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Vallavolikogu 21.05.2020 istungi kokkuvõte
Luunja vallavolikogu istungist salvestati virtuaalne ülekanne kohalike
omavalitsuste istungite infosüsteemi
VOLIS vahendusel, mis on VOLIS-e
keskkonnas (www.volis.ee) avalikult
järelevaadatav. Hääletamist VOLIS-e
keskkonnas ei toimunud, sest kõigil volinikel ei olnud ID-kaarti istungile kaasa
võetud. Kõik volinikud viibisid kohal ja
istungil hääletati füüsiliselt. Küsimusi,
märkusi ja soove oli võimalik esitada nii
kohapeal saalis kui ka VOLIS-e keskkonna vahendusel. Istungil osalesid seekord kõik volinikud.
Maikuu istungil ei õnnestunud
VOLIS-e keskkonnas täismahus istungit
läbi viia, sest mõned volinikud keeldusid selle kasutamisest, kuigi 26. märtsi
istungil otsustati, et volikogu istungite
läbiviimisel võetakse kasutusele kohalike omavalitsuste istungite infosüsteem
VOLIS ning et volikogu liige võib istungil osaleda virtuaalselt. Järgmise istungi
tõrgeteta VOLIS-e keskkonnas läbiviimise tagamiseks otsustati korraldada
volinikele VOLIS-e keskkonna koolitus.
Volikogu istungil VOLIS-e keskkonna
kasutamine on tähtis nii istungite ja
otsuste läbipaistvuse tagamiseks kui
ka ajaliselt kiirema hääletusprotsessi
läbiviimiseks, mis muudab istungite
protokollimist oluliselt kiiremaks ja ka
istungite läbiviimine muutub kiiremaks,
sest hääli ei pea füüsiliselt üle lugema.
Lisaks otsustati soetada volinikele tööks
vajalikud sülearvutid, esialgu küll ainult
neile volinikele, kellel pole võimalik
kasutada isiklikku sülearvutit.
Esimene päevakorra punkt puudutas eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamist toimetulekutoetuse
määramisel. Ettekandja Kairit Pahk
tutvustas määruse eesmärke, milleks on
eluaseme normkulude sätestamine, mida
arvestatakse toimetulekutoetuse määramisel. Normkulusid ei ole pikka aega
muudetud, sest meil on viimastel aastatel
olnud ainult üks (1) toimetulekutoetuse
taotleja. Normkulud peavad ära katma
põhimõtteliselt inimese eluaseme kulutused, et toimetulekutoetuse raames
saaks neid kompenseerida. Ettekandja
esitas andmed, millised normmäärad on
kehtestanud naaberomavalitsused. Meie
normmäärad on nendega samal tasemel.
Toimetulekutoetuse maksmine toimub

riigieelarvelistest vahenditest. Eelnõu
määrusena kinnitamise poolt hääletasid
kõik 15 volinikku.
Teise teemana oli päevakorras Sirgu
külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine. Ettekandja Evelin
Karjus selgitas, et kinnistu omanik
on esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, kinnistu jagamiseks
kaheks ja ehitusõiguse andmiseks kahele
ühepereelamule koos abihoonetega ning
olemasolevate amortiseerunud hoonete
lammutamiseks. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist elamumaa juhtotstarbe
alaga. Kehtiva maakonnaplaneeringu
järgi on tegemist väärtusliku maastikuga,
kus tuleb olemasolevat asutust järgida ja
säilitada. Minimaalseks moodustatava
krundi suuruseks on 5000 m² ja minimaalne lubatud krundi laius või pikkus
on 50 m. Juurdepääs tuleb tagada avalikult riigi teelt koostöös Maanteeametiga. Vesi ja kanalisatsioon lahendatakse
lokaalselt. Detailplaneeringu algatamine
on üldplaneeringuga kooskõlas ja põhjendatud tingimusel, et järgitakse väärtuslike maastike säilimise tingimusi.
Kaspar Killak tutvustas planeeringu- ja
keskkonnakomisjoni seisukohta, et
vastuolu valla üldplaneeringuga ega
üleüldiselt ei leitud ja komisjon toetab
algatamist. Eelnõu otsusena kinnitamise
poolt hääletas 14 volinikku.
Järgnes Lohkva külas Kulliraja tee
3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekandja Evelin Karjus tutvustas eelnõud:
kinnistu on üle 3000 m2 ning tegemist
on elamumaaga, juurdepääs kinnistule
on tagatud reaalservituudiga riigi teelt
mööda Kulliraja teed. Kinnistu omanik
on esitanud avalduse detailplaneeringu
algatamiseks eesmärgiga suurendada
ehitusala mõõtmeid ja hoonete arvu.
Kinnistul kehtib 2005. aastast detailplaneering, mis nägi Kulliraja teele ette
neli elamukrunti. Varasemas planeeringus olid ehitusalad planeeritud väikesed.
Kuna krunt on küllaltki suur, siis soovib
omanik hoonestusala suurendada ja
saada juurde ühe abihoone. Tulenevalt asjaolust, et projekteerimistingimustega ei ole võimalik planeeringut

täpsustada, sest taotletud muudatused
on liiga suured, on ainuõige võimalus
detailplaneeringu muutmine ja uue planeeringu koostamine kinnistule, millele
taotletakse muudatusi, mitte kogu maaalale. Kuni ühisveevärgi väljaehitamiseni on lubatud lokaalsed lahendused.
Kaspar Killaku sõnul on kinnistu piisavalt suur ja siis ei ole probleemi, seega
võiks lubada natuke suuremat ehitusala,
komisjon toetab detailplaneeringu algatamist. Eelnõu otsusena kinnitamise
poolt hääletasid kõik 15 volinikku. Järgnes veel üks detailplaneeringu teema,
mis käsitles Veibri külas Karu, Ilvese,
Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja
Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise menetluse lõpetamist ning
Luunja vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 2 „Veibri külas Ilvese, Karu, Rebase ja Karu tee maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning
Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8,
Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2
maaüksuste detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine“ osalist kehtetuks tunnistamist ja osalist muutmist.
Ettekandja Evelin Karjus tutvustas eelnõud: tegemist on Karu, Ilvese, Karu tee
kinnistutega, kus 2019. aastal on algatatud detailplaneering eesmärgiga kavandada üldplaneeringukohane elamuala ja
sadam. Tänu sadamale oli kohustus läbi
viia keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis algatati koos detailplaneeringu koostamisega. Vahepeal on kinnistu
omanik jõudnud otsusele, et sadamat
ta kavandada ja ehitada ei soovi ning
esitas avalduse, milles loobus sadama
planeerimisest ja sõnastas planeeringu
eesmärgid vastavalt ümber. Luunja valla
üldplaneeringu kohaselt on sinna kavandatud elamuala ja sadamat otseselt
ette nähtud ei ole. Algatamisel ei olnud
ka põhjust, et sadama planeerimisest
keelduda. Kuna antud alast 1 km kaugusele on planeeritud sadam, siis ei ole ka
vajalik nii tihedalt sadamaid planeerida.
Sadamast loobumine detailplaneeringu
üldist eesmärki ei muuda, taotlus ja planeering on endiselt detailplaneeringuga
kooskõlas. Kuna elamualal ei ole vaja
keskkonnamõjude hindamist, siis on
mõistlik menetlus lõpetada. Planeeringu
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eesmärgi muutmisest tulenevalt muuta
algatamise otsuses planeeringu eesmärk
ja võtta sõnastusest sadam välja, planeeringu eesmärgiks jääks elamuala kavandamine. Planeeringu- ja keskkonnakomisjon toetas ettepanekut, volikogu
otsustas eelnõu vastu võtta.
Järgnes umbusalduse avaldamine
Luunja vallavolikogu alatisele majanduskomisjoni esimehele. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas kaheksa (8)
volinikku, vastu kuus (6) ja üks (1) volinik jäi erapooletuks. Järgnes umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu
alatisele hariduskomisjoni esimehele.
Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletas kaheksa (8) volinikku, vastu kuus (6)
ja üks (1) volinik jäi erapooletuks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses § 47 lg 1 öeldu kohaselt tuleb
komisjonidele valida nii esimees kui
ka aseesimees üheaegselt. Varem juhindusime valla põhimäärusest, kus see
selliselt kirjas pole, kuid et kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus on ülim
ja komisjonide moodustamisel tuleb
lähtuda sellest, valiti uuesti revisjonikomisjoni esimees ning ka aseesimees ja
muudeti kehtetuks eelmise istungi revisjonikomisjoni esimehe valimistulemus.
Volikogu istungil muudeti ka kahe
komisjoni sisulist poolt. Volikogu otsustas sotsiaalkomisjoni tegevuse lõpetada ning moodustada sotsiaalkomisjoni
asemel sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
Luunja vallas ei ole siiani süsteemselt tegeldud tervishoiuvaldkonnaga, mistõttu
oli oluline sotsiaalkomisjonile juurde
anda valdkond, mis on meil pragu täielikult katmata. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon juhib lisaks sotsiaalvaldkonnale
ka terviseedenduse ja tervisevaldkonnaga
seotud teemasid. Lisaks otsustas volikogu reorganiseerida kultuuri-, spordija hariduskomisjoni ning moodustada
haridus- ja kultuurikomisjoni, mille
töövaldkondadeks jääb kultuuri- ja spordivaldkonna, huvihariduse, noorsootöö
ning haridusvaldkonnaga seotud küsimuste ja projektide kohta ettepanekute
tegemine ning haridus-, noorsootöö,
kultuuri-, spordi-, külaliikumise, vabaaja
ning huvitegevuse valdkondade arendamine. Kuna spordi-, kultuuri- ja haridusvaldkonnad on omavahel tihedasti seotud ning üsna tihti tuleb samu teemasid
arutada kahes erinevas komisjonis, on
neid mõistlik integreeritult käsitleda ja
süsteemsemalt ettepanekuid arutada.
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Vallavolikogu alatiste komisjonide uued
koosseisud:
Revisjonikomisjon
Aare Songe (esimees)
Margo Lempu (aseesimees)
Vjatšeslav Korobov
Majanduskomisjon
Kaire Vahejõe (esimees)
Vladimir Kuropatkin (aseesimees)
Lille Reissaar
Küllo Vään
Mait Nõmmsalu
Sten Šois
Raido Kutsar
Maik Nõmmsalu
Einar Viira
Raivo Külasepp
Aivar Karus
Vello Küng
Haridus- ja kultuurikomisjon
Rait Aviste (esimees)
Aare Songe (aseesimees)
Indrek Kärner
Pirjo Pall
Iiri Saar
Kadi Kalmus
Vjatšeslav Korobov
Andres Rosenstein
Kadri Sõrmus
Allan Oras
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Kadi Kalmus (esimees)
Radž Sauk (aseesimees)
Eerika Luukas
Airin Treiman-Kiveste
Sille Kerner
Väino Kägo
Kairit Pahk
Liidia Heinsoo
Kahro Lempu
Maarja Hanson
Lilian Saage
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
Margo Lempu (esimees)
Kaimo Keerdo (aseesimees)
Kaspar Killak
Tarmo Teder
Küllo Vään
Sven Šois
Sille Kerner
Andres Pärnalaas
Evelin Karjus
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Volikogu esimehena soovin kõikidele
komisjonidele töökat meelt ning loodan,
et komisjonid hakkavad ka sisuliselt
rohkem tööd tegema, käivad regulaarselt
koos ja algatavad ise ettepanekuid ja eelnõusid. Luban enda poolt, et volikogu
arvestab rohkem komisjonides tehtud
tööga.
Volikogu istung jätkus Luunja Varahalduse Sihtasutuse ja Sihtasutuse
Luunja Jõesadam põhikirjade muutmisega. Kehtivale põhikirjale on tehtud
advokaadi poolt revisjon ja üle vaadatud, kas põhikiri vastab seadusandlusele.
Volikogu esimees andis ülevaate revisjoni
käigus selgunud muutmist vajavatest sätetest, millised tuleb põhikirja sisse viia.
Järgmisena valiti Luunja valla esindaja asendaja Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekule. Varesema otsusega on Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule nimetatud vallavolikogu
esindajatena Kaire Vahejõe ning Väino
Kägo. Mõlemate asendajaks on nimetatud Kadi Kalmus. Eesti Linnade ja
Valdade Liidu põhikirja punktide 11 ja
29 alusel ei tohi olla mõlemal esindajal
sama asendusliige. Volikogu otsustas
Väino Kägo asendajana tagasi kutsuda ja
nimetada tema asemele uus liige. Volikogu nimetas uueks asendusliikmeks
Margo Lempu.
Volikogu infopunktis oli arutlusel
Luunja Keskkooli remondiga seonduv
ning volikogu tegi otsuse, et järgmisel
istungil annab vallavalitsus ja kooli esindaja volinikele info kooli remondi ja tegevuskava kohta.
Järgmine volikogu istung toimub
18. juunil 2020 ja istung on reaalajas jälgitav VOLISE-e keskkonnas.
Kaire Vahejõe, volikogu esimees
kaire.vahejoe@luunja.ee
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Vallavalitsuses maikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– abihoone püstitamiseks Ridaküla tee 5 Lohkva külas, Edu
tee 2 Veibri külas;
– ridaelamu püstitamiseks Jõekaare tee 7 ja 9 Veibri külas;
– üksikelamu püstitamiseks Jõeharu põik 1 Veibri külas;
– üksikelamu püstitamiseks Toonekure tee 14 Põvvatu külas;
– soojuspuuraukude rajamiseks Käbi tn 6 Luunja alevikus,
Tamme tee 13 Põvvatu külas;
– päikesepaneelide paigaldamiseks põllumajandustehnika
hoonele Pajula tee 1 Lohkva külas;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Lehe kinnistule Sirgu külas.

määrati tekkivate reaalosade koha-aadress (Roosi ja
Metsa-Muna L5) ning sihtotstarve;
– Pilka külas Savila katastriüksuse jagamisega ning määrati
tekkivate reaalosade koha-aadress (Savila ja Savilaane) ning
sihtotstarve;
– Pilka külas Pilka tee 17 katastriüksuse jagamisega ning
määrati tekkivate reaalosade koha-aadress (Pilka tee 17 ja
Palu) ning sihtotstarve;
– Lohkva külas Ridaküla tee 5 katastriüksuse jagamisega ning
määrati tekkivate reaalosade koha-aadress (Ridaküla tee 5
ja Ridaküla tee 5a) ning sihtotstarve.

Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Nurme tee 8 ja Kaare tee 14 Veibri külas,
Kaariku tee 24 Kakumetsa külas, Hobunurme tee 25 ja Sookure kinnistule Põvvatu külas Koolmeistri põik 1 Luunja
alevikus;
– üksikelamule ja abihoonele Vahtra kinnistul Kavastu külas.

Tunnistati edukaks alla lihthanke piirmäära jääva hanke
„Luunja noortekeskuse projekti koostaja“ edukaks pakkumiseks Kirde Projekt OÜ esitatud pakkumus.

Tunnistati kehtetuks Luunja vallavalitsuse
– 13.08.2019. a korralduse nr 263 „Veibri külas Karu, Ilvese,
Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse
kinnitamine“ ning väljastati uued lähteseisukohad Veibri
külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja
Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu koostamiseks.

Sotsiaaltoetusi anti 17 abivajajale sealhulgas:
– matusetoetusi
2
– sünnitoetusi
15

Eraldati:
Luunja valla
– spordipreemia 130 eurot Anette Tederile väga heade tulemuste eest möödunud kalendriaastal, 320 eurot Lola
Sõukandile pikaaegse väljapaistva sportliku tegevuse eest;
– spordistipendium 1785 eurot MTÜ Luunja Lumekooli õpilastele treeninglaagris osalemiseks; 350 eurot Olavi Allasele
treeningkuludeks; 150 eurot Anastasia Verstile noore sportlase toetuseks;
– omaalgatuse ja vabaühenduste toetus 815 eurot MTÜ-le
Luunja Vabatahtlik Jõepääste drooniakude ostmiseks;
– MTÜ-le Spordi ja vabaaja selts Viplala ratsaväljaku välispiirde ja väravate korrastamiseks;
– 802 eurot Kavastu elukeskkonna parandamiseks;
– 1000 eurot Kavastu mänguväljaku rajamise omaosaluseks
maakondlikus taotlusvoorus esitatud projektitoetuse
eraldamisel.
Kinnitati:
– 2020. aasta Luunja valla teede investeeringute kava;
– Luunja vallas hajaasustuse programmi 2020. aasta taotluste
hindamiseks neljaliikmeline komisjon.
Nõustuti:
– Põvvatu külas asuva Lauri katastriüksuse jagamisega
ning määrati tekkivate reaalosade koha-aadress (Lauri ja
Jasmiini) ning sihtotstarve;
– Kakumetsa külas Roosi katastriüksuse jagamisega ning

Hüvitati teenust osutanud firmale abivajajatele osutatud teenuse maksumus.

Hooldajatoetuste saajate nimekirjast kustutati 1 isik.
Aime Koor, vallasekretär
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Valla arendustegevus jätkub ka kriisi ajal
Eriolukorrast põhjustatud majanduslikud mõjud ei lähe mööda ka
Luunja vallast. Kuid panustame siiski ka kriisi ajal selle nimel,
et ülehomme valla elukvaliteet ja võimalused paraneksid.
Maksutulude laekumise vähenemine
on ettevõtlusest jõudmas avalikku
sektorisse.
Aasta esimese viie kuu andmete
põhjal jääb Luunja valla osas tulumaksu
laekumine hetkel veel prognoositu
piiresse. Kuidas on see võimalik? Meie
algne prognoos oli nii konservatiivne, et
on kriisi esimesed kuud vastu pidanud.
Kindlasti see nii ei jää, järgnevad
kuud toovad täiendava languse, mille
täpsem ulatus on praegu veel teadmata.
Kuid seniste arengute ja viimaste
prognooside kohaselt võib majanduslanguseks Eestis kujuneda 8–10%.
Kui suurt langust oleme suutelised
välja kannatama, ilma et peaks hakkama
eelarvet üle vaatama?
Erinevatel omavalitsustel võib see
kõikuda suurtes piirides. Sõltub mitmetest asjaoludest, eelkõige iga konkreetse omavalitsuse eelarve koostamise
põhimõtetest. Kui eelarve on väga pingul

ja puhvrid puuduvad, siis võib ka väike
langus tekitada kohe vajaduse kärpida.
Luunja vald sisenes kriisi finantsvõimekuse mõttes väga heas seisus,
tugev positsioon loob eeldused ka rasketel aegadel hakkama saamiseks.
Eelarvet koostades oleme lähtunud
üsna konservatiivsetest põhimõtetest.
Alati tuleb arvestada, et prognoosid ei
pruugi täiel määral täituda. Lisaks oleme
ka eelarve kulusid planeerinud teatava
varuga. Meie tegevustulud on enamasti
suuremad kui tegevuskulud.
Need rakendatud puhvrid võimaldavad hakkama saada mitte üksnes
2–3% langusega, vaid ka tunduvalt suuremate muutustega.
Kui valla enda tagatistele lisada riigipoolsed mõjude leevendamise meetmed, siis saamegi toimetulekuks vajaliku
tugevusvaru.
Pandeemia mõjudega kohanemine
nõuab pingutusi, kuid me ei katkesta

suuremate ja väiksemate arendusprojektidega edasiliikumist. Kindlasti tuleb
korrigeerida järgmise 1–2 aasta plaane,
eeskätt ilmselt investeeringuprojektide
ajakava osas. Sügisel vaatame üle valla
eelarvestrateegia järgnevaks 4 aastaks.
Jätkame kõikide varem töös olnud
suurte investeeringuprojektidega: uue
lasteaia rajamine Pajula tee äärde, Luunja
Keskkooli renoveerimine, Luunja Lasteaia Midrimaa uuendamine, sadama kai
rajamine.
Paralleelselt oleme tegutsenud selle
nimel, et maksimaalselt ära kasutada
olemasolevad toetusmeetmed. Seni
taotletud toetuste osas on tulemused
positiivsed, oleme rahastuse saanud
kõikidele esitatud projektidele, mis
viiakse ellu järgneva 1–2 aasta jooksul.
Nende hulgas on Luunja sadama
puhkeala, kooli spordiväljaku ehitamine,
vana pumbamaja ja sepikoja renoveerimine.
Lähemalt tutvustame investeeringuprojektide sisu meie järgmistes lehenumbrites.
Aare Anderson, vallavanem

Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksusele eesmärgiga
kaaluda võimalusi suurendada elamukrundi hoonestusala
ja hoonete suurimat lubatud arvu. Planeeringuala suurus
on 3125 m2. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, lisauuringute 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
planeeringu teadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Hundiuru maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale krundi moodustamiseks kuni
kahe üksikelamu jaoks ja sinna ehitusõiguse andmist üksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,24 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala
digitaalne geodeetiline alusplaan, lisauuringute 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 planeeringu teadete alt.
♦♦♦

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kollu
tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga
nähakse ette planeeritavale maa-alale äri- ja laohoonete krundi
moodustamine suurusega 13 733 m² ning ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselistele äri- ja laohoonetele. Juurdepääs
krundile on planeeritud kohalikult Kollu teelt. Kollu tee äärde
on planeeritud 3 m laiune kergliiklustee. Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon lahendatakse AS-i
Tartu Veevärk võrkudest. Planeering on kooskõlas Luunja
valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt
märkimisväärset keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga
saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ja Luunja valla veebilehel planeeringuteadete all https://luunja.ee/planeerimine.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on seoses sadama planeerimisest loobumisega lõpetanud Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu
tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ning
muutnud osaliselt detailplaneeringu koostamise eesmärki.
Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14,
Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning Luunja valla veebilehel
http://luunja.ee planeeringuteadete alt.
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Kergliiklusteede võrgu arendamine – kuidas see teoks teha?
Kergliiklusteede rajamine on
praegu väga aktuaalne nii
Luunja vallas kui ka kogu Eestis.
Meie valla elanikud soovivad
neid mitme riigimaantee äärde.
Oleme otsimas võimalusi
teede rajamiseks koostöös
omavalitsuste ja riigiga.
Üha rohkem inimesi soovib liikuda jalgsi, ratta, tõuksi või muu vahendiga, uusi
valikuid üha lisandub. See on tervislik ja
keskkonnahoidlik.
Selleks peab aga olema kergliiklusteede võrk. Viimastel aastatel on teid
küll rajatud, aga see pole piisav. Luunja
vallal on täna kergliiklusühendus Tartu
linnaga, lisaks väiksemaid lõike.
Kuid sarnaseid liikumisvõimalusi
soovivad elanikud ka Kabina-Tartu
suunal, Rõõmu-Viira ning LuunjaAovere maantee äärde, samuti Kavastu
suunal ja mujalegi.
Kõige intensiivsema kasutuse ja suurima potentsiaaliga trassid on riigimaanteede kõrval. Riigi (täpsemalt Maantee-

ameti) prioriteediks aga ei ole seni olnud
kergliiklus.
Täna on väga keeruline omavalitsuste soovidest lähtuvalt taolisi objekte
riigi rahaga rajada, puudub nii vastav
regulatsioon kui ka raha. Riiklikud teede
investeeringunimekirjad koostatakse
keerukate kriteeriumite põhjal, sh perspektiivne kasutuskoormus. Seejuures ei
võeta seal näiteks arvesse harrastusrattureid, jooksjaid jt.
Oleme uurinud võimalusi, kuidas
saaksime siiski teede rajamiseni jõuda
koostöös, ning teinud ettepaneku, et
Maanteeamet võiks luua koostöömudeli,
kuidas omavalitsuse huvi ja võimekuse
korral saaks ehitust rahastada riigiga
kahasse. Peadirektor on kinnitanud, et
on asutud sellist mudelit välja töötama.
Järgmine ülioluline küsimus on
mõistagi, kas ja kui palju on selleks võimalik riigi ja kohalikust eelarvest või
Euroopa toetusmeetmetest raha eraldada, arvestades tohutut vajaduste hulka. See on mingil määral ka poliitiliste
valikute ja eelistuste küsimus.
Lisaks vältimatule koostööle Maanteeametiga on meie soovidele tarvis

jõudu juurde anda. Aktiivsete vallaelanike tahteavaldus on selleks väga
sobilik. Kuid vald peab kogu teedevõrku ning elanike vajadusi vaatama
terviklikult, üht piirkonda teisele
eelistades peab see olema väga selgesti
põhjendatud. Luunja valla poolt võiksime teha ühise suure pöördumise,
mis hõlmab meie valla olulisi vajadusi
ning mida ühiselt toetavad elanikud ja
vallavõim.
Püüame selle teema lahendamisse
kaasata ka Tartu linna. Tartu elanikud
oleksid ju samuti nende teede aktiivsed
kasutajad, seega ei pea ega suudagi
Luunja vald üksi sinna panustada.
Linna juhtkonnaga tõstame selle teema
kindlasti üles. Kui ka Tartu on valmis
panustama, siis saaksime üheskoos asuda Maanteeametiga läbirääkimistesse.
Mõistagi tuleb kõigi nende plaanide
juures arvestada saabuva kriisi mõjudega. Aga elu läheb edasi ja igal juhul tuleb
mõelda ka ülehomsele.
Usun, et koostöös on võimalik tulemusteni jõuda.
Aare Anderson, vallavanem

Algatatud on petitsioon liiklusohutuse suurendamiseks Luunja vallas
Rõõmu-Viira maanteel ja Luunja-Aovere maanteel
Algatatud on petitsioon, milles palutakse Luunja vallas Rõõmu-Viira ja
Luunja-Aovere maanteede äärde ehitada

Rõõmu-Viira tee. Foto: Aivar Karus

kergliiklusteed jalakäijate ning ratturite
OHUTU liikluskeskkonna tagamiseks.
Tutvuge täpsemalt petitsiooni täis-

tekstiga ja andke oma allkiri siin:
https://www.petitsioon.com/kergliiklustee_roomu-viira_luunja-aovere_teedel
Nimetatud teedel on liiklussagedus
igal aastal kasvanud ja liiklemine muutunud seega järjest ohtlikumaks. Teede
laius ei vasta enam liikluskoormusele
ning jalakäijate ja ratturite turvalisuse
tagamiseks on üks väljapääse kergliiklusteede rajamine. Et leida lahendus
nimetatud teede ohutuse suurendamiseks, on moodustatud kogukonda
kaasav Facebooki grupp „Kergliiklusteede rajamine Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere teedele” https://www.facebook.com/
groups/1131193897279401/Kutsume huvitatud inimesi selle grupiga liituma!
Aivar Karus
Luunja kogukonna Facebooki grupi
„Kergliiklusteede rajamine RõõmuViira ja Luunja-Aovere teedele” eestvedaja
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Suvised teetööd Luunja vallas
Luunja valla 2020. a teede investeeringute kava
Nr Objekti nimi

Töö kirjeldus

Töö maht

1

Vallamaja esine plats koos kõnniteedega kuni Jõesadama tn 3

1× pindamine

2000 m²

2

Koolmeistri tee

1× pindamine

370 jm × 5 m

3

Talli tänava remont

Olemasoleva aluskatte parandamise
asfaltbetooniga, mahasõidud 2 tk,
1× pindamine

365 jm × 4,5 m

4

Talli tänav (kruusatee lõik)

2× pindamine + eeltööd

540 jm × 4,5 m

5

Peru tee

2× pindamine + eeltööd

910 jm × 5 m

6

Vanamõisa tee

2× pindamine + eeltööd

365 jm × 4,5

7

Kellukese väikekoht

2× pindamine + eeltööd

1015 jm × 4 m

8

Kajaka tee

1× pindamine

560 jm × 5 m

9

Kajaka, Laine ja Metsa väikekoht

2× pindamine + eeltööd
(pervede eemaldamine,
kraavide korrastamine)

1220 jm × 4,5 m

10 Kaare tee

Purukruus h = 15 cm

410 jm × 4,5

11 Kasesalu tee (kauplus kuni
Aasavälja tee)

1× pindamine + tasandusasfalteerimine

530 jm × 6,5 m

12 Aiandi tee 2 (Soojuse teelt)

1× pindamine

130 jm × 4 m

13 Aiandi tee 2 (garaažide esine)

2× pindamine + eeltööd

280 m²

14 Aiandi tee (Räpina mnt-lt)

1× pindamine

205 jm × 4 m

15 Tuuleaasa tee (kruuskatte osa)

2× pindamine + eeltööd

150 jm × 6 m

16 Muri tee

Purukruus h = 10 cm

900 jm × 4,5m

17 Saia tee

Purukruus h = 10 cm

700 jm × 4,5 m

18 Suurekivi tee (kruusalõik)1

2× pindamine + eeltööd

540 jm × 4,5 m

19 Suurekivi tee (pinnatud lõik)1

1× pindamine + tasandusasfalteerimine

575 jm × 4 m

20 Parve tee

1× pindamine 95 jm ja
2× pindamine 125 jm + eeltööd
(aukude parandamised)

95 jm × 5 m ja
125 jm × 4

21 Luunja Keskkooli ümbruse platsid
ja tee

1× pindamine + eeltööd
(aukude parandamine)

2650 m²

22 Realiseerimiskeskuse esine
maantee ülekäik
(koos projekteerimisega)

Olemasolevalt kergliiklusteelt
läbimurre riigiteele ja tõstetud
ülekäiguraja ehitamine

Objekt

23 Koidutähe ja Kesakanni tee 2

Koidutähe ja Kesakanni tee
projekteerimine ja väljaehitamine
(asfaltbetoonkate)

Objekt

Kruusatee katmine freesasfaltiga

400 jm × 4,5 m

2× pindamine + eeltööd

400 jm × 4,5 m

2× pindamine + eeltööd

140 jm × 4,5 m

24 Ratasvälja tee

3

25 Ruudu tee3
26 Koolmeistri põik

4

Tänavu suvel on kavas remontida
Luunja valla kruusateid ligikaudu 2 km
ulatuses, teha kõvakatete taastusremonti
ligikaudu 3 km ulatuses, lisaks 5,7 km
ulatuses katta kruusateed tolmuvaba
kattega. Teetööde investeeringute tänavune maht kokku on 305 700 eurot.
Kuna osad teed kuuluvad eraomanikele,
siis nende remontimisel ja ehitamisel
on lisatingimus, et eratee (Suurekivi tee,
Ratasvälja tee, Ruudu tee, Koidutähe ja
Kesakanni tee) antakse tasuta ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks või võõrandatakse tasuta vallale. Ratasvälja tee ja
Ruudu tee ehitamisel on lisatingimuseks,
et teetöid kaasrahastavad 50% ulatuses
teeäärsete kinnistute omanikud. Koidutähe ja Kesakanni tee väljaehitamise
puhul räägitakse läbi kaasrahastamise
osas arendajaga (eratee omanik) ning
teeäärsete kinnistute omanikega.
Teetöid on planeeritud teha juulis ja augustis.
Kabina külas Kellukese, Kajaka, Laine
ja Metsa väikekoha kinnistute omanikel palume arvestada, et teetööde
tegemiseks on vajalik eemaldada ka teemaal kasvavaid hekke ja puid, vajaduse
korral ka piirdeaedu. Teemaal kasvavate
hekkide ja puude tõttu on sõidetav teekoridor kitsas ning ohutu liiklemine ei
ole tagatud. Palume kinnistute omanikel
juunikuu jooksul ise eemaldada teemaal
kasvavad hekid ja puud.
Raido Kutsar
majandusnõunik
1

2

3

4

tingimusel, et teemaa antakse tasuta ja
tähtajatult avalikuks kasutamiseks või
võõrandatakse tasuta vallale
tingimusel, et teemaa antakse tasuta ja
tähtajatult avalikuks kasutamiseks või
võõrandatakse tasuta vallale ning töid
kaasrahastatakse vähemalt 2/3 ulatuses
(1/3 arendaja, 1/3 teeäärsed kinnistu omanikud)
tingimusel, et teemaa antakse tasuta ja
tähtajatult avalikuks kasutamiseks või
võõrandatakse tasuta vallale ning töid
kaasrahastatakse vähemalt 50 % ulatuses
tingimusel, et on lõpetatud kaevetööd ja
paigaldatud tuletõrje veemahuti
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Emajõe-Suursoos asuv Kantsi kõrts
Tänase nimega Kantsi kõrts on ajalooline hoone, mis rajati juba 14. sajandil.
Siis kandis see Uue-Kastre piiskopilinnuse nime. Linnusehoone sai hiljem
populaarseks kooskäimispaigaks, mida
kohalikud tunnevad praegugi Kantsi
kõrtsina. Piiskopilinnus sai purustusi
16.–17. sajandil nii Liivimaa sõjas kui ka
Poola-Rootsi sõdades, hävis lõplikult aga
Põhjasõjas.
RMK taastas 14. sajandist pärit linnusehoone väärikalt ja ajakohaselt
2009. aasta juunis ning avas seal Emajõe-Suursoo looduskeskuse. 2018. aasta
septembris anti kinnistu üle Luunja valla
sihtasutusele Luunja Jõesadam.
Kohapeal on vaadata ja teha palju.
Looduskaunile kohale pääseb ligi isegi
paadiga. Mugavaks sildumiseks on
paigaldatud kaid. Samuti on olemas
kaldtee paatide vettelaskmiseks ja väljavõtmiseks.
Taastatud Kantsi kõrtsi juurest algab
3 km pikkune õpperada, mis teeb tiiru
jõeäärsel lammil, tarnamättalisel madalsoo heinamaal ning läbib sookaasiku.
Raja algusest kuni lõkkekohani viib
1,2 m laiune laudtee, mis on umbkaudu
700 meetri pikkune. Rajal on kolm puhkekohta koos telkimisvõimalusega ning
luhavaatlusplatvorm. Rada on läbitav
umbes ühe tunniga ja see lõpeb samuti
kõrtsihoone juures.
Sihtasutus on panustanud hoone

Kantsi kõrtsi kaminasaal

korrastusse, seda hooldanud ja tasapisi tehakse ka vajalikke remonditöid.
Viimased suured tormid lõhkusid katust, mis nüüdseks on jälle korras. Teha
on muidugi veel palju, sest hoone on
aastaid tühjana seisnud, enne kui see üle
anti. Aastaid on aga palju mööda läinud
ja aeg teinud oma töö. Väljavahetamist

vajab terrass ja viimistleda tuleb hoone
fassaadi. Uuesti peab ehitama hoone
juurde viiva silla puitkonstruktsioonid.
Kuid need on kõik korda tehtavad ja
ükskord saab seda täies hiilguses ning
värskuses imetleda ja nautida.
Õnneks on hoone seest päris heas
korras ning seal on tõeliselt ilus ja mõnus
olla. Hoones on suured saalid, kamin,
konverentsiruum, avar galeriisaal, klassiruum, saun ja köök. Kolmandal korrusel
on ka majutusvõimalus. Selleks on meil
suur saal, kuhu on võimalik paigutada kuni 20 välivoodit. Väljas on suur
terrass ja grilliplats – ühesõnaga kõik,
mida hing ihkab ürituste ja pidude korraldamiseks. Tulevikus on plaanis korraldada suvekontserte ja etendusi.
Emajõe Suursoo keskust ehk Kantsi
kõrtsihoonet on võimalik erinevateks
üritusteks rentida. Peosaali mahub korraga ligikaudu 50 külalist. Väiksemale
hulgale on ka ööbimisvõimalus.
Info: sadam@luunja.ee või helistades
telefonil +372 516 6213.
Tarvo Laas
SA Luunja Jõesadam
nõukogu esimees
Kantsi kõrts. Fotod: Tarvo Laas

Nr 6 (281) Juuni 2020

Kavastu parv
1899. a pandi Kavastu mõisniku
W. Wulffi käsul liiklemise lihtsustamiseks üle Emajõe käima parv. Kavastu
parve üleveokett purunes 1983. aastal,
parv ise liikus allavoolu ja hooratas vajus
jõkke. Hooratas tõsteti jõe põhjast üles
1999. Aastal, sajandivanune traditsioon
taaselustati ja parv pandi taas tööle.
Kindlasti on paljud tundnud muret,
miks Kavastu parv enam ei liigu. Toon
siinkohal asjasse natuke selgust.
Kavastu parv on oma väärika 121
aasta vanusega ära teeninud, et temasse
suhtutaks hoole ja armastusega. Kahjuks
on aeg jätnud oma sügava jälje nii parve
välimusele kui ka tehnikale. Samuti oli
eelmise juhatuse ajal tegemata jäänud
parve ülevaatus ja remont. Probleemi
ilmsiks tulekul alustasime kohe parve
remondiga, et läbida ülevaatus ja saada
kasutusluba.
Otsustasime teha korraga kõik remondi- ja taastustööd. Hetkel on töös
hooratta ja hammasrataste taastamine.
Parv puhastatakse korralikult liivapritsiga ja värvitakse üle ning taastatakse
parve ilu ja väärikus.
Paadiga üleveoks on vaja soetada
stabiilsem paat, sest vana paat ei vasta
nõuetele. Kõige sellega tegeleme ja
anname endast parima, aga juuli esimeses pooles saame tõenäoliselt kogu
liikluse taastatud.
Ajaloolist parve tasub tulla peagi
uudistama ja kindlasti sõita parvega ka
üle jõe, et saada tõeline elamus. Selline ainulaadne töötav jõeületuskoht on
tänapäeval Eestis ja ka tegelikult üldse
Baltimaades ainus. Parvel on enam kui
sajandi vanune käsitsi ringiaetav mehhanism, mille abil parvemees teid teisele
kaldale aitab. See kõik kokku on suurepärane ja ainulaadne elamus! Kindlasti
saab toimuma mitmeid huvitavaid tegevusi ja üritusi nii parvel kui ka sadamas,
aga nendest täpsemalt juba järgmises
lehes.
Tarvo Laas
SA Luunja Jõesadam
nõukogu esimees

Kavastu parv enne remonditöid
2020. a mais. Foto: Tarvo Laas 
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2019/2020. õa III trimester
Luunja Keskkoolis
2019/2020. õa III trimestri parimad tulemused vabariigi, maakonna aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel:
pranglimise rahvusvahelisel võistlusel
saavutas 3.b klassi õpilane Tony Märtson
sirgujate (1.–3. klass) arves tuses
21 850 punktiga 2. koha (õp Ü. HintMärtson).
Tartumaa Omavalitsuste Liidu 2020.
aasta tänuüritus Tartu maakonna 2019/
2020. õppeaasta aineolümpiaadide ja
õpilasvõistluste parimatele pidi toimuma 29. mail 2020. a ERMi Hurda saalis.
Meie kooli parimad:
Lauri Kask, 8. klass
1. koht, bioloogiaolümpiaad, juhendaja Liis Rüütel,
2. koht, keemiaolümpiaad, juhendaja
Ülle Tõnutare;
Sander Kask, 6. klass
1. koht, matemaatikaolümpiaad,
juhendaja Ly Rootslane;
Rando Lukk, 9. klass
2. koht, geograafiaolümpiaad, juhendaja Liis Rüütel;
3. koht, matemaatikaolümpiaad,
juhendaja Krista Kadarpik;
Deisi Anelle Poska, 7. klass
1. koht, kunstiõpetuse olümpiaad,
juhendaja Kairi Sirendi;
Egon Puksa, 12. klass
2. koht, majandusolümpiaad, juhendaja Ülle Tõnutare.
Kiituskirjaga lõpetasid klassi järgmised õpilased: Justyna Blok, Karola
Kask, Emma Klais, Jaslyn Kristelle
Lepik, Liis-Marii Himmaste, Ott Veenpere, Grete Gogolin, Laura-Liis Kasak,
Lars Kender, Mia Triin Loog, Kaspar
Mutso, Mona Prits, Ranno Põder, Mirtel
Voimann, Johanna Ainsalu, Artur Arjukese, Laura-Liisa Jõesaar, Helena Eva
Lepik, Annabel Leppik, Emili Lomp,

Hugo Madisson, Kendra Oja, Rebeka
Rääk, Sander Sokk, Tobias Suun,
Thristan Thor Tagamets, Sven Uus,
Marietta Verst, Sven Sebastian Aria,
Selena Jasmine Ploomipuu, Nete-Liis
Poska, Sten Marius Salumets, CarlMarcus Sarv, Raiko Siinmaa, Reimo
Tuul, Lisete Uulimaa, Indra Eller,
Greete Meus, Grete Pillessaar, Uku
Veenpere, Kennet Jantra, Meribel Kask,
Raiko Ranel Kaur, Kerttu Keerdo, Tony
Märtson, Nelly Nuuma, Steven Toon,
Mia Marta Võlli, Aron Belov, Rodion
Gussarov, Stella Jahu, Reti Soe, TormiKaspar Taal, Janely Värnomasing,
Kalmer Kiiver, Roosi Laaniste, Iris Sulg,
Daniil Zuzlov, Kaisa Elisabeth Vahtra,
Mirjam Kaldoja, Lee Karin, Ronja
Kender, Stella-Maria Leis, Kenert Piks,
Kert Vändra, Brendon Davõdov, Renee
Kangur, Ketlin Papp, Tuule Tensing, Nele
Eelmäe, Kevin Järvet, Margret Männiste,
Oliver Patrick Ojamaa, Hanna Maarja
Salumets, Sander Kask, Lennart Muuli,
Kärt Kiiver, Alvar Liigus, Melissa Lokk,
Ketlin Mutso, Laura Kübarsepp, Kirsi
Laaniste, Katarina Verst, Elise Belov,
Lauri Kask, Sander Treumuth, Paulina
Alicja Blok, Marlen Tohvre-Baranov,
Karmen Saar, Karolin Lukka, Andrea
Lääts, Evelin Otsa, Diana Tõnutare
(kuldmedal), Eleri Juss (hõbemedal).
Heade ja väga heade õpitulemustega
lõpetasid klassi järgmised õpilased:
Kristella Arula, Demid Harutyunyan, Johanna Järv, Ly Rekker, Robi
Saar, Airon Savi, Adelina Sokolovskaja,
Markko Tellisaar, Getter-Ly Ustav, Laura
Lote Õunapuu, Meribel Hanson, Remy
Järvet, Rome Jürmann, Timo Kuusk, Ott
Oskar Padar, Robert Pedoksaar, Kiira
Pettai, Liis Pihlak, Kaarel Rosi, Laur Rosi,
Mirtel Rämson, Reio Saarine, Samuel
Markus Sepp, Leandra Annuk, Joanna
Killak, Maribel Maalmann, Ralf Pettai,
Karl Stremberg, Oliver Sulg, Trevor
Volmer, Aaron Ainson, Aron Kasemets,
Hannaliisa Lain, Vesse Tamm, LennaMarii Roosaar, Kertu Roots, Samuel
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Sirendi, Henry Soomuste, Oskar Laanes,
Hanna Loore Laats, Enelin Lai, Cristal
Leidik, Adeele Lokko, Egle Puksa, Kertu
Russing, Aleksandr Sokolovski, Laura
Schulz, Romari Eelmäe, Säde Riin
Hiiob, Jakob Juht, Laurits Lauk, Petra
Männaste, Mikk Tasane, Alli Tiit, Marinell Karing, Piibe Petra Lempu, Kadiliis
Sreiberg, Kerden Tomingas, Mikk Vaher,
Hanna Alise Õunapuu, Siim Heinsaar,
Mildred Hiiemäe, Arabella Miina, Ron
Neltsas, Ketlin Randmaa, Lysandra
Rooma, Ilja Bezuglov, Joonas Mäesepp, Anett Lisell Pendla, Roland Rask,
Romet Siinmaa, Raigo Puidak, Emilia
Pintšuk, Sten Taruto, Elina Amelin,
Hannaliisa Kingsepp, Remy Märtson,
Anastasia Seleverstova, Marten Vassiljev,
Erik Merkuljev, Gregor Volmer, Keteriin Keerdo, Grethe-Lisette Neltsas,
Romet Koodres, Jette Leele Jõe, Triinu
Pärtel, Günther Aaron Saarejõe, Tristan
Vandebosch, Jana Järvelt, Adora Roots,
Romel Savi, Markus-Stefan Anni, Deisi
Anelle Poska, Gretelis Rein, Rebekka
Rekker, Carola Koiduaru, Siim Martin
Ladva, Birgit Laurson, Kaarel Madisson,
Indrek Männik, Viktoria Parts, MariLiis Reemets, Marleen Rohelpuu, Nikita
Stantiski, Kert Gregor Tagamets, Uku
Rasmus Ernits, Sandra Paal, Joosep
Pärna laas, Grettel Liis Raudsepp,
Robin Eelmäe, Romili Eelmäe, Elis
Ilves, Merilin Jõesaar, Rasmus Kaldoja, Karolin Kangur, Maksim Košelev,
Maribel Punnar, Marten Punnar, Kätlin
Maalmann, Elina Papp, Annabel Piiritalu, Marion Poljakov, Lisette Rohelpuu,
Remi Soo, Ellen Uus, Maili Karus, Kätlin
Kukk, Loone-Ly Lempu, Egert Linnas,
Rando Lukk, Reno-Rene Padar, Janette
Seerman, Victoria Unuks, Patrick Välja,
Heidy Loikonen, Egle Oolberg, Elis
Opmann, Elise-Andrea Sula, Triin Pärn,
Gerret Ustav
Ülle Taaber
Õppe- ja arendusjuht
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Luunja Keskkooli 2019/2020. õa põhikoolilõpetajad
9.A klass
1. Gelin Aarike
2. Martin Arolepp
3. Paulina Alicja Blok – kiituskiri
4. Epp Hint
5. Kert Jõesaar
6. Aleksandra Järv
7. Grete Kull
8. Kätlin Maalmann
9. Karmo Müür
10. Elina Papp
11. Marion Poljakov
12. Annabel Piiritalu
13. Otto-Markus Raag
14. Enriko Raat
15. Rasmus Raja
16. Lisette Rohelpuu
17. Kert Saimre
18. Remi Soo
19. Marlen Tohvre-Baranov – kiituskiri
20. Romas Tšuris
21. Ellen Uus

9.B klass
1. Kreete Augla
2. Maili Karus
3. Jan Kruk
4. Kätlin Kukk
5. Loone-Ly Lempu
6. Egert Linnas
7. Eerik Lepaste
8. Rando Lukk
9. Karl-Urmet Paas
10. Reno-Rene Padar
11. Estlyn Praakli
12. Deelia Puur
13. Paul Rannik
14. Kätryn Reimaa
15. Karmen Saar – kiituskiri
16. Marten Sandre
17. Hardi Sirendi
18. Aiko Vahemets

12. klassi lõpetajad – XLII lend
1. Aleksei Aksjonov
2. Karolin Gubinski
3. Eleri Juss – hõbemedal
4. Kevin Kink
5. Märt Kutsar
6. Egon Puksa
7. Triin Pärn
8. Marianne Pärtma
9. Evella-Andrea Rosenstein
10. Christin Sepp
11. Denis Sudarev
12. Elise-Andrea Sula
13. Avely Tomson
14. Diana Tõnutare – kuldmedal
15. Gerret Ustav
16. Markus Vään
Klassijuhataja Agne Solba

Klassijuhataja Margit Mõttus

Klassijuhataja Margit Laidvee

Luunja Keskkool registreerib uueks 2020/2021. õa õpilasi kõikidesse klassidesse kuni 21. augustini 2020. a Luunja ARNO keskkonna kaudu.
10. klassi täiendav vastuvõtt toimub 21.08.2020. Info telefonil 741 7317, www.luunja.edu.ee

Laste laulumaa tegemised kriisi ajal
Kogu Eesti lukku pandi,
see piirangu ka meile andis.
Laulda ei saanud enam majas,
kõik see läbi Zoomi kajas.

Laste Laulumaa zoomis. Foto: Helina Lätti

Kriisi ajal oli ka meie tegevus piiratud.
See oli põnev väljakutse meile kõigile.
Nüüd saime tegutseda uutmoodi. Alustasime lauluringidega läbi videosilla
keskkonnas zoom.us. Lapsed ja vanemad võtsid selle meetodi kiiresti omaks.
Osalejaid oli tegevustes alati rohkesti.
Õppisime sel perioodil nii mõnegi uue
laulu ja hoidsime kätt pulsil ka pooleliolevatel teostel. Kinnistasime rütmiharjutusi ja tegutsesime erinevate laulumängudega. Ekraani taga sai löödud
tantsu ja kõnnitud treppidest nii koos

rõõmsa tujuga (JO-LE-MI) kui ka kurva
tujuga (RA-DI-JO), mida rikastasid ka
käemärgid. Olen kõikidele lastele ja lastevanematele väga tänulik selle koostöö
eest! See rõõm ja õnnetunne kestab siiani. Oleme suutnud kriisiajal toimetada
lakkamatult ja sujuvalt musitseerides.
Tule laulma Sa meiega,
olles väikene või suur.
Meie laulame, hurraaa!
Tere, Laste Laulumaa!
Tänan teid kõiki kogu südamest!
Laura Väljaots
Laste Laulumaa juhendaja
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Ei saa me läbi Zoomita
10. mail pidi toimuma Erasmus+
projekti ,,21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen
Wandel” viimane kohtumine Hollandis,
mis oleks pannud punkti kolm aastat
kestnud rahvusvahelisele projektile.
Projektis osalesid Eesti, Saksamaa, Hispaania, Holland, Läti ja Poola. Paraku
jäi kohtumine eriolukorra tõttu ära.
Kokkuvõtete tegemine toimus kuu aega
hiljem juba harjumuspärases Zoomi
keskkonnas.
Kolme aasta jooksul toimus kaheksa
rahvusvahelist õpetajate kohtumist,
millest kolm olid õpetajate koolitused.
Õpilasi kaasati kahel korral, kui toimusid digilaagrid Saksamaal (2018) ja Eestis (2019). Lisaks digilaagrile võõrustas
Eesti külalisi veel üks kord. Töörühmad
keskendusid kahele õppeainele (matemaatika ja inglise keel) ning üheskoos
töötati välja konkreetsete teemadega
seotud tunnikavad. Peale selle on valmimisjärgus andmebaas õpilastele, et

lihtsustada materjalide otsimist matemaatikas ja inglise keeles ning sel viisil
võimaldada õpilastel iseseisvalt eksamiteks valmistuda.
Projektis osalenute seas korraldati küsitlus projekti tulemuste uurimiseks.
Partnerite hinnangul oli projekt huvitav
ja uuenduslik, sest projektis keskenduti omavahelisele koostööle ning jagati
teadmisi ja kogemusi. Õpiti tundma uusi
keskkondi ja äppe. Esile toodi ka digilaagreid, mille jooksul õppisid noored
tundma eri rahvuste kultuure, üksteisega suhtlema ja turvalisemalt internetis
käituma. Projekti kasu oli eriti suur distantsõppe ajal, sest paljusid õpitud keskkondi ja äppe sai digitaalsel õpetamisel
kasutada. Nii õpilased kui ka õpetajad
õppisid projekti käigus, kuidas kasutada erinevaid digimaterjale, et tõhustada oma õppimis- või õpetamisprotsessi
ning kuidas üldse 21. sajandi digimaailmas toime tulla. Oma tulemusi soovime kindlasti levitada matemaatika ja

Erasmus+ projekti kohtumine Zoomis. Foto: Fabian Korting

inglise keele õpetajate seas, samuti avalikustada oma tulemused distantsõppe
ajal suureks abiks kujunenud Facebooki
gruppides ,,Nutitund igasse kooli” ning
,,Koduõpe tehnoloogia abil”.
Loodame, et jätkub koostöö seniste partneritega, sest uus rahvusvaheline projekt
on esitatud ja ootamas heakskiitu.
,,21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel”
(2017–2020) on projekt, mis on saanud
toetuse Erasmus+ programmist.
Margit Laidvee
Luunja Keskkooli
saksa ja inglise keele õpetaja
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Kavastu Algkool-Lasteaia mai ja juuni tegevused
Alates 18. maist said Kavastu AlgkoolLasteaia kooliõpilased jätkata õppetööd
koolimajas ning osaliselt ka lasteaialapsed, kelle vanemad pidid tööl käima.
Õpilased olid väga rõõmsad, et said
taas koolimajja tulla. Neid rõõmustas
väga, et saab taas klassis vaikselt õppida ja miski ei sega neid. Digikeskkondade vahendusel on küll võimalik õppida, kuid klassiruumis õppimist on pea
võimatu asendada.
Õppetöö läbiviimisel sai järgitud
kriisiolukorra nõudeid – pidev käte
desinfitseerimine, ruumide sage puhastamine ja õhutamine jne. Õpilastele
väga meeldis igal vahetunnil õues käia.
Isegi vihmase ilmaga ei soovinud enamik neist siseruumides viibida, vaid nad
kasutasid võimalust viibida õues. Kes
soovis, võis muidugi vihmaste ja jahedamate ilmadega klassis olla.
Lasteaias
Esimesel nädalal käis kohal viis last.
Lapsed tulid suurima rõõmuga lasteaeda. Lapsi kraadisime hommikul ja
enne majja sisenemist desinfitseerisime
laste käed. Teisel nädalal oli lapsi juba
rohkem. Kriisiolukorra ajal jagasime
ka kodustele lastele veel materjale postkastidesse. Vanemaid ei lastud esimestel
nädalatel väravast sisse. Nad helistasid
ette ja õpetajad võtsid lapsed väraval
vastu. Väravaid hoidsime lukus. Kooli-

Kavastu Algkooli õpilaste viimane kooliaktus

eelikud käisid individuaalset tööd tegemas kolm tundi päevas. Veetsime võimalikult palju aega õues. Ja lastele see
muidugi väga meeldis.

mune (vutt, kana, kalkun, part), tutvuti
erinevate kanatõugudega, koos munakatsega leiti seos liiklusohutuse ja kiivri
vajalikkusega.

Lastekaitsepäeva tähistamine
Lastekaitsepäeval sai möllatud ja müratud. Mängisime erinevaid mänge ja
pärast toimus traditsiooniline piknik.
Grilliti vorstikesi ja söödi head-paremat.
Käesoleva aasta eriolukorra eripärast
tingituns õnnitlesime suviseid sünnipäevalapsi lastekaitsepäeval. Tavaliselt
oleme õnnitlenud
suviseid sünnipäevalapsi lõpupeol.

Age oru matkarada
Kooli õpilased said veeta ühe meeleoluka
päeval Age oru matkarajal. Matkal uuriti
kasvavaid taimi ja kuulati linnulaulu.
Matkaraja maastik oli üllatav ja krutskeid täis. Leidus nii liivakivipaljandeid
kui ka põnevaid sillakesi ja mäkketõuse.
Kavastu Algkooli õpilased soovitavad
kõigil minna seda imelist matkarada
avastama!

Head koolitee algust! Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed

Külas käisid sulelised!
2. juunil käisid
Kavastu AlgkoolLasteaia lastel külas vutid ja tibud.
Lindudele sai teha
pai ja anda neile
süüa. Lisaks said
lapsed vastused
oma küsimustele lindude kohta.
Kooliõpilastel oli
terve päeva teema kodulinnud –
kaaluti erinevate kodulindude

Lõpukell
5. juunil toimus Kavastu Algkool-Lasteaia lõpupidu. Peo käigus peeti kinni
riiklikest piirangutest. Kohale olid kutsutud ainult lõpetajate pereliikmed.
Käesoleval õppeaastal lõpetas Kavastu
Algkool-Lasteaia kaks neljanda klassi
õpilast – Steven ja Tristan, ning kolm
lasteaia koolieelikut – Getter, Sarah-Liisa
ja Victoria. Head haridustee jätku!
Lisaks oli 5. juunil viimane koolikell
ka Kavastu Algkooli teistele õpilastele,
kool suletakse. 252 aasta vanune kool
paneb oma uksed kinni, jäädes ootama
uut head aega. Head und, Kavastu Algkool! Jõudu ja jaksu Kavastu Lasteaiale!
Kavastu Algkool-Lasteaed
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Roheline Midrimaa
Luunjas, siinsamas meie ümber, on nii
palju ehedat loodust, mis meie igapäevaellu on põimitud ning saadab meid igal
sammul. Lisaks veel inimkätega loodud
mõisapark, roosiaed, hobusetallid ja
Emajõe rand ning sadam. Kõik need
kohad on väikesele lapsele kuldaväärt
avastamiseks, imestamiseks, uurimiseks.
Kõike seda teeme Midrimaal rõõmu ja
õhinaga. Õpime hoolima kõigest, mis
meid ümbritseb.
Peale rühmategevuste hakkasime
2012. aastal oma koostöiseid ülelasteaialisi loodus- ja tervisetegevusi koondama
neli korda aastas toimuvatesse nädalatesse. Neid oleme läbi viinud juba üle
30. Looduse tundmaõppimise ja tema
elurikkusega tegelevad järjepidevalt nii
lasteaed kui ka kool. Tähtis aspekt, mis
lisandus viimasel ajal, on teadlikkus võimalustest, kuidas säilitada olemasolevat tulevastele põlvkondadele. Milliseid
väärtusi kujundada tänases lapses, et ta
täiskasvanuna käituks keskkonnas nõnda, et seal oleks kõigil hea olla? Millised
käitumisharjumused aitaksid kaitsta
loodust? Missugune on meie, täiskasvanute tegutsemisviis, on see oleks
lastele eeskujuks ka meie tegudes? Oleme nende küsimuste üle lasteaias palju

juurelnud, oma käitumist analüüsinud,
mõtteviisi tasapisi lihvinud ja selle meie
väärtustesse vorminud. Kõik see vajab
kinnistamiseks aega.
Tasapisi ja tilkhaaval oleme kogunud teadmisi ning laienenud on kaasamõtlejate ring. Keskkonnakäpp 2018
„Tark tarbija“ andis meile kinnituse,
et oleme oma mõtteviisi ja tegutsemisega õigel teel. 2019. aastal ühinesime
ülemaailmse Rohelise kooli (Eco-schools
Global) keskkonnaharidusprogrammiga ning see aitas keskkonnasäästlikku
käitumisviisi süsteemselt ja terviklikult
rakendada. Lisaks võimaldas programm
üle-eestilist, aga ka rahvusvahelist koostööd, kogemusvahetust ja nõustamist.
Programm on jätkusuutlik, olnud töös
juba 25 aastat ning haaranud 64 riigis
üle 59 000 õppeasutuse, sealhulgas üle
140 lasteaia ja kooli Eestist. Tulemusliku
keskkonnahariduse andjaid tunnustatakse rohelise lipuga. Luunja Lasteaed Midrimaa oli sel kevadel 21 õppeasutuse hulgas, keda esimest korda
tunnustati rohelise lipuga. Tervituse ja
tänusõnad lausus veebiüritusel programmi Eesti patroon president Kersti
Kaljulaid. Tema sõnul hoiab Rohelise
kooli liikumine noored ühes rohelises

Midrimaa rohelise lipuga. Foto: Merje Konstantinova 

inforuumis, et nad ei tunneks end kliimamuutustega vastamisi seistes abituna.
Veel annab programm neile tööriistad,
et anda panus keskkonnakaitsesse.
Tilk midrimaalaste panust on aga
üha suuremaks paisumas. Mida siis
mõtlevad väikesed midrid? Midrihiirte
rühma lapsed teavad, et prügi ei tohi
maha visata ja et metsas ei tohiks liiga
palju puid maha lõigata, sest loomadel
ja lindudel pole kuskil elada. Eriolukord
näitas lastele, et kui laevad ei sõitnud ja
lennukid ei lennanud, sai loodus puhata
ning õhk ja vesi muutusid puhtamaks.
Midrilindude rühma lapsed arutlesid
elurikkuse üle ning tõdesid, et kõik, mis
meie ümber on ja elab, ongi elurikkus:
puud, kassid, koerad, hobused, linnud
ja putukad. Pikemalt räägiti lepatriinu
ilust ja vaatamisest. Laste mõtetes olid ka
kassid, kes püüavad linde, metssead, kes
ründavad, aga ka maod (nastikud), kes
lausa koduõuel elavad. Elusat enda ümber hoitakse nii, et ei rebita puuoksi, ei
visata prahti maha, sest linnud hakkavad
seda nokkima ja surevad ära. Õpetaja
Tiina uuris lastelt, mida me ise oleme
teinud, et oleks elurikkus? Oleme kasvatanud taimi, säästnud kätepesul vett, ei
ole jätnud prügi meist kusagile maha,
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oleme meisterdanud puu otsa pesakaste.
Meeles oli ka see, kuidas peab prügi sorteerima – pakendid, patareid ja paber
eraldi. Lasteaia õuealal on peenrakastid
igale rühmale, aiand taimepottide,
komposti ja looduslikult niitmata alaga,
veenõud vihmavee kogumiseks. Suured midrid aga nimetasid oma rohelise
mõttelaadi suurimaks muutuseks taaskasutust, prügi sorteerimist, kilekottide
ja ühekordsete nõude tarbimise vähendamist, teadlikkust ökomärgistest ning
nende kasutamist, kohalike toodete ja
eestimaise eelistamist. Paljud meie hulgast kasvatavad ka oma kodus võimalikult palju ise toidutaimi, huvituvad

ökoloogilisest maaharimisest, valutavad
südant kliimamuutustega seonduva üle.
Kasti-Kati kätepesuõpetus mõjutas kogu
lasteaia harjumust pesta käsi õigesti ja
vett säästvalt. Lihtne viis elektri tarbimist
kokku hoida – kustuta tühjas ruumis
tuli! Koroonaaeg õpetas palju väiksema
tarbimisega toime tulema. Üks mõte oli
selline: ostan vähem asju ja minu tarbimise jalajälg on teadlikult väiksem. Riided ringlusse! Uus mõte – ka liigne info
on kurnav nii inimese vaimsele tervisele
kui ka loodusele. Mis on digiprügi, see
teema vajab veel uurist. Oleme koos
tähelepanelikumaks muutunud. Käime
lastega rohkem looduses! Sellised olid

15

meie töötajate mõtted.
Looduses käime tõesti rohkem. Selle
õppeaasta lõpetasime matkanädalaga.
Turvaliselt kollastes helkurvestides lapsi võis juuni alguses kohata nii Luunja
hobuse kui ka tallide ümbruses, pargis
ja kergliiklusteel. Muide, isegi pisikesed
piraadid liikusid Emajõe kaldal rannas ja
otsisid oma varandust. Leidsid ka!
Rõõmsat mängulist päikselist suve!
Targalt, teadlikult ja tähelepanelikult
loodusesse!
Lia Raat
Midrimaa õppejuht – lastele Kasti-Kati

Henrik Visnapuu / Loone Ots

Keisri usk

Esietendus toimub 15. juulil, etendused 17. ja 18. juulil 2020
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Eelesietendus toimub 14.
juulil ja selle pileteid müüakse Luunja kultuurimajas.
Henrik Visnapuu senimängimata näidend „Keisri usk”
(1939) räägib Eesti taluelanike keerulistest valikutest aastal
1845, mil raske aja üleelamiseks loodeti abi saada usuvahetusest. Kavandatud esmalavastus keelati poliitilistel põhjustel
ära. Käsikiri säilis teatri- ja muusikamuuseumi arhiivis, kuni
jõudis autori 130. sünniaastapäeva tuultes draama ajaloolisse
tegevuspaika Luunjasse. Lavastus „Keisri usk” on Visnapuu
130. juubeliaasta kõrghetk.
2020. aastal lavastab näidendi Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses Raivo Trass, kunstiline kujundaja on Jaak Vaus, helikujundaja Feliks Kütt.
Osades: Garmen Tabor, Eva Püssa, Katrin Kalma, Merilin
Kirbits, Nero Urke, Raimo Pass, Ivo Eensalu, Janek Joost,

Rauno Kaibiainen, Tarvo Krall, Enn Lillemets, Erik Ruus,
Jaanus Tepomees, Luunja valla noored Karl Martin Vahejõe,
Loone-Ly Lempu, Karmen Saar ning harrastusteatri näitlejad
Harti Kiveste, Andrus Novoseltsev, Aivar Jõgar ja Toomas
Liivamägi.
Väga suur tänu kõikidele luunjakatele, kelle abil on lavakujundus ja kostüümid oma näo saanud.
Kel veel on huvi näidendi ettevalmistuse protsessi vastu,
palun andke endast märku. Abi vajavad grimmeerija, kostümeerija ja rekvisiitor, kuid abi vajame ka piletite kontrollimisel,
garderoobis ning parkimise korraldamisel.
Ootame etendust nautima! Kohtumiseni kultuurimajas
juba vähem kui kuu aja pärast! Piletid müügil piletilevis
https://www.piletilevi.ee/est/search:keisri%20usk/
Kadri Sõrmus, haridusnõunik

Henrik Visnapuu näidendi „Keisri usk“ proovid Luunjas käivad täie hooga. Foto: Toomas Liivamägi
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Kiirusta aeglaselt!
Luunja raamatukogu suvistest tegemistest
Saksa kirjaniku Michael Ende romaanis „Momo“ tegutsevad
ajavargad – hallid väikesed kõvakübaratega mehed, kes tekitavad inimestes illusiooni, nagu saaks kiirustamise abil aega
kokku hoida.
Kuigi romaan ilmus esimest korda juba 47 aastat tagasi,
on teema ka praegu aktuaalne. Kiirustamine, rööprähklemine
(ingl multitasking), elustiilist tulenevad suhte- ja tervisemured
ning üha enam saastuv keskkond on samuti tuttavad.
Mujal maailmas on populaarsust kogumas nn aeglustamise
ideed – aeglased linnad, kus puuduvad suured kaubanduskeskused ja kus saabki liikuda vaid jalutades või jalgrattaga,
aeglane toitumine, aeglane elustiil...
Romaanis „Momo“ päästab väike tüdruk inimesed ajavaraste küüsist kilpkonna abil, kelle ülim õpetus on: „Kiirusta
aeglaselt! Vaid niimoodi saavutad oma eesmärgi!“
Ka Aisopose mõistuloos „Jänes ja kilpkonn“ esindab jänes
pealiskaudset kiirustajat, kes lõpuks ebaõnnestub, kilpkonn
aga, võitnud võidujooksu jänesega, tõdeb: „Kannatlik ja järjekindel jõuab sihile.“
Lohkva raamatukogus on juba mõnda aega tegutsenud
RamsiK, sõbralik lasteürituste maskott. RamsiKu looja on
Kairit Alver.
RamsiK on valla lapsi kutsunud nii Lohkva kui ka Kavastu
raamatukogudesse, et meisterdada, õppida keeli või kuulata
murdekeelseid muinasjutte, vaadata või teha teatrit. On ise
üles astutud või nauditud külaliste esinemist.
Toimetamisi on olnud iga ilmaga ja igal aastaajal: on tegutsetud nii raamatukogus sees
kui ka õues, reisitud kaugemalegi.
RamsiKuga on vaid üks
mure – teda pole mitte keegi näinud. Missugune ta siis
on?

näitus „Pärismaailm ja mängumaailm“. Loomade autorid on
Luunja kooli õpilased Deisi Anelle Poska ja Elise Belov. Mänguasjadega saab raamatukogus mängida suve lõpuni.
Näitusega on seotud ka suvine lugemismäng lastele ja
noortele.
Mõni raamat rõõmustab, mõni kurvastab.
Mõni paneb nutma või mõtlema...
Mõni vihastab või tekitab segadust...
Mõni muudab Su elu.
Mõni hakkab Sinu hinges elama Oma Elu...
Luunja raamatukogul on lugemisväljakutse ka täiskasvanutele.
Algatasime juba karantiiniajal virtuaalse kirjanduskohviku,
kuhu ootame endiselt kaastöid. Raamatuelamusi saab saata
nii e-kirjana kui ka tuua paberil raamatukogusse. Avaldame
kaastööd Luunja valla raamatukogude Facebooki lehel.
Juuni esimesel nädalal oli Tartu Rattamatkade külastuspaik
Luunja raamatukogu. Kuigi ratturite ülesanne oli lugeda üle
raamatukogumaja varikatused, said nad Luunjast siiski kaasa
rohkem kultuurilisi ja emotsionaalseid kogemusi. Erilisi kiidusõnu pälvisid meie stiilselt renoveeritud raamatukoguruumid.
Suvel on paljudel võimalus kilpkonnalikult aeglaselt kiirustada. Miks mitte teha seda raamatuga ja raamatukogus? Aeg,
mille otsustad veeta raamatuga, pole kunagi kaotatud.
Meil on hea meel teatada, et suvel on raamatukogu taas
lahti tavapärastel aegadel – teisipäevast laupäevani.

Kas äkki tõesti... võiks
RamsiK olla KILPKONN?
See aeglaselt sihile jõudja,
kes ootab lapsi kannatlikult
raamatukogus ja juhib neid
rahulikult uute tarkuste
juurde? Nõnda ongi.
Alates juunikuust on
RamsiK saanud endale kuju
ja laiendanud oma tegevuspaika – RamsiK kutsub
lapsi ka Luunja raamatukogusse.
Luunja raamatukogu lasteosakonnas on suvel avatud amigurumi tehnikas
heegeldatud mänguasjade

RamsiK kutsub näitusele ja lugema! Foto: Riina Belov

Riina Belov
Luunja raamatukogu
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Vanemlusprogramm „Imelised aastad“
Lõpetas esimene lend Luunja valla lapsevanemaid
Käesoleva aasta veebruaris alustas
Lohkva lasteaia ruumides õppetööd
vanemlusprogrammi „Imelised aastad“
koolitussarja esimene grupp 15 vanemaga. Seoses eriolukorraga riigis
korraldati ümber ka vanemlusprogrammi toimumine ja kohtumised viidi üle veebikeskkonda. 26. mail jõudis
piduliku lõpuni 12 lapsevanemat.
„Imeliste aastate“ põhiprogramm on
mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele.
Programm kestab kokku 16 nädalat,
kohtutakse korrapäraselt üks kord nädalas kindlal päeval ja kohtumine kestab
kaks tundi. Koolitus on osalejatele tasuta ning hõlmab lastehoidu ja toitlustust.
Ühe grupiga töötab kaks vastava väljaõppe läbinud grupijuhti.
Eelkooliealiste laste vanematele
mõeldud põhiprogrammis pööratakse
tähelepanu vanema ja lapse suhete
tähtsusele suhtluse ning mängu kaudu.
Programm õpetab vanematele, kuidas
toetada lapse püsivust ja arendada tema
õpioskusi, samuti seda, kuidas seada
lapsele mõistlikke piire, aidata lapsel
oma tunnetega toime tulla, lahendada
probleeme ning last tunnustada ja julgustada. Vanemlikke oskusi omandatakse olukordade üle arutlemisega,
harjutamisega, näitlike videote analüüsimisega, materjalide lugemise ja saadud
teadmiste praktiseerimisega kodus.
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused on aidanud paljude riikide peresid. Programmis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed ning
probleemi lahendamise oskused, areneb
väljendus- ja enesekehtestamisoskus,
samuti paraneb õpiedukus. Programmis
omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel
tulla paremini toime laste kasvatamise
ja stressiolukordadega. Tulemuseks on
parem suhe lapse ja vanema vahel.
Siinkohal mõned mõtted osalenud
vanematelt.
Kerli:
„Tunnen, et see koolitus jõudis minuni õigel ajal, sest laps on veel väike ja
Hetk enesesse süüvimiseks vanemlusprogrammi Imelised aastad lõpetamisel
Fotod: Marika Käggo

saan kõike õpitut rakendama hakata.
Aga kindlasti on see koolitus soovitatav
kõigile, avardab nii palju silmaringi ja
mõttemaailma ning aitab paremini mõista nii last kui ka iseennast. See koolitus
on andnud mulle veelgi rohkem kindlust
lapsevanemaks olemisel, kuidas olla veel
parem ja leida paremaid viise lapsega
koos kasvamiseks. Oskan nüüd paremini
mõista ja aktsepteerida enda ning lapse
käitumist. Olen uhke ja tänulik. Aitäh!
Kaarel:
Ma ei kahelnud kordagi koolitusele tuleku
üle. Oli vajalik ja samas ka tore kogemus.
Saime jagada oma mõtteid, muresid ja
kordaminekuid. Tunnen, et tänu sellele
koolitusele olen juba parem lapsevanem
ja laps on samuti parem kui varem 😊.
Suur aitäh!
Tatjana:
See koolitus on minu jaoks lihtsalt imeline
ja tänu sellele olen ka mina natuke imelisem nii enda kui ka laste arvates. Olen
saanud väga-väga häid nippe, kuidas lastega hakkama saada ja ka endaga toime
tulla. Olen üliõnnelik ja äärmiselt tänulik, et mul avanes võimalus sellel koolitusel osaleda ja niivõrd pühendunud ning
armsate õpetajatega tutvuda. Mul on nii
hea meel, et saan nüüd teist last kasvatada teadlikumalt ja lastesõbralikumalt.
Suur-suur aitäh!
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“
järgmine grupp alustab 2020. aasta septembris Luunja lasteaias.
Koolitusel osalejate arv on piiratud.
Lisateabe saamiseks või registreerimiseks palun saatke kiri e-posti aadressil

Programmi “ Imelised aastad” koolitajad
Rena Pent ja Marika Käggo on viinud
Luunja valla esimese koolitusgrupi edukalt finišisse

kadi.kalmus@luunja.ee või helistage
numbril 5309 3670.
Lisateave internetis: https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/
Grupijuhid Marika ja Rena tänavad
kõiki koolituse lõpetanuid pühendumise ja suurepärase koostöö eest. Eriline tänu koolituse valda toojale Kadile,
tänu kellele koolitus võimalikuks sai.
Tänusõnad ka abivalmile ja ülisõbralikule lasteaia kollektiivile, kes võimaldas
koolituse korraldamiseks kasutada lasteaia ruume, hoidis programmis osalejate lapsi ja turgutas neid imemaitsvate
toitudega.
Marika Käggo , koolitaja pereterapeut
Rena Pent, koolitaja pereterapeut
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Otsime kandidaate konkursile „Kaunis Eesti kodu“
Ka sel aastal toimub Eesti
Kodukaunistamise Ühenduse
konkurss „Kaunis Eesti kodu“.
Kutsume osalema ka Luunja
valla kodusid!
Konkurss hõlmab traditsioonilisi kauneid kodusid (eramud, maakodud, suvilad) ja teisi objekte (eramud, väikesed
ühismajad, korterelamud, maakodud,
suvilad, hotellid, turismitalud. Koolimajad, seltsimajad, kirikud ja muud
kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud, parkmetsad jne)
ning eriprojekte:
– parim tööstusmaastik (tootmishooned- ja talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm);
– parim tervisespordirajatis (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm, mis on omavalitsuste
finantseerimisel loodud rajatised);
– kaunis muinsuskaitseobjekt: koostöös muinsuskaitseametiga (omanike vahenditega restaureeritud objektid, nagu elamud ja eramud);
– kauneim kortermaja: üleriigilisele

hindamiskomisjonile esitab Eesti
Korteriühistute Liit;
– alates 2019. aastast konkurss „Eesti
tark kodu“.
Luunja vallavalitsus ootab teavet kaunite
kodude kohta. Luunja vallas ringi sõites
näeb imekauneid kodusid ja hoolitsetud
ettevõtteid, näitame neid ka teistele!
Kuigi aiapidaja ei ole kunagi oma
aiaga lõplikult rahul ja arvab, et ikka
vajab mõni taim ümberistutamist või
väljajuurimist, ikka on midagi, mis on
pooleli või midagi, mis vajab uuendamist, ei tohiks sellepärast konkursil osalemisest loobuda.
Ettepanekuid võib teha igaüks, vajalik on omaniku või valdaja nõusolek.
Kui teete oma tuttava nimel ettepaneku,
oleks tore, kui lisaksite ka tema kontaktandmed, et saaksime enne küllatulekut ühendust võtta.
Luunja vallas kandideerinute seast
valitakse kolm kaunimat kodu (või ettevõtet, talu, kortermaja jne), mis esindavad Luunja valda Tartumaa piirkonnas ning neid tunnustatakse mastivimpli
ja tänukirjaga. Üks neist kandideerib
presidendi vastuvõtule ja raamatusse.
Seda majapidamist külastab ka maakondlik komisjon.

Vabariigi parimaid tunnustab Eesti Vabariigi President.
Konkursi „Eesti kaunis kodu“ kontaktisikuks Luunja vallas on menetleja
Küllikki Tokman.
Info kandidaatide kohta on oodatud vallavalitsuse meiliaadressidel
luunjavv@luunja.ee, kyllikki@luunja.ee
või telefonidel 741 7319 ja 741 7239.
Ootame ettepanekuid ja osalemissoove 25. juuniks 2020.

Sihvakas kellatorn valla südamesse...
Luunja valla südames Luunja keskväljakul asub vana päevinäinud pumbamaja, mis juba aastaid ei täida enam
oma esialgset funktsiooni. Fotopannood
püüavad maja üldilmet pisut parandada,
kuid on selge, et pumbamaja hiilgeajad
on jäänud enam kui 100 aasta tagusesse
aega, mil see puust rennide abil uuenduslikul moel vett jagas ning oma ülesandega väga hästi hakkama sai.
Kadunud hiilguse taastamiseks vajab
vana pumbamaja uut elu. Ja kindlasti
unistab ta sellest palaval suvepäeval või
igaval tuisusel talveööl … mis oleks,
kui senisele tugevale põhjale kasvaks
kõrgete kitsaste akendega torn, hoone
muutuks sihvakaks ja kõrgeks, katusele
tuleks kaunis piik ning külgedele selge

sihverplaadiga kellad, millele saavad
ajaga sammu pidamiseks pilku heita
nii Puiestee tänavat mööda liikujad kui
ka keskväljakul olijad... Hoone sisemus
võiks peita endas näitusematerjali –
vallas toimunud sündmuste kajastusi,
siin elanud suurmeeste mõtteid ja säilinud esemeid. Nii oleks põhjust praeguse
pumbamaja uksest sisse astuda nii kohalikul elanikul kui ka rännumehel, kes
paikkondlikust kultuurist enam teada
soovib.
Tänu PRIA Leaderi toetusele on
järgmise pooleteise aasta jooksul võimalik Luunja vallal oma armsale pumbamajale elu mõte tagasi anda. Vald teeb
pingutusi selleks, et aasta pärast, veel
enne, kui järgmine suvi läbi saab, oleks
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Arukate külade rahvusvahelise konkursi „Smart Rural 21“ projekt
Arukate külade (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, kes
tegelevad nii olemasolevate tugevuste
ja väärtustega kui ka arendavad välja
uusi võimalusi. Nende külade puhul
täiustatakse traditsioonilisi ja uusi
võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja
telekommunikatsioonitehnoloogia ja
innovatsiooniga ning lõigatakse senisest
enam kasu vajalikest teadmistest. Eesmärk on parandada kohalike elanike
ja ettevõtete heaolu!
Üleeuroopalises arenguprogrammis
„Arukad maapiirkonnad 21. sajandil“
oodati osalema küla, väikelinna või
külade piirkonda. Arukate külade projekt on 2,5-aastane projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon (DG AGRI) ning
mille üldeesmärk on toetada ja julgustada külasid kogu Euroopas kasutama
oma külade arendamisel uuenduslikke
meetodeid ja strateegiaid. Euroopast
valitakse välja 17 küla, mida projekti
kestel juhendatakse ja tehniliselt toetatakse. Viis küla on juba varem valitud Iirimaalt, Soomest, Prantsusmaalt,
Tšehhist ja Kreekast ning ülejäänud 12
küla valitakse välja juunikuu lõpus 2020.
aastal. Konkurss pälvis üle Euroopa
suurt tähelepanu ning ühtekokku esitati

põhjust vallarahvast kauni keskväljaku
kellatorni avamisele kutsuda.
Üleskutse kogukonnale! Kas pumbamajast võiks saada valla keskväljaku
kellatorn või hoopis midagi muud?
Ootame kogukonna mõtteid ja ideid
hiljemalt 05.07.2020 aadressil luunjavv@
luunja.ee.
Aita kaasa kaunimale Luunjale!
Luunja vallavalitsus
Lk 18 fotol Kadri Sõrmuse visand
planeeritavast muuseum-kellatornist.
Juuresoleval fotol on näha
pumbamaja hetkeseisukorda.

736 taotlust, millest 14 Eestist: Kõduküla, Kohtla-Nõmme, Kose-Uuemõisa,
Lähkma-Saunametsa, Linnamäe, Lohusuu, Paide, Peedu, Saaremaa, Ulila,
Luunja, Virtsu, Võsu ja Lääne-Harju
piirkond. Projekti rahvusvaheline eksperdirühm ja Euroopa Komisjoni esindajad hindavad taotlusi ning juuni lõpus
selgub 12 küla, kes löövad kaasa rahvusvahelises arenguprogrammis.
Luunja vald osaleb selles projektis ja eesmärk on välja töötada külade strateegia
ning nutikas interaktiivne keskkond/
kaardirakendus, kuhu koondatakse
kokku valla territooriumil paiknevad
teenusepakkujad, turismiettevõtted,
loodus- ja ajaloolised objektid koos
teabe, piltide ja videotega. Ligipääs
kaardile on planeeritud nii veebist kui
ka avalikelt interaktiivsetelt ekraanidelt.
Luunja vallas puudub ühtne süsteem ja
keskkond, kust oleks võimalik leida teavet ettevõtjate ning nende pakutavate
toodete ja teenuste kohta. Ettevõtluse
laiendamine piirkonnas jääbki tihti selle
taha, et kohalik kogukond ei tea, mida
nende külas/vallas pakutakse. Tähtis
on luua strateegiline visioon, mis aitab
kaasa nii külade sidustamisele kui ka
piirkonna elanike arvu suurenemisele,
mis tooks kaasa ettevõtluse elavnemise

ja teenuste kättesaadavuse kodupiirkonnas.
Meil on väga põnev ja suursugune
mõisaaegne ajalugu, säilinud on mitu
ajaloolist hoonet, ka on meil huvitavad loodusobjektid. Ühtse virtuaalse
turismikaardi loomine aitaks tutvustada
põnevat ajalugu nii kogukonna liikmetele kui ka turistidele. Samas annaks see
tugevama tõuke ettevõtluse arengule
ja turismiobjektide laiendamisele ning
ajaloo väärtustamisele. Projektis osalemisega kaasneksid paremad oskused
ja teadmised, kuidas võtta aktiivsemalt
kasutusele pikalt Luunja valda läbiv
suure potentsiaaliga Emajõgi ning läbi
interaktiivse keskkonna saab arendada
ka loodusturismi.
Projekti kokkukirjutamise meeskonnas andsid oma panuse peale minu
veel ka Kadi Kalmus, Kadri Sõrmus,
Aivar Karus, Elo Hermann, Katrin Kask
ja Nils Ratt.
Suur tänu meeskonnale ja hoidkem
siis tugevalt pöidlaid, et Luunja külad
läbiksid suure konkursi edukalt!
Kaire Vahejõe
Arukate külade projektitaotluse
eestvedaja
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Peipsi järvefestival toob taas melu Peipsi sadamatesse!
Juba viiendat aastat järjest leiab
Peipsi järve sadamates aset
järvefestival, mis toob kokku
nii kohaliku kogukonna kui ka
Peipsimaa külalised ja tutvustab
Peipsi piirkonna ülipõnevat
kultuuripärandit.
Tänavune, järjekorras juba viies Peipsi
järvefestival toimub 11.–18. juulil, kui
kultuurilastiga laevad saabuvad kaheksa
päeva vältel iga päev uude sadamasse,
kus terve päeva jooksul toimuvad mõnusad kontserdid, Peipsimaa kultuuripärandit tutvustavad õpitoad ning ainult
kohaliku toodanguga kauplevad laadad.
Nagu eelmistel aastatel, saab festival
ka nüüd avalöögi Vasknarvas 11. juulil
kell 17.00. Külaplatsil panevad kohalikud
inimesed püsti müügiletid, lastele õpetatakse lodjamudelite valmistamist, veeohutust ja Peipsi kalade meisterdamist.
Peale nende õpitubade saab teistes
sadamates osaleda ka mõlasurfi retkedel. Kui keegi pole varem mõlasurfiga
kokku puutunud, siis ei ole see mingi takistus – kõik huvilised saavad esmased
surfivõtted kätte.
Festivali tähelepanu tulipunktis on
kala!
Festivali peakorraldaja Kadi Ploomi sõnul on tänavuse festivali fookuses Peipsi
kala ja seetõttu on igas sadamas kalatoitude õpituba, kus erinevad meistrid
õpetavad huvilistele, kuidas fileerida
tinti, keeta uhhaad ja teisigi põnevaid
nõkse, mil moel valmistada Peipsi kalast
maitsvaid roogasid.
„Peipsi köök on väga põnev. Igas
paigas on omad toiduvalmistamisnipid,

Peipsi järvefestival 2019. Foto: Peipsimaa Turismi fotopank

millest tänavusel festivalil on võimalik
saada ka hea ülevaade,“ lisas ta.
Järvefestivali laadad on aga oodatud
sündmused nii kohalike inimeste kui ka
festivali külaliste seas. „Meil on väikeettevõtjad, kes võtavad järvefestivali
ajaks suisa puhkuse, et tulla oma toodangut müüma, sest nende jaoks on tähtis festivalimelu ning vanade tuttavatega
kohtumine,“ lisas Kadi Ploom.
Nagu eelmistel aastatel, lõpetab ka
nüüd igas sadamas päeva erinev folkansambel, kes astub lavale kell 20.00.
Täpsemat teavet, milline ansambel kus
esineb, saab vaadata järvefestivali kodulehelt www.peipsifestival.ee.
Laevastik ootab liituma
Festival liigub kultuurikoormaga sadamast sadamasse saatelaevastikuga ja

Peipsi järvefestival 2019. Foto: Peipsimaa Turismi fotopank

tänavu saavad ka huvilised laevastikuga
liituda.
Festivali kodulehel http://peipsifestival.ee/saatelaevastik saavad ennast registreerida nii veesõidukite omanikud,
kes soovivad laevastiku teekonnal osaleda, kui ka reisijad, kes tahavad vabade
reisijakohtade olemasolul laevastikuga
ühineda.
Reisihuvilistel tuleb kodulehel olevas
ankeedis märkida, millistel kuupäevadel
soovitakse saatelaevastikuga kaasa sõita.
Seejärel võtavad korraldajad huvilistega
juba otse ühendust. Laevastikku juhib
traditsiooniliselt lodi Jõmmu, kuhu
on võimalik pileteid osta ja mis pakub
harukordset võimalust Peipsi järvel
seilata.
Tänavusel festivalil alustab laevastiku meeskond päeva ühise hommiku-
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söögiga, et seejärel järgmisse sadamasse
edasi sõita.
Kõik festivali üritused, nagu kontserdid ja õpitoad, on külalistele tasuta, küll
aga on tasuline lodjasõit ja reisimine
saatelaevadel.
Järvefestival kui intiimne kulgemine
Neli aastat festivali korraldamise juures
olnud Räpina loomemaja juhataja Leo
Kütt rääkis, et tema hinnangul on festival peaasjalikult kogukonna pidu. „Eelkõige just väiksemates kohtades nagu
Vasknarva või Kolkja öeldakse meile,
et tulge sagedamini,“ rääkis ta. „Nii on
põhjust lastel koju tulla, kohalikul rahval omatehtud piirakaid ning käpikuid
müüa ja isetegevuslastel esineda. See on
rahvapidu sõna otseses mõttes.“
Loomulikult ei tähenda see, et külalised ei ole festivalile oodatud. Vastupidi – kõik on oodatud, ja mida aasta
edasi, seda rohkem külalisi on tänu festivalile enda jaoks avastanud Peipsimaa
põneva kultuuripärandi.
„Järvefestivali võiks iseloomustada
sõnapaariga „intiimne kulgemine“ ja ka
tänavu ootame kaasa kulgema neid, kes
soovivad enda jaoks avastada Eesti üht
põnevamat piirkonda,“ ütles festivali
korraldaja.
JÄRVEFESTIVAL 2020
toimumispaigad ja esinejad
11.07 Vasknarva – Via Baltika
12.07 Lohusuu – Svjata Vatra
13.07 Mustvee – Väliharf
14.07 Kolkja –Everest
15.07 Piirissaar – S.E.K.S
16.07 Mehikoorma – Sinu naine
17.07 Värska – Vanaviisi
18.07 Räpina – Nedsaja küla bänd

TURUNDUSE JA TURISMIJUHTI
Peamised tööülesanded:
• Emajõe-Suursoo (Kantsi) looduskeskuse käivitamine ja ümbruse haldamine;
• Emajõe-Suursoo looduskeskuse hoone, Kavastu parve ja Luunja jõesadama turundamiseks erinevate võimaluste leidmine ja nende rakendamine;
• Kavastu parveteenuse töö koordineerimine;
• Koostöö teiste turismie�evõtetega ja turismiorganisatsioonidega;
• Luunja valla maine kujundamisele kaasaaitamine;
• Kaasaaitamine Luunja valla arengukavas turismi ja puhkemajanduse alalõigus toodud
eesmärkide saavutamisele;
• Kaasaaitamine „Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024“ e�evalmistamisele ja läbiviimisele;
• SA Luunjajõesadama arendamine, koordineerimine, haldamine ja turundamine;
• Luunja valla turismikontseptsiooni loomine (sh jõeturism) ja turundusstrateegia loomine;
• Tööülesannete täitmiseks vajalike lisavahendite hankimine läbi projek�taotluste.
Ootused kandidaadile
• kõrgharidus, soovitavalt avalike suhete, turunduse, turismi või majanduse valdkonnas;
• valdkonnapõhised teadmised ning prak�lised oskused ja kogemused turunduse ja/või
turismi valdkonnas;
• oskus kasutada arvu�t tööks vajalike programmide käsitlemisel;
• oskus kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid ja luua ar�klites ja pos�tustes haaravat sisu;
• projek�de ja taotluste kirjutamise oskus;
• väga hea ees� keele oskus, inglise ja vene keele oskus kõnes ja kirjas;
• kohusetundlikkus, ausus ja lahendustele orienteeritus;
• oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
• hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades;
• initsia�ivikus ja iseseisva tegutsemise oskus;
• valmisolek töötamiseks vajadusel õhtusel ajal ja nädalavahetusel;
• vajalik on B kategooria juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalusi.
SA Luunja Jõesadam pakub:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd juhatuse liikmena;
• toredaid ja toetavaid kolleege;
• võimalusi enesearenguks ja ideede rakendamiseks;
• töökohta looduskaunis kohas Emajõe-Suursoos.
Kandideerimiseks saada oma CV koos lühikese looga „miks mina" meiliaadressile
sadam@luunja.ee hiljemalt 12.07.2020.
Lisainformatsioon konkursi ja töökoha kohta telefonil 5166213

Vt veel: http://peipsifestival.ee

Kabina karjäär müüb
Peipsi järvefestivali korraldamist toetavad
LEADER-i tegevusgrupid Piiriveere Liider,
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa
Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Tartumaa Arendusselts. Samuti
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Veel on sel aastal üritusele oma teenuste
ja toodetega kaasa aidanud Peipsimaa ettevõtted Alutaguse Juust OÜ, Avinurme Puiduait, OÜ Latikas, Peipsi Kalatööstus, AS Peipsi
Kalamees, Peipsi Kurk, Värska Vesi, Mustvee
Jahtklubi Õppekeskus, Mustvee Kultuurikeskus, Vudila, Alexela.

Sõelutud muld

9.60 €/tonn

Liiv

2.40 €/tonn

Looduslik kruus

4.80 €/tonn

Kruusa sõelmed (fr. 0-8mm)

8.40 €/tonn

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

14.40 €/tonn

ÜRITUSED
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JUUNI/JUULI
23.06 Võidutuli Luunjas 17.00
Vabadussõjas langenute mälestuskivi juures
Pidupäeva kõne, laulukoor Jõeõed. Info: 5309 3670
14., 15., 17., 18.07 H. Visnapuu / L. Ots „Keisri usk“
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Pääsmed Piletilevist.
13. juuli kontrolletenduse ja 14. juuli eel-esietenduse piletid on müügil kultuurimaja kontoris ja Kapteni Keldris.
28.07 Vana Baskini Teatri komöödia „Armastus
mälukaotuseni“ 20.00
Luunja mõisapargis (laululaval). Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal enne etenduse algust.
30.07–02.08 Luunja mõisapäevad 2020 ja Luunja Karikas 2020
Jälgige reklaami www.luunjakultuur.ee. Info: 5309 3670
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane on Soome fotograafi Petri Virtaneni näitus
„Pime häving“.
Keskus jätab endale õiguse tehas kavas jooksvaid muudatusi!

2020

30. juuli – 2. august

1

T

2020
KELL 2
KELL

T LL

KELL 4

L

T

L
T
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12 k

1,5 k
3k

Juhend ja registreerimine:
www.luunjakultuur.ee/luunjatriatlon
Kaupo Kiiver 0
Kaido Linde 0
TOETAJAD:

luunjakultuur ee luunjatriatlon

L
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Luunja
mõisapäevad
2020
30. juuli – 2. august

NELJAPÄEV, 30.07

KOGUKONNAPÄEV

• Kodukohvikute öö
öökino, 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
Siim Aimla, Paul Daniel, Maria Esko, Jürgen Rooste jt (Kapteni Keldri terrassil)
• Simman Konguta kapelliga (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, veteranide takistussõit (show),
Luunja Karikas 2020 põhisõit (Luunja mõisapargis)
• Suur mõisalaat, laadalaval rahvamuusikud, lasteala jt (Luunja Jõesadamas)
Teave: üldkorraldus 530 93670, kodukohvikute öö: 5615 8379,
laada korraldus: 522 7457, Luunja Karikas: 50 94 617
TOETAJAD:

Lohkva
külaselts
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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!
KRISTOFER KULLA

23.04.2020

RUUBEN VUTT

15.05.2020

KELANY PRITS

16.05.2020

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Nr 6 (281) Juuni
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!

2020

MÜÜA
METT
MÜÜA METT
MÜÜA
METT
MÜÜA METT

Klaaspurk 700g
5€on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Võtke meiega ühendust:
Mesi700g
Klaaspurk
5€
www.facebook.com/mesilepa
piires
kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
Plastikämber
1kg
7€
Plastikämber
1kg
7€
Mesi
on
pärit
Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Tel. 5384 0097
saadame pakiautomaadiga.

Klaaspurk 700g 5€
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
Kreemjas mesi
Suu magusaks!
Plastikämber
1kg 7€
Kreemjas
mesi
pakiautomaadiga.
Kreemjas Klaaspurk
mesi saadame
470g
4€
Suu magusaks!
Klaaspurk
Kreemjas mesi
Klaaspurk470g
470g 4€
4€
on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Võtke meiega Mesi
ühendust:
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
www.facebook.com/mesilepa

Klaaspurk 470g 4€

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

info@meiletop.ee
www.meiletop.ee

Tel. 5384 0097

Kaeve- ja pinnasetööd
Tiikide kaevamine ja puhastamine

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

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

Teede ja platside rajamine

Tel 5645 1927
Kaeve-, planeerimisja laadimistööd,
septikute paigaldus,
ehitusplatside koristus.
Tel 5566 3503

SURNUAIAPÜHAD

Mesi on pärit Lu
piires kohaletoim
saadame pakiau
Suu magusak

VÕNNU KIHELKONNAS 2020. AASTAL
AHJA KALMISTUL
24. juunil kell 13.00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
28. juunil kell 13.00
VÕNNU VANAL KALMISTUL
5. juulil kell 13.00
Järgneb armulaud Võnnu kirikus

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

VÕNNU UUEL KALMISTUL
19. juulil kell 13.00
Järgneb armulaud Võnnu kirikus
NB! Kehtib 2 + 2 reegel.
Mälestamised palume võimaluse korral saata enne
meilile aadressil vonnu@eelk.ee.
Lisateave: Võnnu kogudus 749 2322, õp Urmas Paju 529 3100

Mälestame
KOIDULA TOOVER
25.10.1930–26.05.2020

Õnnitleme
juuniuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

LINDA-REGINA UIBO
28.05.1925–04.06.2020
KALJU RISTIMÄGI
16.12.1940–13.06.2020

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

