Luunja valla infoleht
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Vabariigi Valitsuse pressiteade:
Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini
Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese
leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini
2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Elukorralduse muutus puudutab muu
hulgas koole, kultuurielu ja laevareise.
Korraldada ei tohi avalikke üritusi.
„Valitsuse absoluutne prioriteet on
kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,“ rõhutas peaminister
Jüri Ratas. „Eriolukord on vajalik,
et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab
saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis
aitaksid viiruse levikule piir panna.“
Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei
piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus
iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust,
mida eriolukorra väljakuulutamine
meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole
ainult inimeste tervise, vaid ka elude
kaitse.“ Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna
viiruse levik on kompleksne nähtus,
millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab
sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. „Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga
seotud majanduse probleemidega
seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,“ lausus peaminister.
„Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada
ilma hädaolukorra seaduses sätestatud
juhtimiskorraldust rakendamata,“
lisas ta.
Ettepaneku kuulutada välja eriolukord tegi valitsuskomisjon, mida juhib
peaminister.

Eriolukord puudutab järgnevat:
Avalikud kogunemised
Keelatud on kõik avalikud kogunemised.
Õppetöö haridusasutustes
Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb
koolides peatada tavapärane õppetöö
ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
Kõikides algkoolides, põhikoolides,
gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides viiakse läbi asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks
korraldamiseks.
Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku
ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
Alates esmaspäevast, 16. märtsist
tuleb peatada huvihariduse andmine.
Selline hariduselu korraldus kehtib
kuni olukorra muutumiseni. Meetmete
vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala
järel.
Piir ja rahvusvaheline reisilaevaliiklus
Piiriületuspunktides kehtestatakse
sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste
koroonaviiruse haigussümptomeid.
Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et
oleks võimalik kindlaks teha nende
viibimise päritolu.
Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse
sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt
maismaa piiripunktidega.

Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn
tuleb peatada kruiisireiside müük.
Koostöös laevafirmaga töötatakse
välja ja rakendatakse meetmed viiruse
leviku piiramiseks.
Riskipiirkonnad
Sotsiaalministeerium ja välisministeerium vaatavad igal hommikul üle,
mis on kõrge ja keskmise riskiga piirkonnad maailmas.
12. märtsi seisuga on need riigid:
Hiina, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea,
Prantsusmaa vastavad departemangud, Saksamaa liidumaad, Tirooli
liidumaa Austrias, Jaapan, Singapur
ja Hispaania – Madrid, Kataloonia ja
Baskimaa. Nendest riikidest tulevad
Eesti elanikud ja välisriigi kodanikud
peavad olema kaks nädalat isolatsioonis.

Muu elukorraldus
Raamatukogud jäävad avatuks vaid
piiratud ulatuses.
1. maini suletakse külastajatele
muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
1. maini on keelatud spordivõistlused.
Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab
kehtima külastuskeeld.

ALUS Vabariigi Valitsuse 12. märtsi
2020. a korraldus nr 76 “Eriolukorra
välja kuulutamine Eesti Vabariigi
haldusterritooriumil”.
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Luunja vallas
kehtivad piirangud
seoses nakkushaiguse
leviku tõkestamisega
13. märtsil kogunes Luunja valla kriisikomisjon, kus
otsustati vastavalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale peatada valla raamatukogude, noortekeskuste,
kultuuri- ja vabaajakeskuse, huvi- ja spordiringide tegevus
kuni 29.03.2020.
Kriisikomisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus nakkushaiguse leviku tõkestamiseks kuni 29.03.2020:
• vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel mitte planeerida
lähetusi, ekskursioone ja õppereise välisriikidesse, juba
planeeritud lähetused, ekskursioonid ja õppereisid tühistada või edasi lükata;
• vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel mitte korraldada
seminare, vastuvõtte jm üritusi;
• tühistada kõik Luunja vallas toimuvad üritused.
Vallavalitsus jätkab tööd, kuid vallamaja uksed on suletud.
Kodanike teenindamine toimub telefoni ja e-posti teel.
Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või posti
teel ja lükata vallavalitsuse külastust edasi. 17. ja 24. märtsil
EI TOIMU Luunja Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu.
Seoses COVID-19 koroonaviiruse leviku tõkestamisega suletakse ajutiselt (alates 14.03.2020–31.03.2020) järgnevad asutused:
1. Luunja Keskkool
2. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
3. Lohkva raamatukogu
4. Luunja raamatukogu
5. Kavastu raamatukogu
6. Kavastu Algkool-Lasteaed kooli osa
7. Luunja saun
Palume kõigil jälgida ametlikku infot:
– koroonaviiruse kohta Terviseameti kodulehelt
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
– Vabariigi Valitsuse otsuste ja juhiste kohta valitsuse kodulehelt https://www.valitsus.ee/et
– Luunja Vallavalitsuse teated valla kodulehelt
https://luunja.ee/
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Head Luunja valla eakad!
Tänase info kohaselt on koroonaviiruse sümptomid sarnased
gripi sümptomitega. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja
hingamisraskuseid. Peamiselt levib viirus lähedasel kontaktil
nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud
sümptomid, eelkõige köha.
Eakad inimesed on nakatumise riskigrupis, seega palume
teil võimalusel viibida kodus, vältida rahvarohkeid kohti ja
hoida ennast kursis toimuvaga kas televisiooni teel või interneti
kaudu Terviseameti kodulehelt aadressil www.terviseamet.ee.
Haigussümptomite ilmnemisel palun helistage oma perearstile. Lihtsamate terviseprobleemide korral või juhiseid
esmaseks abiks saate vajadusel perearsti nõuandetelefonilt
1220 või +372 634 6630.
Tervisliku seisundi järsul halvenemisel helistage 112.
Muude vajadustega seoses palun kontakteeruge Luunja
valla sotsiaalhooldustöötajaga telefonil 5331 7767.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik

Head Luunja valla elanikud!
Luunja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja
teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras
lähedaste abile. Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi
elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende
olukorrast.
Luunja vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele
suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste, seda eelkõige koduteenuste näol.
Palume abi saamiseks pöörduda järgmiste kontaktide poole:
Luunja vallavalitsuse sotsiaalnõunik Kairit Pahk, telefon
741 7101; 5660 8847, e-posti aadress kairit@luunja.ee;
Luunja valla sotsiaalhooldustöötaja Sirje Terav, telefon
5331 7767.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik

Muudatused ühistranspordi
sõiduplaanides seoses
eriolukorraga riigis

Vastavalt Terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning
vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või
helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. Tervisliku seisundi
järsul halvenemisel helistage 112.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 12.03.2020 otsusele ning seoses Eestis koroonaviiruse levikuga kehtestatud
eriolukorraga ei ole Tartumaal alates 16.03.2020 käigus reisijaid koolipäevadel teenindavad liinid. Nende asemel teenindavad reisijaid koolivaheaegadel käigus olevad liinid.
Tavagraafikute kehtestamisest teavitab Tartumaa ühistranspordikeskus täiendavalt.

Reet Käärik, registripidaja-sekretär

Anne Vodi, Tartumaa Ühistranspordikeskus
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Vallavolikogu 27.02.2020 istungi kokkuvõte
Istungi avas ja asus juhatama volikogu esimees Radž Sauk.
Sõna palus Margo Lempu, kes luges
ette kolm umbusalduse avaldust. Umbusaldust avaldati vallavolikogu esimehele
Radž Saukile, vallavalitsuse liikmetele
Harri Lepale ja Indrek Kärnerile.
Sõna palus Aare Songe, kes luges ette
avalduse, kus avaldatakse umbusaldust
Luunja vallavanemale Aare Andersonile.
Järgnevalt kinnitati päevakord.
Esimese punktina jätkus valla 2020. a
eelarve teine lugemine. Ettekandja Hille
Luts tõi välja (võrreldes eelmise volikogu
istungiga) täpsustatud eelarve read. Need
on lapsehoiuteenusele, asendus- ja järelhooldusele eraldatud summad. Kõik 12
parandusettepanekut arutati ja hääletati
ükshaaval läbi ning võeti vastu.
Suuremad summad läksid järgnevalt:
– eraldised teistele valdadele lasteaia
kohamaksu tasumiseks 70 000 eurot
– rattaparkla tarbeks 42 000 eurot ja 10 000
eurot rattaringluse opereerimiseks
– Luunja raamatukogu ruumide renoveerimiseks 40 000 eurot
– Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele 30 000 eurot Luunja noortekeskuse
kolimiseks Luunja raamatukogusse,
ruumide kohandamiseks noorsootööks
– puuetega inimeste toetuseks 23 900
eurot
– H. Visnapuu ürituste tarbeks 25 000
eurot.
Järgnesid kolm päevakorra punkti, mis
puudutasid kõik detailplaneeringu algatamist. Pärast arutelusid ja Planeeringu- ja
keskkonnakomisjoni poolset toetust antud detailplaneeringute algatamisele olid
eelnõude otsusena kinnitamise poolt kõik
kohalolnud 14 volinikku. Detailplaneeringud algatati Lohkva külas Timmi tee
14, Sirgu külas Toominga ja Veibri külas
Veibri tee 4 maaüksustele.
Järgnes Luunja vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2020. a tööplaani arutelu. Tööplaani kohta oli selgituse
esitanud juriidiline nõustaja. Volinikud
nõustusid ettepanekuga saata tööplaan
komisjonile korrigeerimiseks tagasi.
Järgnes ülevaade volikogu revisjonikomisjoni 01.11.2019. a toimunud Luunja
Varahalduse SA kontrollimisest. Ettekandja Aavo Arrak tõi esile mitmeid
puudusi. Probleemid on üürnikega, kes ei
maksa üüri ja on tekkinud võlad. Talli tn 5

(Valga maja) on üks püstak täiesti elamiskõlbmatu, ka teised korterid ei ole heas
seisukorras. Kõigil üürnikel ei ole kehtivaid üürilepinguid. Revisjonikomisjon tegi
mitmeid ettepanekuid olukorra parandamiseks. Volikogu võttis revisjonikomisjoni
akti teadmiseks.
Järgnes punkt, kus Harri Lepp vastas
revisjonikomisjoni kontrollaktile. Luunja
Varahalduse SA on üürivõlglastega tegelemise prioriteediks seadnud, kaasata on
tarvis ka juriidilisi nõustajaid ja vajadusel
kohtutäitureid. Ei välistata ka eluruumist
väljatõstmist võlgade tõttu. Sotsiaalkomisjoni esimehega on kokkulepe kutsuda võlgnikke sotsiaalkomisjoni, et
selgitada võlgnevuse põhjusi ja koostada
võlgnikega maksegraafikud.
Nn Valga majaga seonduvate probleemidega tegeldakse, eelarves on planeeritud
22 000 eurot. Soovitakse saada Muinsuskaitse eritingimused ning leida rekonstrueerimisprojekti koostaja. Info võeti
teadmiseks.
Järgnes puuetega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise toetuse andmise
tingimuste ja korra muutmine. Sõna võttis Kairit Pahk. Rahandusministeeriumi
asemel on rakendusüksuseks Riigi Tugiteenuste Keskus, seega tuleb antud eelnõus
teha vastavasisuline parandus, muus osas
muutusi ei ole. Eelnõu määrusena kinnitamise poolt hääletasid kõik 14 volinikku.
Järgmise punktina arutati riigile
kuuluvate kõrvalmaanteede kohalikule
omavalitsusele üleandmist. Majandusnõunik Raido Kutsar selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
pöördumist Luunja valla poole. Luunja
vallale soovitakse üle anda 15,6 km riigi
kõrvalmaanteid Lohkva-Kabina-Vanamõisa, Põvvatu-Sahkapuu, Haki-Savikoja
ja Sava-Sääsküla. Praegune seisukoht on,
et sellistel tingimustel ei olda nõus teid üle
võtma, kuna puudub ülevaade teede seisukorrast ja investeeringute vajadusest ning
milline saab olema riigi poolt antav rahastusmudel. Otsustati: vallavalitsus saadab
vastuskirja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.
Kümnenda punktina oli päevakorras
vallavara võõrandamine mitterahalise
sissemaksena AS-i Emajõe Veevärk
aktsiakapitali.
Ettekande tegi Raido Kutsar. Emajõe
Veevärk on pöördunud valla poole, et vald
võõrandaks Jõesadama 8, kus asub Luunja

aleviku reoveepuhasti. Vallavalitsus tegi
ettepaneku lisada võõrandatava vara hulka ka biotiikide kinnistu (Jõesadama tee
8a). Emajõe Veevärk teatas vallale, et ei
vaja enam neid biotiike ja seda kinnistut.
Emajõe Veevärk on suutnud riigiasutuse
abil muuta biotiigid Luunja järveks, kuid
biotiigid on praegu toimiva süsteemi osa
ning olukorra lahendamiseks tuleb kaasata Keskkonnaamet. Eelnõu määrusena
kinnitamise poolt hääletas 14 volinikku.
Järgnes punkt projekti „Kavastu
küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omafinantseeringu garanteerimisest. Majandusnõunik Raido Kutsar selgitas, et AS
Emajõe Veevärk plaanib esitada KIKi
Keskkonnaprogrammi 2020 I vooru
projekti „Kavastu küla veevarustuse- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“. Projekti abikõlblik kogumaksumus
on ligikaudu 564 800 eurot ja omaosalus
on 35% projekti kogumaksumusest
ehk 197 700 eurot. Projekti abikõlblike
kulude hulka kuulub Kavastu külas
amortiseerunud veetorustike (ca 1850 m),
kanalisatsioonitorustike (ca 2200 m) ja
reoveepuhasti rekonstrueerimine. Mitteabikõlblikud kulud (Kavastu ÜVK laiendamine Parve teel) on ligikaudu summas
63 200 eurot. Omafinantseering garanteeritakse AS Emajõe Veevärgile rahalise
sissemaksuna Luunja valla kasuks emiteeritavate aktsiate eest. Volikogu kinnitas
eelnõu määrusena.
Järgnes Luunja valla 2020. a eelarve
kinnitamine. Ettepanek oli võtta vastu
Luunja valla 2020. aasta eelarve kogusummas 12 416 233 eurot. Eesistuja pani
hääletusele Luunja valla 2020. a eelarve
kinnitamise eelnõu. Eelnõu määrusena
kinnitamise poolt hääletas 11 volinikku ja
vastu oli 3 volinikku.
Info punktis arutati:
– Projekti „Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ projekteerimis- ja
ehitustööde pakkumise võitja on OÜ
Eltam
– Pääsusilma tänava uuendamisega seonduvat
– Luunja karjääri purustatud kruusa
varudega seonduvat
– Luunja valla ametiautode kasutamisega
seonduvat.
Väino Kägo, volikogu aseesimees
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Vallavolikogu 10.03.2020 istungi kokkuvõte
Märtsikuu volikogu istungil kinnitati
kõigepealt volikogu revisjonikomisjoni
käesoleva aasta tööplaan, mida toetasid
kõik kohal olnud 14 volikogu liiget.
Järgmisena oli päevakorras umbusalduse avaldamine volikogu esimehele.
Hääletustulemused jagunesid 8 poolt
ja 6 vastu, avaldati umbusaldust volikogu esimehele Radž Saukile. Volikogu
istungi juhatamise võttis üle volikogu
aseesimees Väino Kägo.
Järgmiseks asuti valima uut volikogu esimeest. Kandidaatidena seati üles Kaire
Vahejõe ja Aare Songe. Valiti kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon ning
viidi läbi salajane hääletamine.
Hääletustulemuste põhjal osutus
Luunja Vallavolikogu esimehe kohale
valituks Kaire Vahejõe, kelle poolt hääletas 8 volikogu liiget. Aare Songe poolt
hääletas 6 volinikku.

Volikogu istungi juhatamise võttis
üle Kaire Vahejõe, kes kuulutas välja
järgmise päevakorrapunkti – umbusaldusavalduse vallavanemale.
Umbusalduse poolt oli 5 volinikku
ning vastu 8, erapooletuks jäi üks volinik. Umbusalduse avaldamine vallavanemale ei läinud läbi, mistõttu jäi
päevakorrast välja järgmine päevakorrapunkt – Luunja vallavanema valimine või vallavanema asendaja määramine.
Järgmises päevakorrapunktis avaldati
umbusaldust kahele vallavalitsuse liikmele Indrek Kärnerile ja Harri Lepale.
Harri Lepa umbusaldamise poolt hääletas 8 volinikku, vastu oli 5 ja erapooletu
oli üks volinik. Indrek Kärneri umbusaldamise poolt hääletas samuti 8 volinikku, vastu oli 5 ja erapooletu oli üks
volinik.

Järgmiseks esitas vallavanem Aare
Anderson ettepaneku, et vallavalitsuse
struktuur ja liikmete arv jääks samaks –
kolm liiget. Selle poolt oli 9 volinikku,
vastu 4, erapooletuks jäi üks volinik.
Vallavanem Aare Anderson esitas
vallavalitsuse uuteks liikmeteks Heino
Saare ja Sten Šoisi.
Seda toetas 8 volinikku, vastu oli 4,
kaks volinikku olid erapooletud. Kinnitati vallavalitsuse uus koosseis.
Järgmiseks otsustati vallavalitsuse liikmete hüvitis. Volikogu esimees tegi ettepaneku mõlemale vallavalitsuse liikmele
määrata hüvitiseks 400 eurot kuus. Selle
poolt hääletas 10 volinikku, vastu oli
kaks ja erapooletuks jäi kaks volinikku.
Järgmine volikogu istung toimub
26. märtsil.
Aime Koor, vallasekretär

Värske energiaga edasi!
Märtsi alguses astus ametisse Luunja
valla ajaloo esimene naissoost volikogu
esimees. Praeguses viieteistliikmelises
volikogus on vaid kaks naist ja ülejäänud mehed. Ei taha nüüd just öelda,
et tegemist on soolise ebavõrdsusega,
kuid loodetavasti selline asjade käik on
pigem soositav ja aitab edaspidi suurendada naiste panustamist valla arengusse.
Leian, et inimese sugu ei tohiks olla
ühelgi ametikohal määrav, vaid olulised
peaksid olema muud omadused, näiteks
kompetents, teadmised, kogemused, lai
silmaring, suhtlemisoskus jne. Psühholoog Voldemar Kolga on öelnud: „Väga
korralik naine, kes on pidevalt köögis ja
teeb seal kõike — tema vastu kaob huvi
õige varsti!“

Kes ma siis olen ja millised on minu
väärtused?
Olen aktiivne, nooruslik ja suurt tahtejõudu täis Luunja valla elanik. Kuigi ma
ei ole sündinud Luunja vallas, on minu

lapsepõlve tegemised siiski seotud väga
tihedalt Luunja vallaga, olles veetnud
kõik oma lapsepõlve koolivaheajad ja
vabad hetked Lohkva külas Püti talus,
kus olen nüüd siis juba viienda põlvkonna esindaja. Alates 1996. aastast
olen püsivalt olnud Luunja valla elanik.
Olen koos oma toreda abikaasaga rajanud maakodu endile ja meie kolmele
vahvale lapsele. Aastal 2000 lõpetasin
Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal ja Eesti Maaülikoolis
kaitsesin 2006. aastal magistrikraadi
ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Hetkel
olen Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetooli doktorant
ja ka ettevõtluse õppejõud. Olen osalenud väga paljudes eelkõige maaelu
puudutavate valdkondade projektides
nii projektijuhina kui ka põhitäitjana.
Töötanud palju aastaid Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis õppejõuna
ja teadurina ning õpetamise kõrvalt
olen ise palju õppinud ja nõustanud

ettevõtjaid. Aktiivse kogukonna liikmena olen panustanud paljudesse
tegevustesse: MTÜ Lohkva Külaseltsi
asutaja ja eestvedaja, MTÜ Luunja Aidarahvas liige. Olen olnud Lohkva lasteaia
hoolekogu liige, Luunja vallavalitsuse
liige, erinevate Luunja volikogu komisjonide liige. Koos abikaasaga tegeleme
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aktiivselt ettevõtluses ja omame ühiseid
hobisid. Kogukonna liikmena pean oluliseks ja end motiveerivaks jõuks motot
„Teod räägivad rohkem kui sõnad!“.
Pean oluliseks, et valda juhiksid avatud
ja ausad inimesed!
Hoolin väga Luunja valla tulevikust, mistõttu olin Luunja valla
iseseisvuse toetuseks algatatud toetusaktsiooni ja toetusallkirjade kogumise üks algatajaid. Uskusin siis ja usun
jätkuvalt, et Luunja vald on tugev ja
toimekas vald, kes saab iseseisvalt väga
edukalt hakkama. Pean oluliseks, et
Luunja areng toimuks igas valla piirkonnas ning valla ja vallaelanike jaoks
tähtsate ja oluliste otsuste tegemisel
jõuaksid inimeste tegelikud soovid ja
vajadused otsustajateni. Seisan kindlalt kogukondade kaasamise eest. Olen
ise väga palju panustanud Luunja valla
arengusse läbi MTÜ Lohkva Külaseltsi
tegemiste. Pean oluliseks turvalist elukeskkonda, korras sõidu- ja kergliiklusteid ning võimalust veeta vaba aega
ja tegeleda huvitegevustega oma kodukoha lähedal.
Volikogu esimehena loodan südamest, et meie koostöö igal tasandil tuleb
sõbralik ja hea, veel rohkem üksteise
ärakuulamist, argumentidel põhinevat
ja eesmärkide täpset sõnastamist ning
nendest lähtuvalt parimate alternatiivide
kaalumist.
Valimisliit Luunja ja meie väärtused
Valimisliit Luunja koondab endas
tegusaid inimesi, kes hoolivad oma
kodukohast ja valla arengust tervikuna.

VALLAVOLIKOGU

Nad on asjalikud inimesed meie valla
erinevatest küladest, kes löövad kaasa
seal, kus võimalik ja on eestvedajad ja
sõnakad siis, kui seda on Luunja valla
elanike eest seismisel vaja. Selles liidus
on palju värskeid ideid, visiooni ja
energiat, mis tagavad kindla tunde.
Selleks, et meie valda tuleks noori peresid, peab olema piisavalt lasteaiakohti
ja koolisüsteem peab saama kindla tulevikuvisiooni, et areneda. Panustame sellesse, et Luunja valla külad areneks ja
suhtlemine omavahel oleks tihedam,
ning tekiks tugev kogukond, mis hoiaks
ja ühendaks kõiki Luunja valla külasid.
Valla territooriumile sisenedes peab olema kohe aru saada, et tegemist on eduka
ja ilusa vallaga, kus hoolitakse. Oleme
veendunud, et kogukondliku võimekuse
tagamiseks on parim viis ise kohaliku
tasandi tegevustesse panustamine.

Teha on palju ja koos jõuame rohkem!
Meil on hea meel, et meil on samu väärtusi ja eesmärke tähtsaks pidav partner,
kellega koos Luunja valda arendada
ja elukeskkonda parendada. Koos Isamaa erakonna inimestega panustame sellesse, et kohalike elanike huve
kaitsta ja aidata kaasa igati arengutele,
mis oleksid kaasaegsed ja arvestaksid
tänapäevaste arusaamadega. Peame tähtsaks teemasid, mis loovad siia
valda turvalise ja hea elu, mis toovad
silmailu ja tunnet, et igaüks on tähtis.
Väärtustame Emajõge, kultuuri- ja
ajaloolisi objekte ning töötame välja
turismistrateegia ja kaardistame ning
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viidastame turismiteenuste pakkujad ja
turismiväärtuslikud alad. Soovime, et
toimuks tihe koostöö kohaliku kogukonna, vallavalitsuse ja haridusasutuste
vahel, et laste arendamine oleks igakülgselt toetatud ning arvestaks kõikide huvigruppide ootuste ja vajadustega ning pöörataks rohkem tähelepanu
eakatele ning paraneks nende toetamine
valla poolt. Peame oluliseks sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavuse
parandamist kõigile abivajajatele olenemata elukohast vallas, ennetavate- ja
nõuandeteenuste osakaalu suurendamist. Kõigi suurinvesteeringute ja planeeringute puhul kaalume põhjalikult
ning võtame arvesse arenguperspektiive, et mitte kahjustada kohalike elanike
huve. Kaasame aruteludesse kohalikke
elanikke, maaomanikke, ettevõtjaid ja
avaliku sektori esindajaid ning korraldame vajadusel rahvahääletusi. Viime
võimu esindajad rohkem inimestele
lähemale, tagame rohkem avatust ja
läbipaistvust valla juhtimises.
Luunja valla rahalised vahendid ei luba
ühekorraga teostada kõiki meie unistusi, kuid targalt ja koos tegutsedes on aja
jooksul kõik võimalik!
Hetkel on Luunja vallas ja kogu maailmas keeruline olukord, kuid koos tuleme sellest välja ja leiame kindlasti head
lahendused.

Uued vallavalitsuse liikemd
STEN ŠOIS
Sten on aktiivne
noor ettevõtja, kes
on lapsest saati olnud Luunja valla
tegemistes osaline.
Ta on toimetanud
nii põllumajanduses kui mitmes
muus valdkonnas, lisaks tegelenud vabatahtliku
jõepääste väljaarendamisega.

HEINO SAAR
Heino on põline Luunja
valla elanik, pikka aega
toimetanud Kavastus
ning olnud Luunja vallavolikogu liige ja esimees.
Lisaks on olnud nõu
ja jõuga kaasa löömas
maadlusklubi Jaan tegemistes ning Jaan Jaago
mälestusvõistluste korraldamisel. Viimastel aastatel on ta olnud valla juhtimisest eemal.

Kaire Vahejõe
volikogu esimees
Valmisliit Luunja
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Vallavalitsuses veebruarikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– puurkaevu rajamiseks Mäe tee 6 krundile Kakumetsa külas;
Kraaviääre kinnistule Sääsküla külas; Uustalu kinnistule
Pajukurmu külas.
– üksikelamu püstitamiseks Hobunurme tee 23, 29, 31
Põvvatu külas;
– üksikelamu laiendamiseks Võidu vkt 1 Kabina külas;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Päikese kinnistule Sirgu
külas;
– ridaelamu püstitamiseks Vahtramäe tee 4 Veibri külas.
Kasutusload vormistati
– üksikelamule Hobunurme tee 9 ja 18, 27 Põvvatu külas;
Keldriaugu tee 10, Salu tee 26 ja 8 Lohkva külas; Padila tee
2 ja 4 Rõõmu külas;
– Anne alajaama 15 JA ja 10 KV rekonstrueeritud osale;
– sõnnikuhoidlale Farmeri kinnistul Poksi külas;
– kaksikelamule Jaanilille tee 1b Veibri külas.
Projekteerimistingimused määrati ehitusprojekti koostamiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks Ääre kinnistule
Kakumetsa külas.
Tunnistati edukaks riigihankele „Projekti „Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine“projekteerimis- ja ehitustööd“
OÜ Eltam poolt esitatud pakkumus.

Kohanime määramine:
– Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale määrati kohanimeks Kingu tee.
– Veibri külas Pärnaõie katastriüksuse uueks koha-aadressiks
määrati Jaanilille tee 1b.
– Luunja vallas reformimata maaüksustele määrati koha
aadress.
Nõustuti:
– Viira külas Enu katastriüksuse jagamisega ning määrati
tekkivate reaalosade koha-aadress Enu, Enuniidu, Enumetsa) ja sihtotstarve;
– Veibri külas Veibri tee 3 katastriüksuse jagamisega.
Uute töökohtade loomise toetus 640 eurot määrati FIE
Urmas Pärnalaasile.
Otsustati osutada abivajajale koduteenust.
Sotsiaaltoetusi anti 34 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi
– matusetoetusi
– muid toetusi
– sünnitoetusi
– sõidukompensatsioone
– kutsekooli õpilaste toidutoetusi

10
3
3
16
1
1

Kinnitati Kavastu Algkool-Lasteaia lasteaia osa puhkuseperiood 29.06.2020 – 09.08.2020.

Hooldajatoetuste saajate nimekirjast kustutati 1 ja lisati 2 isikut.

Kehtestati Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneering.

Aime Koor, vallasekretär

Planeeringuteated
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Toominga maaüksusele eesmärgiga
kaaluda planeeringualale võimalusi ühe
täiendava üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist
üksikelamule ja abihoone tele. Planeeringu
ala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digitaalne
geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringuga kavandatakse üldplaneeringu muutmist.
***
Luunja Vallavolikogu on algatanud
detailplaneeringu koostamise Lohkva
külas Timmi tee 14 maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi Timmi tee
14 maaüksusele ehitusõiguse andmist
üksikelamule ja abihoonele. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,3 ha. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digitaalne
geodeetiline alusplaan ning mürahinnang,
täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

***
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Veibri külas Veibri tee 4 maaüksusele ja lähialale
eesmärgiga kaaluda võimalusi Veibri tee 4
maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks
üksikelamule ja abihoonele ning lahendada Veibri tee maa-ala. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,9 ha. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digitaalne
geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.
***
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud
Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu. Planeeringuga
suurendatakse Veibri külas asuvate üksikelamu maa kruntide Jõeharu tee 1 kuni
Jõeharu tee 11 ja Jõeharu põik 1 kuni Jõeharu põik 19 lubatud suurimat ehitisealust
pindala 10–15%-lt 20%-le ning suurendatakse hoonestusalasid. Elamukruntidele on antud ehitusõigus ühe üksikelamu

ja olenevalt krundi suurusest ühe kuni
kahe abihoone rajam iseks. Planeering on
kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist
keskkonnamõju.
***
Luunja vallavalitsus on kehtestanud
Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringualale
moodustatakse kolm ligikaudu 0,9 ha
suurust elamumaa sihtotstarbega krunti ja
üks transpordimaa sihtotstarbega krunt.
Elamukruntidele on ette nähtud üksikelamu ja abihoonete rajamine. Veevarustus
ja reoveekanalisatsioon on lahendatud
lokaalselt puurkaevu ja omapuhastite baasil. Planeering on kooskõlas Luunja valla
üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Otsuste ja korraldustega ning kehtestatud
planeeringutega saab tutvuda Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringu
teadete alt.
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Luunja vald osaleb puuetega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise projektis
Luunja vald osaleb projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” III taotlusvoorus, mille raames
kohandatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondi ja vallaeelarveliste vahendite toel
erivajadustega inimeste eluruumid
nende vajadustele vastavaks. Sellest tulenevalt on Luunja valla erivajadustega
inimestel võimalik taotleda oma eluaseme kohandamiseks toetust.
Eluruumi kohandamise projekti eesmärk on Luunja valla puuetega inimestele eluruumi kohandamisega tagada
paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat
toimetulekut, tagades sellega puuetega
inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.
Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi
sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi
vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja
kööke.

Kohandada saab eluruumi, mis asub
Luunja valla haldusterritooriumil ning
on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja
tegelik elukoht. Isikul on õigus saada
sotsiaalkaitseministri määruse alusel
ühe eluruumi kohandamist ühel korral.
III vooru taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil
16.03.2020 – 16.04.2020 elektroonselt
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee või paberkandjal posti teel aadressil Puiestee 14,
Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa, märgusõnaga “Puudega inimeste
eluaseme kohandamise toetus”. Taotluste
blanketid on leitavad Luunja valla koduleheküljelt.
Luunja vallavalitsus kontrollib laekunud avalduste vastavust projekti
tingimustele ning alates 17.04.2020
teevad vallavalitsuse ametnikud kodukülastuse taotletud kohanduse vajaduse
ja selle teostamise võimalikkuse hinda-

Liikluspiirangu kehtestamine
Luunja valla kohalikel teedel
Arvestades asjaolu, et ilmastikuolude tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja vältimaks Luunja valla avalikult
kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamist raskeveokite poolt on Luunja Vallavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 83 kehtestatud alates 12. märtsist 2020. a Luunja
valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel
kohalikel teedel liikluspiirang (massipiirang) sõidukitele, mille
tegelik mass ületab 8 tonni.
Massipiiranguga teedele on paigaldatud vastavad liiklusmärgid ning kogu teave liikluspiirangute kohta on kättesaadav
Maanteeameti liiklusinfo veebirakenduses Tark Tee (tarktee.
mnt.ee).
Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele.
Liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või
heastab kahju tekitaja.
Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.
Luunja Vallavalitsus

miseks. Pärast seda esitab vallavalitsus
projekti tingimustele vastavad taotlused
koondtaotluse vormis rakendusüksusele. Pärast Riigi Tugiteenuste Keskuse
koondtaotluse rahuldamise otsust
tuleb taotlejal esitada vallavalitsuse
sotsiaalosakonnale kohandustööde
maksumuse tõendamiseks vähemalt
kaks hinnapakkumust. Seejärel langetab vallavalitsus lõpliku otsuse taotluse
rahuldamise ja toetuse määramise või
taotluse rahuldamata jätmise kohta.
Lisainfo eluaseme kohandamise taotlemise kohta: Luunja valla koduleheküljel
https://luunja.ee/sotsiaal-projektid ja
lastekaitsespetsialist Ene Madissalu telefonil 533 25950.

Hea Luunja valla elanik!
Kas oled vahel Luunjas jalutades või Luunjale mõeldes
leidnud end mõttelt – kuidas see kõik siia sai?
Kes on need erilised inimesed, kellele võiksime teha
kummarduse? Keda tänada?

Eakate Klubi Lonni, Luunja valla sotsiaalnõunik ja MTÜ
Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts algatavad iga-aastase tunnustuspreemia, et tänada inimesi, kes on Luunja
valla heaolusse pikaaegse töö või tegevusega panustanud.
Tänupreemia kuulub inimes(te)ele, kes on Luunja valla
meile kõigile paremaks koduks muutnud.
Tunnustuse saaja on rahva valik, kandidaate koos põhjendusega saab esitada valla raamatukogudes kogumiskastidesse või e-posti aadressile kairit.alver@luunja.ee
(märksõna „Tänupreemia“).
Tunnustused antakse üle Luunja valla mõisapäevadel.
Täpsem info: tel 5690 6898
Gärry Käsi
MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts
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II trimester Luunja Keskkoolis
2019/2020. õa II trimester Luunja Keskkoolis oli töine ja tulemuslik.
Vabariiklik omaluule lugemise võistlus
Luuleprõmm: 7.a klassi õpilane Melissa
Lokk saavutas 3. koha (õp R. Belov);
Eesti meistrivõistlused pranglimises: 1.–3. klassi vanusegrupis saavutas
1. koha 3.b klassi õpilane Tony Märtson
(õp Ü. Hint-Märtson);
majandusõpetuse piirkonnavoor:
12. klassi õpilane Egon Puksa saavutas
2. koha, Karolin Gubinski saavutas 5.–6.
koha (õp Ü. Tõnutare);
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor: 9.b klassi õpilane Rando Lukk
saavutas 2. koha (õp L. Rüütli);
ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor:
7.a klassi õpilane Alvar Liigus saavutas
5.–6. koha (õp A. Markus);
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor:
8. klasside arvestuses saavutas 8.a klassi
õpilane Lauri Kask 2. koha (õp Ü. Tõnutare);
Tartu linna ja maakonna kunstiolümpiaadi piirkondlik voor: 7.a klassi
õpilane Deisi Anelle Poska saavutas
1. koha (õp K. Sirendi);
3.–4. klassi õpilaste jutukirjutamise
võistlus: 4. klasside arvestuses jäi meie
kooli 4.b klassi õpilane Ronja Kender
jagama 1.–3. kohta (õp K. Sirendi);
Eesti Võrkpalli Liidu korraldatud
võistlus „Pallilahing“ Tartumaa koolide 1.–3. klassi õpilastele: tüdrukute
võistkond saavutas kaheksa kooli hulgas
2. koha. Võistkonnas mängisid Marietta
Verst, Kerttu Keerdo, Hanna Loore
Laats, Adeele Lokko, Kertu Russing, Alli
Tiit, Mia Marta Võlli. Poiste võistkond
saavutas kolmeteistkümne kooli hulgas
3. koha. Võistkonnas mängisid Romari
Eelmäe, Kennet Jantra, Laurits Lauk,
Mikk Tasane, Oskar Laanes, Sebastian
Saarejõe, Jan-Erik Kala (õp T. Rosi,
E. Raja, M. Pihl).

Hea õppeedukuse ja käitumise eest
avaldati direktori käskkirjaga kiitust
järgmistele õpilastele: Jaslyn Kristelle
Lepik, Justyna Blok, Karola Kask,
Emma Klais, Kristella Arula, Demid
Harutyunyan, Johanna Järv, Ly Rekker,
Robi Saar, Airon Savi, Markko Tellisaar,
Getter-Ly Ustav, Laura Lotte Õunapuu,
Adelina Sokolovskaja, Meribel Hanson,
Liis-Marii Himmaste, Remy Järvet,
Rome Jürmann, Timo Kuusk, Ott Oskar
Padar, Robert Pedoksaar, Kiira Pettai,
Liis Pihlak, Kaarel Rosi, Laur Rosi,
Reio Saarine, Samuel Markus Sepp, Ott
Veenpere, Grete Gogolin, Laura-Liis
Kasak, Lars Kender Mona Prits, Ranno
Põder, Mirtel Voimann, Mia Leandra
Annuk, Triin Loog, Maribel Maalmann,
Kaspar Mutso, Ralf Pettai, Oliver Sulg,
Trevor Volmer, Johanna Ainsalu, Artur
Arjukese, Laura-Liisa Jõesaar, Helena
Eva Lepik, Hugo Madisson, Rebeka
Rääk, Sander Sokk, Tobias Suun, Tristan
Thor Tagamets, Vesse Tamm, Sven Uus,
Marietta Verst, Aaron Ainson, Aron
Kasemets, Hannaliisa Lain, Annabel
Leppik, Emili Lomp, Kendra Oja, Selena
Jasmine Ploomipuu, Sten Marius Salumets, Carl-Marcus Sarv, Raiko Siinmaa,
Lisete Uulimaa, Sven Sebastian Aria,
Nete-Liis Poska, Lenna-Marii Roosaar,
Kertu Roots, Samuel Sirendi, Henry
Soomuste, Reimo Tuul, Cristal Leidik,
Greete Meus, Grete Pillessaar, Uku
Veenpere, Indra Eller, Oskar Laanes,
Hanna Loore Laats, Enelin Lai, Adeele
Lokko, Egle Puksa, Kertu Russing, Laura
Schulz, Kerttu Keerdo, Steven Toon,
Tony Märtson, Mia Marta Võlli, Nelly
Nuuma, Kennet Jantra, Meribel Kask,
Raiko Ranel Kaur, Petra Männaste,
Mikk Tasane, Aron Belov, Stella Jahu,
Reti Soe, Tormi-Kaspar Taal, Rodion
Gussarov, Marinell Karing, Piibe Petra
Lempu, Kerden Tomingas, Mikk Vaher,
Janely Värnomasing, Hanna Alise
Õunapuu, Roosi Laaniste, Iris Sulg,

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Kaisa Elisabeth Vahtra, Siim Heinsaar,
Arabella Miina, Ron Neltsas, Lysandra
Rooma, Mirjam Kaldoja, Ronja Kender,
Stella-Maria Leis, Kenert Piks, Kert
Vändra, Ilja Bezuglov, Lee Karin, Joonas
Mäesepp, Anett Lisell Pendla, Roland
Rask, Sten Taruto, Tuule Tensing, Remy
Märtson, Ketlin Papp, Elina Amelin,
Brendon Davõdov, Renee Kangur,
Hanna-Liisa Kingsepp, Lysandra Paidra,
Anastasia Seliverstova, Marten Vassiljev,
Nele Eelmäe, Kevin Järvet, Hanna
Maarja Salumets, Gregor Volmer, Erik
Merkuljev, Margret Männiste, Oliver
Patrick Ojamaa, Keteriin Keerdo, Jette
Leele Jõe, Sander Kask, Günther Aaron
Saarejõe, Tristan Vandebosch, Lennart
Muuli, Adora Roots, Romel Savi, Kärt
Kiiver, Melissa Lokk, Ketlin Mutso,
Markus-Stefan Anni, Alvar Liigus, Deisi
Anelle Poska, Rebekka Rekker, Kirsi
Laaniste, Katarina Verst, Carola Koiduaru, Laura Kübarsepp, Birgit Laurson,
Mari-Liis Reemets, Marleen Rohelpuu, Kert Gregor Tagamets, Viktoria
Stõgankova, Elise Belov, Lauri Kask,
Romili Eelmäe, Robin Eelmäe, Merilin
Jõesaar, Rasmus Kaldoja, Karolin Kangur, Maksin Koželev, Maribel Punnar,
Sander Treumuth, Paulina Alicja Blok,
Kätlin Maalmann, Elina Papp, Annabel Piiritalu, Marion Poljakov, Lisette
Rohelpuu, Marlen Tohvre-Baranov,
Ellen Uus, Maili Karus, Kätlin Kukk,
Loone-Ly Lempu, Egert Linnas, Rando
Lukk, Reneo-Rene Padar, Karmen Saar,
Karolin Lukka, Andrea Lääts, Evelin
Otsa, Janette Seerman, Victoria Unuks,
Cärolyn Dietrich, Egle Oolberg, Elis
Opamnn, Eleri Juss, Elise-Andrea Sula,
Diana Tõnutare, Gerret Ustav
Ülle Taaber
Luunja Keskkooli õppe- ja arendusjuht

Õpilaste vastuvõtutingimused ja -ajad Luunja Keskkooli 10. klassi 2020/2021. õppeaastaks
1.
2.
3.
4.

10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse ja kirjaliku testi tulemuste alusel. Kirjalik test toimub 14.04.2020.
Teiste koolide põhikoolide lõpetanutele korraldab kooli juhtkond lisaks p 1 toodud tingimusele ka vestluse 19.06.2020.
Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja tahet õppida Luunja Keskkoolis.
Täiendav vastuvõtt toimub 21.08.2020.

Luunja Keskkool registreerib uueks, 2020/2021. õa-ks õpilasi kõikidesse klassidesse kuni 21. augustini
2020. a Luunja ARNO keskkonna kaudu.
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Luunja valla ARNO Luunja kooli kuuendikud metsamatkal
Luunja valla ARNOs on käivitunud nüüd
ka koolimoodul. Alates 1. märtsist 2020
on võimalik lapse koolikoha ja pikapäevarühma kasutamisega seotud avaldusi esitada Luunja ARNO keskkonnas.
Alates 2020. aasta sügisest hakkab
Luunja ARNO kaudu toimuma ka huvitegevuse rühmadesse vastuvõtmine.
ARNO on tarkvara, mille abil haldab
kohalik omavalitsus haridusteenuseid.
ARNO keskkonnale on turvaline ligipääs nii lapsevanematel kui ka haridusasutustel.
2020. aasta märtsis on Luunja
ARNOs järgmised funktsioonid:
– kooli vastuvõtmise avalduste esitamine, sh esimese klassi avalduste esitamine;
– koolist lahkumise taotluste esitamine;
– koolide vahel ümberpaigutamise taotluste vastuvõtmine ja kinnitamine;
– lasteaedadesse ja lastehoidu vastuvõtutaotluste esitamine, koha kasutamise aja muutmine, kohast loobumine ja kohakasutuse kinnitamine,
laste vastuvõtmine ja rühmadesse
paigutamine;
– automaatne andmete saatmine
EHISesse (Eesti Hariduse Infosüsteem);
– automaatne seos rahvastikuregistri
andmetega.

Ettevalmistusklasside
lõpetamised toimuvad 13. ja
15. aprillil 2020 kell 9.10 koos
lastevanematega.
Teid rõõmustab lühike kontsert,
lapsed ja lapsevanemad saavad infot
sügisel alustava 1. klassi õppetöö
korralduse kohta. Samas on võimalus registreerida last 1. klassi. Vajalikud dokumendid selleks on lapse
sünnitunnistuse koopia, sisseastuja
tervisekaart ning koolivalmiduse
kaart nende olemasolul.
Ettevalmistusklassi lõpuüritusele
on oodatud ka need, kes ei ole meie
koolis ettevalmistusklassi töös osalenud, kuid soovivad alustada oma
kooliteed 1. septembril 2020 Luunja
Keskkoolis.

„Kolm klassi, kolm metsamaja, kolm
täiesti erinevat seltskonda! Kolm väga
toredat ja erakordset seltskonda!“ Sellise sissejuhatusega võiks alata järgnev
ülevaade, kui tegemist oleks tõsieluseriaaliga televisioonis. Päriselt aga oli
nii, et Luunja kooli kuuendad klassid
osalesid KLAPP programmis. KLAPP
ehk klassisidususe parendamise programm koosneb kolmest osast: edasiside
lapsevanematele, kolmepäevane metsamatk lastele ja tagasiside vanematele.
Edasisides räägitakse sellest, milline
on üldine laste käitumine ja mida see
näitab meie, lapsevanemate hoiakute
ning rõhuasetuste kohta. Kolmepäevasel
metsamatkal saab klass teha seda, mida
koolis teha ei saa – suhelda. Suhelda
igat moodi: rõõmustades ja tülitsedes,
mängides ja päris asju tehes, rutakalt ja
rahulikult jne. Aga igal juhul nii, et kõigil oleks koos mugav olla. Lapsed majutuvad RMK metsamajja ja matkajuhid
elavad selle lähedal telgis. Matkajuhtide
ülesanne on jälgida, et head arengud
grupis saaksid toimuma ja halvad hakkaksid hääbuma. Grupi sisekliima on
see, mida selle programmiga parendatakse. Peale matka annavad matkajuhid lapsevanematele ülevaate matkal
nähtu kohta nii pildis kui sõnas. See on
võib-olla ainuke kord, kui lapsevanemad
saavad oma lapse igapäeva seltskonna
kohta objektiivset infot läbi täiskasvanu
silmade ja ilma kooli taustata. Sellistel
matkadel rulluvad lahti just kõik need

inimestevahelised suhted, mida on koolis raske näha. Suhted ja suhtlemine on
aga see, mis meid elus hoiab ja edasi viib.
Sellest ka siis selline õppimise vorm.
Järgnevalt pisuke ülevaade kolmest
matkast. Esmalt on tähtis aru saada, et
klasse võrrelda ei saa ja ei tohigi. Nii
palju kui on inimesi, nii palju erinevaid kooslusi ka tekib. Ainus, mis kõigil
klassidel on alati sarnane: neile metsas
ja omakeskis väga meeldib. Meeldib
ise luua ja teha, proovida ja katsetada,
ükskõik, kas tulemuseks on õnnestumine või mitte. Ja kas katsetel üldse ebaõnnestumist ongi? Võib-olla on kõik
ettevõetavad katsed juba õnnestunud
hetkel, kui nad ette võetakse? Just eelkirjeldatud meelsuses lasevad matkajuhid seltskondadel tegutseda. Nii arenevad sündmused, tegevused ja suhted just
sellele grupile (klassile) omase kiirusega
ja kohtades. Ära lahendatakse see, mis
koolis on jäänud lahendamata. Alustatud on, aga lahenduseni ei jõua, sest
vahetund on liiga lühike.
Me kõik korraldame mänge. Mäng
on üks oluline tegevus ja ka oskus inimese arengus. Koolis ei saa kõiki mänge mängida ja lisaks oleme seda just ise
mängimise oskuse poolt vähendanud
tänapäeva lastel nutiseadmetega. Nutiseadmetes on mänge küll, aga mängu
keskkond ja reeglid on juba kellegi teise
looming. Aga kui lapsed on vana talu
hoovis, metsa sees ja oma seltskond on
olemas, siis hakatakse mängima. 

Lõunasöögi ettevalmistuse võidukas tulemus Päikeseloojangu metsamajas. Foto: Palbo
Vernik
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Luunja kooli kuuendikud metsamatkal (Algus lk 9)
Algul mängitakse reeglite järgi kulli
ja trifaad, aga siis hakatakse looma
sobivaid edasiarendusi. Just need edasiarendused on juba laste enda looming.
Looming aga on ainus, mis meid arendab. Nii saidki poisid joosta, näidata oma
osavust ja panna paika oma hierarhia.
Kui poiste hierarhia saab paika, siis
saavad paika ka suhted tüdrukute ja
poiste vahel. Äkitselt muutub tüdrukute
suhtumine „ah, need meie klassi poisid
on ikka...“ selliseks, et mõni neist poistest võib suisa meeldimagi hakata. Sest
poisid saavad teha „oma asja“. See „oma
asi“ ongi jooksmine ja lõkke tegemine
ja isegi igasugu lollused on meile selles
vanuses omased. Kui me saame ära teha
selle, mis meile on eakohane, siis oleme
me meeldivad inimesed. Selle muutuse
poistes märkavad tüdrukud ära ja muudavad kohe ka oma suhtumist. Igal
juhul muutub poiste-tüdrukute omavaheline suhtlemine palju paremaks.
See tähendab, et teineteist märgatakse ja
märkamine tähendab, et hoolitakse. Just
see teineteisest hoolimine on asi, mida
külm, niiske, pime metsamaja paneb
kõiki grupi liikmeid tegema. Kui grupis
teineteist märgatakse ja teineteisest
hoolitakse, siis on selles kõigil hea olla.
Koostöö on üks ainumaid asju, mis
edasi viib. Ka seda on ühiselt süüa tehes,
maja küttes ja koristades lihtne selgeks
saada. Sel hetkel, kui hakkame konkureerima, loome vaid takistusi teineteisele. Aga mugavusteta tingimustes me

Tatrapuder ja lõkkepannkoogid Oore metsamajas. Foto: Viljar Lillmaa

hakkame loomuomaselt koostööle, sest
teisiti ei saa me indiviidina hakkama. Nii
ongi kogu matkal käinud grupis koostöövaimsus ja -meel. Jällegi asi, mida
õpetajad kiidavad.
Üks äraütlemata oluline osa suureks
kasvamisel on vastutuse võtmine, aga
siis kohe ka selle kandmine. Vastutuse
võtmine just enda tegevuse eest ja enda
tegevuse eest grupis. Selles osas tuleb
tunnustada vanemaid! Üldiselt oli näha,
et lastele on koduses elus antud võimalus otsustada ja nii on nad harjunud
ka vastutama oma otsuste eest. Pisut
harjumist see nõudis, kellel rohkem,
kellel vähem, aga kohe, kui sai selgeks,
et matkajuhid ei otsusta laste tegemisi
(nt magamaminemise aega vms), siis

Lõkkejutud Rebasemäe allikal. Foto: Palbo Vernik

otsustati ise.
Need olid põhiasjad, mida lapsed
vaimutasandil õppisid. Lisaks sellele
kogeti veel igasugu muid asju, nagu
pimedas metsamajas vaimude välja
kutsumine ja suitsusaunas käimine,
selgel ööl laudteel selili olles taevaavaruse tajumine ja veebruarikuine talisuplus ja lõkkel söögi tegemine jne. Igal
juhul oli tunda, et kui lapsed vanematele
üle sai antud, olid nad täitnud end väga
paljude eri tasandi kogemustega.
Olen siiras lootuses, et mõju, mida
selline matk inimese arengusse annab,
on väga vajalik just enese paremaks
tajumiseks. Mida paremini me ennast
tajume, seda kindlam saame endas olla
ja mida kindlam me endas oleme, seda
rõõmsam me oleme. Selles, viiendakuuenda klassi vanuses on meis kõigis
suur ebakindlus. Seega kallid lapsevanemad: pakkugem oma lastele ennekõike
kindlust ehk ruumi, sellist ruumi, mille
sees saaks tekkida lapsel enesekindlus!
Enesekindlad inimesed meeldivad meile
kõigile ja mis võiks olla veel kenam, kui
oma enesekindel ja rõõmus laps?!
Ja veel – see retk andis matkajuhtidele selge teadmise, et seiklusringi jaoks
Luunjas on koht olemas. Sellekohased
teated viiendatele kuni kaheksandatele
klassidele on kohe tulemas ja seiklused
alaku!
Luunja kooli kuuendikele palju lahedaid tegemisi soovides
Palbo Vernik
MTÜ KoosOn / KLAPP matkajuht
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Otsides silmaringi
„...ja kust ma selle silmaringi veel võtma peaksin?!“ küsis
aastaid tagasi minult üks mu pahur abituuriumiõpilane. Tõepoolest – mis asi see imetabane silmaring on, millest kõik
räägivad, millest puudust tuntakse? Kas silmaringi saab
kusagilt n-ö võtta? Kas silmaringi saab (õpilasele) tekitada?
Saab. Vähemalt püüda. See peakski olema üks osa õpetajatööst. Anda õpilasele võimalusi ja valikuid. Julgustada neid
kogema, salvestama, analüüsima ja siduma olemasolevate isiklike väärtushinnangute ja teadmistega seda, mida nägid ning
kuulsid. See ongi see tabamatu silmaring.
Viimase kolme aasta jooksul on Luunja Keskkoolis juba
omamoodi traditsiooniks kujunenud, et teeme vähemalt
kaks korda õppeaasta jooksul kultuurilise väljasõidu. Oleme
käinud nii Tallinnas, Tartus, Viljandis kui ka Rakveres. Lisaks
teatriskäigule oleme tuuritanud Tallinna vanalinnas ja otsinud Rakvere vaatamisväärsusi, külastanud erinevate muuseumide õpitubasid ning teematunde. Loeme raamatuid, millest
etendus tehtud, uurime aega ja autoreid. Süveneme inimsuhetesse, väitleme ja vaidleme...
5. märtsil käisime Luunja kooli 6.–9. klasside õpilastega
taas Tallinnas. Sedakorda oli plaanis noorteetendus „Kaotamindära“ ja Eesti Rahvusraamatukogu õpitoad – aardejaht
noorematele ja vanade ning haruldaste raamatute töötuba
vanematele.
Noorteetendus „Kaotamindära“ käsitles aktuaalseid teemasid tänase teismelise maailmas – identiteedipettus, vaimne
ja füüsiline vägivald, enesevigastus, internetiohud.

Etendus ei jätnud külmaks kedagi meist, ei õpilasi ega õpetajaid. Vahetud etendusejärgsed emotsioonid – abitus, viha,
segadus, kaastunne, äratundmine – andsid kinnitust, et kuigi
võõristav, on vajalik rääkida lahti ka ebamugavad teemad.
Rahvusraamatukogu 90minutilise töötoa jooksul saime
ülevaate raamatukogu tegevusaladest ja ruumidest. Muusika-,
filmi- ja humanitaarsaalile lisaks on seal töökohad ka näiteks
riigikogu liikmetele. Rahvusraamatukogu riiklikku olulisust
rõhutati ka asjaoluga, et maja on kaamerate abil ülimalt turvatud ja pronksiöö rahutuste ajal oli politseil tugevdatud valmisolek Rahvusraamatukogu kaitsmiseks.
Miks kaitsta raamatut ja raamatukogu? Ja kelle eest?
Sõdade ja võõrvõimu eest – esmalt kiputakse hävitama ju
allutatud riigi kultuuri talletavat kirjasõna.
Raamatut hoitakse/kaitstakse Rahvusraamatukogus ka
temperatuuri ja valguse kõikumiste, putukate, näriliste ning
hoolimatute inimeste eest.
Erilise hoole all on arhiiviosakonna raamatud, seal on
30 000 eksemplari ja suur osa teavikuid on sellised, mida
lubatakse vaid vaadata, mitte katsuda. Eriliseks ja haruldaseks
teeb raamatu tema vanus, säilinud eksemplaride arv, endine
omanik ja märkmed, mida aja jooksul raamatusse on kirjutatud. Uskumatu, kuid raamat on olnud luksuskaup, mida
võisid lubada endale vaid rikkamad inimesed. Kui nüüdisajal
võtame mõõtu majade ja autodega, siis 16. sajandil võisteldi
selles, kes suudab uhkemalt oma raamatuid köita lasta.
Eesti ja maailma ajalugu, kunst, kirjandus ning religioon –
kõik on osaks raamatu loos...
Oli kogemusterohke päev nii uute teadmiste kui ka emotsioonide mõttes.
„Kaotamindära“ kuulub VAT teatri repertuaari. Teater on läbi
aastate teinud tõhusat koostööd Eesti koolidega. Ka praeguse
etendusega on seotud foorumteatri töötuba „Noor virtuaalmaailmas“. Töötoa eesmärk on kasvatada noorte internetialast
teadlikkust ning eneseanalüüsi võimet.
Noored analüüsivad interaktiivsete ja kaasavate foorumteatri meetodite abil oma käitumise erinevust internetis ja
nn pärismaailmas; arvutisõltuvust, virtuaalmaailma mõjusid.
Lisaks püütakse leida vastus nii mõnelegi intrigeerivale küsimusele, näiteks kas virtuaalmaailmas juhin mina või juhitakse
mind.

Tänusõnad vanematele, kes on pidanud oluliseks oma
laste hariduslikke väljasõite toetada ja kolleegidele, kes
on olnud paindlikud, mõistvad ja koostöövalmid.
Täname ka Luunja Keskkooli, kes võimaldab õpilastel
neile oluliste teemadega foorumteatri töötoas Luunja
keskkooli auditooriumis juba sel kevadel tegeleda.
Eesti Rahvusraamatukogu haruldaste raamatute õpituba – suur
altaripiibel kõrvuti väikese elseviiriga. Foto: Riina Belov

Riina Belov
Luunja Keskkooli eesti keele õpetaja
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Luunja Keskkoolis on pranglimine au sees
28. oktoobrist 2019 kuni 31. jaanuarini 2020 toimusid
veebivõistlusena pranglimise kolm kolmevõistluse etappi,
mille alusel valiti välja piirkonna (Tartu- ja Viljandimaa)
võistlustele pääsejad. Luunja Keskkoolist osalesid piirkondlikul võistlusel Tony Märtson (3.b klass), Daniil
Zuzlov (4.a klass), Remy Märtson (5.a klass), Arko
Kasemets (8.b klass).
Piirkondlikul võistlusel võisteldi viievõistluses. Kõik
meie kooli võistlejad olid tublid: Tony Märtson saavutas 1. koha (1.–3. klasside arvestuses), Remy Märtson
saavutas 3. koha ja Daniil Zuzlov 13. koha (4.–6. klasside arvestuses) ning Arko Kasemets 9. koha (7.–12. klassi
noormeeste arvestuses).
Vabariiklikku ﬁnaali pääses Luunja Keskkooli esindama Tony Märtson, kes saavutas sirgujate vanuseklassis
(1.–3. klass) suure edumaaga 1. koha. Võidutulemus tegi
Tonyst kolmekordse Eesti meistri pranglimises 1.–3. klasside arvestuses.
2. mail esindab Tony Märtson Eestit rahvusvahelistel
võistlustel Ventspilsis. Üle-eelmisel aastal saavutas Tony
rahvusvahelistel võistlustel 1. klasside arvestuses 2. koha,
eelmisel kevadel pärjati teda maailmameistritiitliga.
Hoiame Tonyle ka sel aastal pöialt!
Ülle Hint-Märtson
Luunja Keskkooli klassiõpetaja

Tony Märtson on kolmekordne Eesti meister pranglimises
Foto: Ülle Hint-Märtson

Luunja õpilased programmeerimise töötoas TalTechis
3. märtsil külastas 19 põhikooli vanema
astme õpilast Tallinna Tehnikaülikooli
innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust –
TalTechi Mektoryt. Keskuses korraldas TalTech õpilastele töötoad, milles
Raspberry Pi protsessori ja erinevate
sensorite abil valmistati väike ilmajaam
ning programmeeriti see valgustablool
tulemusi näitama. Kõik said ülesandega
hakkama ja ühtlasi kaasa arusaamise, et
programmeerimine pole midagi müstilist. Eriti osav oli sellel alal 8b klassi
õpilane Marten Punnar. Lisaks tutvustati hoones asuvaid TalTechi laboreid
ja samas kodu leidnud väikeettevõtteid.
Kuna sõitu rahastas Ühendriikide Tallinna saatkond, siis kuulati ka TalTechi
ameeriklasest magistrandi ingliskeelset
ülevaadet õppimisvõimalustest Ameerikas ja sealsest koolisüsteemist. Tallinna
reis võeti ette koos Nõo Põhikooli õpilastega.
Toomas Liivamägi
Luunja Keskkooli direktor

Luunja Keskkooli õpilased automaatset ilmajaama programmeerimas
Foto: Toomas Liivamägi
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Presidendi vastuvõtt Lohkva lasteaias
18. veebruaril korraldasid Lohkva lasteaia kaks koolieelikute rühma lasteaia saalis Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud kontserdi, mis
koosnes presidendi kätlemise osast
ning lühikesest kontserdist. „Presidendi
vastuvõtul“ kehastasid kahe vanema
rühma lapsed ja maja töötajad tähtsaid
ning tuntud külalisi nii Eestist kui ka
Erasmus projektis osalevatest riikidest.
Peole olid kutsutud Hispaania kuningas, Leedu, Türgi, Bulgaaria, Itaalia,
Põhja-Makedoonia Vabariigi ja Kreeka
presidendid, kes soovisid Eestile oma
riigikeeles „Palju õnne“. Peole olid kutsutud veel Luunja valda esindama oma
nime ja näoga Luunja vallavanem Aare
Anderson ning Luunja valla haridusnõunik Kadri Sõrmus. Peale kontserdiosa oli kõigil pidulistel võimalus tantsida, lasta end pildistada fotonurgas ning
osa saada suupistetega banketist.
Naksitrallid ja Nöbininad

Presidendi vastuvõtt. Foto: Kristiina Pedaksaar

Kavastu noortekeskus virgub talveunest
17.02.2020 toimus Kavastu noortekeskuses avatud uste päev. Kohale tuli
21 erinevas vanuses noort. Ja tegevust
jagus kõigile – nii 7-aastastele kui ka
19-aastastele. Võib vist küll öelda, et nii
palju tegusat ja tarmukat noort rahvast
ei ole noortekas ammu korraga kohal
olnud. Mõtlesime ja arutasime ühiselt,
mis võiks meil siin Kavastus olla ja mida
võiks koos teha. Noored kirjutasid oma
ideed ja soovid paberile. Leppisime
kokku, et kevadel korrastame ühiselt
talgute põhimõttel pargis olevad palliplatsid. Otsustasime ka, et kui noortel
tekib huvi midagi korraldada, siis tuleb
ainult mõte õhku visata ja läbi rääkida –
olgu siis tegu disko, kendama turniiri või
millegi muuga.
Ühiselt saame kõik plaanid ellu
viidud. Suur tänu kõigile, kes aitasid
kaasa lüüa, nii plakatite tegemisel kui
ka korralduse poole pealt! Täname ka
Väino Kägo, kes lubab alati heameelega
kasutada poe seina, kus on kogu info
alati nähtaval. Uute ideedeni ja kohtumisteni Kavastu noortekas! Näeme
nagu ikka esmaspäeval, teisipäeval ja
neljapäeval kell 16–20.
Kristi Uulimaa

Kui hetkel pinksi mängida ei saa, siis võib oodata ka ronides. Foto: Renate Sagaja
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Plirts-plärts, käes on märts!
Käesoleva aasta talv on olnud kõike
muud kui tavapärane talv. Kuid see ei
takista laste talverõõme ja tegutsemislusti. Veebruar oli Kavastu AlgkoolLasteaias tegemiste ja ürituste poolest
väga tihe ja mitmekesine ning ka märtsi
algus on olnud väga üritusterohke. Kuid
kohe kõigest lähemalt.
Kuu algas pikisilmi oodatud tuletõrjeõppusega. Kooliõpilastel tuli õppuse käigus evakueeruda teiselt korruselt
keerdtreppi kasutades. Lasteaialapsed
väljusid lasteaia uksest. Järjekordselt oli
õppuse tulekahju alguse saanud köögi
laoruumist. Pärast õues kogunemist
ja kõikide üle loendamist sai rõõmsalt
nenditud, et kõik jõudsid ilusti õue.
Kuid ega sellega veel päev ei lõppenud.

Õppuse läbiviija võimaldas lastel näha,
milline näeb välja tossu täis ruum. Laste
jaoks oli väga huvitav jalutada nii-öelda
tossu täis toas, milles nähtavus oli põhimõtteliselt null. Lisaks said lapsed ja ka
töötajad proovida tulekustutitega tuld
kustutada. Kõik olid väga elevil. Lisaks
proovisid lapsed 112 päeval moodustada
numbrit 112.
Veebruaris toimus meeleolukas
õppekäik Tartu mänguasjamuuseumi.
Tutvuti nii muuseumi eksponaatidega
kui võeti osa õppeprogrammidest.
Laste aialapsed osalesid õppeprogrammis “Orienteerumismäng”, kooliõpilased aga õppeprogrammis “Nutikad
mänguasjad”. Pärast õppeprogramme
oli lastel võimalik veeta mõnusalt aega

Tuletõrjeõppusel tule kustutamine

Mänguasjamuuseumi õppeprogramm „Nutikad mänguasjad“

mänguasjamuuseumi mängutoas. Prooviti selga erinevaid kostüüme, mängiti
karkude, piraadilaeva, juuksuri töövahendite ja paljude muude asjadega.
Lastele meeldis muuseumis väga ja nad
oleksid tahtnud veelgi kauem seal aega
veeta ja mängida.
Räpina Aianduskooli sõprusterad
jõudsid ka Kavastu Algkool-Lasteaia
lasteni. Üheskoos pandi herneterad
mulda. Aeg on möödunud täis ootusärevust ja kastmist. Herned on oma
ninad mullast välja pistnud. Hoolitseme
nende eest hoolega ja jääme ootama
suurt saaki!
Ega ükski veebruar saa mööduda
ilma sõbrapäevata. Sõbrapäeval pandi
kokku südame puslet, lahendati mõistatusi ja pandi proovile oma osavus nii
topsidelt paberi alt tõmbamisega kui
kõrrega tikkude puhumises. Kuid rõõmsal päeval sai räägitud ka lastele väga
olulisest teemast. Nimelt kiusamisest ja
selle mõjust teistele. Iga laps sai endale
ühe väikese paberist südame. Lapsel
tuli alguses öelda südamele halbu sõnu
ja südant kortsutada. Mõne aja pärast
tuli aga lapsel südame käest vabandust
paluda ja öelda südamele häid sõnu
ning südant siluda ja paitada. Südamed
olid nüüd jälle sirgemad, kuid siiski oli
näha neid murdejooni, mis olid tekkinud südamele halva ütlemisest. Siit ka
loo moraal: halvad sõnad jätavad meisse
kõigisse mõrad, mida ükski hea sõna ei
suuda parandada. Mõtle hoolikalt, mida
ütled!
Koolivaheaja eelsel nädalal pandi
proovile meie poisid. Toimus poiste
nädal. Poisid pidid näitama oma osavust
nii spordis, teadmistes kui ka mudelauto
rallis. Külas käis ehitusmees, kes teeb
Soomes väga huvitavat tööd. Ta tutvustas poistele oma elukutset ja töövahendeid. Moodulkonteineritest ehitatakse
ajutisi koole, lasteaedasid, kontoriruume ja palju muud. Alustuseks vaatasidki
lapsed tutvustava video, imestus oli suur
ja põnevust oli palju. Lapsed tutvusid
erinevate tööriistade ja turvavarustusega. Poisid said proovida kiivrit ja
turvaprille. Muidugi sai ka ise proovida
akutrelliga kruve puu sisse lasta ja naelu
toksida. Poisid said poistenädalal proovile panna ka oma kokkamise oskused,
valmistades maitsva pitsa ja magustoidu.
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Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine oli sel aastal eriti põnev ja pikalt
oodatud. Lapsed ootasid väga Sipsiku
multifilmi vaatamist ja rongkäigus osalemist. Pärast rongkäiku toimus ühine
pidulik lõuna, kus maitsva prae kõrvale
said lapsed maitsta Sipsiku jäätist.
Vastlapäeval küll lund ei olnud, kuid
see ei tähenda, et vastlapäev tähistamata jääb. Meisterdasime lastega nööbist vastlavurri, mängisime põnevaid
vastlamänge. Vastlapäeval aeti kõik halb
ja kuri metsa. Kada keerasime vanadest
linaribadest, et kõik halb ikka ära saata.
Lapsed panid kõik oma jonnid ja pahad
sõnad “kada” sisse ja lükkasid keppidega
uksest välja. Seasaba ajamismängus
püüdsid lapsed kinnisilmi seale saba
õigesse kohta tagasi panna. Mõõtu võeti
hernekoti viskamisel.
Ka vastlaliug sai tehtud – kelkudeks
olid tekid. Loomulikult ei puudunud
meie lõunalaualt vastlasupp-hernesupp
ja maitsev vastlakukkel. Päev pärast
vastlapäeva tuli maha ka lumi.
Märts algas tüdrukute nädala ja talispordipäevaga. Lume olemasolu tuli
kohe ära kasutada ning maha sai peetud
üks kelguralline talispordipäev. Toimusid erinevad teatejooksud kelkudega
ning lumekuulide täpsusvise kelgule.
Lapsed olid väga tublid ja sportlikud.
Pärast spordipäeva käisid lapsed Meierei
mäel kelgutamas. Lund oli küll mäel
vähe, kuid lastel jagus sellest hoolimata
palju kelgurõõmu.
Tüdrukute nädalal pöörasid tüdrukud eriti palju tähelepanu oma välimusele. Igaühel oli peas uhke soeng
ja seljas ilus kleit. Kuid ega tüdrukute
juures ole oluline ainult nende välimus.
Proovile sai pandud ka tüdrukute pusle
ja hakklihamasina kokkupanemise
kiirus, sportlik osavus ning nupukus.
Tüdrukud said kätt proovida nii lauakatmises kui ka võileivatordi ja magustoidu valmistamises.
Et tüdrukute nädal veelgi pidulikum
oleks, sai külastatud teatrietendust
“Hunt Kriimsilma talvetembud”. Lapsed jälgisid põnevusega ja keskendunult
etendust. Hunt Kriimsilm tegi oma
tempe ning tema sõbrad otsisid tempudele lahendusi. Kui lastelt sai küsitud, kes
näitlejatest neile kõige rohkem meeldis,
siis nimetati peatselt kõik tegelased ära.
Eriti meeldis lastele pisike oravapreili.
Kavastu Algkool-Lastead

HARIDUSELU

Poiste nädala põnevad tegemised

Eesti Vabariik 102 rongkäik ja Sipsik

Tüdrukute nädal. Õpime lauda katma. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed
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Per aspera ad astra – läbi raamatukogu tähtede poole
Kuigi lugejatele on uutes ruumides Luunja raamatukogu
avatud juba veebruarist, avasime selle 4. märtsil ka uhkelt ja
pidulikult.

Täname külalisi kaunite kinkide (neid saab uurida raamatukogus väikesel väljapanekul) ja julgustavate sõnade eest. Uute
kohtumisteni raamatukogus!

Kohale oli tulnud noori ja vanu, lasteaialapsi ja valla eakaid.
Esindatud olid nii valla ja lähivaldade koolid, lasteaiad kui ka
raamatukogud.
Positiivset õhustikku aitasid luua erinevad esinejad –
Luunja Keskkooli õpilane Sander Kask akordionil, Luunja
kooli näiteringi liikmed Brendon Davõdov, Elise Belov,
Melissa Lokk ja Lauri Kask luulet lugedes. Publiku vaieldamatud lemmikud olid midrimõmmid ja midrilinnud Luunja
lasteaiast Midrimaa.
Luunja raamatukogu uues galeriis avas kunstnik Kairi
Sirendi ka Luunja Keskkooli 8. klassi õpilase Lauri Kase
koomiksinäituse. Näitus jääb vaatajatele avatuks vähemalt
maikuuni. Galerii nimi Jutt, mida sobib vastavalt vajadusele
kasutada nii palataliseeritud kui palataliseerimata kujul, on
samuti Kairi Sirendi idee.
Sümboolne tähtedega lint läbi lõigatud, olid külalised palutud uhkesse suupistelauda, mille eest oleme tänulikud Luunja
Maanaiste Seltsile.
Südapäeval lugesid Luunja kooli gümnasistid koos kirjanike Jürgen Rooste ja Indrek Hirvega Henrik Visnapuu luulet.
Oli ilus pidu, mis tõi kogukonna kokku. Oli imetlemist ja
imestamist. Taaskohtumisi ja kokkuleppeid. Õhus oli aimdus –
siin luuakse midagi suurt ja uut. Just praegu. Koostööna. Ja see
on alles algus.

Riina Belov, Luunja raamatukogu

Luunja Lasteaia Midrilinnud esinemas

Aulike Lõõndre ja Riina Belov lõikavad lindi läbi – raamatukogu on ametlikult avatud! Fotod: Gärry Käsi
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Visnapuu aasta toob Luunjasse kirjandust ja elamusi
2020 on Luunja vallas kuulutatud
Henrik Visnapuu aastaks, mille raames on toimunud juba mitmeid
värvikaid kultuurisündmusi. Kultuurkapitali toel on Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskus algatanud kaks ürituste
sarja: kirjandusõhtud koondnimega
„Kaks algust“ ning maratonlugemised. 3. märtsil toimus Kapteni Keldris
teine kirjandusõhtu nimega „Kirjanik – poliitiline loom“, kus Visnapuu
aasta projektijuht Jürgen Rooste vestles (:)kivisildniku ja Juku-Kalle
Raidiga.
Päev hiljem, Luunja raamatukogu
avamispeol toimus Luunja valla ajaloos esimene maratonlugemine.
Luunja Keskkooli 10. klassi noored,
mitmed valla kultuuriinimesed ning
poeedid Jürgen Rooste ja Indrek
Hirv kandsid täies mahus ette Henrik Visnapuu luulekogu „Talihari“,
mille ilmu misest täitub tänavu
100 aastat.

Kirjanik – poliitiline loom. Foto: Toomas Liivamägi

Kirjandusõhtute sarjas on lähiajal tulemas kohtumine Doris Karevaga (2. aprillil) ning Sirje Kiiniga (12. mail).
Järgmine maratonlugemine toimub
23. aprillil, kui tähistatakse raamatu ja
roosi päeva.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Luuletust loeb Toomas Liivamägi, ootel on poeedid Jürgen Rooste ja Indrek Hirv
Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

K. E. Söödile pühendatud 31. kirjanduspäev Luunjas
Karl Eduard Sööt (1862–1950) on paljude tuntud lasteluuletuste autor, kes on sündinud Luunja vallas Lohkva külas.
Austusavalduseks oma kodukandi suurmehele on alates
1988. aastast koostöös kohaliku omavalitsuse (algusaastatel
sovhoosi), haridusasutuste ja raamatukogudega välja antud
K. E. Söödi nimelist lasteluulepreemiat, eelmisel aastal
esmakordselt ka lugejapreemiat.
Seekordne, järjekorras juba 31. kirjanduspäev, kus tunnustatakse 2019. aastal ilmunud algupäraste lasteluuleraamatute hulgast žürii ja noorte lugejate poolt väljavalitud
autorit ja kunstnikku, toimub 15. mail Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses.

Laureaadid valitakse järgmiste lasteluuleraamatute hulgast.
Ait, Elﬁ. „Suveseiklustele vastu“
Kirsi, Helle. „Kool ei murra konti“
Känd, Jaak. „Elevandid pasundavad unenägudes“
Peterson, Margit. „Lätsule“
Saar, Olivia. „Tähed on taevatuled“
Steinberg, Tiina-Maria. „Naerusuu“
Tinnuri, Urve.“Hamster Jõmmu nutikas“
Trull, Ilmar. „Pori kärbes ja Tori hobu“
Vaarmets, Tarmo. „Võileib võimleb“
Olete oodatud osa saama!
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Eesti idee
(Kõne Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul kontsertaktusel Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, 23. veebruaril 2020)
See kõne peetakse kutsujate tahtel
Luunja keskuses, millest ainult väheke
eemal oli kunagi suur Metsamuna talu,
kust on pärit minu isapoolne vanaisa
Eduard Jemm. Tema muutis Eesti riigi
survel oma ja oma pereliikmete nime
Jõerüüdiks. Ma võin seda mõista, aga
ma ei pea seda täielikult heaks kiitma.
Mõtlen vahel, et pannud siis trotsist
nimede massilise eestistamise ehk iseenese käega oma ajaloolise mälu hävitamise vastu tolle laitmatult eestiliku
nime, mis mõnedes vanades ürikutes
Jemmi kõrval ette tuleb, lihtsalt Jõmm.
Aga vanaisa, sel ajal mitte enam poisike
Metsamunalt, vaid juba kõrge riigiametnik, Eesti raudtee finantsdirektor,
oli juba liiga härrasmees, et jõmmiks
transformeeruda. Hilja! Nii võeti omaaegsest lindude nimestikust see rüüdanimi. Praeguses linnunimestikus on sel
kohal väiketüll.
Mitte ainult sellest ei tahtnud ma
muidugi rääkida, ent siiski! Teie olete
ju kutsunud mind pidama aastapäevakõnet, mis mahuks üldpealkirja „Eesti
idee” alla. Aga kas pole tegelikult hoopis
nii, et mistahes lugu ma Eestist, kunagisest või praegusest, ei pajataks, on
see igal juhul Eesti ideega seotud! Kui
jutt on Eestis elanud või elavatest inimestest, ennekõike eestlastest, aga ka
teistest, kes siia oma juured on ajanud,
on paratamatult jutt ka Eesti ideest, sest
igal siinsel inimesel on oma Eesti idee,
mida igaüks eraldi oma eluga teostab.
Iga siin oma elu elanud ja elav inimene
on nagu Eesti idee personifikatsioon.
Vahe on ainult selles, et mõnedel on see
kehastumine, oma imelise rolli ja sellega
kaasneva vastutuse tajumine teadlikum,
teistel ebateadlikum, ja mõnedel on see
personifitseerumine tagasihoidlikult
isiklikum, endassetõmbunum, mõnedel
seevastu üldisem ja teisi kaasa haaravam.
Usun, et kui siitsamast, Metsamunalt, saadeti mõne kauge, suure sõja
eelse suve lõpul rongiga Tallinnasse
oma ploomipuu otsast korjatud lillasid
ja tumesiniseid ploome, terve kohvritäis
korraga, et siis mu isa, toona gümnaasiumiõpilane Jakob Westholmi koolis,
saaks end kosutada oma taluaia puuviljadega, ja et tal meenuksid sedakaudu

siinne, Luunja kandi õhk
ja päike, siinsed metsatukad, väljad, aiad, talud,
ennekõike oma Metsamuna (mille peamaja
mina olen näinud ainult
kahel tuhmunud mustvalgel fotol), siis see oli
kindlasti nii vanaisa kui
teiste siia jäänud sugulaste Eesti-idee osa. Isale
aga, pisut pedantse loomuga joonestusõpetajale, kui ta minule minu
lapsepõlvekodus Tallinna äärelinnas sellest
jutustas, meenus ikka,
et mingi osa ploome polnud kannatanud toonast
aeglast raudteesõitu pealinnani välja ja kohvri
sisu oli selle avamisel
olnud troostitu.
Meie, täna siin Eestis
elus olevad inimesed, kes
me mõtleme meie seast
lahkunud inimestest
ikka ainult head, nagu Aastapäeva kõne pidas luuletaja, kirjanik ja diplomaat
põline komme on, võik- Jaak Jõerüüt. Foto: Tiit Hellenurm
sime nendest inimeste
häid soove kandnud eesti ploomidestki eriti tervitatav, kui eestlased tunnistaksid
mõtelda leebemalt – ehk oli vaid suhte- seda ise endale kindla meelselt ja
liselt, mitte totaalselt troostitu see kom- pidevalt. Teaksid ja tunnistaksid, et me
kõik kanname oma õlgadel seda maad.
potilaadne kohvrisisu.
Omaaegne Eesti oli ja on nende ini- Siis võib meie ellu, meie päevade tegemeste mälestustes (ja eriti mõtetes), kes mistesse ja meie mõtetesse tulla uusi
pidid pika Vene okupatsiooni aja üle ela- dimensioone, midagi nii uut, mida
ma, pigem paradiis kui midagi muud, ja varem aimatudki pole. Midagi, mis on
selles paradiisis olid kõik veadki suhte- ühteaegu nii rängalt raske koorem kui ka
lised, kõik vääritu oli suhteline, kõik halb hindamatu kingitus. Midagi, mis vaevab
oli suhteline.
ja raputab, aga ka julgustab ja õnnistab,
Niisiis, Eesti idee kehastused on tema otsekui iseenesest. Sellele tasub meil
inimesed. Ka need, kes meile mingil, kõikidel mõtelda. Nii pidupäeval kui
tagantjärele vaadates enamasti tühi- argipäeval.
sel põhjusel, parajasti ei meeldi. Suur,
Aga mitte ainult sellest ei tahtnud ma
summaarne Eesti idee elab kõikides täna siin rääkida.
On mõndagi häirivat me elus ja ajas,
eestlastes ja nende tegudes, ning elab ka
mitte-eestlastes, kui nad pole läbirända- millest tuleb kõnelda otse. Väga otse,
jad, vaid on ennast määramatult kauaks enam kui otse.
sidunud selle maa, selle kultuuri ja selle
Sel puhul üks lugu raamatust „Roomkeelega. Inimesed oma eludega on oma laste teod” (Loomingu Raamatukogu
sünnimaa, oma arenemise maa, oma 2019, nr 38–40; ladina keelest tõlkinud
eneseteostuse maa idee personifikat- Martin Uudevald). See on hiliskesksioonid, tahes või tahtmatult. Aga oleks aegne jutukogumik.
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„Räägitakse, et oli üks kuningas, kelle
kuningriigis toimus nõnda ootamatu
muutus, et heast sai halb, tõest vale,
tugevusest nõrkus ning õiglusest ebaõiglus. Muutusest hämmastudes uuris
kuningas nelja kõige targema filosoofi
käest selle põhjust.
Kui filosoofid olid omavahel rahulikult aru pidanud, kõndisid nad nelja
linnavärava juurde ning igaüks neist
kirjutas ühele väravatest kolm põhjust.
Esimene kirjutas nii: Võim on õiglus,
seepärast on maa seaduseta. Päev on öö,
seepärast ei ole maal ühtki teed. Põgenemine on võitlus, seepärast puudub
riigis au.
Teine aga kirjutas: Üks on kaks, seepärast ei ole kuningriigis tõde. Sõber on
vaenlane, seepärast puudub kuningriigis
usaldus. Halb on hea, seepärast ei ole
maal vagadust.
Kolmas kirjutas: Aru on otsas, seepärast on kuningriik kuulsusetu. Varas
on seatud varahoidjaks, seepärast ei
ole kuningriigis raha. Sääsk tahab olla
kotkas, seepärast ei suudeta isamaal asju
eristada.
Neljas aga: Tahtmine on nõunikuks,
seepärast on riik väärasti koheldud. Raha
langetab kohtuotsuseid, seepärast valitsetakse riiki halvasti. Jumal on surnud, seepärast on kogu kuningriik täis patuseid.”
Ei pea pikalt järele mõtlema, et taibata –
see vana lugu pole ainult kuningriigilugu, see võib käia ka nii maailma kui
perekonna, nii suure kui väikse riigi, nii
pealinna kui valla kohta, pealegi igal ajal.
Võime manada silmade ette millise
illusiooni tahes ja võime hakata sõnastama oma aru ja soovide järgi, milline täpsemalt peaks olema see maine
paradiis, kus tahaksime elada ja olla.
Teades aga sisimas hästi, et maist paradiisi ei tule, sest ikka on kusagil, niiöelda süsteemides, sees inimlik viga või
vigur, ikka teevad inimesed väikseid ja
suuremaid patte. Ikka tundub endale,
et oled ise parimast parim, tublimast
tublim, maailma naba, taeva tala ja kui
mitte kogu inimkonna, siis vähemalt
perekonna, sõpruskonna ja kogukonna
tegelik tugi. Aga vaat teised ei arva
miskipärast nii ja jätavad tegemata just
selle pisiasja, mis aastate tagant tundub
sulle endalegi tühisemast tühisem, ent
praegu, just praegu tundub see sulle
maailma suurim ebaõiglus ja vale. Teiste
tehtud!
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Aga ehk on paradiisist unistamise
asemel arukam käituda hoopis vastupidi – uurida, kuidas on kirjeldatud kui
mitte just põrgut, siis põrgu maapealset
vastet nagu äsja loetud vanas mõistujutus ja vaadata, kas oma maa erineb
sellest vähe, keskmiselt või palju. Ehk
on ausam, reaalsem ja sihile viivam just
see meetod – katsuda samm-sammult
eemalduda olukorrast, mida kohtas
kuningas, eemalduda elust, kus tõest oli
saanud vale ja õiglusest ebaõiglus. Need
sõnad, mis esinevad tolles roomlaste
tegude pajatuses, peaks olema meie igapäevased kaaslased ses mõttes, et ilma
nendele tähelepanu pööramata ei edene
ükski Eesti idee, kui vaimustavalt see ka
paberile poleks pandud. Need sõnad –
õiglus, sõprus, usaldus, vagadus, vargus,
põgenemine, võitlus, aru, tõde, halbus,
headus, patt, isamaa, seadus, vastutus.
Jah, me kõik oleme Eesti idee kehastused
ja need sõnad puudutavad meid kõiki.
Niipidi või naapidi.
1966. aastal kirjutas Paul-Eerik Rummo
luuletuses „Ringrajalt kõrvale” midagi,
mis sobib just siinkohal tsiteerida:
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Alatasa paistavad inimestele vaimselt
suured, hoomamatult keerulised ja karmilt põhimõttelised asjad liiga lihtsad.
Eesti idee puhul keskendutakse kindlasti
peamiselt ideele, idee sisule. Eesti ise
tundub ju olevat lihtne asi, kes siis Eestit
ei teaks ega tunneks! Meie oma Eesti,
oma riik ja kodumaa ja puha. Aga oma
kodumaa ja isamaa mõistmine, tajumine, tunnetamine ei ole lihtne praegu, ega pole iial varemgi olnud. Üksainus näide. Egiptlased Vana-Egiptuses,
vaaraode ajal, pidasid end pigem linna
kui rahva liikmeks. Linna nad kuulusid
ja linnas tahtsid nad maetud saada. Nagu
mainib saksa egüptoloog Jan Assmann
oma teoses „Egiptlane Mooses”, tähendas ühtekuuluvus linnaga eelkõige ühtekuuluvust linna isandaks oleva jumalusega. Linna absolutiseerimise pattu on
tehtud Eestiski, kuid õnneks mitte veel
fataalselt. Aga olgu sellest raamatust üks
tsitaat veel:
„Selle tunde, ühtekuuluvuse jumala
või jumalannaga, lõi ja seda kinnitas
osalemine pidustustel. Pidustuste ärajätmine pidi igalt üksikult egiptlaselt
võtma identiteeditunde, ja mis veel
hullem, lootuse surematusele.”

„Sinu hääks, isamaa, kes poleks tragi!
Turgudel parimaid lapsi sul leegion
raginal vaagimas, k u i tragi keegi on.
Järjekord! Isamaa, las ma ei trügi
sekka.”
Need kreedolikud read on õige täna
liita teise Eesti suure luuletaja Hando
Runneli ridadega luuletusest „Kasuõpetus”, ilmunud 1970. aastal. Nagu äsja
ütlesin: on mõndagi kibedat me elus
ja ajas, millest tuleb kõnelda väga otse,
enam kui otse. Aastakümned on teised,
aga mõned valud ja tungid, pinged ja
vaevad on endised. On asju, mis ilma
pikema jututa on mistahes ilusa Eesti
idee vastased.
„Ei ole Mekat meil, kuhu minna.
Ei saa me valmis oma pühalinna.
Aga hiiemetsad on maha saetud,
urikivid on uppi aetud,
pühad põrmud on ümber maetud.
Põleb jalge all kivikallas,
ise priiskame oma vabatvallas,
rahad rusikais, tobid laetud,
silmad sirmiga kinni kaetud.”

Siitkaudu saab tajuda inimliku identiteedivajaduse ja lootusevajaduse püsivust üle aegade.
Meie vabariigi aastapäev on pidu,
aga mitte Eesti idee iseenesest. Nagu
ka laulupidu ise ei ole Eesti idee. Kuid
olgu see idee milline tahes kelle tahes
ettekujutuses, ilma aastapäevapeota või
laulupeota kuivab iga idee, kuivab ja
närbub, nagu taim ilma veeta.
Minul on välja pakkuda ainult üks
idee – tuleb püsima jääda! Rahvana, keelena, kultuurina. Kes vähegi on mõtelnud maailma ajaloo peale, see teab,
kui paljud rahvad, keeled, kultuurid on
hääbunud igaveseks. Püsimajäämise
tung aga peitub igas inimeses, seda pole
vaja väljastpoolt sundida, välja mõtelda,
üle seletada või konstrueerida. Püsimajäämises on ilu. Püsimajäämise idees
ühinevad kõik need asjad, mille kohta
öeldakse kas isiklik, rahvuslik või riiklik. Kogu me elu suured ja väiksed teod
ühinevad selles idees, kui ainult tahtmist
on. Püsimajäämine on meie kohus nii
iseenese saatuse ees kui ka oma maa ees.
Jaak Jõerüüt
kirjanik ja diplomaat
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Vald tunnustas tublisid tegijaid
Vabariigi aastapäeval jagas
vald tunnustust neile, kes
panustanud valla ellu.
Pikaajalise töö eest sai valla tänukirja
ja kingituse Katrin Madisson, kes oli
aastaid vallamaja hea haldjas ning on
paljudel vallaelanikel aidanud oma
asju korda ajada.
Samuti sai tunnustuse osaliseks
Anneli Raudkats, kes pikka aega
on hoolitsenud selle eest, et mitmed
olulised kohad Luunjas oleksid ikka
puhtad ja korras.

Tööandja Luunja Varahalduse SA
poolt sai tunnustatud kauaaegne töötaja Lembit Tikk, kes on hoolitsenud
valla teede korrasoleku eest.

Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva sündmused Luunja vallas said alguse juba traditsioonilise laste ja noorte rongkäiguga

Valla tänu pälvisid ka kõik kaasalööjad,
kes seisid hea selle eest, et mullune
laulupeo tule teekond Luunja vallas
sujus ja pakkus elamusi.
Aitäh
1. Luunja Keskkool
2. Luunja Lasteaed Midrimaa
3. Luunja Maanaiste Selts
4. Kavastu Algkool-Lasteaed
5. Maadlusklubi Jaan
6. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
7. Lohkva raamatukogu
Kodu Uudised

Valla tänukirja pälvis aastatepikkuse panustamise eest valla arengusse Anneli
Raudkats. Fotod: Tiit Hellenurm

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprilli
kella 16.30-ni. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu ning
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlused
esitada aadressile tol@tartumaa.ee.

Maanteeamet korraldab sel aastal eakate
ühendustele tasuta liiklushariduslikke koolitusi.
Sihtgrupiks on eakad 60+ või erivajadustega inimesed
(sh hoolekandeasutustes),
kes igapäevaselt liiguvad iseseisvalt jalgsi
(sh abivahenditega) või jalgrattaga.
Liiklusloengut võib tellida hooldekodu klientidele,
puuetega inimeste koja liikmetele,
sotsiaalmajade ühendustele või eakate
päevakeskustesse või ohutuspäevale jne.
Koolitused viiakse läbi
13. aprillist kuni 11. detsembrini 2020. a
üldjuhul tööpäeval ja päevasel ajal.
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Luunja lastelaulupidu 150 korraldusmeeskond kutsub!
Tähelepanu! Lastelaulupeo korraldusmeeskond jälgib tähelepanelikult
Eestis toimuvat ning teeb laulupeo toimumise osas lõpliku otsuse hiljemalt
20. aprilliks 2020.
Käesoleva aasta suursündmus Luunja
lastelaulupidu 150 toimub 30.–31 mail.
Laupäev, 30. mai on proovide ja tule
tulemise päev. Pühapäeval, 31. mail on
proovid ja peakontsert.
Lastelaulupeol astuvad üles mudilaskoorid, lastekoorid, poistekoorid, neidudekoorid, segakoorid. Kokku on
registreerunud üle 2300 laulja. Pealtvaatajate hulk on täpselt ennustamatu,
aga me räägime tuhandetest. Laulupeo
pealava ehitatakse kultuuri- ja vabaajakeskuse taha, vaatega jõe suunas. Praegune pargis asuv laululava saab niiöelda B-lavaks, kus toimuvad väikesed
kontserdid ja töötoad. Pargis toimub ka
käsitöölaat. Lastelaulupeo peateema on
ideekonkursi võitnud “Eesti kooli lugu”
(autorid Iiri Saar ja Eve Paap), kunstiline
juht on Eve Paap, lavastaja Astrid Hallik,
vabatahtlike juht Iiri Saar.

Mina olen sellel sündmusel vabatahtlike juht, sest kogukonna kaasamine on üks minu pärisosadest olnud siin
Luunjas juba viimased kümme aastat.
Lastelaulupidu oma seekordses suuruses vajab palju kogukonna tuge ja see
on kindlasti üks väga suur auasi kogu
Luunja piirkonnale. Mõelda vaid –
150 aastat tagasi sai just meie väikesest
Kabinast alguse lastelaulupidude traditsioon, mida tänapäeval Tallinnas laste ja
noorte laulu- ja tantsupeo traditsioonina
tuntakse! Kindlasti on kogu sündmust
jäädvustamas ka televisioon ja ajakirjandus.
Kutsun kõiki, kes vähegi südames
tunnevad, et saavad ja suudavad panustada, ühinema kogukonna vabatahtlike tiimiga! Mõned näited, milles
vabatahtlikud saavad kaasa lüüa: tuletseremoonial abistamine, toidu jagamine, toidulaudadesse suunamine, peo
ajal lavale suunamine,kavalehtede jagamine, valve koolis ja diskosaalis, aleviku
kaunistamine, lauluväljaku kaunistamine, dirigendi puldi kaunistamine, liikluse ja parkimise reguleerimine, jne.

Aeg taotleda Luunja valla kultuurija spordipreemiat ning kultuuri- ja
spordistipendiumi!
Kuni 30. aprillini saab Luunja valla kodulehel esitada taotlusi
valla kultuuri- ja spordipreemia ning valla kultuuri- ja spordistipendiumi taotlemiseks.
Preemia- ja stipendiumiavalduste vormid leiate valla kodulehelt jaotise Toimingud ja blanketid alt ning statuudid jaotise
Kultuur, sport, noorsootöö alt.
Kultuuri- ja spordipreemiat saab taotleda väljapaistvate
sportlike või loominguliste saavutuste eest, kultuuri- ja spordistipendiumi saab taotleda spordi- ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste projektide läbiviimiseks või valla esindamiseks
võistlustel.
Taotlusi saavad esitada Luunja valla kodanikud, alaealise lapse puhul tema seaduslikud esindajad. Taotlemine toimub avaliku konkursi korras. Otsused preemiate ja stipendiumisaajate
kohta tehakse mais 2020.
Küsimuste korral palun kirjutage kadri@luunja.ee
Kadri Sõrmus, haridusnõunik

30.-31. mai 2020 Luunjas


    
 
 
   

Tabeli lingid, kus saate ennast registreerida hiljemalt 27. märtsiks, asuvad
Luunja lastelaulupeo kodulehel ja
Facebooki lehel. Esimene ühiskoosolek vabatahtlikele toimub 30. märtsil
kell 18.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Registreerida saab ka otse kontakti
võttes aadressil isaar@hotmail.com või
telefonil 522 2506.
Iiri Saar
Luunja lastelaulupidu 150
vabatahtlike juht

Aeg esitada omaalgatusprojekti
toetuse taotlusi!
Luunja valla omaalgatuslike projektide taotlusi on võimalik
esitada kuni 30. aprillini 2020.
Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise eesmärgiks on tõsta valla elanike aktiivsust, arendada kohalikku
elu ning edendada kultuuri- ja spordielu.
Projektitoetuse taotlemiseks tuleb esitada Luunja vallaga
seotud projekt, mille tegevused kaasavad kohalikke elanikke või
on suunatud kohalikele elanikele, toetavad kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginevad valla ja/või küla arengukavale.
Taotluseks vajalikud vormid leiate valla veebilehelt jaotise
Toimingud ja blanketid alt, toetamise tingimused on kirjas
määruses“ Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise
kord Luunja vallas“, mis on valla veebilehel jaotise Kultuur,
sport, noorsootöö all.
Omaalgatusprojekti toetuse taotlusi saab esitada kuni
30. aprillini 2020. Taotlemine toimub konkursi korras. Otsused projektide kohta tehakse mais 2020.
Küsimuste korral palun kirjutage kadri@luunja.ee
Kadri Sõrmus, haridusnõunik
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Maadlusklubi Jaan võistlustest
Alustasime hooaega 25.01.2020 Avo
Talpase mälestusvõistlustega, osavõtjaid
oli Soomest, Lätist, Leedust, Ukrainast,
Eestist ja Valgevenest. Mk Jaan oli
esindatud kahe maadlejaga. Markos
Tadolder võttis osa meeste klassis ja
tema kehakaalus oli kuus võistlejat. Esimeses ringis alistas Markos Ukraina
esindaja ja teises kohtumises astus talle
vastu Eesti juunioride hõbemedali omanik. Mõlemad matšid võitis ta kindlalt,
kuid finaalis Valgevene maadleja vastu
enam püssirohtu ei jätkunud ning tasuks
oli hõbemedal.
Teine klubi maadleja Rasmus Lakak
osales kadettide vanuseklassis ja kohe
tuli tal rinda pista selle vanuseklassi
Eesti meistriga, kelle vastu meil variante
ei tekkinud ja Rasmus lõpetas võistluse
kümnemehelises konkurentsis kaheksanda kohaga.
Veebruarikuu algas meil 08.02.2020
Valga lahtiste meistrivõistlustega, kus
kolmest riigist (Läti, Leedu, Eesti) oli
osalemas 165 maadlejat, nende seas
ka kümme mk Jaan esindajat. Devon,
Steven, Roven, Tormi ja Kaur said kogemuste võrra rikkamaks.
Esmakordselt osales võistlustel Lauri
Kask, kes jõudis oma esimese võistluste
võiduga kolmandale kohale.
Klubi raudvara aga tugevast tasemest
end heidutada ei lasknud ja Joosep
Pärnalaas kahe võidu ja kahe kaotusega oli 12 mehe konkurentsis kuuendal
kohal. Ott Oskar jõudis kahe võiduga

finaali, kus tuli kibe kaotus vastu võtta
ja tema platseerus teiseks. Markos
Tadolder võistles jälle täiskasvanute
klassis ja võitis kõik kolm vastast ja oli
kindlalt esimene.
15.02 oli klubi esimaadleja Markos
Tadolderi jaoks tähtis päev – Tapal
toimusid Eesti juunioride meistrivõistlused, kus tuli kaitsta oma eelmise
aasta Eesti meistritiitlit ja kohta Eesti
koondises. Kahjuks läks see võistlus
täiesti aia taha ja kogu Eesti maadlusringkonna imestuseks platseerus mk
Jaan maadleja kahe võidu ja kahe kaotusega alles kolmandale kohale.
Hoolimata saadud hoobist olid
noored Jaanid järgmine päev uuesti
Tapal, kus võtsime osa laste karikavõistlustest Presidendi karikale. Noortest läks
kõige paremini Marcus Mahlapuul, kes
kahe võidu ja kahe kaotusega 20 poisi
osavõtul oli viies. Ott Oskar Padaril nii
hästi ei läinud, tema jäi samas kaalus
15. kohale. Jakob Juht võitis ühe matši ja
oli kümne noore hulgas kuues.
Arvan, et klubi ja ka Luunja kooli
jaoks oli märgilise tähtsustega 22. veebruar, kus tuli rinda pista teiste Tartu ja
Tartumaa koolidega. Nimelt toimusid
sel laupäeval Tartu ja Tartumaa koolide meistrivõistlused. Mk Jaan esindas
oma kooli üheteistkümne noormaadlejaga, kellest Marcus Mahlapuu, Kevin
Hilpus, Reno Rene Padar, Rasmus Lakak
ja Markos Tadolder tulid meistriteks.
Ott Oskar Padar, Tormi Tuul, Steven

Pjedestaali kõrgemal kohal seisab Joosep Pärnalaas. Foto: Maadlusklubi Jaan

Rohtoja ja Joosep Pärnalaas olid teised ja
Art Mettis oli kolmas. Luunja kool saavutas 16 kooli konkurentsis 59 punktiga
kindlalt esikoha, teine oli 37 punktiga
Lähte gümnaasium ja kolmas 34 punktiga Kolkja põhikool.
Puhata me ei saanud ja 29.02 olime
juba Viljandis Eesti õpilaste meistrivõistlustel. Osalejaid oli 185 noormaadlejat
26 klubist üle Eesti. Jaani poisid osalesid
viie maadlejaga, kus Lauri ja Anti võistlus lõppes juba esimese ringis, aga kõva
kogemus seegi, sest nemad oli esimest
korda nn eestikatel. Kolm meie maadlejat aga jõudsid poolfinaalidesse, kus
Rasmus pidi kahjuks vastu võtma kaotuse oma kaalu Eesti teiselt numbrilt ja
lõpetas viiendaga kohaga kümne osaleja
seas.
Suurim lootus oli meil seotud Joosep
Pärnalaasiga, kes kahjuks eelmine aasta
haiguse pärast osaleda ei saanud, kuigi
juba siis ootasime medalit. Enne meistrivõistlusi läbis Joosep kolmepäevase Eesti
koondise laagri ja tundus võistlusteks
valmis olevat. Ja ta ei petnud lootusi,
alagrupis võitis ta kõik oma vastased ja
jõudis finaali. Emotsioonid olid laes ja
valmistusime pingsalt finaaliks, mõeldes
läbi taktika ja olles valmis tugevaks ning
pikaks matšiks. Reaalsus oli aga selline,
et Joosep seljatas oma vastase 40 sekundiga! JOOSEP PÄRNALAAS on EESTI
ÕPILASTE MEISTER 2020.
Kui Joosepilt ootasime medalit, siis
suutis kõiki tummaks lüüa Tormi Tuul.
Saades küll avaringis kaotuse hilisemalt
Eesti meistrilt, vingerdas eri- ja vanemate loaga esimest korda Eesti meistrivõistlustel osalev Tormi end kolmanda
koha kohtumisele. See, mis toimuma
hakkas, lõi suu lahti ka kolmkümmend
aastat mati ääres olnud treeneril. Jäädes
küll algul taha 0:4, näitas noor Kavastu maadleja, milleks ta võimeline on.
Alistumata ka väga rasketes seisudes
võitles ta end eduseisu ja lõpuks seljatas
vastase. Esimene suurvõistlus, esimene
pronksine autasu, loodame, et siit tuleb
järge küll ja küll.
MK Jaan saavutas Eesti 26 klubi seas
kuuenda koha, edestades ka suuremaid
linnu.
Rein Riitsaar
Maadlusklubi Jaan
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Luunja vald Eestimaa talimängudel 2020
29. veebruaril ja 1. märtsil toimusid
Eestimaa Spordiliidu Jõud talimängud
Lääne-Virumaal staabiga Kundas.
Suusaalad toimusid sel korral Eestimaa
teises otsas Otepääl.
Luunja vald saavutas talimängudel
osalenud 50 omavalitsuse arvestuses
26. koha ning väikeste omavalitsuste
arvestuses 11. koha. Olime esindatud
males, naiste korvpallis ja mäesuusaaladel.
Hästi läks mäesuusatajatel, keda
esindas perekond Teder, võites mäesuusatamise ja lumelaua võistlustelt
kokku kolm medalit. Hanna Gret Teder sai tüdrukute arvestuses nii mäesuuskadel kui lumelaual 3. koha ja perepea Tarmo Teder tuli meeste klassis

2. kohale. Lisaks sai Brit Mai Teder mäesuuskadel 5. ja lumelaual 4. koha. Noormeeste klassis sai mäesuuskadel 5. koha
ka isaga ühte nime kandev Tarmo Teder.
Selle tulemusena sai Luunja vald mäesuusaaladel osalenud 19 omavalitsuse
seas väga kõrge 3. koha.
Nagu alati oli võistlemas ka meie
malevõistkond koosseisus Ants Särgava,
Kalle Peebo, Silvi Salupere täiskasvanutest ja noortest Kaspar Allas ja Linda
Maria Pool. Seekord saime 21 males osalenud võistkonna seas igati tubli 4. koha.
Mainida tuleb, et väga hästi mängisid
seekord meie noored.
Samuti oli võistlemas Luunja korvpallinaiskond, kes sai koosseisus Maarja
Kalma, Tiina Terasmaa, Triinu Toomla,

Kairi Poljakov, Kadri Tein, Gerli Odrusk,
Laura Jõgisoo, Triin Teppo, AndreaMartha Teesaar 5. koha.
Järgmisena ootavad ees 45. Eestimaa
suvemängud 11.–12. juulil Paides.
Spordialad on kergejõustik, meeste
võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross,
orienteerumine, petank, mälumäng,
tennis, köievedu, discgolf ja juhtide võistlus. Ootame Luunja valla elanike aktiivset osavõttu!
Täname kõiki osalejaid ja stardis näeme!
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditöö spetsialist

Vald tutvustas ettevõtjatele oma tegemisi
Vallavanema kutsel kogunesid Luunja sadama kõrval asuvas
vastvalminud Riverside Villas valla ettevõtjad.
Vallavanem rääkis olulistest arengutest ja plaanidest vallas,
haridusnõunik Kadri Sõrmus ja projektijuht Maarja Ülper
tutvustasid tänavusi olulisi kultuurivaldkonna suurprojekte –
laste juubelilaulupidu ning Henrik Visnapuu näidendi „Keisri
usk“ lavale toomist, samuti ühe põneva ajalooga taiese soetamist Luunja roosiaeda paigaldamiseks.
Arutati võimalusi, kuidas vald ja ettevõtjad saaksid teha

koostööd, et lisaks vallaeelarve vahenditele kaasata kultuurivaldkonna projektide rahastamisse ka erakapitali.
Valla ideed äratasid ettevõtjates huvi ning loodetavasti
tekib koostöös lisaväärtust mõlemale poolele.
Hoiame pöialt, et meid tabanud kriisipuhang ei nulli kõiki
ettevõtmisi ning saame huvilistele pakkuda toredaid elamusi.

Valla ettevõtjad kuulamas ideid edaspidiseks koostööks. Foto: Luunja Vallavalitsus

Aare Anderson, vallavanem
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Haridus- ja sotsiaalsüsteem Luunja vallas:
kui oks enda alt saab saetud, siis kuidas edasi?
Kas saab kahelda selles, et kodus, lasteaias ja koolis üles kasvanud ning iseseisvasse ellu suunduv noor inimene
on saanud kaasa sellelt teelt kõik mittemateriaalse, mis tema elu väga tugevalt mõjutab? Hoiakud, nii mõtte- kui
käitumismustrid, harjumused, veendumused, enesehinnangu jne?

Kodu, lasteaed, koolitee.
Paljudest inimestest saavad ühel hetkel
elus lapsevanemad. Kui eelnev elu pole
neid õpetanud olema lapsevanem, kellel
on partneri ja lastega harmooniline
suhe, siis süüdistatakse tihti iseennast,
partnerit, last. Ometi peetakse ühiskonnas arusaadavaks, et ilma koolituseta
ei saa inimeselt eeldada professionaalsust ükskõik millise oskustöölise, ettevõtja, ametniku või ükskõik kellena. Professionaalsus tekib järjepideva koolituse
ja praktika kaudu. Siililegi selge, et teisiti
pole võimalik. Kuid kas lapsevanemalt
saab oodata perfektset sooritust peale
tundmatus kohas vette hüppamist?
Aga lasteaia- ja kooliõpetajatelt?
Mille alusel? Teadmatuse? Lihtsalt
selle pärast, et nii on tavaks saanud?
Kes ja kus õpetas neile kõikidele
näiteks suhtluspsühholoogiat, et suuta
konfliktivabalt suhelda partneri, töökaaslase, lapse ja iseendaga? Kas neile
kõigile on õpetatud ka tulema toime iseenda ja laste tähelepanu, harjumuste ja
emotsioonidega? Vastus on üldjuhul kas
EI või siis EBABIISAVAL TASEMEL.
Järelikult ka tulemus ei saa olla enne
rahuldav, hea või eeskujulik, kuni vajalikud oskused on omandamata ning
vilumuseni praktiseerimata.

Kriis.
Riigis on sisuliselt nii haridus- kui sotsiaalkriis.
Haridusasutustes omandatu ei taga
väga tihti ei oskust iseendaga elus toime
tulla ega sedagi, et saada omandatud

haridusega haakuv töökoht. Kui paljud
lapsevanemad leiavad, et läbitav kooliprogramm annab nende lastele vajalikud
oskused eelseisvaks eluks ning õpetab
lapsed leidlikuks, tähelepanelikuks, end
ise fokuseerida suutvaks?
Kas keegi kahtleb selles, et ka õpetajad
koolides ja lasteaedades on lõpuks siiski
lihtsalt inimesed oma murede, rõõmude,
emotsioonide ja kõige muuga? Ka neil
on elu peale tööpäeva, ka neil on nad
ise, partner ja lapsed, kes vajavad tähelepanu, lähedust jne.
Täpselt samuti on samasugused
inimesed nii lapsed kui lapsevanemad,
kes puutuvad koolis ja lasteaias kokku
õpetajatega.
Neil on küll erinev sotsiaalne staatus,
kuid inimestena on nende ülesehitus,
tööpõhimõte ja „rikki mineku“ põhjused
täpselt samad.
Tööstress, läbipõlemine ja depressioon
on tööjõuliste inimeste seas võtnud
epideemia mõõtmed. Depressiooni ja
stressiga maadlevate laste arv koolides
on samuti suur probleem, perevägivalla juhtude arv kasvab aastast aastasse.
Psühholoogid ja psühhiaatrid töötavad
täie auruga, kuid ka seda on juhtiv Eesti
psühholoog öelnud, et neid ei ole lihtsalt
piisavalt ning nad igale poole ei jõua.
Kui vaadata „probleemi likvideerida
pidavate” inimeste arvu ja nende isikute
arvu, kes toodavad ühiskonda neidsamu probleemidega inimesi juurde,
siis on ilmselge, kes selle lahingu on ette
kaotanud. Ehk oleks aeg keskenduda
ennetustööle inimestele vajalike oskuste
andmisega? Lapsevanematele, et ennetada ja toetada, iga tasandi õpetajatele,
et tulla toime nii iseenda kui õpilastega, ning nii rõõmsatele kui õnnetutele,
kurbadele, lähedaste toetuseta lastele,
et tulla toime raskes olukorras, kus nad
peavad olelusvõitlust, kasutades oskusi,
mida neil ei ole. Paremal juhul kutsutakse nende „murelaste” vanemaid tihti
kooli, veel paremal juhul on vanematel
ka piinlik. Tunnistavad oma jõuetust
olukorras, kurvastavad ja paluvad lapsel

teha midagi ja olla kuidagi, mida ta ei
oska, milleks puudub kodus eeskuju,
mida ei ole talle keegi õpetanud. Suurim kannataja saab sildi külge nii lasteaias, koolis, saab tõrjutud ning hukka
mõistetud. Tagajärgedega tegelevad siis
sotsiaaltöötajad.
Lapsevanem, lasteaia- ja kooliõpetaja
on oma tegevuse ja/või tegevusetusega
andnud tööd sotsiaalsüsteemile ja
maksavad selle rõõmsalt kinni rahaga,
mis oleks võinud osaliselt minna kogu
selle ahela ennetamiseks.
Rahaga, mille senisest erinev kulutamine oleks võinud anda lapsevanematele, iga tasandi õpetajatele ja lastele
oluliselt stressivabama elu ning vähendanud konflikte ahela igal tasandil alates
lapse sünnist kuni kooli lõpetamiseni.
Rahaga, mille eest oleks olnud võimalik õpetada lapsevanemaid, kuidas
olla hea lapsevanem, kuidas tulla toime
nii iseenda kui lapsega harmooniliselt.
Rahaga, mille eest oleks saanud
koolitada nii lasteaia- kui kooliõpetajaid
tulema toime reaalselt nii iseenda emotsioonidega kui ka mõistma laste emotsioone ja nende võimalikku algallikat.
Rahaga, mis oleks kulutatud 100%
ulatuses iga lapse, lapsevanema ja õpetaja elu paremaks, avaramaks, stressivabamaks muutmisele.
Ajateenijate seas läbi viidud regulaarsete,
kui mitte iga-aastaste uuringute tulemustele tuginedes on üks kutsealuste,
ajateenijate ning ühiskonna suurimaid
ootusi, et ajateenistuses omandataks
nii sotsiaalseid kui füüsilisi oskusi eelseisvaks eluks – „kõige enam loodetakse ajateenistusest saada ellujäämis- ja
meeskonnatöö oskusi”.
Kuidas siis järsku kooli lõpetades vapper
noor elumerele purjetav inimene nii saamatuks, jõuetuks, hirmul olevaks muutus, et enim soovib osata jääda suures
tundmatus maailmas lihtsalt ellu? Kuidas ta juba lasteaias ja koolis ei saa aru,
et koos teistega, meeskonnana suudab ta
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rohkem saavutada ning on indiviidina
omal alal tohutult väärtuslik? Kas mitte
seetõttu, et neid asju üldhariduskoolides
väga ei õpetatagi?
Miks siis mitte õpetada neid oskusi juba
maast madalast, kodus, lasteaias, koolis?
Miks mitte viia sisse vastav spetsiifiline õpe lastele, millest neil ka päriselt
terve elu jooksul kasu on?
Miks mitte selle sama idee raames
koolitada terve ahel? Lapsevanemad,
lapsed, õpetajad, et ei jääks ükski lünk
täitmata?
Kuidas tunduks, kui lisaks muule
kataks nende oskuste õpetamine ka värskest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
muudatusest tulenevad tööandja kohustused kanda hoolt ka töötajate vaimse
tervise eest?
Suurt laeva keerata on raske ja ajamahukas. Iga muutus algab inimesest
endast, tema enda toast, kodust.
Luunja on meie kodu. Alustame sellest.
Keerame Luunja valla hariduse selliseks,
nagu tunneme, et on parim meie lastele.
Mina kui vallaelanik tunnen, et Luunja
haridussüsteem ei ole see, kuhu ma tahaksin oma lapse eluks valmistuma
lasta. Selle pärast ei tahaks ka hakata ära
kolima. Seetõttu tuleb kuskilt alustada.
Alustan mõttekaaslaste kogumisega.
Võimalik, et järgnevate ettepanekute
elluviimisel oleks võimalik ka jätta alles
nii Kavastu lasteaed kui kool. Seda ei ole
küll palju, kuid seda on piisavalt. Kui see
toimib väiksemas keskkonnas, siis see
toimib ka suuremas ning muu Luunja
haridussüsteem saab seda kopeerida, kui
lapsevanemad seda nõuavad.
Lasteaed ja kool ei ole ju pelgalt kohad,
kuhu lapsed jalust ära saata, või laod,
kuhu lapsed töölkäimise ajaks ladustada.
Lasteaed ja kool on keskkonnad, kus
toimub muuhulgas ka isiksuse jne areng.

Ettepanekud
1) Vald peaks toetama vallaelanike osavõttu ka Gordoni perekoolist ning suunama täiendkoolituse ning vaimse tervise heaolu tagamise meetmena sellele
koolitusele kõik Luunja valla õpetajad,
kes seal käinud ei ole.
Praegu käiv „Imeliste aastate” programm ei anna siiski samaväärseid
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suhtluspsühholoogilisi põhioskusi nagu
Gordoni perekool.
Selle kursuse läbimine tagab, et kõik
osapooled, kes puutuvad lapsega kokku
alates sünnist kuni kooli lõpetamiseni,
on tõenäoliselt suutelised laste ja teiste inimestega suhtlema ilma konflikte
põhjustamata. Ilmselgelt jääb kannatajaks reeglina laps, laps toob oma probleemid ja koduse kohtlemise kaasa nii
lasteaeda kui kooli.
2) Valla koolidesse võiks võtta sisse maailmas ainulaadse ja Eestis loodud TMK
Kooli programmid nii õpetajatele kui
õpilastele. Need kursused viiakse läbi
koolis kohapeal ning annavad lastele
ja ka õpetajatele oskused tuvastada ja
hallata oma emotsioone nii, et iga inimene saab sekundite jooksul ise lahti
ärritusest, hirmust jmt, suudab teadlikult juhtida oma tähelepanu millele
vaja ning hoida fookust kus vaja. Samuti
õpetatakse TMK Kooli õpilastele mõeldud programmis oskusi, mis aitavad ka
neil lastel tulla eluga toime, kelle vanemad kodus neid ei toeta, väärkohtlevad
vaimselt jne. Lapsed ja õpetajad saavad
reaalsed oskused, mis ajapikku välistavad või vähendavad vajadust minna
psühholoogi ukse taha või tööstressi
tõttu läbi põleda. Õpetajate osalemine
TMK Kooli õpetajate kursusel on otsene
läbipõlemise ja tööstressi ennetusmeede.
Raha nendeks koolitusteks saab kasvõi
osaliselt küsida näiteks Tartumaa kohaliku omaalgatuse programmist.
Kindel on see, et sellisest lahendusest ja
lähenemisest võidaksid nii vald, õpetajad, lapsevanemad kui eelkõige lapsed.
Kas jätkame oma istumisealuse oksa
saagimist või teeme midagi teistmoodi?
Ka tegevusetus on tegevus, millel on
reaalsed tagajärjed.
Need tagajärjed on täna sulgemas
Kavastu kooli, need tagajärjed ei meelita
valda inimesi, kes soovivad peret luua ja
siin oma lapsi üles kasvatada. Sellel on
ka otsene tagajärg valla rahakoti suurusele.
Nils Ratt
Sava küla elanik
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HEA
TARTUMAA TURISMI- JA
TOIDUASJALINE* –
TULE ÕPPEREISILE!
Millal?
28.–28. aprill 2020
Kuhu?
Kesk- ja Põhja-Eestisse
Esialgne programm
Esimesel päeval külastame
Järvamaad, sh Hindreku Turismitalu,
Türi Elamusparki,
Wile Alpaca Farmi, Kirna mõisa,
kus sööme ka lõunat.
Seejärel suundume Harjumaale –
Siidrifarm Virla külas, põikame läbi
Kernu mõisast.
Ööbime Paekalda Puhkekeskuses ja
tutvume järgmisel päeval Paekalda
Veespordi- ja Puhkekeskuse
tegemistega, mis tõi ettevõtjale
2019. a Harjumaa parima
väikeettevõtte tiitli!
Külastame Rummu karjääri
aherainemäe puhkeala, kevadel
taasavatavat Padise kloostrit.
Põikame läbi Pakri tuletorni juurest
ning seejärel Arvo Pärdi Keskusest.
Hind osaleja kohta selgumisel,
jääb vahemikku 75–100 eurot,
sisaldab ka toitlustust, majutust.
NB! Kohtade arv on piiratud, palun
kiirusta registreeruma!
*Kuni 9 töötajaga Tartu maakonnas
registreeritud ettevõtted.
Kontakt: Elo Mets,
elo@arinouandla.ee, tel 511 3932
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Luunja valla ametlik infokanal
Facebookis „Luunja vald’’
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Facebooki grupp
„Luunja valla kogukonna teated”

Luunja valla ametlik sotsiaalmeedia
leht asub Facebookis nimega „Luunja
vald“. Lehte haldab Luunja Vallavalitsus ning olulisemad teadaanded
vallavalitsuse tegemistest/otsustest
ning vallas toimuvast vahendatakse
vallavalitsuse poolt ka Facebooki
lehel „Luunja vald’’.
Kutsume üles kohalikke inimesi
valla ametlikku sotsiaalmeediakanalit
jälgima, et info jõuaks rahvani alati
võimalikult kiiresti ning mugavalt.

2019. aastal toimunud mõttetalgute raames loodi ka Facebooki
grupp „Luunja valla kogukonna teated“, kus liikmed saavad postitada Luunja valla elanikele olulist või kasulikku infot Luunja vallaga
seotud ürituste kohta, Luunja inimeste ja ettevõtjate poolt valla
elanikele pakutavate teenuste ja toodete kohta, kadunud või leitud
loomade ja asjade kohta, jne. 2020. aasta märtsiks on grupiga
liitunud üle 700 liikme ning on jätkuvalt oodatud, et Luunja valla
elanikud liituks ise ja kutsuks liituma ka kõiki teisi Luunja vallas
elavaid Facebooki sõpru. Mida rohkem meid grupis on, seda paremini info liigub kõikide kogukonna liikmete vahel. Liitumiseks otsi
Facebookist grupp nimega „Luunja valla kogukonna teated” ning
vajuta grupiga liitumise nuppu.
Aivar Karus
„Luunja valla kogukonna teated“ grupi administraator
Luunja Vallavalitsus

Luunja Maanaiste Selts tähistab igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeva lähedal tervisepäeva. Sellel aastal külastasime Taagepera
lossis asuvat Lossispaad Wagenküll. Lossispaa oli väga mõnus ja hubane, kaunilt kujundatud ning mitmete toredate saunadega ja
mullivanniga. Peale seda söödi lossi restoranis. Fotol naisseltsi naised koos peredega Taagepera lossi ees peale kosutavat spaa külastust
22.02.2020. Foto: Helgi Kiik
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16.03.2020 kuni 29.03.2020 TOIMUB KODANIKE TEENINDAMINE
VALLAVALITSUSES E-POSTI JA TELEFONI TEEL.
Paberkandjal esitatavad dokumendid tuleb jätta vallamaja postkasti.
Vallakodaniku isiklik kontakt teenistujatega on lubatud üksnes juhul,
kui eespool mainitud viisil teenindamine ei ole võimalik.

Luunja vallavalitsuse kontaktid
Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa. Telefon 741 7319, e-post luunjavv@luunja.ee
Vallavanem

Aare Anderson

741 7100, 520 0794

aare@luunja.ee

Vallasekretär

Aime Koor

741 7318, 529 3633

aime@luunja.ee

Majandusnõunik

Raido Kutsar

741 7103, 5887 6203

raido@luunja.ee

Pearaamatupidaja

Hille Luts

741 7274

hille@luunja.ee

Haridusnõunik

Kadri Sõrmus

741 7234, 5885 9328

kadri@luunja.ee

Sotsiaalnõunik

Kairit Pahk

741 7101, 5660 8847

kairit@luunja.ee

Lastekaitsespetsialist

Ene Madissalu

741 7260, 5332 5950

ene@luunja.ee

Ehitus- ja keskkonnanõunik

Tamur Tensing

741 7225, 502 6497

tamur@luunja.ee

Maanõunik

Teivi Leis

741 7323, 5309 9088

teivi@luunja.ee

Planeeringute nõunik

Evelin Karjus

741 7217

evelin@luunja.ee

Menetleja

Küllikki Tokman

741 7239, 5330 5546

kyllikki@luunja.ee

Raamatupidaja

Edma Dovnar

7417 102

edma@luunja.ee

Registripidaja-sekretär

Reet Käärik

741 7319

reet@luunja.ee

Dokumendihaldusspetsialist

Ketlin Alaväli

741 7390

ketlin@luunja.ee
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
MARIA PAIGELKALN 24.12.2019
BASTIAN SINKEVICIUS 12.02.2020
BJÖRN SINKEVICIUS 12.02.2020
MONA MARIA TELLISAAR 14.02.2020
JAAN OKS 23.02.2020
MIRELL KUKRUS 04.03.2020
JOONATAN RONIMOIS 09.03.2020

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

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

Suu magusaks!

Mälestame jäädavalt lahkunut ja tunneme kaasa omastele

ARVO OJAVEE
01.11.1950–17.02.2020
REIN KANEP
09.10.1940–28.02.2020
ILMA ALAS
02.04.19370–29.02.2020
JOHANNES KRUBERG
06.03.1938–09.03.2020
ILME PAABUT
04.11.1945–11.03.2020

Õnnitleme
märtsikuu
sünnipäevalapsi!!
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

SINAIDA SVETLOVA
28.07.1922–11.03.2020
GEORGI ROSLOV
27.01.1955–11.03.2020

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

