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Luunja
mõisapäevad
2020

40

30. juuli – 2. august

NELJAPÄEV, 30.07

KOGUKONNAPÄEV

• Kodukohvikute öö
öökinos „Salmonid”, esinevad Lohkva Laste Laulumaa, kapell Lustre (Lohkva külas, Kiu talus)

REEDE, 31.07

LUULEPÄEV

• Ratsavõistlus „Luunja karikas” (Luunja ratsabaasi liivaväljakul)
• Fotonäitus „Luunja karikas 40 aasta jooksul”
• Leonhard Lapini näituse „Rütm ja meloodia” avamine (Luunja vallamajas)
• Luule- ja muusikaõhtu „Suvehundi armuhüüd”. Luulet loevad ja musitseerivad
Albert Trapeež (Leonhard Lapin), Adam Cullen, Paul Daniel, Maria Esko,
Jürgen ja Hõbe Ann Rooste jt (Kapteni Keldri terrassil)

LAUPÄEV, 1.08

SPORDIPÄEV

• Luunja Triatlon 2020, registreerimine ja juhend: luunjakultuur.ee/luunjatriatlon
• Ratsavõistlus „Luunja karikas” (Luunja ratsabaasi liivaväljakul)
• Fotonäitus „Luunja karikas 40 aasta jooksul”
• Georg Otsa laulude õhtu, Marko Matvere ja Tarmo Eespere (Luunja roosiaias)

PÜHAPÄEV, 2.08

LAADA- JA HOBUPÄEV

• Luunja karikas 40 juubeliaasta pidulik avamine, meistrite takistussõit (show),
Luunja karikas 2020 põhisõit (Luunja mõisapargis)
• Suur mõisalaat, laadalaval rahvamuusikud, lasteala jt (Luunja jõesadamas)
Üldkorraldus 5309 3670, kodukohvikute öö: 5615 8379,
laadakorraldus: 522 7457, vahvalaat@gmail.com
Luunja Karikas: 509 4617

Lohkva
külaselts
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Vallavolikogu 18.06.2020 istungi kokkuvõte
Volikogu istung toimus vallamaja saalis
ja istungi läbiviimiseks kasutati VOLIS-e
keskkonda. Hääletusprotsess oli kiire ja
hääletustulemused jõudsid kohe protokolli. Istungilt puudus üks volinik. Pärast
istungit selgus, et tehniliste probleemide
tõttu ei toimunud istungi videosalvestust. Probleemiga tegeldakse ja püütakse
leida kiire lahendus, et edaspidi selliseid
tehnilisi rikkeid poleks.
Esimeses päevakorrapunktis tutvustas
Hille Luts Luunja valla 2020. a eelarve
täitmise aruannet 30. aprilli seisuga.
Volinikele oli enne saadetud tutvumiseks eelarve nelja kuu täitmine. Põhitegevuse tulude nelja kuuga täitmine on
37% (maksutulud 35%, maamaks 75%,
tulumaks 34%). Eelmise aasta sama
ajaga võrreldes oli tulumaksu laekumine 33%. Osa laekumisi on mõjutanud
koroonaviirusest tingitud põhjused.
Lapsevanemad olid teatud kuude lõikes
vabastatud lasteaia osalustasu maksmisest. Toetusfond laekus rahandusministeeriumilt plaanipärases mahus.
Põhitegevuse kulude eelarve täitmine on 27,54%. Nelja kuu täitmine
normaalse aasta korral oleks võinud olla
keskmiselt 33,34%.
Põhitegevuse tulem oli 924 000 eurot.
Investeeringuid on selleks perioodiks
tehtud 97 000 euro eest. Laenu ei ole
võetud. Laenu tasusime 103 000 eurot.
Likviidseid varasid on lisandunud
565 800 euro ulatuses. Investeeringuobjekte on kokku 97 000 euro eest, millest suuremad on teede rekonstrueerimine (10 540 eurot), raamatukogu
ruumid (40 000 eurot), Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine (24 000 eurot) ja
Luunja Keskkooli ruumiprogrammi
muutmine (ligikaudu 12 000 eurot).
Aare Anderson selgitas, et viie kuu
seisuga, mis hõlmab kahte kriisikuud
aprilli ja maid, oli valla tulumaksu kasv
14% võrreldes eelmise aastaga. Tulumaksu dünaamika jälgimisel vaatleme,
kas on tegemist kasvu või kahanemisega. Esimene kriisikuu aprill tõi kohe
järsu kukkumise üle kogu riigi. Hätta
sattunud ettevõtjad jätsid maksud
maksuametile üle kandmata, mistõttu
esimene kukkumine oli väga suur. Maikuuga muutus olukord paremaks ja osa
makse kanti üle. Kokku kahe kriisikuu

osas on Luunja valla viie kuu tulumaksu
laekumine praegu prognoosist ees.
Vaadates eelmise aasta täitmist ja
käesoleva aasta eelarvet oli planeeritud kasv ainult 8% (eelmisel aastal).
Praeguse seisuga on kasv võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga 14%.
Milliseks kujuneb järgmiste kuude dünaamika, me ei tea. Prognoositud on, et
majanduslangus Eestis võib tulla aasta
lõikes kuni 10%, mis toob kaasa ilmselt
ka maksulaekumise kahanemise umbes
samal määral. Meil ei ole põhjust eeldada, et kõik tulud laekuvad 100% ja
prognoosid täituvad. Mõneprotsendiline kukkumine – isegi kui aasta lõpuks
on tulumaksu laekumine miinuses – ei
too Luunja vallale negatiivseid tagajärgi.
Kui langus peaks olema aasta lõpuks
võrreldes prognoosiga –7% või –8%,
siis sellega saame ka hakkama. Hetkel
on see 14%. Tõenäoliselt ei pea Luunja
vald käesoleval aastal eelarvet üle vaatama, kui ei juhtu midagi katastroofilist,
näiteks uus kriis, mis toob kaasa täiendava languse. Miks osa omavalitsusi on
hakanud eelarvet kärpima, sõltub sellest,
kuidas nad on eelarvet koostanud. Kui
eelarve on pingeline ja tegevusvaru puudub, ei ole muud varianti. Siis piisab 1%
langusest, kui tuleb hakata kohe eelarvet
kärpima.
Hille Luts selgitas, et jaanuarist kuni
maini on tulumaksu kasvuprotsent
keskmiselt 14% (jaanuar 18%, veebruar
22%, märts 18%, aprill 0%, mai 11%).
Kui võrrelda Luunja valla aprillikuu seisu teiste omavalitsustega, on meil tulumaksu kasvuprotsent 0%, teistel omavalitsustel on see miinuses. Ainult Loksa
linnal on kasv 38%, samas veebruaris oli
–21% ja maikuus 2%. Antud juhul on tegemist mingi muu mõjuteguriga. Aprilli
alalaekumise põhjuseks oli asjaolu, et
meile ei kantud vahendeid üle. Ettevõtted küll deklareerisid makse, aga kasutasid maksuameti pakutud võimalust jätta
vahendid neile üle kandmata. Maikuus
olukord muutus. Luunja vallal oli kasv
11%, mis on vabariigis üks paremaid.
Aare Anderson arvas, et suur risk
peitub järgmise ja ülejärgmise aasta eelarves. Kõik need asjad kanduvad nendesse aastatesse edasi. Kuivõrd meil on
kavandatud mahult väga suured investeeringud, siis see on riskikoht. Tegevus-

kuludes ja -tuludes väga suurt riski näha
ei ole, küll aga peitub see investeeringutes. Sama kava ja praeguste mahtudega me jätkata ei saa. Õnneks on ka
pakkumiste ja ehitushinnad muutunud.
Volikogu võttis saadud info teadmiseks.
Teise teemana oli päevakorras Luunja
valla 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Hille Luts tutvustas aruannet: aruandes on kajastatud peale Luunja valla
ka meie kahte sihtasutust ja kandeid
seoses aktsionäriks olemisega Emajõe Veevärgis. Aruande auditeeris OÜ
Fides, kes auditeeris ka valla sihtasutusi. Kõik aruanded on saanud positiivse tagasiside. Ühtegi märkust ei olnud.
Majandusaasta ise lõppes kasumiga.
Aruandeaasta tulem oli 622 000 eurot,
netovõlakoormus oli aasta lõpuks 20%.
Majanduskomisjon vaatas majandusaasta aruande üle ega esitanud ühtegi
ettepanekut. Komisjoni ettepanekul
kiideti majandusaasta aruanne heaks.
Järgnes revisjonikomisjoni aruanne
2019. a majandusaasta aruande kohta.
Margo Lempu tutvustas revisjonikomisjoni seisukohta. Revisjonikomisjon vaatas üle majandusaasta aruande
ja audiitori aruande ning kohtus audiitoriga. Komisjon selgitas täiendavalt aruande sisu ja andis häid mõtteid
edaspidiseks. Revisjonikomisjon leidis,
et järgmiste aastate majandusaasta aruandes võiks olla täpsemalt kirjeldatud
valla sihtasutuste majandustegevust nii
tulude kui ka kulude poolt.
Järgmises päevakorrapunktis, mis
hõlmas vallavalitsuse vastust audiitori
aruandele ja revisjonikomisjoni aktile,
andis vastuse Aare Anderson, kes
tõdes, et vallavalitsus on nõus revisjonikomisjoni ettepanekuga kajastada edaspidi aruannetes täpsemalt sihtasutuste
majandustegevust.
Järgnes Luunja valla 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine. Majandusaasta aruande kinnitamise poolt olid
kõik kohal olnud volikogu liikmed.
Volikogu istung jätkus Kavastu küla
Lodi-Jõksi maaüksuse detailplanee-
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ringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamise aruteluga. Evelin
Karjus tutvustas planeeringu eesmärki,
milleks on uue ehituskrundi moodustamine ehitusõiguse saamiseks ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Elamukrundile juurdepääsuks
on planeeritud tee- ja tänavamaa krunt
Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Planeeringu on kooskõlastanud Päästeamet,
Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet
ja Põllumajandusamet. Planeeringu
lahenduse on heaks kiitnud Elektrilevi
OÜ. Planeering on valmis vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks. Eraisikutelt ühtegi arvamust ega
seisukohta planeeringule ei laekunud.
Väljapanek kestab juuli teisest poolest
augusti alguseni. Margo Lempu teatas,
et planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetab planeeringu vastuvõtmist. Kõik
kohal olnud volinikud olid antud detailplaneeringu vastuvõtmise poolt.
Järgnes Luunja alevikus Aedniku tn
10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringu algatamine,
lähtetingimuste, planeeringuala piiri
ning suuruse kinnitamine. Ettekandja
Evelin Karjus tutvustas planeeringuala,
mis hõlmab Luunja alevikus puhkeala ja
sadamaala Aedniku tn 10, 10a, 12 ning
Jõesadama 10 maaüksust. On esitatud
taotlus olemasoleva planeeringu muutmiseks, et muuta maakasutust, ehitusõigust ja määrata asukohad paadihoiu
platsile ning karavani parklale. Veel
on tehtud taotlus krundi piiride muutmiseks Aedniku tn 12 ja Jõesadama
tn 10. Sellel maa-alal kehtib 2010. aastast Luunja puhkeala detailplaneering.
Kavandatavad tegevused ei vasta kõiges
planeeringule. Siin ei saa kohaldada ka
ehitusseadustiku § 2 põhjusel, et muudatused on liiga ulatuslikud. Katastri piiri
muutmiseks ei saa kasutada ka maakorralduse seadust. Piiride muutmine
riivab ehitusõigust, mis on antud kehtiva planeeringuga. Antud juhul ei jää
üle muud, kui planeeringu muutmiseks
tuleb koostada samale maale uus detailplaneering. Muudatuse sisu tuleneb
puhkeala projektist. Teise asukoha peale
on kavandatud teenindushoone, kus
praegu ei ole hoonestusala ja vastavat
maakasutuse otstarvet. Paadihoiu plats
on kavandatud teise kohta, kus ei ole
vastavat maakasutuse otstarvet. Lisaks
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on juurde kavandatud karavani park,
mis on mõjuga objekt, mida praegu
üldse planeeringus ei ole. Ettepanek on
muuta krundi piire. Margo Lempu edastas planeeringu- ja keskkonnakomisjoni
seisukoha, milles komisjon toetab eelnõu. Kuid ta tõi välja ka komisjoni kahe
liikme seisukoha, et maade vahetuse
osas tuleb planeeringu käigus leida võrdsem lahendus. Eelnõu poolt hääletas 13
volinikku, 1 volinik oli vastu.
Volikogu istung jätkus päevakorrapunktiga nr 8, mis käsitles volikogu määruse
eelnõu „Vallavolikogu tööst osavõtu
eest makstava tasu ja hüvitise määrad
ning maksmise kord“. Eelnõu oli päevakorda võetud põhjusel, et volikogu töö ja
komisjonide töö on ümber korraldatud,
volikogu ja komisjonide töö on muudetud sisutihedamaks ning komisjonidelt
oodatakse ka suuremat panust valla elu
korraldamisel, ettepanekute tegemisel ja
eelnõude algatamisel. Volikogule ja volikogu esimehele lisanduvad täiendavad
tööülesanded. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas 10 volinikku, vastu
oli 2 ja erapooletuid 2.
Järgnes vallavalitsuse teave Luunja
Keskkooli remondi ja tegevuskava
kohta. Kadri Sõrmus andis lühiülevaate Luunja Keskkooli remondikavast.
Luunja Keskkoolil on läinud hästi. Ettekandja esitas ministeeriumi poolt äsja
valminud näitajad, mida koostatakse
kõigi Eestimaa koolide kohta. Ta tõi
välja kolm näitajat eelmise aasta kohta.
Põhikooli lõpetajatest 100% läks kuhugi
gümnaasiumisse või edasi õppima.
Sellega ületame tegelikult Eesti keskmise
näitaja. Kui rääkida matemaatika riigieksami tulemustest gümnaasiumiastmes, on laia matemaatika programmi
Eesti keskmine 53,2. Luunja keskkooli
tulemused ületavad laia matemaatika
programmi Eesti keskmise. Luunja õpilaste arv üldhariduses on kõvasti kasvanud. Viimane on üks põhjustest, miks
meil on vaja koolis remonti teha, sest
lapsi on palju juurde tulnud. Eelmise
aasta 10. septembri seisuga oli õpilasi
448. 2019. aasta kevadsuvel istusime
majanduskomisjoniga koolis ja tegime
otsuse, et ei lähe seda teed, et teeme
ruumid väiksemaks ja värvime ära,
vaid otsustasime kompleksse lahenduse
kasuks. Pöördusime Arhitektide Liidu
poole sooviga, et tahame saada väga
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head tulemust väga väikese raha eest.
Meile pakuti välja konsultatsioonifirma
B210. Tegemist on noorte arhitektidega,
kes teevad väga head tööd. Koostöö
algas septembrikuus. Nende tehtud töö
on näha Luunja Keskkooli veebilehe esilehel. Õpetajate soovil tehti mõningad
asjad ümber.
Küsisime Tartu linnalt, kuidas sellised protsessid on käinud. Sealne kogemus näitas, et aasta läks ettevalmistuse
ja aasta remondi peale. Remonditsükkel
kestab kaks aastat, kui on tegemist sellise
suuremahulise tööga.
Ettekandja esitas slaidikava, milline oli
minevik ja milline on planeeritav tulevik:
– kevadsuvi 2019 – otsus renoveerida
kompleksselt;
– suvi 2019 – pöördumine Eesti Arhitektide Liidu poole;
– august 2019 – ettepanek koostööks;
– september 2019 – koostöö algus B210
arhitektidega;
– novembri lõpp 2019 – eskiis üle
antud;
– detsembri lõpp 2019 – eskiis koolis
kooskõlastatud (teave Luunja KK
koduleheküljel);
– 9. jaanuar 2020 – projekteerimishange teostatud – projekteerija OÜ
Kirde Projekt;
– 14. juuni 2020 – projekti valmimise
tähtaeg, pikendatud 19. juunini 2020;
– juuni-juuli 2020 – ehitushanke väljakuulutamine;
– ettepanek – alustada ehitusega detsembris 2020;
– august 2021 – ehituse prognoositav
lõpptähtaeg.
Oleme koos kooliga vaadanud valla
võimalusi, kuhu paigutada ajutiselt õpilased. Oleme ka teinud esialgse kava, mis
aga ei tähenda seda, et kõik on paigas.
Kuni 5. klassini õpivad lapsed koolis,
algklasside osa ja köögi osa ei lähe remonti. Toomas Liivamägi selgitas, et
ehitajaga soovitakse saada kokkuleppele
esimese korruse remontimiseks teises
etapis. Kooli korraldust segavad ehitustööd kõige vähem siis, kui me alustame
trimestri lõpus või järgmise alguses. Esimene trimester lõpeb 1. detsembril, teine trimester lõpeb 1. märtsil. Need kaks
kuupäeva on tõenäolised päevad. Võimalik on alustada ka 18. jaanuaril, siis
lõpevad pool aastat kestnud kursused.
Järg lk 4
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Vallavolikogu 18.06.2020 istungi kokkuvõte
Algus lk 2–3
Volikogu tänas ülevaate eest ning ettekandjaid oodatakse taas volikokku, kui
on rohkem teavet ja projekt on valmis.
Järgnes punkt, mis käsitles Luunja
valla investeeringuid COVID-19 eriolukorras vallale eraldatud vahenditest. Majanduskomisjon on toetanud
eelnõus toodud kahte ettepanekut,
milleks on Lohkva spordihalli projekteerimine ja ehitamine endise Realiseerimiskeskuse kaarhalli asemele ning
Põvvatu-Luunja kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine. Kavas on
spordihalli rajamine praeguse vana ja
amortiseerunud kaarhalli asemele. Teine
ettepanek on Luunja kergliiklustee jätkamine, mille jaoks on eskiis olemas. Praegu lõpeb Luunja-Põvvatu kergliiklustee
koolimaja juures ära, mõte on ehitada
see eskiisprojekti kohaselt lõpuni. Ettepanekut toetas 13 volinikku, vastu oli
1 volinik.
Viimane päevakorra punkt oli
Luunja vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.
Rait Aviste esitas komisjoni esimehena

ettepanku lisada haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu spetsialistina Kaupo Kiiver. Volikogu otsustas ettepanekut
toetada.

Nr 7 (282) Juuli 2020

TÄHELEPANU!

Seoses Luunja
mõisapäevadega
on 1. augustist kuni
Järgmine volikogu istung toimub
23. juulil ja istung on reaalajas jälgitav
2. augusti kella 16.00
VOLISE-e keskkonnas.
Luunja jõesadama
Kaire Vahejõe
volikogu esimees
ala liiklusesks
kaire.vahejoe@luunja.ee
Seoses
Luunja mõisa
mõis
Seoses Luunja mõisapäevadega
SULETUD!

TÄHELEP
TÄHELEPANU!

on 1. augustis
on 1. augustist
kuni
1. augustiks palume sadama
2.autod
augusti
2. augusti kella
16.00
alalt ära
viia
ja treilerid. kella
Alal olevad
autod Jõesad
Luunja
Luunja Jõesadama
teisaldatakse!
ala liikluseks SU
ala liikluseks SULETUD!

INFO:
516 6213
1.alalt
augustiks
palume sad
1. augustiks palume sadama
Tarvo Laas
ära viia autod ja tre
ära viia autod ja treilerid.
Alal olevad
autod teisa
Alal olevad autod teisaldatakse!
Luunja

INFO: 51 66 213, Tarvo Laas

mõisapäevad
INFO:
51 66 213,
2020
30. juuli – 2. august

Vallavalitsuses juunikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– päikeseelektrijaama rajamiseks Tedrevälja kinnistule Pilka
külas;
– üksikelamu püstitamiseks Saaga tee 31 Kikaste külas, Jõeharu põik 7, Aliise tee 10 Veibri külas, Mäe tee 3 Kakumetsa
külas.
Kasutusload vormistati:
– kasvuhoonetele Peru tee 11 Luunja alevikus;
– üksikelamule Lillevälja tee 13 Veibri külas.
Projekteerimistingimused määrati:
– ehitusprojekti koostamiseks 1400 kW päikeseelektrijaama
rajamiseks Lepalaane maaüksusele Savikoja külas;
– ehitusprojekti koostamiseks üksikelamu ehitamiseks Saare
vkt 12 kinnistule Kabina külas.
Kehtestati:
– Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneering;
– Sihtasutuse Luunja Jõesadam ja Luunja Varahalduse Sihtasutuse nõukogu tasud.
Korraldati hange „Luunja valla kruusatee remont 2020“,
„Luunja valla pindamistööd 2020“ ja „Luunja valla tolmuvabade katete rajamine 2020“.
Tunnistati edukaks riigihanke „Pajula tee 2 ehitatava lasteaia

juurdepääsu-, sõidu- ja kõnnitee, parkla ning sajuveetorustiku
rajamise ehitustööd“ Terasteenus OÜ pakkumus.
Tunnistati kehtetuks Luunja vallavalitsuse 20.01.2016. a korraldus nr 19.
Anti nõusolek Tulekild OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks
13. juunil kell 23.30–24.00 Aedniku tn 10b territooriumil.
Sõlmiti isikuga üheks aastaks üürileping Puiestee 1c kinnistul
asuva garaažiboksi üürimiseks.
Nõustuti Veibri külas Karu tee 2 ja Karu tee 4 kinnisasjade
piiri muutmisega ning määrati tekkivate reaalosade kohaaadressid (Karu tee 2 ja Karu tee 4) ning sihtotstarve.
Hüvitati teenust osutanud firmale:
– alaealise abivajaja lapsehoiuteenuse maksumus;
– alaealistele abivajajatele osutatud psühholoogi teenuse
maksumus.
Sotsiaaltoetusi anti 30 abivajajale, sealhulgas
– juubelitoetusi
11
– matusetoetusi
3
– muid toetusi
4
– sünnitoetusi
12
Koduteenusele suunati 1 abivajaja.
Aime Koor, vallasekretär

Tarvo
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Luunja
alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksustele eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus
supelranda ning sadamat teenindavale
hoonele, muuta paadihoiuala asukohta
ja kavandada planeeringualale karavaniparkla, lisaks lahendada krundijaotus
ning juurdepääsuteede ja liikluskorralduse põhimõtteid. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,4 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne
geodeetiline alusplaan, muinsuskaitse
eritingimused ja teha vajaduse korral
ehitusgeoloogilised uuringud. Lisa-

uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi 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.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Kavastu küla Lodi-Jõksi maaüksuse
detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 7,34 ha. Planeeringualale nähakse ette uue ehituskrundi moodustamine suurusega 5001 m², kuhu antakse

ehitusõigus 1 (ühe) üksikelamu ja kuni
2 (kahe) abihoone rajamiseks. Elamukrundile juurdepääsuks on kavandatud
eraldi transpordimaa krunt algusega
Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt.
Planeering on kooskõlas Luunja valla
üldplaneeringuga. Planeeringuga ei
kaasne olulist keskkonnamõju.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 20.07–02.08.2020 Luunja vallamajas ja valla veebilehel www.luunja.ee
planeeringuteadete all. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Luunja vallavalitsus algatas
Vahtramäe kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks
projekteerimistingimuste
andmise avatud menetluse.
08.06.2020 esitas Real Estate OÜ juhataja
Reno Kangro projekteerimistingimuste
taotluse, millega taotletakse projekteerimistingimusi tee rajamiseks Vahtramäe
tee 7 krundi kinnistul ja sellega seoses
krundipiiride muutmist. Projekteerimistingimuste taotluses on välja toodud, et
eesmärk on tagada teega nõuetekohane
juurdepääs kinnistule Nurme tee 8a.
Nurme tee 8a omanik plaanib kinnistule väikeelamuid. Tulevikus on võimalus läbi Nurme tee 8a kinnistu rajada tee
väljapääsuga Nurme teele ja ringistada
piirkonna elamuala teedevõrk.
Samas tekib võimalus ringistada
Vahtramäe tee ja Aasavälja tee veetorustik tulevikus Nurme tee veetorustikuga,
rajades torustiku teemaalale, mis tagab
tarbevee nõuetekohase kvaliteedi.
Tee maa-ala laiuseks soovitakse 8 m
(sama laiusega kui Vahtramäe tee, millelt projekteeritav tee ka lähtub).
Nimetatud alal kehtib Luunja vallavolikogu 23.09.2004. a otsusega nr 11-5

kehtestatud Vahtramäe kinnistu detailplaneering. Planeering näeb piirkonnas
ette väikeelamute ehitamise.
Kinnistul Nurme tee 8a on algatatud 2006. a väikeelamute detailplaneering. Praeguseks on planeeringu lähteülesanne aegunud, kuid omaniku soov
väikeelamute planeerimiseks on endiselt
olemas.
Detailplaneeringu olemasolu korral
võib pädev asutus põhjendatud juhul
anda ehitusloakohustusliku hoone või
olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui
detailplaneeringu kehtestamisest on
möödas üle viie aasta.
Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 8 järgi
võib kohaliku omavalitsuse üksus
lubada detailplaneeringu koostamise
kohustuse korral detailplaneeringut
koostamata täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku
kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei
muutu planeeringualale esialgselt antud
ehitusõigus, samas ka täpsustada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 kohaselt planeeringu haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.
Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb
omavalitsusel detailplaneeringu olemas-

olul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.
Muus osas jääb detailplaneering
kehtima endisel kujul. Ei muudeta hoonestuslaadi ega ehitusõigust (krundi kasutamise sihtotstarvet, hoonete lubatud
arvu krundil, hoonete suurimat lubatud
ehitisealust pinda ega lubatud maksimaalset kõrgust). Arendajal on plaanis
Vahtramäe tee 5 ja 7 kruntidele püstitada lähiajal üksikelamud.
Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt
tuleb omavalitsusel detailplaneeringu
olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.
Avalik väljapanek kestab 19. juulist kuni 29. juulini 2020. a. Avaliku
väljapaneku ajal on huvitatud isikul
ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse
kohta ettepanekuid ning vastuväiteid.
Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil
luunjavv@luunja.ee.
Tamur Tensing
ehitus- ja keskkonnanõunik
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LUUNJA VALLAVALITSUS

LUUNJA VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

kuulutab välja konkursi

VALLASEKRETÄRI

MAJANDUSNÕUNIKU

ametikoha täitmiseks

ametikoha täitmiseks

Peamised tööülesanded:
– vallakantselei juhtimine;
– vallavolikogu ja -valitsuse juriidiline teenindamine;
– õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele;
– muude vallasekretärile õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

Peamised tööülesanded:
– majandusvaldkonna töö koordineerimine ja korraldamine, sh vallavara ja valla taristute toimimine ja arendamine;
– valdkondlike investeerimisprojektide ettevalmistamine
ja juhtimine;
– tegevusvaldkonnaga seotud arengudokumentide,
õigusaktide eelnõude ja hankedokumentide ettevalmistamine.

Sobival kandidaadil on:
– õigusalane kõrgharidus;
– vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 55 lõikes 2 toodud tingimustele;
– soovitatavalt varasem töökogemus avalikus sektoris;
– eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1), vene keele
oskus (B1);
– tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja tarkvara
kasutamise oskus;
– otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus ja kohusetundlikkus;
– hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
– pingetaluvus ja koostöövalmidus.
Omalt poolt pakume:
– võimalust panustada kiiresti areneva omavalitsuse
juhtimisse;
– mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi;
– konkurentsivõimelist töötasu;
– enesetäiendamise võimalusi;
– asjatundlikku ja toetavat meeskonda.
Kandidaatidel palume esitada:
• elulookirjeldus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga (max
1 lk).
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel või kokkuleppel.
Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt
14. augustiks 2020 e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee.
Lisainfo:
Aare Anderson, vallavanem, tel 741 7100; 520 0794,
e-post aare@luunja.ee.

Sobival kandidaadil on:
– majandusalane või tehniline kõrgharidus;
– töökogemus seonduvates valdkondades vähemalt
5 aastat;
– soovitatavalt varasem töökogemus avalikus sektoris;
– projektijuhtimise ja riigihangete läbiviimise kogemus;
– tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja tarkvara
kasutamise oskus;
– otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus ja kohusetundlikkus;
– hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
– pingetaluvus ja koostöövalmidus.
Omalt poolt pakume:
– võimalust panustada kiiresti areneva omavalitsuse
juhtimisse;
– mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi;
– konkurentsivõimelist töötasu;
– enesetäiendamise võimalusi;
– asjatundlikku ja toetavat meeskonda.
Kandidaatidel palume esitada:
– elulookirjeldus;
– haridust tõendavate dokumentide koopiad;
– kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga (max
1 lk).
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel või kokkuleppel.
Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt
14. augustiks 2020 e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee.
Lisainfo:
Aare Anderson, vallavanem, tel 741 7100; 520 0794,
e-post aare@luunja.ee.
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Vald rajab uue lasteaia
Uue lasteaia ehitushankeni jõudmine on võtnud päris pikalt aega,
kuid sellel on ka plusspool – praeguseks on ehitushinnad langenud
nii tugevasti, et vald saab lasteaia rajatud palju soodsamalt, kui see
olnuks võimalik pool aastat või aasta tagasi.
Ehituse rahastamiseks kasutab vald ka Euroopa Liidu toetust.
Luunja vald on lasteaia- ja lastehoiuteenuse toimimisse ning uute kohtade
loomisse viimastel aastatel panustanud
väga palju ressursse. Teenust vajavate
laste hulk on suurenenud väga kiires
tempos ja kasv jätkub täie hooga.
Teised valdkonnad vajavad samuti
arendamist, seetõttu on omavalitsusel
tulnud tõsiselt kaaluda, kui palju ja millisel viisil on võimalik ning mõistlik ühte
või teise valdkonda panustada, et valla
areng tervikuna oleks jätkusuutlik.
Lasteaia- ja hoiuteenuse osas katab
vald peale uutesse kohtadesse investeerimisele ning valla enda lasteaedade ülalpidamisele ka nende perede kulud, kelle
lapsed käivad Tartu linna lasteaedades ja
-hoidudes, kompenseerides muuhulgas
ka lapsevanemate osalustasu vahe, sest
linnas on teenus kallim. Seega on selle
valdkonna koormus valla eelarvele väga
suur.
Uue lasteaia loomise kavatsus tekkis
juba mitme aasta eest. Kuna vallal puudus sobilik maatükk, taotlesime riigilt
munitsipaalomandisse maid, mis veel
vabad olid. Pärast maa omandamist ja
asukoha valikut austasime detailplaneeringu koostamise protsessiga. Seejuures

kujunes asukoha valik üsna keerukaks
ja vaidlusi tekitavaks. Volikogu otsustas
lõpuks Pajula tee 2 kinnistu kasuks, mis
paikneb Rõõmu-Viira maantee ääres.
Kohe pärast planeeringu kehtestamist
alustasime projekteerimisega. Viimane
võttis päris pikalt aega mitmel põhjusel,
sh vajadus läbi rääkida ja kooskõlastada Maanteeametiga, sest juurdepääs
lasteaiale on riigimaanteelt. Lõpuks sai
kõik korda, kuid iga samm nõudis omajagu aega, kohati üsna pikalt. Siinjuures
soovin tänada kõiki, kes sellesse protsessi on panustanud.
Nüüdseks on tehtud ka riigihange ehitaja
leidmiseks. Kokku laekus 11 pakkumust.
Hinnavahemik ei olnud seekord suur.
Pakkumuste hinnatase oli üsna ühtlane
ning varieerus vahemikus 2 510 000
kuni 2 960 000 eurot. Tavapäraselt on
vahemikud palju suuremad. Kuid kriis
on teinud oma töö – pakkumused olid
hoolikalt läbi kaalutud ja hinnatase võrreldes kriisieelse ajaga kõvasti langenud.
Edukaks tunnistati Embach Ehitus
OÜ pakkumus maksumusega 2 325 960
eurot (sisaldab käibemaksu). See on
lasteaia hoone ehituse maksumus, millele lisanduvad väiksemad hanked, sh

juurdepääsuteed, sisustus jm. Kokkuvõttes kujuneb lasteaia rajamise maksumus ligikaudu 1 000 000 euro võrra
väiksemaks, kui eeldasime kriisieelsel
ajal. See on väga suur võit, vallal on tarvis ka palju muid investeeringuid teha.
Ehitustöid alustatakse esimesel võimalusel pärast lepingu sõlmimist. Lasteaia
valmimine on kavandatud 2021. a uue
õppeaasta alguseks, seal asub tööle kuus
rühma, kus on kohti kokku 120 lapsele.
Praegu tegutseb Luunja vallas kaks
suuremat lasteaeda – Luunjas ja Lohkvas, lisaks üks lasteaiarühm Kavastus.
Nendele lisandub valla koostöö Pillikoori lastehoiuga Luunja vallas ning
paljude lasteaedade ja -hoidudega
Tartus, et kõik meie valla lapsed oleksid
hoitud ning õpetatud.
Aare Anderson
vallavanem

Uued välikaardid ja infoviidad
Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel sai iga Tartumaa
vald projekti raames 2 uut välikaarti. Luunja valla välikaardid
asuvad Luunja sadamas ja Kavastus Emajõe-Suursoo keskuse
juures. Lisaks välikaartidele on nii Luunjasse kui ka Kavastusse
paigaldatud MTÜ Peipsimaa Turismi algatusel infoviidad, mis
osutavad avastamist väärt paikadeni Peipsimaal.
Peipsimaa on koostööpiirkond, mis hõlmab Peipsi järve
äärset ala alates Narva jõest ja Vasknarvast kuni Värskani.
Peipsimaa puudutab viit maakonda (Ida-Virumaa, Jõgevamaa,
Tartumaa, Põlvamaa ja Võrumaa) ning kaheksat omavalitsust
(Alutaguse vald, Mustvee vald, Peipsiääre vald, Tartu vald,
Luunja vald, Kastre vald, Räpina vald ja Setomaa vald)

Peipsimaa koostöövõrgustik keskendub peamiselt ühistegevustele turismivaldkonnas. Tegevuse eestvedajaks on
MTÜ Peipsimaa Turism, kes koordineerib Peipsi regiooni turismialast arendustööd, turundust ja piirkonna maine
kujundamist, et toetada regiooni arengut.
Peipsimaale omased ressursid teevad regiooni ainulaadseks –
eelkõige Peipsi järv ise, sealsed puhkusevõimalused, omapärane rannaäärne elu, piirkonna loodus, kirev kultuur ja kogukonnad, samuti kala ja kohalik toit.
Kodu Uudised
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Kavastu parv taas avatud
Kavastu parve avamine toimus 28. juunil
meeleoluka peoga. Muusikat oli tegemas
Luunja ja Kastre valla elanikest koosnev
külakapell Lustre.
Avamisel osales kaameratega ka
Kanal 2 saatesari „Žiguliga isamaal“.
Saadet sellest saame näha järgmise aasta
kevadel. Saatejuhtidel oli au teha Žigulitega esimene ülesõit taasavatud parvel.
Nii uued parvemehed kui ka reisijad said
parve veoratta keerutamisel kätt harjutada. Kõlas ilus muusika, päike paistis,
rahvas nautis ilusat päeva ja meeleolukat
sündmust nii romantilise Emajõe kaldal kui ka parvel. Tänan kohaletulijaid!
Meele teeb rõõmsaks, kui inimestele läheb korda, mis meie oma vallas sünnib.
Parv sai remonditud ja
põhjalikult taastatud
Parve veohammasrattad olid täiesti ära
kulunud. Taastamiseks oli vaja uued
hambad keevitada ja uuesti mõõtu lihvida, et need omavahel sobiksid. Erinevatel
aegadel lisati parvele peale värvikihte,
aga altpoolt näris parve läbi värvi rooste.
Värv oli pragunenud ja nägi päris kole
välja. Niisama üle värvides poleks tulemus ilus olnud ja igal aastal värvikihte
juurde lisada oleks kokkuvõttes palju
kulukam. Selleks, et tehtud tööl oleks ka
aastaid kestev hea tulemus, tegime liivapritsiga pinnad täiesti puhtaks. Pärast
seda katsime kõik metallosad tööstuslike
vastupidavate värvikihtidega. Tellitud
on ka uued põrkepalgid parve otstesse
ja lähiajal saame ka need paigaldatud.
Parvel puudus ülevaatus juba 2019. aastast. Kahjuks ei tegelnud eelmine sihtasutuse juht (endine volikogu esimees
Radž Sauk) sellega, et ülevaatus õigel ajal
tehtud saaks.
Kavastu parv on kogu Baltimaades
ainus toimiv jõeparv
Siinkohal tuleb rõhutada, et Kavastu
parv on oma väärika ajalooga eelkõige
turismiobjekt. Erinevad ettevõtted ja
turismiarendajad on väga rahul, et
parv hoitakse korras ning turistidele
ja matkajatele pakutakse sellist võimalust üle jõe pääseda. Kastre elanikud on

samuti huvitatud, et parve ja paadiga üle
jõe saada. Osa nende elanikest käib ju
Kavastu poolele tööle. Kahjuks pole sellesse projekti saanud juba väga palju aastaid kaasata Kastre valda. Tegeleme selle
teemaga ja loodame saada Kastre vallavanemaga siiski kokkuleppele. Kuna
parv jääb RMK matkarajale, soovivad
üle saada peamiselt siiski matkajad ja
kaugemalt tulnud turistid. Tähelepanu
tuleb juhtida muidugi ka sellele, et
Kavastu parv ja SA Luunja Jõesadam,
kes tegeleb kõige muu hulgas parve opereerimisega, ei ole transpordiettevõte ja
parvega jõe ületamise teenus on ikka
rohkem turismiatraktsioon. Ajalooliselt
oli parv kunagi ainus võimalus jõge ületada, kuid praegu on kiirem ja mugavam
viis siiski sild, mis ei sõltu ilmastikuoludest, parvemeeste töögraafikust ega
navigatsiooniperioodist.
Suurperedele, Luunja valla
pensionäridele ja koolilastele
kehtivad soodustused
Loomulikult on sihtasutus tulnud vastu
suurperedele ja Luunja valla pensionäridele, kellele on parve ning paadiga ülepääs tasuta. Tõstatatud on ka probleem,
mida polegi tegelikult olemas ehk kuidas osa koolilapsi saab Kastre poolt üle
ja kas selle eest tuleb ka maksta. Selleks
ajaks, kui lapsed uuesti kooli lähevad,
palun pöörduda Luunja vallavalitsusse
ja anda teada nendest õpilastest, kes
soovivad paadiga üle jõe saada. Luunja
valla õpilastele tagatakse selleks tasuta
ülepääs parveliikluse kellaaegadel. Kuna
parv on töös esialgsete plaanide kohaselt
septembri lõpuni, siis sealt edasi saavad
koolilapsed endiselt kasutada ka tasuta
Luunja koolibussi, millega saab Kavastusse kogu õppeaasta vältel. Kooliga
koostöös vaadatakse kindlasti üle ka
busside sõidugraafik.
Sihtasutusse jõudnud mõne üksiku
nurina kohta parve- ja paaditeenuse
tasude osas tahan selgituseks öelda, et
kahjuks ei saa kõik olla tasuta. Haldamine ja hooldamine käib kokkuvõttes
ikka maksumaksjate raha eest. Otsuseid
ei ole kunagi kergekäeliselt vastu võetud
ja kõik otsused on põhjalikult läbi kaalutud. Kusagil mujal pole turismiobjektide

külastamine tasuta ja mitte just ka kõige odavam. Sellel teemal rohkem ei
peatukski. Ikka on ju nii, et kõigile ei saa
meele järele olla.
SA Luunja Jõesadam jätkab objektide
ja teenuste korrastamist
Teatavasti on seoses koalitsiooni muutumisega toimunud vallas suured ümberkorraldused. Uued tegusad inimesed on
hakanud tõsiselt panustama oma valla
arengusse. Üksipulgi on ette võetud
kõik piirkonnad ja objektid. Kahjuks
on selgunud ka, et eelmised juhid on
jätnud maha probleemidega sihtasutused ja objektid üle Luunja valla. Kavastu
parve liikluse opereerimisega seoses
avastasime, et viimati laekus parve piletite eest sihtasutusele piletimüügitasu
2018. aasta augustis, kui parvemeestele
väljastati viimased piletid, mida jätkus
umbkaudu kuuks ajaks. Edasi läks kõik,
nagu öeldakse, allavoolu. Sihtasutus
on läbi viinud siseauditi ning tegeleb
süüdlaste väljaselgitamise ja vastutusele võtmisega. Nõuded on esitatud ja
esitamisel. Varasemal perioodil vastutasid Kavastu parve ja paaditeenuse
opereerimise ning haldamise eest endine Luunja jõesadama sadamakapten
Carmen Mühlbach (töölepingu kohaselt) ning SA Luunja Jõesadam endine
juhatuse liige Radž Sauk. Vahepealsel
perioodil ei väljastanud eelmise juhatuse poolt ametisse määratud isikud
pileteid ja seetõttu ei laekunud ka tasu.
Kahju on tekitatud mitme aasta jooksul
hinnanguliselt ligikaudu 10 000 eurot.
Parvemehed olid aasta ringi täiskohaga
palgal, üleveost teenitud sularaha liikus
kontrollimatult ega ole siiani jõudnud
sihtasutuse kassasse. Just sellised olukorrad teevad palju tuska – raha on ju
võetud meie kõigi ühisest taskust. Lisaks
on laekunud mitu kaebust ja etteheidet,
et parv ei töötanud, kuigi graafiku järgi
oleks pidanud. Parvemehed ei viibinud
sadamas, kuigi olid täiskohaga tööl ja pidid töögraafiku järgi iga päev parve lahtiolekuaegadel sadamas kohapeal olema.
Tihti loobusid sadamasse kohaletulnud
ootamast, sest telefonile ei vastatud ning
kohal kedagi ei viibinud. Sadamas valitses korralagedus ja parvemehed olid
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kohal vaid neile sobival ajal. Kahjuks
kannatas viidatud probleemide tõttu
usaldus parvemeeste vastu ja sel viisil
teenuse pakkumine ei olnud mõeldav.
Uute parvemeeste konkursi teatele reageeris kahjuks ainult kolm inimest, kes
saatsid oma kandideerimissoovi. Nendest kaks vastas nõuetele. Praegu on
mõlemad parvemehed tööl ajutise töövõtulepinguga. Nende võõrkeelte oskus
aitab suhelda ka turistidega.
Kavastu sadama arendamisega on
endiselt plaane ja loodame, et teenus
muutub veelgi mitmekesisemaks. Kohalike elanike endi huvi ja aktiivsus tuleb
kasuks, kui vaid oma soovidest teada
antakse ja osaletakse mõlemapoolses
suhtluses. Kurb on tõdeda, et meie seas
on endiselt mõned inimesed, kes teavet
omamata kritiseerivad ja alusetult
sotsiaalmeedias süüdistavad, teadmata
ning täpsustamata, miks on ühed või teised otsused tehtud ja millised tegevused
on tulemas.

Kui viga näed laita, siis tule ja aita!
Siinkohal teeme üleskutse kõigile – kui
teil on ettepanekuid ja ideid, siis pöörduge vastava asutuse poole ning leiame
võimalikud lahendused. Kogu Emajõe
veeteega seonduv on Luunja vallale
prioriteet ja ka ajalooline Kavastu on
väga tähtsal kohal.
Parvega toimunu meenutab üht vana
legendi, kus parvemees oli aastaid ikka
veel palgal, kuigi parv oli juba aastaid
allavoolu kadunud. Legend ise on selline
(külalistemaja Varastatud Parve Hotell
kodulehelt):
„Kaheksakümnendate aastate lõpus,
ühel sügisesel pärastlõunal sattusid
Kavastus jõe äärde kaks härrasmeest,
kellest üks oli soomlane. Koha järgi võis
arvata, et sealt kunagi ka parvega jõe
teisele kaldale sai. Meeste tähelepanu
köitis natuke viltu vajunud päevinäinud
majake, mille plekist torukorstnast õrn
suitsuvine taeva poole tõusis. Uksele

Kavastu parv peale uuenduskuuri, juuni 2020. Foto: Tarvo Laas
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koputamine tulemust ei andnud, kuid
selle avades lõi vastu tugev alkoholi- ja
tubakalõhn ning väga määrdunud tekiserva alt paistsid varbad, mis kaua seepi
polnud näinud. Külaliste tere peale tuli
teki alt nähtavale ka varvaste omaniku
paistes ja karvane nägu. Küsimusele,
mis sa siin teed, tuli vastus, et valvan
parve. Seepeale tundsid külalised huvi,
kus parv on, ning said vastuseks, et parv
olla ära varastatud.“
Tänan kõiki sihtasutuse nõukogu liikmeid, volikogu esimeest ja vallavalitsust,
kes tõesti panustavad sisuliselt tehtavasse töösse ja pühendavad oma aega
sellele, et ükskord saaksime kõik nautida
kordatehtut, millest ainult üks väike osa
on Kavastu parv.
Soovin kõigile ilusat suve!
Tarvo Laas
SA Luunja Jõesadam
nõukogu esimees

HARIDUSELU
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Luunja Keskkooli gümnaasiumi lõpetajad. Foto: Neeme Aria, FNA OÜ

Tuult tiibadesse, kallid lõpetajad!
Aastal 2020 lõpetas Luunja Keskkooli 42. lend.
16. juunil toimus järjekordne Luunja Keskkooli 12. klassi
lõpuaktus, kus ühe perioodi oma elus lõpetas ja samas alustas
uut etappi 16 noort.
Klassijuhatajana on mul hea meel, et kaks lennu õpilast
lõpetasid medaliga – Diana Tõnutare kuldmedaliga ja Eleri
Juss hõbemedaliga. See lend oli kohusetundlik, sõbralik ja

abivalmis, vahel natuke kärsitu, kuid saavutas püstitatud eesmärgi. Koos veedetud aeg avardas silmaringi nii õpilastel kui
ka õpetajatel.
Ees ootavad uued avastused.
Kõike ilusat ja kordaminekuid valitud uue tee alguses!
Agne Solba, 12. klassi klassijuhataja

Imelised aastad ja mälestused
Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Sel erilisel aastal tehti lõpuaktustest
salvestused, mida saab soovi korral uuesti vaadata. Link on leitav
Luunja Keskkooli kodulehelt. Kooli
poolt soovin lõpetada tsitaadiga 9.b
klassi lapsevanema kõnest: „Külvake, mida soovite, aga pidage meeles,
lõikate alati seda, mida külvasite!“
Tuult tiibadesse, kallid lõpetajad!
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht

Käesoleval aastal lõpetas Luunja Keskkoolis põhikooli kokku 39 õpilast.
„Ma mäletan selgelt, kuidas 3. klassis
sai ühest klassist kaks. Kahe klassi vahel
tekkisid tihti arusaamatused ja tülid.
Tekkis tunne, et meil oli konkurent, kellega pidime võistlema. Tunne, et alati
peab üks klass parem olema.
Kuid aja jooksul hakkasime järjest
rohkem ja rohkem tagasi kokku kasvama ning üksteist rohkem väärtustama.
Nüüdseks tunnen, et oleme ühtne
klass. Käime koos ekskursioonidel,
veedame enamiku tundidest koos ja ka
vabal ajal saame hästi läbi.“
Nii algas 9.a klassi lõpukõne. Siit
saab välja lugeda, et hoolivus ja võistlushimu sobib ideaalselt meie klassi kirjeldama. Me paneme üksteist proovile,

kuid samas me oleme hoolivad. Meile
on tähtis, et meie sõbral oleks hea olla!
Sama tõid välja ka 9.b klassi lõpetajad:
„Me oleme kui õed ja vennad, meie
vahel on nii õelust kui ka vendlust.“
Meie lend koosneb tugevatest sportlastest, aktiivsetest kultuuritegelastest,
tarkadest õpilastest ja rõõmsameelsetest inimestest. Paremat kombot annab
otsida. Vahvad koosistumised kahe klassi vahel on olnud alati toredad.
Statistikast nii palju, et 9.a klassi
lõpetas tänavu 21 õpilast ja 9.b klassist
18 õpilast.
Imelised aastad ja imelised mälestused jäävad meenutama Luunja Keskkooli ja 2020. aasta põhikooli lõpetajaid!
Grete Kull, 9.a klassi lõpetaja
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Luunja Keskkooli põhikooli lõpetajad, 9.b klass. Foto: Neeme Aria, FNA OÜ
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Kavastus toimus esimest korda noortemalev
Sel aastal tegutses Kavastu külas Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse eestvedamisel esimest korda õpilasmaleva
Kavastu rühm. Ajavahemikus 29.06–
03.07.2020 võis Kavastus märgata labidate ja pintslitega noori tööd tegemas, et
oma kodukohta ilusamaks muuta ning
tööharjumust juurutada. Ettepaneku
maleva korraldamiseks tegi Kavastu
kogukonnaliige Iren Hansen.
Malevas osales üksteist 13–18-aastast
noort ja kolm nooremat vabatahtlikku,
kes ea poolest sellesse töörühma ei sobinud, kuid said veidi vanemate tegemisi
jälgida ning mõnes kohas pisut abiks
olla.
TÖÖD JA TEGEMISED
Malev algas esmaspäeva hommikul
Töötukassa koolitusega, mille raames
räägiti töölepingutest, tööohutusest,
õigustest ja kohustustest. Pärast koolitust
suundusime teooriat praktiseerima.
Meie küla võrkpalliplats oli täiesti
rohtu kasvanud ja korvpalliplatsi piirjooned olid ammu rohu sisse mattunud.
Tublid noored alustasid palliplatsi piir-

joonte otsimisest ja väljakaevamisest.
Võrkpalliplats oli sedavõrd rohtu kasvanud, et kutsusime appi kohaliku talumehe Heiki Eina oma traktoriga, et plats
koorida ja uue liivaga katta. Korvpalliplats sai maleva raames osaliselt renoveeritud. Kuivõrd üks post tuleb välja
vahetada, ootavad uued korvilauad oma
aega. Täname AS-i Giga ja Heino Saart,
kelle loal said malevanoored palliplatse
korrastada ning luua uued võimalused
vaba aja veetmiseks.
Malevanoorte käe läbi sai värskendust ka Kavastu tuhmunud bussijaam,
mis kolme värvikihi all näeb nüüd palju
rõõmsam välja. Noored said kasulikud
olla ka lasteaia hoovis, muutes laste atraktsioonide turvaala liivaga pehmemaks. Samuti said rohitud õunapuude
alused ja pühitud kergliiklustee – nüüd
on siin mõnus rulluiskudega sõita. Meie
noored olid sedavõrd tublid, et jõudsid
paaril päeval käia abis ka Luunjat korrastamas.
Nädala lõpetasime noorte ettepanekul ühise väljasõiduga Tartu seiklusparki
ja meile anti võimalus nende soov täita.

NOORTE TAGASISIDE
Lapsed olid malevas osalemisest ja oma
väikese küla heaks töötamisest väga
positiivselt meelestatud ning indu täis.
Tundub, et lapsed nautisid tegutsemist,
veetsid lõbusasti aega ja tutvusid üksteisega lähemalt. Isetegemise võlu aitab
kindlasti rohkem austada enda ja teiste
tööd. Ka meile, maleva juhendajatele,
oli see esmakordne kogemus. Oleme
targemad ja kogemuse võrra rikkamad.
Tagasiside oli väga hea ja ootame kõik,
et järgmisel aastal taas kohtuda. Huvi
oli ka nooremate laste seas, mis tähendab, et võimaluse korral on meie pisikeses Kavastu külas järgmisel aastal kaks
noortemaleva rühma, kes tegutsevad
rõõmsalt oma küla heaks!
Malev on tore, sest see õpetab lastele tööharjumust, toob lapsed toast välja
ja annab võimaluse omavahel rohkem
suhelda.

Siin on meie staap, kus kohtusime igal hommikul ja lõpetasime päeva. Foto: Kristi Uulimaa

Maleva juhendajad
Kristi Uulimaa
Annely Kutkina
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Kebeli lastelaager
Juuli esimesel nädalal toimus Kebeli
talus loovust ja tervist edendav laager.
Laager sai korraldatud MTÜ Luunja
Raamatukogude Tegevuste Seltsi ning
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusega
kahasse. Seda, missugused tegevused
laagris toimusid ja missugune oli laagri
üldine meeleolu, saate lugeda järgnevast
loost, kus Kristina Keerdo kirjeldab oma
esimest laagrikogemust juhendaja rollis.
29. juuni hommik oli tavalistest
pikal dastest suvehommikutest tunduvalt hoogsam. Kontrollisin mitu
korda, kas kõik vajalik sai ikka pakitud
ja autosse tõstetud. Veidi enne kella 11
oli aeg Kebeli talu poole sõitma hakata.
Talu asub väga ilusa maastiku ja imeliste loodusvaadetega pisut eraldatud
kohas. Üsna pea jõudis kohale ka buss
kõikide laagrilastega. Panime telgid
püsti, varjusime päikese eest jahedasse
tiiki ning õhtul tegime ise burgereid ja
grillisime vahukomme. Kuigi terve päev
oli ilm püsinud ilus, selge ja päikseline,
jõudis öösel meieni torm.
Hommikuks saime kinnitust, et
vihm ei jää lähiajal järele. Kindlustamaks, et keegi märgades riietes haigeks
ei jää, kolisime järgmisteks öödeks armsasse Voore noortekeskusesse.
Teisipäeva õhtu sisustas väga huvitav jahiteemaline viktoriin. Saime katsuda erinevaid Eesti metsloomade
nahku ja tutvuda mitmete jahipidamise
vidinatega. Pärast seda käisid julgemad
ka talu saunas ja hüppasid isegi tiiki!
Kolmapäevaks plaanitud matkast
ei tulnud halva ilma tõttu midagi välja,
seega otsustasime teha selle hilisõhtul.
Paduvihmas ja kohatise äiksega saime
aga mängida ülipõnevat maastikumängu. Iga tiim sai endale raadiosaatjad,
millega üksteisele erinevaid ülesandeid

Värskes õhus maitseb laagrisupp palju paremini

edastasime. Mängu lõpuks pidi iga
tiim korjama taluõuelt kokku nii palju
mängukaarte, kui nad leiavad. Kuigi alguses kahtlesid kõik meie pisikese tiimi
võimes, siis lõpuks kogus see pea kaks
korda rohkem kaarte kui teised tiimid!
Õhtul tegid lapsed mängu jätkuks kogutud kaartidest loo – iga kaardi peal
oli mingi sõna või väljend.
Nagu varem lastele lubatud, läksimegi hilja õhtul matkale. Veepudel
kaasas ja taskulamp käes, viis matkajuht
meid üle heinamaa ja läbi väga pimeda
metsa. Peatusime hetkeks ka küüditatute mälestusmärgi juures ning kuulasime vana- ja vanavanavanemate lugusid.
Peaaegu oleksime tagasiteel isegi kobrast näinud!
Neljapäeva alustasime kõigi väljamõeldud lugude ettelugemisega. Saime
mõne tunni kulutada asjade kokkupakkimisele ja õppimisele, kuidas seda
hästi ning nutikalt teha. Seejärel oli aeg
tegevuseks, mida mina olin oodanud
kõige enam – kanuumatk! Õpetussõnad

kuulatud ja päästevestid seljas, hakkasime grupikaupa kanuudesse ronima.
Meie matk kulges mööda Kääpa jõesängi – läbi kõrte ja puude vahelt, üle
mätaste ja sildade alt. Lõpuks muutus
matk pea kaks korda pikemaks, kui
esialgu oli plaanitud – ilm oli imeilus
ja kõik lihtsalt nii väga nautisid kanuudega sõitmist. Lõpuks oli siiski aeg vesi
selja taha jätta, asjad kokku pakkida ja
koju minna.
Kuivõrd see oli minu esimene laager juhendajana, siis olin alguses natuke
närvis ka. Tagantjärele usun, et see hirm
oli küll alusetu – lapsed olid supervahvad ja väga-väga tublid! Saime hakkama
nii vihmas kui ka päikeses. Isegi kui vahepeal olid kõik riided mütsist sokkideni läbimärjad, suutsime meele rõõmsana hoida ja laagrit täiel rinnal nautida!
Suur tänu Kebeli talu rahvale ja
Voore noortekeskusele!
Kristina Keerdo, laagri kasvataja
Gärry Keerdo, noorsootöötaja

Öös on asju. Luunja lastelaager Kebeli talus öömatkal. Fotod: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakesku
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Teekond raamatute maagilisse maailma
„Igal raamatul, igal köitel, mida sa näed, on hing. Kirjutaja hing
ja nende hing, kes seda lugesid ja sellega koos elasid ja unistasid.
Iga kord, kui raamat uutesse kätesse läheb, iga kord, kui kellegi
pilk üle ta lehekülgede libiseb, kasvab tema vaim suuremaks ja
tugevamaks,“ kirjutas oma romaanis „Tuule vari“ Hispaania
kirjanik Carlos Ruiz Zafón, kes hiljuti meie seast ebaõiglaselt
vara lahkus, jättes maailmale (ja ka meile) lugemiseks mõned
maagilised ja põnevad lood muinasjutulisest Barcelonast.
Juunikuu möödus linnulennul ja pakkus ilmaelamusi igale
maitsele. Raamatukogust sai alguse tore rahvaluulekild.
Kuumalaine ajal pakkisid tublid lugejad laenutatud
raamatukuhjasid kotti sõnadega: „Mida ma sellise leitsakuga
ikka muud teen, kui loen?“
Kui aga sadas nagu oavarrest ja pideva vihmakardina
vahele väikseks närvekõditavaks lisandiks ka paar kõuekärgatust lipsas, nenditi taas: „No mida ma sellise ilmaga muud
teen, kui... loen?“
Hea meel on tõdeda, et lugemine ja raamatud leiavad igal
juhul tee lugejani.
Meeldetuletusena olgu öeldud, et endiselt kestab eelkõige
lasteaiaealistele ja algklassilastele suunatud RamsiKu suvine
lugemismäng. Kui Luunja raamatukogu lastetoas heegeldatud
loomadega on küllalt mängitud, ongi aeg lugeda läbi vähemalt viis loomaraamatut ja nende kohta lugu kirjutada või pilt
joonistada. RamsiK ootab laste töid Luunja raamatukogusse
1. septembriks. Töö taha tuleb kindlasti kirjutada loetud

Väga sageli küsitakse, kuhu viib see salapärane vana uks? Ilmselt
raamatute maagilisse maailma

raamatute pealkirjad, oma nimi, vanus ja kontaktandmed.
Seda selleks, et RamsiK saaks kutsuda peole, mille korraldame
juba sel sügisel Luunja raamatukogus.
Samuti ootame lugemiselamusi veidi suurematelt lugejatelt. Jälgigem Luunja valla raamatukogude Facebooki lehe
sellekohaseid postitusi!
Etteruttavalt kõnelgem ka augustikuu plaanidest. Tähelepanelik lugeja on ehk juba märganud Luunja raamatukogus
kohvreid, raamatukuhja seal lähedal ja ka seda, et nii mõnegi
raamatu küljele on lisandunud kuldne kleepsutäheke.
See tähistab raamatut, mida soovitavad lugeda kirjandusteadlased, õpetajad või mis on tunnistatud klassikaks ametlikult või mille on tunnistanud klassikaks rahvas. Need on
kullaprooviga raamatud, mille peaksite oma elu jooksul läbi
lugema.
Kullaprooviga raamatute nimekiri on aga lahtine – iga
Luunja raamatukogu lugeja saab loetud raamatule kuldse tärni
lisada, kui raamat seda tema arvates väärib ja ta seda teistelegi
soovitab.
Ootame endiselt nii suuri kui ka väikseid Luunja raamatukogusse raamatuid laenutama, lugema ja mängima. Suur kummardus Luunja lasteaia Midrimaa õpetajatele ja lastele, kes on
meid juba mitu korda külastanud.
Tere tulemast raamatute maagilisse maailma!
Väiksed midrimaalased raamatumaailmas. Fotod: Riina Belov

Riina Belov, Luunja raamatukogu
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Arenev Kabina küla
Esimest korda põletati jaanipäeval Kabina külas puude ja hekkide
lõikamisel tekkinud jääke, mis korjati aasta jooksul oma külast kokku.
Igal aastal on probleeme tekitanud
hekkide ja puude lõikamise jäägid, mida
elanikud on metsa alla ja kraavidesse
visanud. Ümbruskonna puhastamine ja
prahi korjamine on ressurssi ning vaeva
nõudev tegevus, ladustatud prügi laastab
ümbritsevat loodust ja riivab silma.
Läbirääkimiste tulemusena vallavanema Aare Andersoni, ehitus- ja keskkonnanõuniku Tamur Tensingu ning
SA Luunja Varahalduse juhi Harri Lepaga saime nõusoleku koguda Kabina küla
elanike aedade korrastamise käigus aasta
jooksul tekkinud jäägid kokkulepitud
platsile, et jaanipäeval koos lõket teha.
Vald on sellise traditsiooni jätkamise
poolt ja andis loa vallale kuuluva maa
kasutamiseks ka järgnevatel aastatel.
Paraku ei saanud sellel aastal koroonakriisi tõttu suuremat üritust korraldada. Vald aitas ümber lõkkeplatsi heina
niita, et põletamine oleks ohutu. Suurt
reklaami lõkke tegemisele ei tehtud ja
koos kohale tulnud külaelanikega sai
jaanituli ka kõiki reegleid silmas pidades
maha peetud. Aeti juttu ja räägiti küla
tulevikust. Andsime teavet tegemiste
kohta, mis viimase aastaga ellu viidud,

ja plaanidest, mille osas vallas kokkulepped saavutatud. Et info jõuaks kõigi
elanikeni, otsustasime sellest kirjutada
ka valla lehes. Loodame külaelanikega
rohkem kohtuda, et arutada küla arendust ja koostegutsemist.
Tubli Kabina kogukond on osa võtnud koristustalgutest „Teeme ära!“, mille
raames sai prügist ja ehitusjäätmetest
korrastatud karjääriäärne metsatukk.
Seejärel aitas vald metsateele takistusi
panna, mis on aidanud need kohad
prügist puhtamad hoida.
Viimastel aastatel on Kabina kruusakattega tänavad suvekuudel kaetud
tolmamist takistava materjaliga.
Suur rõõm on kaua oodatud tänavavalgustuse üle, mis sai valmis eelmisel
sügisel. Tänavavalgustusest on pimedal
ajal meie piirkonna turvalisusele suur
abi. Koolilastel ja hommikustel bussile
tõttajatel on nüüd suurem osa teekonnast valgustatud.
Plaanis ja tegevuses on järgmised teemad.
– Metsa, Kuusekese ja Kajaka tee
asfalteerimine, kraavide puhasta-

–

–

–

–
–

–

mine, teeäärsete hekkide korrastamine seaduses toodud nõuete järgi,
et tagada tee ettenähtud laius.
Ümberkorraldus liikluses – muuta
Kajaka elamurajooni sisse- ja väljasõidul liiklus ühesuunaliseks, sest
tee on väga kitsas ja autosid on palju,
mistõttu kahesuunaline liiklus ei ole
võimalik.
Kabina küla välikaartide paigaldamine, et lihtsustada teenuseosutajatele (tuletõrje, kiirabi, kuller jne)
majade kiiret leidmist edastatud
aadressi järgi.
Ühe mõttena on kavas luua elamurajooni sissesõidu juures olevale
platsile ühisparkla. Paljud kohalikud
elanikud on aastate jooksul kogenud tee äärde parkivate autode tõttu
raskusi tee läbimisel.
Läbirääkimised vallaga, et leida
lahendus veevärgi ja kanalisatsiooni
väljaehitamiseks.
Oleme loonud Facebooki lehe
(Kabina küla) külaelanikele ja ootame meeleldi liitujaid, kes on valmis
osalema Kabina küla arengus või
soovivad ennast toimuvaga kursis
hoida.
Oleme nõustanud oma küla elanikke
riigi rahastatud puuetega inimeste
eluaseme füüsilise kohandamise
projekti järgse toetuse taotlemisel ja
dokumentide vormistamisel.

Kuulame hea meelega elanike ettepanekuid küla arenguks ja toetame erinevate
probleemide ning murede lahendamisel
võimaluste piires – ikka selleks, et kodus
oleks hea ja mõnus olla!
Artikli autorid on Valimisliit Luunja
esindajad Kabina külas.
Vajaduse korral võib alati ühendust
võtta, et koos erinevaid võimalusi arutada.
Eerika Luukas
Tel +372 5645 1910
eerika.luukas@hotmail.com
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige

Esimene Kabina küla jaanituli. Foto: Küllo Vään

Küllo Vään
Tel +372 5647 8983
kullo.vaan@gmail.com
planeeringu- ja keskkonnakomisjoni
ning majanduskomisjoni liige
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Emajõe-Suursoos asuv Kantsi kõrts
Kantsi kõrts on muutunud järjest enam
hinnatud ja nõutud kohaks, kus soovitakse pidada konverentse, seminare,
firma- ja erapidusid. Huvi on olnud
tõesti suur, kuigi avasime alles juuni
alguses. See on ka arusaadav, sest pole
palju võimalusi rentida sellist imelist
maja looduskaunis kohas nii-öelda
vanajumala seljataga. Sealt edasi saab
ainult jala või paadiga.
Lisaks peamajale on kohapeal olemas suur grilliplats ja võimalused telkimiseks. Hoones on olemas suur kaminasaal, saun, rõduga seminariruum ja
klassiruumid ning nüüd ka kolmandal
korrusel asuv suur magamisruum. Väikest segadust on tekitanud uus kehtestatud hinnakiri. Selgituseks toon välja,
et varem kehtinud hinnakirjas olid
kajastatud hinnad ilma käibemaksuta
(vanas hinnakirjas oli lisatud lause, et
hindadele lisandub käibemaks), mis
tekitas palju arusaamatusi just eraisikutes. Kuna sihtasutus on käibemaksukohustuslane, siis teenuste hinnad tuleb
esitada koos käibemaksuga. Samuti on
see tekitanud üksikutes elanikes alusetu
arusaama, justkui oleks uues hinnakirjas hindu tõstetud, kuid tegelikult on
nüüd lõplikud hinnad kajastatud koos
käibemaksuga. Hinnad on kehtinud ja
pole muutunud sellest ajast peale, kui
RMK 2018. aastal hoone Luunja vallale
üle andis. Oleme hinnakirja lisanud veel
erinevaid valikuid, mis aitavad paindlikumalt ruume rentida. Lisandunud on
nüüd ka majutusvõimalus. Tegemist on
magala tüüpi suure saaliga, kus praegu
on kümme välivoodit, kuid see annab
siiski võimaluse pikemaks peatuseks.
Plaanis on hakata kohapeal pakkuma
ka erinevaid näkse, jäätist ja karastusjooke. Seda on küsinud Kantsi kai juures
puhkepeatusi teinud paadiseltskonnad
ja turistid, kes külastavad matkarada.
Kohapeale saab tellida ka catering’i teenust. Loodame peagi tööle saada ka uue
turundus- ja turismijuhi, kes arendab
teenuseid ning kannab hoolt maja sisukate tegevuste eest.
Info: sadam@luunja.ee või telefon
+372 516 6213
Tarvo Laas
SA Luunja Jõesadam

Kantsi kõrts. Fotod: Tarvo Laas
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Roosiaed – pärl Luunja südames
Üheks Luunja valla ehteks kujunev roosiaed uueneb järk-järgult,
pakkudes juba praegu silmailu nii kohalikele inimestele kui ka
arvukatele külalistele, keda siin üha rohkem võib kohata.
Roosiaia alal kasvatati juba mõisaajal
üht-teist, nagu nähtub vanadest plaanidest. Täpselt pole teada, kuid ilmselt
ei laiunud siin toona mitte roosi-, vaid
juur- ja aedviljapeenrad.
Nõukogude aja lõpupoole 1980. aas-

tatel rajati toonase majandi ja entusiastide toel roosiaed, mida hiljem haldas
Luunja vald.
Ajaloolise vallasüdame uuendamise
raames otsustati kolme aasta eest, et
roosiaed peab läbima värskenduskuuri.

Tunamullu hakati töödega pihta, mullu
oli renoveeritud rosaarium juba õieehtes.
Rosaarium on EV 100 raames tehtud
kingitus vallale.
Lohkva Külaseltsi koostatud taotlust rahastati EV100 juubelimeetmete
raames 2018. aastal. Valdav osa töödest
aga tehti valla oma vahendite abil.
Paljude roosisortide seas on Luunja
roosiaia ehteks päris oma roosisort
„Luunja“. Mainekas roosikasvataja Mart
Ojasalu on aretanud selle roosisordi
„Heinrich Siesmayer“ alusel. Aretaja
kinnitusel on roos „Luunja“ keskmise
täitumusega, üsna külmakindel ja
haigusvaba. Kasvult tugevakasvuliste
rooside hulka kuuluv taim võib kasvada
80–120 sentimeetri kõrguseks ja tal on
palju punaseid õisi.
Valminud on ka roosiaia uued kõnniteed, sh peasissekäigu tee, paigaldatud
on ka paviljon roosiaia alumisse ossa.
Peagi lisanduvad arvukaid roosisorte
tutvustavad teabesildid ja teine paviljon
rosaariumi ülemisse ossa. Tänavu on
veel kavas rajada valgustus ja paigaldada
uued pingid. Järgmine eesmärk on taastada ka purskkaev.
Roosiaia uuendamise projekt lähtub
arhitektuurikonkursil pakutud kontseptsioonist (autor VÄLI maastikuarhitektid).
Aare Anderson, vallavanem
Luunja roosiaed juulis 2020
Fotod: Luunja vallavalitsus
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Luunja vald kutsub külla!
Taas on tulemas traditsioonilised
mõisapäevad, mis tänavu vältavad suisa neli päeva. Luunja mõisapäevad 2020
saavad alguse 30. juuli õhtul Kiu talus,
kui MTÜ Lohkva Külaseltsi eestvedamisel toimub kodukohvikute öö.
31. juuli oleme kuulutanud lähtuvalt
Visnapuu teema-aastast luulepäevaks.
Kell 16.00 avame vallamajas Leonhard
Lapini näituse „Rütm ja meloodia“.
Kell 19.00 jätkame sõna ja luuleteemadel, sest Kapteni Keldri terrassile
koguneb tähelepanuväärne seltskond
luuletajaid ja muusikuid, teiste seas
Albert Trapeež, keda tunneme Leonhard
Lapinina, ja Jürgen Rooste, kes astuvad
üles programmiga „Suvehundi armuhüüd“. Jürgen Rooste lubab „romantilist
ja avangardset, hullumeelset ja ilusat,

maagilist ja realistlikku“.
Reede õhtu lõpetab traditsiooniline
simman, sedapuhku Konguta Külakapelli saatel.
Laupäeval 1. augustil on spordipäev
ja toimub juba traditsiooniks saanud
Luunja triatlon. Kavas on duatlon lastele
ja triatlon nii lastele, noortele, põhiklassidele kui ka võistkondadele. Triatloni
juhendi leiab Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehelt.
Õhtul ootame teid kaunisse roosiaeda Georg Otsa laulude õhtule, kus esinevad Marko Matvere ja Tarmo Eespere.
Kontsert on tasuta.
Pühapäeval 2. augustil on laada- ja
hobupäev, mis toimub Luunja jõesadamas ning mõisapargis. Mõisapäevade
programm toimub koostöös ratsavõist-

lusega „Luunja Karikas“. Kolme päeva
jooksul näeb Luunjas kõrgetasemelist
ratsasporti, mis kulmineerub võistluste
40. sünnipäeva tähistamisega mõisapargis.
Laadal on põnevat kogu perele, kaubeldakse käsitöö, talukauba, taimede
jms. Kohal on toitlustajad, lastele batuudid ja karussell, noortekeskuse tegevuste
telk, parvsaunaga saab teha lõbusõitu
Emajõel jms. Päeva juhib Meelis Külaots. Meeleolu loob lõõtspillimängija.
Kohtumiseni Luunja mõisapäevadel!
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisele KOOLITUSELE

„Samm tööellu muutuval tööturul“
*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta ega õpi

Meilt saad teada rohkem oma võimaluste ja tööturu
kohta ning selgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku
130 tundi) osad:
1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
5. Arvuti abi tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele, saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda
tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel
on tasuta toitlustamine ja vajaduse korral lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 19.08.2020 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 526 5488
või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartu, Lutsu 3 (Jaani kiriku lähedal)
Tegevused toimuvad
Euroopa Sotsiaalfondi ja
Luunja vallavalitsuse toel.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm
Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta
toetusvoor on avatud ajavahemikul 27. juuli kuni 01. september.
Toetusprogrammi eesmärk on laiendada kogukondlikku
algatust turvalise elukeskkonna kujundamisel, lähtudes
siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.
Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse
tegevusi, millega:
• panustatakse kogukonnaliikmete turvalisus- ja ohutusalaste teadmiste ning oskuste kasvu,
• vähendatakse riskikäitumist,
• arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid
turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ning teenuste
pakkumist.
Taotlejad võivad olla mittetulundusühing ja sihtasutus,
kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik ega kohaliku omavalitsuse üksus. See nõue ei kohaldu vabatahtlike päästjate
või merepäästjate tegevust korraldavale mittetulundusühingule ja sihtasutusele.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Programmi taotlusvormid ja teabe leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt: http://www.tartumaa.ee/projektid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor/
Taotlused esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatuna
e-aadressile tol@tartumaa.ee.
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Luunja
mõisapäevad
2020
30. juuli – 2. august

2020
KELL 12
KELL 13
KELL 14

Kohtumispidu
13.08 Luunja laululava

TILLUDE JA LASTE DUATLON
LASTEDISTANTS / 100 m • 5 km • 1,5 km

PÕHIDISTANTS / 350m • 12 km • 3 km
Juhend ja registreerimine:
www.luunjakultuur.ee/luunjatriatlon
Kaupo Kiiver 53 01 1161
Kaido Linde 50 13 555

luunjakultuur.ee/luunjatriatlon

1. AUGUST
LUUNJA JÕESADAM

Algus kl 19
Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

Pop-up-restoranide festival, mis kulgeb Vasknarvast Setomaale Saaboldani mööda Peipsi äärt maad mööda
ja Peipsil ning Emajõel. Eelmise aasta
festivali külastatavus olisuurusjärgus
25 000 inimest kokku 56 pop-up-koha
kohta. Peipsimaa suurim toidufestival,
Eesti suurim toidufestival.
Eelmiste aastate festivalide fotod ja videod ning kajastused:
https://www.facebook.com/Peipsitoidutanav175/

ÜLESKUTSE OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL
Ootame kohalikke kogukondi, toidupakkujaid, toidutootjaid ja
-kasvatajaid, sõpruskondi, jahiseltse, paadimehi, kalamehi, külalisrestorane lähemalt ja kaugemalt ning kõiki kohaliku toidu huvilisi,
austajaid tegema oma pop-up-restorani kolmandat korda toimuval
Peipsi toidu tänaval.
Vasknarvast Saaboldani mööda Peipsi äärt ja Peipsimaa piires sisemaale.
Kuupäev: 22.–23. august
Kellaaeg: 22. august kell 11.00–21.00, 23. august kell 11.00–17.00.

Märksõnad:
Peipsi toit, päristoit, kvaliteetne, piirkondlik, sh tooraine päritolu;
Peipsi toit ja tooraine nii vanaemade retseptidest kui ka tänapäevases võtmes; lihtne ja samas maitseelamusi pakkuv; silmailu
pakkuv; teile omases võtmes; väiketootjate, kalurite ja toidukasvatajate tooraine, toodang ning selle esiletoomine; metsaannid;
ulukid; järvest ja põllult; toiduga sobituvad joogid nii mittealkohoolsed kui ka alkohoolsed; katsetamine ja julgus; külastajale elamuse pakkumine (see, mida igalt poolt ei saa, ja see, milleks nad siia tulevad); miljöö loomine, et külastaja peatuks kauem
teie pop-up-kohas ja naudiks; kultuuriprogrammid, lisateenused,
lisamüük toodete näol.
Lisainfo ja tingimused:
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ
Triinu Akkermann
tel 5346 0078, maitseelamuse.koda@gmail.com

MÜÜA METT

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

700g 5€
Võtke Klaaspurk
meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Plastikämber
1kg 7€
Võtke meiega ühendust:
Tel. 5384 0097
Kreemjas mesi
www.facebook.com/mesilepa
Tel. Klaaspurk
5384 0097 470g 4€

Õnnitleme vastseid vanemaid!

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

MÜÜA
METT
MÜÜA
METT
MÜÜA
METT
MÜÜA METT

Klaaspurk 700Mesi
g 5on
€ pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Võtke meiega ühendust:
Klaaspurk 700g
5€
www.facebook.com/mesilepa
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
Plastämber 1 piires
kg
7
€
Mesi
on pärit
Tel. 5384 0097
Plastikämber
1kg
7€ Luunja vallast! Tartu ja Luunja
saadame
pakiautomaadiga.

RON ANTHON MATJUS

06.06.2020

REMI METSKÜLL

14.06.2020

RASMUS BURENKOV

18.06.2020

KENNET RIIT

30.06.2020

Klaaspurk 700g 5€
Klaaspurk
700g 5€
piires
tasuta ning vajadusel
Plastikämber
1kg
7€
Suukohaletoimetamine
magusaks!
Kreemjas mesisaadame
pakiautomaadiga.
Kreemjas mesi
Plastikämber 1kg 7€
Suu4€
magusaks!
Kreemjas
mesi 470g
Klaaspurk
Klaaspurk 470 g 4 €
Mesi
on pärit Luunja vallast!
Kreemjas
mesiTartu ja Luunja
Klaaspurk
470g
4€
Võtke meiega ühendust:

21.06.2020

www.facebook.com/mesilepa
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
Võtke
meiega
Tel.meiega
5384 ühendust:
0097ühendust:
Võtke

SANDRA BRITT OJANURME

2020

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel

Klaaspurk 470g 4€

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

Tel 5384 0097

www.facebook.com/mesilepa
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Mesi
on pärit Luunja
kohaletoimetamine
tasutavallast!
ning vajadusel
Tel. 5384 piires
0097
saadame pakiautomaadiga.
Tartu ja Luunja piires kohaleSuu magusaks!

toimetamine
tasuta ning
vajadusel
Mesi
on pärit Luunja
vallast!
Tartu ja Luunja
pakiautomaadiga.
piiressaadame
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
Suu magusaks!
Mesi on pärit Lu

piires kohaletoim
saadame pakiau
Suu magusak

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

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

Õnnitleme
juulikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

Mälestame
KOIDU AUGLA
19.08.1942–04.07.2020

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

