustest, miks luunjakatele endile see lavastus vägagi korda läheb. Aga
mitte ainult.
Saalist väljuval publikul oli üks ja

ühine näitaja: üllatus! Just üllatus, et
meil on siin Luunjas nüüd nii hea etendus! Nii ka siinkirjutajal – üllatus, et igal
tasandil professionaalne ja igati nauditav
ning puudutav teatrielamus võib selles
tuttavalt pimedas ja pruunis kultuurimajas olla. Hiljem selgub, et lõpuks
ometi on leitud sellele ruumile sobiv sisu.
See aga annab omakorda usku, et sarnasel kõrgusel võiks Luunja kultuurimaja
„sisustamine“ ka jätkuda. Meenutan
siinkohal, et üllatus ja rõõm on inimese
kõige vanemad ning olulisemad tunded.
Tulgem nüüd siinkirjutajaga koos
saali seda lavastust meenutama. Esmalt
pilk lavale: all talutuba, mille kohal kirik.
See, kuidas esile tuuakse talutuba või
kirik, on täiesti fenomenaalne – lihtne
ja selge lahendus, kasutades ära olemasoleva lavaruumi ainsa ressursi kõrguse.
Dekoratsioonipreemia peab siit keegi
saama! Etenduse ajal kasutatakse ruumi
väheseid võimalusi veelgi: tegelased tulevadki väljast, sõna otseses mõttes väljast.
Lavalisest kitsikusest annab tunnistust
ka lõpukummardamisel vajalik lavalt
mahaminek – ei olegi kuhugi minna,
sest dekoratsioonide taha mahub vaid
osa suurest trupist.

Trupi suurus on muljetavaldav – ega
vist rohkem ei oleks mahtunud. Esiletõstmist vajab kindlasti peaosatäitja,
kes veab kogu etendust sellise tempoga,
et kordagi ei ole võimalust maha jääda.
Sugugi ei ole vähemtähtis ka talu perenaine. See teljena jooksev peremehe ja
perenaise lugu hoiab kogu ülejäänud
tegelased ka samas liinis. Nendes sügavrahvuslikes lavastustes on pahatihti võimalus jääda vaatajana etendusest maha
või oodata juba seda, millal siit edasi
minnakse. Siin aga on tempo-rütm
paigas: kiired ja pealiskaudsed stseenid
lähevad üle sügavateks, kus võetakse
tempo alla, tehakse asi publikule selgeks
ja minnakse kohe edasi. Siinkohal jällegi tänu peaosalistele ja lavastajale. Lisaks
peaosalistele oli siinkirjutaja lemmikuks
ka talutüdruku roll; neiu, kes pidi kirikuõpetajat paluma, et ta leeris ikka edasi
saaks käia. Rääkides veel tempost-rütmist, mis on ilmselt Otsa-Joosti-Trassi
üliõnnestunud triatlon, on saalis istudes
aega jõuda ka lavastuse allhoovuseni.
See on ülikurvastav ja samas rõõmustav
korraga, nagu need meie enda asjad ikka
on. Nimelt on kogu talurahval üks häda
teise järel: saad pärisorjusest lahti ja kohe

„Keisri usk“ – Janek Joost, Kartin Kalma, Merilin Kirbits, Jaanus Tepomees, Ivo Eensalu, Enn Lillemets, Tarvo Krall, Rauno Kaibiainen, Karl-Martin Vahejõe, Erik Ruus, Eva Püssa. Foto: Imbi Mälk
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teoorjusesse, aga nälg on ikkagi. Teenid
mõisahärrat läbi valu ja pisarate, isegi aitad, aga ikkagi ei paku ta vastu muud kui
uusi tingimusi, millest ükski pole võrreldav antud panusega. Ning siis see usk ja
kirik: kuidagimoodi on talurahvas selle
usu vastu võtnud, ära harjunud ning
ootab kirikuõpetajalt raskel ajal toetust.
Toetust ei saa ei sellelt ega teiselt jumalaesindajalt ega ka nii väga sellest usust
endast. Kogu lootusetuse käega-mittekatsutavas ulatuses on „keegi keiser“, kes
olla midagi lubanud. Aga ka see osutub
rahvajutuks. Selle kõige keskel on talurahvas ehk meie ise – need, kes me täna
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saalis istume. Eriti teravalt peremees,
kelle taga on alati perenaine ja nemad
peavad kogu selles lootusetuses tegema
hea ja õige otsuse. Mitte ainult – otsustada ja vastutada tuleb ka kogukonna
ees ja kogukonna eest. Lõpuks ei olegi
teha muud kui uskuda iseennast ja teha
otsus südame järgi. Ei jäägi üle muud
kui meenutada vanu häid aegu, saata kuradile kõik rõhujad ja uskuda paremasse
homsesse.
Etenduses lahtirullitud mineviku
episood annab meile kõigile väga selge
võimaluse mõelda ja mõtestada, miks
meist enamik usklikud ei ole ja miks me
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enamasti valitsejate sõnu ei usu. Mitte
ainult valitsejaid, ka omasid ei saa tihti
uskuda. Nähtavale tuuakse ka see, kuidas me hoolimata kõigest ikka järjest
paremini elame ja eesti keelt kõnelevaid
lapselapsi kasvatame – me usume paremasse homsesse. See ongi usk, mida me
eneselegi teadmata ülevaks tunnistame.
Sügav ja tänulik kummardus kõigile, kes
panustasid naudingusse, mis siinseid
ridu kirjutama paneb.
Austaja
Palbo Vernik

Luunja Aidateatri noorte näitestuudio Aidake(!)
on jõudnud taas esietenduseni
Keeruline kevad piiras meie kõigi tegemisi ning külvas hirmu ja
segadust. Nii pidi ka näitestuudio Aidake(!) oma tegevuse katkestama ja kohe-kohe valmiva etenduse ettevalmistused pooleli jätma. Augustis aga kogunetakse näitelaagriks, et poolelijäänu valmis teha. Tulge vaatama üht täiesti uut lugu, mille on
kirjutanud Luunja Aidateatri näitleja ja kirjanik Kristel Lempu.
Noortedraamas „Kaarnate saar“ puudub aeg või ajastu. On
vaid ühes hapras eluhetkes kõigile tuttavad teemad – häbi,
hirm, mure, lootusetus, tahtmine lihtsalt lahkuda. Aga on ka
lootuskiir, armumise õrn värelus, pääsemise rõõm.

Osades: Loone-Ly Lempu, Karmen Saar, Jasmin Saar, Grettel Liis Raudsepp, Mia-Gita Babits, Hardi Sirendi, Ott Kiveste,
Karl-Martin Vahejõe, Getter Lauk, Egle Lepp
Aeg ja koht: 20. augustil kell 19.00 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses. Sissepääs 3 eurot.
Täname südamest kõiki toetajaid ja ootame teid lahkesti teatrisse!
Iiri Saar, lavastaja

NOORTEELU
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HK Unicorn Squadi suvelaager Lõuna TERA-s
Kevadel kutsusid juhendajad Anneli
Mõtsmees ja Meeri Sellik kokku tüdrukud, kes soovisid kaasa lüüa põnevas
huvitegevuses Lohkva HK Unicorn
Squad. HK Unicorns Squad ehk Ükssarvikute liikumine pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Huviringi eesmärk on äratada
ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas praktiliste ülesannete kaudu.
Kahjuks läks kevadel nii, et Lohkva
USS ei saanud eriolukorra tõttu kordagi
kohtuda. Õnneks on suvi olnud leebem
ja meil on õnnestunud osade tüdrukutega kohtuda kaks korda. Esimene
kohtumine toimus Lohkva raamatukogus, kus veetsime koos lastega mõnusa õhtupooliku robotite ja tibudega.
Kõige põnevam üritus oli aga alles ees –
Tartumaa Unicornide suvelaager.
Kolmandal augustil toimus Tartu
Erakooli LõunaTera ruumides HK
Unicorn Squadi suvelaager, kus osalesid
erinevad Tartumaal tegutsevad Ükssarvikute rühmad. Kohal oli rõõmsameelne ja särasilmne seltskond. Tüdrukutel oli võimalik tutvuda ja oma
teadmised ning oskused proovile panna
erinevate seadmete ja tegevustega. Toimus neli erinevat töötuba: Kimalase
lend, Sphero Ujumiskool, TeamSpirit ja
ringmängud.
Kimalase lennus oli tüdrukutel kaks

Unicorn Squad. Foto: Liis Koser

Sphero ujumiskool. Foto: Anneli Mõtsmees

ülesannet. Esimeses osas tuli programmeerida Tello Edu droone ja läbida
takistusrada. Teine ülesanne oli droon
muuta kimalaseks ja torgata õhupall
katki. Sphero ujumiskoolis tuli õpetada Sphero robot ujuma ning valmistada robotile ujumiskostüüm, mis
võimaldaks tal veelgi kiiremini ujuda.
Team Spiriti töötoas tuli lahendada jõe
ületamise ülesanne ning valmistada
ise üks AR-i mäng. Ringmängude
töötoas ootas lapsi ees seitse erinevat

tegevust. Näiteks lasketiir, sõbrapuu ja
silla meisterdamine ning palju muud
huvitavat. Tüdrukud olid päeva lõpuks
kogu päevaga väga rahul.
Huvi korral saab rohkem teavet
HK Unicorns Squadi liikumisest nende
kodulehe ja Facebooki kaudu. Meie jääme ootama septembrit, kui loodetavasti
saame Lohkva HK Unicornidega alustada oma tegevusi.
Anneli Mõtsmees, Meeri Sellik
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Meid on ootamas

TULE TANTSIMA LUUNJA

KULTUURI- JA VABAAJAKESKUSESSE

- Meeste tantsupeol 4 venda osalemine
- IV Kagu-Eesti tantuspeol osalemine
- kaasalöömine Maarjateatri etenduses
- rahvusvahelise tantsupäeva muusikavideo loomine
- koostöö kapelliga Lustre
- muud põnevad esinemised ja koosviibimised
KOHTUMISENI SEPTEMBRIS

juhendaja Annika Joy Meitern 5397 6617 luunja.trambali@gmail.com
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
RASMUS BURENKOV

18.06.2020

KENNET RIIT

30.06.2020

HARDI-BENNET LAAS

19.07.2020

ISABEL REINACH

12.07.2020

SANDRA BRITT OJANURME

21.06.2020

Killustik, kruus,
liiv ja muld veoga.
Tel 527 1324
Kopp-laaduri tööd.
Tel 5817 2269



 
 
     
 

Mälestame

Õnnitleme
augustikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

MAIRE PIIRSALU
20.09.1949–16.07.2020

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

