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Luunja kool 255
Luunja vald kasvab jõudsalt, üha rohkem
inimesi valib elukohaks mitmekülgse
looduse ja olustikuga Luunja. Koos valla
kasvuga on Luunja Keskkoolis käivate
laste arv viimase seitsme-kaheksa aasta jooksul suurenenud enam kui kaks
korda, hetkel õpib koolis 475 last.
Hoolimata oma väiksusest ühendab Luunja vald palju erinevaid paiku
ja inimesi. Omaaegsest mõisasüdamest
alguse saanud ja vallale nime andnud
Luunja alevik, linnaga kokku kasvanud
või linnast välja kasvanud Lohkva,
Kavastu vastu Emajõe suursood, kortermajad alevis ja villad Emajõe ääres –
lapsed kõigist neist eripalgelistest paikadest käivad Luunja koolis. Erinevad on
harjumused ja kodukultuurid, teinekord
ka kodudes räägitavad keeled.
Kui kirjandusõpetaja Mika Keränen
küsis oma kümnenda klassi õpilastelt,
mis on nende jaoks Luunja, milline on
Luunja vaim, siis enamik noortest ise-
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loomustas seda läbi siin elanud ja praegu elavate oluliste inimeste. Luunjale on
andnud tähenduse siit pärit õpetajad
ja kirjanikud, ettevõtjad ja riigimehed.
Päris kindlasti on neid omajagu ka kooli
praeguste õpilaste hulgas.

Läbi oma kahe ja poolesaja aastase
mineviku vaatab Luunja Keskkool
lootusrikkalt tulevikku.
Toomas Liivamägi
Luunja Keskkooli direktor

Luunja kooli areng ajaloosündmuste taustal
1686 annab Rootsi kuningas Karl XI
korralduse, mille järgi tuleb igas Eesti- ja
Liivimaa kihelkonnas avada kool ja anda
koolmeistrile äraelamiseks veerand adramaad. Vastavalt kuninga korraldusele otsustavad kohalikud rüütelkonnad, et igas
maakoguduses tuleb panna ametisse
köster, kes on ühtlasi kooliõpetaja, ja et
kiriku lähedale tuleb ehitada koolimaja.
Luunja jääb kihelkonnakeskustest kaugele, külakool asutatakse siia alles 1765
ehk 255 aastat tagasi.
Esimeseks koolihooneks Luunjas on
ilma korstnata suitsutare Sirgo lepiku
ääres. Koolikursus kestab ühe aasta –
mardipäevast novembri alguses kuni
kevadpühadeni 1. mail. Niimoodi jääb
see enam kui sajaks aastaks. 1885 nimetatakse külakoolid ümber vallakoolideks
ja nüüd tuleb koolis käia juba kolm talve.
1893. aastal ehitatakse Luunja vallamaja juurde uus koolihoone, milles on

kaks suurt klassiruumi ja magamisruumid kaugemalt tulnud õpilastele.
1925. aastal põleb koolimaja teadmata
põhjustel maani maha. Koolitunde
peetakse ümbritsevates taludes ja valla
seltsimajas. 1930. aastal käivad lapsed
koolis juba kuus klassi.
1932 saab valmis uus kaasaegne
koolimaja, kus lisaks klassiruumidele on
saal, käsitööklass, õpetajate tuba, riideruum, köök, internaat ja kolme õpetaja
eluruumid. Koolimaja on mõeldud 120
õpilasele.
1939 algab Teine maailmasõda.
1944. aasta veebruaris tulistab juhuslik
Vene luurelennuk koolimaja juurde
kogunenud regesid, mis valmistuvad
lapsi koju viima. Surma saab neli algklasside õpilast. Sama aasta suvel põleb
koolimaja sõjategevuse käigus maha.
1964. aastal saab valmis uus ja moodne koolihoone – praegune algklasside

maja. Esimest korda Tartu maakonnas
võetakse kasutusele ainekabinettide
süsteem. Loodusteaduste kabinetis on
uued füüsika ja keemia katseriistad ja
võõrkeele õpetamise kabinetis magnetofonid. Koolil on oma aed ja kasvuhoone,
kust saab värsket lisa ka koolitoidule.
Kool on kaheksaklassiline.
1978. aastal valmib koolile kolmekorruseline juurdeehitus. Aru ja Võõpste
koolid suletakse. Suletakse ka Võnnu
kooli keskkooliosa. Ümberkaudsed
lapsed Lohkvast Järvseljani hakkavad
käima Luunja Keskkoolis. 1981. aastal
on koolis 497 õpilast. Koolis käiakse 11
aastat.
2012. aastal on koolis 216 õpilast.
2020. aastal on koolis 475 õpilast.
Koolis käiakse 12 aastat.
ajalookillud pani kirja
direktor Toomas Liivamägi
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Vallavolikogu 29.10.2020 istungi kokkuvõte
Volikogu istung toimus vallamaja saalis,
päevakorrapunktide hääletusprotsess viidi
läbi VOLISe keskkonna ja toimus otseülekanne istungilt. Puudujaid ei olnud, üks volinik saabus 4. päevakorrapunkti alguseks.
Uus majandusnõunik Aivo Paabo tegi
enda kohta lühitutvustuse.
Enne päevakorra läbirääkimiste juurde
asumist palus sõna Aare Songe, kes luges
ette kaks avaldust, millega paluti algatada
umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Kaire Vahejõele (allakirjutanud
Aare Songe, Kaimo Keerdo, Väino Kägo,
Vladimir Kuropatkin, Vello Küng, Radž
Sauk, Kaspar Killak, Aavo Arrak) ja vallavanem Aare Andersonile (allakirjutanud
Aare Songe, Kaimo Keerdo, Väino Kägo,
Vladimir Kuropatkin, Vello Küng, Radž
Sauk, Kaspar Killak, Aavo Arrak) ning
paluti umbusalduse avaldamised võtta
järgmise volikogu istungi päevakorda.
Esimeses päevakorrapunktis tutvustas
vallavanem Aare Anderson Luunja valla
eelarvestrateegia 2021–2024 avalikule
väljapanekule suunamise eelnõu. Eelarvestrateegia esitatakse volikogule tutvumiseks ja seejärel läheb see avalikule väljapanekule, misjärel tuleb eelnõu tagasi
volikokku otsustamiseks. Käesoleval aastal
on olukord eelarvestrateegia koostamisega
tavapäraste aastatega võrreldes erinev
tulenevalt sellest, et riigi eelarvestrateegia
võeti vastu tavapärasest hiljem. Omavalitsustele anti ka pisut rohkem aega eelarvestrateegia esitamiseks. Nii keerulises
olukorras ei ole strateegiat kunagi kokku
pandud, kuna määramatus on lähiaastate
osas suur, mis ilmselt mõjutab kõiki meie
tegemisi alates järgmisest aastast ning ka
sellel aastal üsna oluliselt. Eelnõu on koostatud lähtuvalt Luunja valla vajadustest ja
seni kavandatust ning meie võimalustest.
Tulubaasi, omavalitsuse laenuraha kaasamise, tegevuskulude ja investeeringute
vajaduse osas tehti uus analüüs. Ei olnud
tegemist rutiinse strateegia uuendamisega,
nagu seda tehti rida aastaid. Tegemist oli
põhjalikuma ülevaatamisega. Strateegia
on koostatud täna teada olevate majandusprognooside põhjal ja lähtuvalt meie
vajadustest. Nelja aasta tegevuskulude ja
investeeringute vahekorda vaadates on
see tugevalt kaldu investeeringute poole,
mitmed suured investeerimisprojektid on
jõudnud realiseerumise faasi ning reaalselt
tuleb kulutused teha. Investeerimiseks on
tulnud juurde ka täiendavaid erakorralisi võimalusi, mis on strateegiasse sisse
kirjutatud. Oleme maksimaalselt ära

kasutanud ka toetusvahendeid. Projektide kirjutamised on õnnestunud, rahastamine on suures osas tänaseks otsustatud
ning investeerimisobjektid on strateegias
olemas. Tegevuskulude kasv on väiksem
kui viimastel aastatel. Meie viimase paari
aasta tulude kasvu tempo on olnud väga
kiire, mis aga järgnevatel aastatel kindlasti
ei jätku, mistõttu tegevuskulud on pandud
rangelt raamidesse. Kasvu on küll planeeritud seonduvalt uue lasteaia personaliga.
Teised kasvud on planeeritud minimaalse
dünaamikaga, lähtuvalt üleriigilistest,
rahandusministeeriumi ja Eesti Panga
prognoosidest. Tegevuskulud on planeeritud väiksemad kui tulud, mis on rida
aastaid olnud nii. Eelarves on planeeritud
teha investeeringuid tegevustulude arvelt,
sisse on planeeritud tugevusvaru, mis aitab
siis, kui tulevad ettenägematud tagasilöögid. Praegu ei tule kärpimisi. Asutustel
ei ole hirmu, et peavad midagi koomale
tõmbama. Kõik valla teenused ja valla asutused jätkavad oma toimimist nii, nagu see
on siiani olnud.
Parandusettepanekute tegemise tähtaeg on 13. november ja 17. novembril on
eelarvestrateegia avalik arutelu misjärel
toimub majanduskomisjoni istung. Eelarvestrateegiat koos parandusettepanekute
või täiendustega menetletakse järgmisel
volikogu istungil. Võeti vastu otsus nr 54
„Luunja valla eelarvestrateegia 2021–2024
avalikule väljapanekule suunamine“.
Järgnes Luunja valla 2020. a lisaeelarve tutvustamine. Ettekandja pearaamatupidaja Hille Luts selgitas, et
lisaeelarve koostamise vajadus tulenes
rahandusministeeriumilt saadud lisavahenditest tasandusfondi seoses Covid-19
viirusega. Kui lisaeelarvet koostatakse,
siis võetakse vastu ka sihtotstarbelised
eraldised. Suuremad eraldatud summad
toetusfondi on vahendid kohalike teede
hoiuks, mis suunatakse teede investeeringutesse ning on rida toetusi, mis on asutustel projektipõhiselt saadud. Tasandusfondist eraldati Covid-19 raames 165 707
eurot tulubaasi stabiliseerimiseks. Meie
vald ei pea sellega tulumaksu alalaekumist
katma, kuna loodetavasti laekub meile
tulumaks 100% või veidi üle. Põhitegevuse
kulude osas suunatakse Kavastu kooli eelarve jääk Luunja lasteaia ja Luunja Keskkooli eelarvetesse. Kokku suurenevad tulud 147 807 võrra. Muudatusi tehakse ka
investeeringute osas. Vähendame laenu
võtmist. Eelarves oli kavandatud laenu
võtta 3,1 miljonit. Leping on sõlmitud

pangaga 2,0 miljoni kohta. Laenu võtmist
vähendame 1,1 miljoni võrra, kuna mõned
investeeringud lükkuvad meil kulu poolest
järgmisesse aastasse. Uue tegevusena on
eelarvesse planeeritud Jõesadama 2 teise
korruse ruumide projekteerimiseks ja
ehituseks 100 000 eurot. Eelarve tasakaalu
viimiseks vähendatakse vahendeid sularahas ja hoiustes.
Kogu eelarve maht muutub 804 000
euro võrra väiksemaks. Määruse teise
sättega annab volikogu vallavalitsusele
garantii riigihanke korraldamiseks Jõesadama 2 teise korruse ruumide projekteerimise ja ehitamise teostamiseks.
Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 13
volinikku ja erapooletu oli üks volinik.
Järgmise teemana oli päevakorras
audiitori määramine. Ettekandja pearaamatupidaja Hille Luts selgitas, et eelmise audiitorbürooga kolmeks aastaks
sõlmitud leping on lõppenud. Volikogul
tuleb määrata vallale ja sihtasutustele uus
audiitor. Korraldati hinnaküsimine, kuna
eeldati, et tegemist on teenusega, mille
maksumus jääb alla riigihanke piirsumma.
Laekus kaks pakkumust. Parima pakkumuse esitas Audiitorbüroo Fides OÜ. Ettepanek on määrata Audiitorbüroo Fides
OÜ Luunja valla konsolideerimisgrupi
audiitoriks ja sõlmida temaga leping. Kõik
kohal olnud volinikud olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgmine teema oli hoonestusõiguse
seadmine otsustuskorras Aedniku tn
4 kinnistule. Ettekandja vallasekretär
Marko Jaeger selgitas, et eelnõuga esitatakse ettepanek anda Sihtasutusele
Luunja Jõe sadam Sepikoja kinnistu
hoonestusõigus, et neil oleks võimalik
hoonet ümber ehitada klubi- ja sadamakoja hooneks. Hoonestusõiguse tähtajaks
on 49 aastat. Hoonele on saadud projektiraha. Vallavanem Aare Anderson selgitas, et mõlema valla sihtasutuse põhikirja on sisse kirjutatud, milleks nad
eksisteerivad ja mis funktsiooni nad
täidavad. Mõlemat objekti jääb sihtasutus edasi lepinguga haldama. Läbi
sihtasutuse toimub ka majandustegevus.
Aare Songe ettepanekul lisati nii selle kui
järgmise päevakorra punkti eelnõusse säte,
et hoonestusõiguse võõrandamiseks on
vajalik kinnistu omaniku nõusolek vastavalt asjaõigusseaduse § 249 lõikele 2 ning
nimetatud tingimus kantakse kinnistusraamatusse. Eelnõu vastuvõtmise poolt
hääletas 13 volinikku ja kaks volinikku
olid erapooletud.
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Järgnes hoonestusõiguse seadmine
otsustuskorras Kabina tee 14 kinnistule.
Ettekandja vallasekretär Marko Jaeger
selgitas, et võrreldes eelmise eelnõuga on
siin välja toodud sihtotstarve ja mis sinna
ehitada tuleb, muus osas on tingimused samad nagu eelmises päevakorrapunktis tutvustatud eelnõus. Kinnistule peaks tulema
universaalhall spordisaalidega ja kõik, mis
selle ehitise juurde kuulub. Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas kümme volinikku,
kolm volinikku olid erapooletud ja kaks
volinikku olid eelnõu kinnitamise vastu.
Järgmisena oli päevakorras Lohkva
külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu
tee 9–40, Sinilinnu põik 1–8 ja Sinilinnu tee maaüksuste detailplaneeringu
algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine.
Ettekandja planeeringute nõunik Evelin
Karjus selgitas, et planeeringualal kehtib
2007. aastal kehtestatud Veske kinnistu
detailplaneering, mille alusel on maaüksus
kinnistuteks jagatud. Rohkem planeeringu
elluviimist ei ole teostatud. Maaomanik
soovib kinnistule rajada üldplaneeringu
kohaselt paariselamuid. Üldplaneering
lubab siia rajada üksikelamuid, paariselamuid ja kolmekordseid korterelamuid.
Tegemist on tiheasustusega. Ühisveevärk
ja -kanalisatsioon on kohustuslik. Algatamise lähtetingimustes saime kompromissina tingimused, et kuna piirkonnas päris
linnalikke, väga väikeseid krunte ei ole,
üldplaneeringu miinimumi ei ole siin ellu
viidud, siis nõudsime natuke suuremaid
krunte. Kompromissiks sai, et üksikelamu
krundid on alates 1500 m2, kahepereelamu
krundid alates 2000 m2 ning maksimaalselt
kümme kahepereelamu krunti, mis on 25%
kogu planeeritavast alast, ja üldplaneeringu kohaselt vähemalt 5000 m2 suurune
üldkasutatava otstarbega maa-ala. Teedevõrgu planeerimisel on ette nähtud siduda
see kõikide külgnevate kinnistutega, et
võimaldada sinna tulevikus ka teiste maaalade arendamist. Mõlemale paariselamu
sektsioonile tuleb ette näha tänavalt juurdepääs. Parkimine lahendada kinnistul.
Planeeringu elluviimiseks on arendajaga
sõlmitud leping, mille kohaselt kogu avalik taristu, ühisveevärk ja -kanalisatsioon
tuleb arendaja poolt välja ehitada, saada
neile kasutusload ja võõrandada kinnistud
vallale ning seejärel saab hakata ehitama.
Planeering vastab valla üldplaneeringule ja
algatamine on põhjendatud. Kuna kinnistul kehtib Veske kinnistu detailplaneering,
siis on tegemist planeeringu muudatusega.
Kui planeering kunagi kehtestatakse, siis
vana planeering muutub kehtetuks. Margo
Lempu tutvustas planeeringu- ja kesk-
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konnakomisjoni seisukohta, et komisjon
üldjoontes toetas eelnõu. Kaks komisjoni
liiget jäid eriarvamusele ja ei nõustunud
planeeritavate majade arvuga võrreldes
varasemas planeeringus lubatuga. Eelnõu
vastuvõtmise poolt hääletas 14 volinikku,
üks volinik oli eelnõu kinnitamise vastu.
Järgnes Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine,
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
ning planeeringuala piiri, suuruse ja
lähtetingimuste kinnitamine. Ettekandja
planeeringute nõunik Evelin Karjus selgitas, et tegemist on põllumaaga, maaomanikud soovivad algatada planeeringu
ühe elamukrundi moodustamiseks, et
rajada üks majapidamine – üksikelamu
koos abihoonetega. Üldplaneeringu
kohaselt on tegemist väärtusliku põllumaaga, kus ei ole kruntimine ja ehitamine lubatud. Elamukrundi kavandamiseks on tarvis üldplaneeringut muuta.
Üldplaneeringut muutev planeering
peab lähtuma maakonnaplaneeringust.
Maakonnaplanee ringu kohaselt jääb
ala linnapiirkonna tiheasumi laienemise alasse (piiri peale) ning väljapoole
piiri jääb maaline piirkond. Maakonnaplaneering soosib sinna ehitamist. Põllumaa kuulub ühe põllumassiivi koosseisu.
Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva
planeeringuga, on koostatud keskkonnamõjude eelhindamine. Mingisuguseid
keskkonnamõjusid ei tuvastatud ning
eelhindamine arvab, et võiks mõjude hindamise algatamata jätta, millega nõustub
ka Keskkonnaamet tingimusel, et reovesi
peaks olema bioloogiliselt puhastatud.
Alles jääva põllumaa säilitamiseks soovitatakse säilitada see 2 ha suuruse terviktükina. Lubatud on minimaalse suurusega
5000 m2 krunt, järgitud on üldplaneeringu
hajaasustuse tingimusi. Vee- ja kanalisatsioonisüsteem on lubatud lokaalselt lahendada. Kinnistule on juurdepääs maanteelt
olemas. Lähtuvalt üldplaneeringust on ette
nähtud kergliiklustee koridori kavandamine maantee äärde. Margo Lempu selgitas, et planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetas eelnõu. Kõik kohal olnud volinikud
olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgmisena oli päevakorras Luunja
vallavalitsuse palgajuhend. Ettekandja
vallavanem Aare Anderson selgitas, et tegemist ei ole uue palgajuhendiga, vaid olemasoleva juhendi muutmisega. Muudatus
on numbrites palgagruppide kaupa, suurem osa sisust jääb samaks. Marko Jaeger
selgitas, et eelnõu tekst on üle vaadatud
juriidilises mõttes, et tekst oleks korrektsem ja selgem lugeda, mingeid sisulisi
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muudatusi ei tehtud. Hille Luts selgitas, et
muutus on põhipalga ülemmääras, kuna
eelmine oli kehtiv kolmeks aastaks. Ülemmäära numbrite määramisel on arvestatud
meie vallaga sarnastes omavalitsustes kehtestatud numbritega. Palgajuhendi muutmine ei tähenda, et palkasid automaatselt
tõstetakse. Järgmisel aastal palkasid üldse
ei tõsteta, kuid juhul, kui tulevad uued
spetsialistid, on võimalik kasutada õiget
palganumbrit teatud vahemikust. Antud
skaala võiks kehtida kolm aastat. Eelnõu
esimene lugemine lõpetati. Parandusettepanekud esitatakse 13. novembriks, et
majanduskomisjon jõuaks ettepanekuid
arutada 17. novembri koosolekul.
Järgmisena oli päevakorras Luunja
vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr
26 „Tugiisiku teenuse osutamise kord“
muutmine. Ettekandja sotsiaalnõunik
Kairit Pahk selgitas, et tegemist on tugiisiku
teenuse korra preambuli muutmisega. Sisu
määruses ei muudeta, preambul viiakse
vastavusse sotsiaalhoolekandeseadusega.
Kadi Kalmus tutvustas sotsiaalkomisjoni
seisukohta, et hetkel on tegemist preambuli muutmisega, kuid võiks edaspidi
üle vaadata kõik õigusaktid, mis puudutavad hoolekandealaseid toetusi ja teenuseid
ning teha uus määrus. Kõik kohal olnud
volinikud olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgnes vallavolikogu alatise majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
Eelnõu kohaselt on muutus majandusnõuniku osas. Kui varasemalt oli majanduskomisjoni koosseisus Raido Kutsar, siis
nüüd on ettepanek nimetada komisjoni
koosseisu valla uus majandusnõunik Aivo
Paabo. Kõik kohal olnud volinikud olid
eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
Radž Sauki ettepanekul ja hääletustulemusena 12. novembril.
Kaire Vahejõe, volikogu esimees
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Vallavalitsuses oktoobrikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– Ratsu ja Kaariku tee tänavavalgustuse rajamiseks Kakumetsa külas;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Lepalaane kinnistule Savikoja külas ning Siniliilia tee 12 ja 14 Veibri külas;
– puurkaevu rajamiseks Polli ja Toominga kinnistutele Sirgu
külas;
– üksikelamute püstitamiseks Jõeharu põik 5 ja 9 Veibri
külas, Saare põik 2 ja 4, Saare tee 5 Põvvatu külas;
– üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Audova kinnistule
Muri külas.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamutele Kaare tee 22a ja Aasavälja tee 17 Veibri
külas, Ratsu tee 17 Kakumetsa külas, Pääsukese kinnistule
ja Kellukese vkt 2 kinnistule Kabina külas;
– ühisveevärgi, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni torustikele
Tilia lõunaosa detailplaneeringu elamualal Veibri külas.
Kehtestati Luunja vallavalitsuse teenistujate värbamise ja
valiku kord.

Otsustati Luunja valla 2020. aasta eelarvest tegevustoetuste
eraldamine ja alaeelarvete muutmine.
Nõustuti:
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks
Luunja valla omandis olevale Pajula tee 2 kinnistule;
– Muri külas Kellukese katastriüksuse jagamisega ning määrati tekkivate reaalosade koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Pikendati ühe munitsipaaleluruumi üürileping.
Sotsiaaltoetusi maksti 36 korral, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
4
– töövihikutoetusi
3
– matusetoetusi
6
– paljulapseliste perede toetusi
1
– sünnitoetusi
13
– sõidukompensatsioone
1
– raviteenuseid
1
– muid toetusi
7

Seati sundvaldus Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks Soojuse tee
1a kinnistule valguskaabli paigaldamiseks ning majandamiseks.

Marko Jaeger, vallasekretär

Planeeringuteated
Luunja vallavalitsus on lõpetanud
Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise Tuleviku
tee 8 maaüksuse osas ning tunnistanud kehtetuks Luunja vallavolikogu
23.11.2016 otsuse nr 92 „Lohkva külas
Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. Luunja vallavalitsus teeb detailplaneeringu koostamise lõpetamise
otsuse Tuleviku tee 8 kinnistul põhjusel,
et kinnistu omanik on esitanud avalduse
detailplaneeringu lõpetamiseks. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses
(Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–
17.00) ning Luunja valla veebilehel
http://luunja.ee planeeringuteadete alt.
◆ ◆ ◆
Luunja vallavolikogu on algatanud
detailplaneeringu koostamise Lohkva
külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee
9–40, Sinilinnu põik 1–8 ja Sinilinnu
tee maaüksustele eesmärgiga kaaluda
võimalusi planeeringuala ümberkruntimiseks ühepere- ja kahepereelamute

kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse
andmist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,8 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline
alusplaan, täiendavate uuringute vajadus
võib selguda detailplaneeringu protsessi
käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja
vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning Luunja valla
veebilehel http://luunja.ee planeeringuteadete alt.
◆ ◆ ◆
Luunja vallavolikogu on algatanud
üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas
Sikupõllu maaüksusele ja otsustanud
jätta algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha. Planeeringu eesmärk on
kaaluda planeeringualale võimalusi
ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus

võib selguda detailplaneeringu protsessi
käigus. Planeeringu elluviimisel ei ole
alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Otsusega saab
tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee
14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning
Luunja valla veebilehel http://luunja.ee
planeeringuteadete alt.
◆ ◆ ◆
Lohkva külas Pillikoori põik 6 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik eelarutelu
Luunja vallavalitsus korraldab Lohkva
külas paikneva Pillikoori põik 6 maaüksusele laekunud detailplaneeringu algatamise taotlusega seonduvalt
eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku
eelarutelu 23.11.2020. a kell 15.00*
Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja
alevik). Eskiislahendusega saab tutvuda
valla kodulehel planeeringuteadete all.
* Vallavalitsus jätab endale õiguse lähtuvalt
Covid-19 viiruse levikust vajadusel arutelu ära
jätta või edasi lükata. Muudatustest antakse
teada valla kodulehel https://luunja.ee/.
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Jäätmete kogumispäevad
Luunja vallas
Luunja vallavalitsus koostöös AS-ga Epler & Lorenz korraldab
Luunja valla kodumajapidamistes tekkinud eterniidi, lehtklaasi
ja suuregabariidiliste (mööbel) jäätmete kogumise.
Eterniiti, lehtklaasi ja vana mööblit kogutakse kolmel
nädalavahetusel järgmiselt:
◆ Kavastus 14. novembril 2020 kell 9.00–16.00 bussijaama
vastas olevas parklas;
◆ Luunjas 21. novembril 2020 kell 9.00–16.00 poe vastas
parklas;
◆ Lohkvas 28. novembril 2020 kell 9.00–16.00 Realiseerimiskeskuse kinnistu territooriumil.
Jäätmed tuleb isiklikult kogujale üle anda ning toojad registreeritakse kohapeal. Kogumiskohta võib tuua kodumajapidamistesse jäänud väiksemas koguses olevat eterniiti ja lehtklaasi. Nimetatud jäätmeid ei võeta vastu suurtes kogustes ega
firmadelt. Suuremates kogustes tekkiv eterniit ja klaas tuleb
inimestel anda üle käitlemiseks jäätmeluba omavale isikule või
tellida vastavalt ettevõttelt selleks konteiner.
Tamur Tensing, ehitusnõunik

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu
eeltaotlusi Peipsiveere programmi
2021. aasta tegevuskava koostamiseks

LUUNJA VALLAVALITSUS
võtab Luunja Keskkooli tööle

KOOLIÕE
Kooliõe tööülesanded
– Õpilaste terviseseisundi ja arengu regulaarne
jälgimine ja hindamine.
– Õpilaste immuniseerimine riikliku immuniseerimiskava alusel.
– Vältimatu ja vajaliku abi andmine, vajadusel abivajaja suunamine vastava arsti vastuvõtule.
– Tervishoiualane teavitustöö, õpilaste ja vanemate nõustamine.
– Koostöö kooli tugispetsialistidega.
Ootused kandidaadile
–
–
–
–
–

Õendusalane haridus.
Tahe panustada laste ja noorte tervisesse.
Hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus.
Iseseisva töö planeerimise ja läbiviimise oskus.
Valmisolek meeskonnatööks, koostöö kooli tugispetsialistidega.
– Abivalmidus, usaldusväärsus ja empaatiavõime.
Pakume

Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa
Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna
elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades
kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna
turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja
mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna
kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiiﬁlist arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee,
Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu
vallas Piirissaare ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise
piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 6. novembrist kuni 7. detsembrini 2020. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kodulehel http://www.tartumaa.ee.

– Inspireerivat töökeskkonda.
– Sõbralikku ja toetavat kollektiivi.
Tingimused
– Tööle asumine esimesel võimalusel.
– Osaline (0,8) või täistööaeg.
Täiendav informatsioon
Luunja Keskkool
Telefon (+372) 741 7317
Aadress: Puiestee tn 28, Luunja alevik, Luunja vald
Kandideerimise tähtaeg on 16.11.2020;
tööle asumine esimesel võimalusel.
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Luunja vald on ellu viimas seninägematus
mahus investeeringuid
Täna on töös ja ettevalmistamisel rida erineva mahuga
investeeringuobjekte. Osasid on ette valmistatud
aastaid, mõned on lisandunud viimastel kuudel
seonduvalt muudatustega valla juhtimises ning
erakorraliselt avanenud kriisileevendamise meetmetega. Säravate visioonide, tugeva tahtmise ja oskusliku
toimetamise korral pole miski võimatu. Luunja vallal
on, mille üle edaspidi uhkust tunda.
Kiire tegutsemine, head sisulised ideed ja võimekas
Kiire
tegutsemine,
headvalda
sisulised
ja võimekas
meeskond
on aidanud
tuuaideed
pea kõik
saada olnud
meeskond
on
aidanud
valda
tuua
pea
kõik
saada olnud
projektitoetused, mis vastasid meie valla vajadustele
projektitoetused,
mis vastasid
meie valla
ja võimalustele. Mitmed
projekteerijad
ja vajadustele
teised asjaja
võimalustele.
Mitmed
projekteerijad
ja teised
asjaosalised toimetasid ka öötundidel, et jõuda
valmis
osalised
toimetasid ka öötundidel,
jõuda valmis
vajalike ettevalmistustega.
Näiteks et
Covid-19
pandeevajalike
ettevalmistustega.
Näiteks
Covid-19
miaga seonduvalt vallale riigi poolt eraldatudpandeeerakorramiaga seonduvalt vallale riigi poolt eraldatud erakorralise toetuse kasutamiseks on ülimalt lühikesed tähtajad.
lise toetuse kasutamiseks on ülimalt lühikesed tähtajad.

SPORDIHALLI RAJAMINE LOHKVASSE
Tegemist on unikaalse võimalusega, mille elluviimiseks
kaasatakse lisaks valla rahale ja Covid-19 riigieelarvelisele
investeeringutoetusele ka erakapitali, panustada on lubanud ka Tartu linn. Spordihall on kavas valmis ehitada juba
järgmise aasta jooksul.
Ehitushange halli rajamiseks on käimas, peagi selgub ehitaja ning ehituse täpne hind. Selle objekti ettevalmistustööd
teostati rekordkiirusel, kuna riigipoolse toetuse kasutamiseks
olid seatud napid tähtajad ja kindlad nõuded. Rajatava objekti
näol peab tegemist olema täiesti uue investeeringuga, mida
pole praegu kehtivates valla arengudokumentides ega eelarves.
Meetme eesmärgiks on toetada läbi kohalike investeeringute
majanduse elavdamist, et leevendada viirusepandeemia poolt
tekitatavaid negatiivseid majandusmõjusid.
Otsus rajada valda uus suur spordiobjekt sündis tänu avanenud enneolematule võimalusele, et viia ellu elanike ammune
ootus – tingimuste loomine vabaaja tegevusteks linnalähipiirkonnas. Seal elab üha kasvav osa valla maksumaksjatest,
aga pole piisavalt tehtud investeeringuid. Nüüd on võimalus
seda teha.
Hall rajatakse kogukonnakeskuse Varakas kõrvale, millega
moodustub ühtne mitmeotstarbeline keskus, kus saab tegeleda
erinevate harrastustega. Täismõõtmetes spordisaalile lisaks on
kavandatud väiksemad saalid nt jooga, maadluse ja teiste alade
tarbeks, samuti vajalikud tehnilised ja olmeruumid.

UUE LASTEAIA EHITUS
Tänaseks on ehitustööd täies hoos.

LUUNJA PUHKEALA VÄLJAEHITAMINE
Idee sündis koos Luunja jõesadama rajamisega. Eesmärgiks
on pakkuda vaba aja veetmise võimalusi ka kaldaalal. Algselt utoopilisena tundunud idee on saamas reaalset kuju,
otsused projektitoetuse ja vallapoolse kaasrahastamise osas
on tehtud, ehitushange käimas.

UUTE RUUMIDE VÄLJAEHITAMINE
HARIDUSE JA HUVITEGEVUSE TARBEKS
Kiirelt tekkinud väljakutsetele vastamiseks sündis
sama kiirelt ka idee – võtta kasutusele vallale kuuluv
seni kasutuseta ruumiressurss Luunja kauplusehoone
II korrusel, aadressiga Jõesadama 2.
Esmalt saab ruume kasutada asenduspinnana Luunja
Keskkooli renoveerimisega seoses, et õpilased ja õpetajad
saaksid remondi ajal toimetada jätkuvalt koduses Luunjas ega
peaks kolima kusagile kaugemale.
Tänaseks on projekteerijad koostöös kooli ja vallavalitsusega töötanud välja lahendused, otsustajad eraldanud vajalikud ressursid ning ehitushange on töös. Ruumid peavad
valmima kevadel, kui kooli remont algab.
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Pärast kooli remondi lõppu saab ruume kasutada lasteaed
Midrimaa asenduspinnana lasteaia ruumide remondi ajal. Seejärel jäävad ruumid valla haridusasutuste ja huvitegevuse kasutusse, laste arv üha kasvab ning tegevusteks on tarvis täiendavat
ruumiressurssi.

LUUNJA KESKKOOLI RUUMIDE
RENOVEERIMINE
Hoogsalt kasvav ja arenev koolipere vajab uusi ruume ning
olemasolevate kaasajastamist.
Lahenduseni jõudmiseks on tehtud koostööd koolipere
ja projekteerijate vahel, et analüüsida vajadusi ja lahendusvariante. Ruumide kaasajastamise keskmes on olemasoleva
ruumi võimalusterohkem kasutamine, mitmekülgse õppekeskkonna ning liikuvust edendava kooliruumi kujundamine.
Pööratakse tähelepanu ruumikasutuse optimeerimisele, erinevate õppetegevuste võimaldamisele ja füüsilise aktiivsuse
toetamisele. Projekt kajastab lahendusi tänastele ruumilistele
probleemidele. Ruumi tsoneerimisega luuakse erinevatele
tegevustele omaette keskkonnad.
Töödega on kavas alustada järgmise aasta kevadel ning
teostada need aasta lõpuks.
Alloleval pildil on esitletud illustratsioon tulevastest
vabaaja tsoonidest fuajees.

KOOLI JUURDE RAJATAKSE AVALIK
STAADION
Staadioni väljaehitamiseks on vald saanud toetust maakondade arengustrateegiate elluviimise meetmest, millele
lisandub panus valla enda eelarvest.
Staadion rajatakse Luunja Keskkooli juurde, aga see pole
kitsalt koolistaadion, tegemist on kõikidele avatud spordiobjektiga. Kavandatud on ka heitealad, korvpalliväljak jm.
Projekteerimise hange on ettevalmistamisel.

LASTEAIA MIDRIMAA RENOVEERIMINE
Luunja lasteaed Midrimaa tähistab just sel kuul oma 35.
sünnipäeva. Seega on arusaadav, et väsinud ruumid vajavad kaasajastamist.
Põhjalik eeltöö on tehtud, mõtlemaks läbi lasteaiapere
vajadused ja soovid. Hoone renoveerimine sisaldab ka kõiki

kommunikatsioone ning juurdeehitust kolme täiendava
rühma tarbeks. Nii luuakse juurde vajalikke uusi lasteaiakohti
ning antakse olemasolevatele värske väljanägemine.
Valla poolt on esitatud rahataotlus energiatõhususe meetmest toetuse saamiseks. Otsus on kohe tulemas, loodetavasti
on see positiivne ning aitab olulisel määral katta rahastust.

NOORTEKESKUSE RUUMIDE REMONT
Luunja noortekeskus tegutses mitmeid aastaid kauplusega
samas hoones. Lasteaia vajadustest lähtuvalt tuli ruumid
loovutada, noortekeskuse tarvis on leitud uus asukoht.
Noortekeskus hakkab edaspidi tegutsema Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kõrval asuvas hoones, kus seni töötas
Luunja raamatukogu. Viimane on saanud uue kodu väärikas
ajaloolises majas Puiestee 4.
Noortekeskuse jaoks on tänaseks läbi mõeldud vajadused,
projekteerija on oma tööd lõpetamas. Renoveerimiseks vajalik raha on planeeritud valla eelarvestrateegias. Praeguse kava
kohaselt saavad noored kaasaegsed ruumid oma käsutusse
järgmisel sügisel, uue hooaja alguseks.
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Luunja vald on ellu viimas seninägematus mahus investeeringuid
SEPIKOJA RENOVEERIMINE

AJALOOLINE PUMBAMAJA SAAB UUE ELU

Sellest peab saama järjekordne pärl Luunjas. Üliheas
asukohas, kultuurikeskuse, vallamaja ning sadama kõrval
asuva mõisaaegse sepikoja hoone ostis vald paari aasta eest
eraomanikult, tänaseks on toetusmeetmete kaudu saadud
renoveerimiseks vajalikud vahendid ning tööd võivad alata.
Selle objekti renoveerimine võeti valla poolt ette, kui oli
näha, et vajalikust summast pea 90% on võimalik hankida
projektitoetustena. Sellises olukorras oleks kohatu lasta
võimalused tuulde. Tänu kiirele tegutsemisele omandasid
ideed koostöös arhitektidega eskiislahenduse kuju, järgnesid
positiivsed rahastusotsused ning täna oleme toimetamas hanke
ettevalmistamisega. Töödega saame alustada järgmisel aastal.
Valmimise järgselt saavad seal paiknema Luunja jõesadama haldusruumid, lisaks ruum ekspositsioonide ja erinevate tegevuste tarbeks.

Mahajäetud rajatisest on kavandatud teha pärl, mis
kaunistaks Luunja alevikku ning pakuks avastamisrõõmu
nii kohalikele elanikele kui külalistele.

Kunagine pumbamaja on nukralt seisnud ja oodanud oma
paremaid päevi. Nüüd on tekkinud head mõtted ning koju
toodud projektitoetused, mille najal saab uunikum uue elu.
Hange on ettevalmistamisel, järgmisel aastal läheb ehituseks.
Ehitise kahel korrusel paiknevates näituseruumides saab
eksponeerida Luunja vallas elanud suurmeeste ja siin toimunud oluliste sündmustega seonduvat infot ja esemeid (esimene
Eesti lastelaulupidu, Jaan Jaago, K. E. Sööt, Ernst Hiis, Henrik
Visnapuu, Eduard Sõrmus jt), mida praegu vallas kusagil ei
eksponeerita.
Renoveeritud pumbamajale kinnitatakse suure sihverplaadiga kellad ja temperatuurinäidik.
Aare Anderson, vallavanem

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

Aare Anderson

741 7100, 520 0794

aare@luunja.ee

Vallasekretär
Registripidaja-sekretär
Dokumendihaldusspetsialist

Marko Jaeger
Reet Käärik
Ketlin Alaväli

741 7318
741 7319
741 7390

marko@luunja.ee
reet@luunja.ee
ketlin@luunja.ee

Pearaamatupidaja
Raamatupidaja
Sotsiaalnõunik
Lastekaitsespetsialist
Sotsiaaltööseptsialist
Haridusnõunik
Planeeringute nõunik
Maanõunik
Ehitusnõunik
Majandusnõunik
Menetleja-heakorraspetsialist

Hille Luts
Edma Dovnar
Kairit Pahk
Ruth Teino
Ene Madissalu
Kadri Sõrmus
Evelin Karjus
Teivi Leis
Tamur Tensing
Aivo Paabo
Küllikki Tokman

741 7274
7417 102
741 7101, 5660 8847
741 7260, 5331 7767
5332 5950
741 7234, 5885 9328
741 7217
741 7323, 5309 9088
741 7225, 502 6497
741 7103, 5919 1505
741 7239, 5330 5546

hille@luunja.ee
edma@luunja.ee
kairit@luunja.ee
ruth@luunja.ee
ene@luunja.ee
kadri@luunja.ee
evelin@luunja.ee
teivi@luunja.ee
tamur@luunja.ee
aivo@luunja.ee
kyllikki@luunja.ee

VALLA ELU

Nr 11 (286) November 2020

9

Luunja vald on täna teelahkmel

Kaheksa vallavolikogu liikme poolt on
allkirjastatud umbusaldusavaldus volikogu esimehe Kaire Vahejõe ja allakirjutanu vastu. Kevadtalvel sündinud
lootustandev, kolmveerand aastat efektiivselt toiminud meeskond võib nüüd
ühe-kahe hääle tõttu saada halvatud.

Antud juhul ei päde ka põhjendus,
et üks või teine isik ei ole vastuvõetav – varasemalt sobis, nüüd järsku
enam mitte. Teadaolevalt mõnedel
umbusaldusele allakirjutanutel ei ole
tegelikult pretensioone minu vastu, nad
on mind seni tugevalt toetanud. Seega
peab põhjus olema miski muu.
Üks umbusaldusele allakirjutanud
volinik ei saanud uuelt võimuliidult soovitud hanget, tema asjas on uurimine käimas korruptsioonikahtlustuse kohaselt.
See isik võib hääletamise hetkeks olla
juba volikogust taandunud, kuid see ei
pruugi muuta sündivaid otsuseid.

Mis toimub?

Koostööst

Kevadel lagunes Isamaa ja valimisliit
(VL) Uus Luunja koalitsioon, põhjuseks
erinevad seisukohad valla arengute
osas ning vajadus muudatuste järele.
Jõulisemalt oli vaja arvesse võtta linnalähipiirkonna elanike vajadusi, seal elab
üha kasvav osa valla maksumaksjatest.
Kiirelt sündis uus liit Isamaa ja VL
Luunja vahel, kes seni oli olnud opositsioonis. Valla juhtimisse lisandus värsket
energiat, entusiasmi ja ideid.
Tänaseks on ligikaudu kolmveerand
aasta jooksul ühiselt suudetud tõestada, et koostöö on tulemuslik. Valda
on toodud hulk täiendavat toetusraha,
käivitatud mitu uut investeerimisprojekti ning kiirelt edasi mindud seniste
projektidega. Seega on muudatustega
kaasnenud oluline lisaväärtus valla
jaoks, mis ongi olnud tähtsaimaks eesmärgiks.

Enamasti on nii, et mingil kooslusel on
rohkem ühisosa ja jõudu, seega ka otsustamisõigust. Selle juures on ülioluline, et
tahetakse ja suudetakse hoida tasakaalu.
Volikogu peaks võimuorganina arvestama võimalikult paljude vallaelanike
huve. Ka nende, keda esindab opositsioon. Tegelikult me ju ei tea ega tohigi
teada, kes keda valis. Esindusdemokraatia toimib paljuski usaldusel ja
otsustajate südametunnistusel.
Meil pole üleliia palju entusiastlikke
tegijaid. Sestap tuleb hinnata ja väärtustada neid, kes on valmis panustama
vallaelu edendamisse. Vallajuhina pole
minu jaoks kunagi olnud vastasseisu
opositsiooniga, igaüks on saanud küsida toetust ja realiseerida oma ideid, kui
need on valla huvides. Võimu muutudes oleme siiski jätkanud töösuhteid ka
vastaspoole inimestega, kes valla huvides tegutsevad.
Küll aga tuleb tajuda, millal on vaja
teha muutusi, heita eilne kõrvale ning
minna edasi uute ideede ja tegijatega.
Senised muutused on olnud vajalikud,
elu edasi viivad ning järgmistele sammudele teed rajavad. Pean õigeks rajada
sildu eri mõtteviiside ja inimeste vahele,
mis kokkuvõttes rikastavad ja viivad
edasi.
Minu jaoks on võõrad tagasitegemine, vaenamine, sildistamine ja tõrjumine. Kohalikul tasandil peavad erinevad tegijad ja ideed olema teretulnud,
selliselt oleme tõhusamad ja tugevamad.

Hetkel on otsustamise koht,
kuidas kogukond ja tema
juhid lähevad edasi. Kaalul
on väärtused, inimesed ja
lahendused.

Motiividest
Võib ju väita, et selline ongi poliitika.
Tegelikkuses ei saa rääkida mingist
umbmäärast poliitikast, igal otsusel on
tagamaad ja põhjused. Avaliku võimu
puhul on mõistagi oluline, kelle käes on
otsustamisel jäme ots, suuremad võimalused võimu teostamiseks.
Tagasitegemine on inimlikus plaanis mõistetav, aga avaliku võimu puhul
väga nigel põhjendus, loodetavasti nii ei
mõtle ükski otsustaja. Või siiski?

Tagajärgedest
Tänaseks on Luunja vald teinud läbi
muljetavaldava arengu, olles paljude
sisuliste näitajate osas Eesti tipus. Selle
taga on ühelt poolt meie soodne asend,
aga teisalt ka tehtud otsused ja paljude
inimeste sihikindel pikaajaline töö.
Muudatuste korral peaksid nende
eesmärgid olema arusaadavad ja võimalikult positiivsed. Antud juhul siis
Luunja valla jaoks veelgi paremad lahendused, kiirem areng, tõhusam juhtimine,
pädevamad tegijad, rohkem ressursse.
Milliseid neist saavad uued (endised)
tegijad meile lubada? Kui suur saab olema pöörde lisaväärtus valla jaoks?
Oluline on anda võimalus uutele
tegijatele ja ideedele. Kas praeguse stsenaariumi teostumise korral saab see
tõesti nõnda olema või tuleb tagasikäik
üleeilsesse?
Kibestumisel, tagasitegemisel ja
muul negatiivsel ei tohiks olla kohta
kohaliku elu juhtimisel. Otsustajad
peaksid lähtuma valla huvidest ja enda
südametunnistusest.
Loodame südamest, et meie tegus
Luunja vald on homme veelgi parem
paik elamiseks kui täna.
Aare Anderson
vallavanem
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Vald uuendab eelarvestrateegiat
Järgneva 4 aasta kava on
seekord mõistagi keerukas
koostada, ebakindlus ja
teadmatus tuleviku suhtes on
suur. Siiski on strateegia väga
sisukas, valla arenguplaanid
kajastatud.
Strateegia eelnõu koostamisel on
analüüsitud tuluprognoose jm lähtematerjale tänasest teadmisest lähtuvalt.
Tegevuskulude osas on väga konservatiivne hoiak, eesmärk on tagada valla
teenuste toimimise jätkusuutlikkus ka
keerukas olukorras.

Investeeringute osas said kõik olulised objektid kajastatud ja jaotatud ajaliselt vastavalt rahalistele võimalustele.
Hetkel teadaoleva info ja prognooside
kohaselt on siiski võimalik katta valdav
osa meie plaanidest.
Vastavalt olukorra muutumisele saab
dokumenti täpsustada.
Strateegia eelnõus on investeeringuobjektid kajastatud hetkel teadaolevate hinnanguliste maksumustega,
arvestades ehitusturul toimunud langust, viimaste hangete tulemusi. Tegelikud ehitushinnad võivad edaspidi
kõikuda ja võimalik on üsna suur volatiilsus tulenevalt majanduslikust ebakindlusest.

Eelarvestrateegia parandus- ja
muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 13. novembrini 2020. e-postiga luunjavv@
luunja.ee või valla kantseleisse.
Luunja valla eelarvestrateegia
2021–2024 avalik arutelu toimub
17. novembril kell 17.00 Luunja
Vallavalitsuses.
NB! Vallavalitsus jätab endale õiguse lähtuvalt Covid-19 viiruse levikust vajadusel
arutelu toimumise osas teha muudatusi.
Muudatustest antakse teada valla kodulehel.

Aare Anderson, vallavanem

Postipunkt Luunjasse tagasi
Pärast pikka aega kestnud protsessi on Omniva (AS Eesti Post)
valmis taasavama töötajaga mehitatud postipunkti Luunjas.
Praegu käivad kõnelused konkreetse ruumi osas.
Mitme aasta vältel osutati teenust Luunja raamatukogu
ruumides. Ka hiljem soovis ettevõte teenust panna mõne
valla asutuse juurde. Raamatukogu hakkas uppuma posti-

pakkidesse. Postiteenuse mahust valdava osa moodustavad
täna pakid, mille kogused praegustes oludes üha kasvavad.
Ei saanud nõustuda olukorraga, kus kultuuriasutus tegeleb
suures mahus pakikaubandusega.
Aare Anderson, vallavanem

Tartu rattaringlus laieneb Luunjasse
Oktoobrikuul saadi valmis rattaparklate ehitusega. Esimene neist asub Luunja alevikus roosiaia kõrval, olles kõigile hästi kättesaadavas kohas. Teine parkla asub Veibri Coopi juures. Mõlemasse parklasse seatakse üles 20 dokki. Täna on valminud parklad
lähiajal saabuvate dokkide ja rataste ootel.
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Luunja Keskkooli vanematekogu
2019. aastal kutsuti kooli juhtkonna
ja lastevanemate aktiivi algatusel ellu
Luunja Keskkooli vanematekogu. Mis
on vanematekogu? Tegemist on õhinapõhise grupiga, kuhu kuuluvad Luunja
Keskkooli õpilaste lapsevanemad, kelle
soov on elavdada koolielu. Vanematekogu ei ole hoolekoguga konkureeriv
organisatsioon, meil on teised eesmärgid
ja võimalused. Samuti ei tegele me õpetajatele ettekirjutuste tegemisega. Vanematekogu annab lapsevanemale võimaluse olla rohkem kooliellu kaasatud ning
panustada ise sellesse, et lapsel oleks
koolis hea käia.
Mis on juba tehtud? Ajurünnaku tulemusena kaardistati teemad, mis on vanemate hinnangul aktuaalsed ja millega
võiks aidata koolil tegeleda. Nendeks olid
koolitoit, info liikumine, „Roheline kool“
ja kiusamise ennetamine. Iga grupiga liitusid lapsevanemad, kes tundsid, et just
see teema neid puudutab ja nad sooviksid selles valdkonnas midagi muuta.
Nüüd aga tegevustest täpsemalt
gruppide lõikes.

Koolitoit

• 2019. a sügisel alustati koolisöökla
jälgimist ja koolitoidu maitsmist.
Koolitoit maitses koduselt.
• Koolisöökla palus vanematekogul
suunata lapsi käsi pesema ja hügieenist kinni pidama, samuti õpetama
õigesti toitu tõstma. Koolitoidu grupi
liikmed reageerisid sellele ja juhendasid lapsi söögivahetundides, samuti
anti infot algklasside õpetajatele.
• Jõuluajal 2019 korraldati koolisööklas ühine piparkookide küpsetamine,
mis osutus väga menukaks. Samuti oli
koolisöökla personal suureks abiks.
• 2020. a alguses korraldati õpilaste
seas küsitlus koolitoidu ja koolisöökla kvaliteedi kohta. Tulemused
olid suhteliselt positiivsed, nurinat
oli toidu ühekülgsuse ja kvaliteedi
osas. Küsitluste tulemuste kokkuvõtte
edastati sööklale.
• Koostöö sööklaga oli igati positiivne
ja söökla oli väga valmis tagasisidega
arvestama ja muutusi ellu viima.
Koolitoidu töögrupp arvab, et praegu
on koolis rohkem aktuaalseid teemasid,
millega tegeleda, ja loevad koolitoidu
grupi eesmärgid edukalt täidetuks.

Info liikumine

• Grupp kogunes paar korda perioodil 2019–2020. a algus, mille jooksul
jõuti luua küsimustik selgitamaks, kas
ja milliseid kitsaskohti on info liikumisel kooli ja kodu vahel. Küsitlus
plaaniti läbi viia kevadel 2020, kuid
pandeemia nurjas plaanid.
• Grupp on endiselt valmis küsitlust
läbi viima, tulemusi analüüsima ja
tegema ettepanekuid infovahetuse
parendamiseks.

Roheline kool

• Rohelise kooli mõte sai alguse 2019.
aastal Luunja valla mõttetalgutel,
mille raames püstitati idee, et Luunja
vald võiks olla oma olemuselt Roheline vald. Kuna kõik muutused saavad alguse eelkõige järelkasvust, oligi
loogiline edasiminek lasteasutuste
kaasamine. Kuna Luunja Midrimaa
lasteaed sai kevadel rahvusvahelise
Rohelise lipu tunnustuse, soovisid
lapsevanemad samal teemal jätkata
kooliga. Sealt edasi jõuavad tulemused ka valla ellu.
• Nüüdseks on Rohelise kooli vanematekogu töörühm kogunenud mõned korrad 2019. aastal ja 2020. aasta
alguses. 2019. aastal korraldati maailmakoristuspäeva raames ettekanne
reostuse teemal, selgitati põhilisemaid
prügi sorteerimise põhimõtteid ning
õpilased korjasid maastikumängul
kokku hulgaliselt prügi. Kõige levinumaks prügiks olid suitsukonid.
• Rohelise kooli suund on oluliselt
laiem kui vaid vanematekogu poolt
elluviidav ning kaasab tegevuste sidumist õppekavaga, sest klassiruumis
õpitu mõjutab kogu kooli toimimist.
Selleks luuakse koolis keskkonnatöörühm, et viia läbi keskkonnaülevaatus
ning selle põhjal panna paika tegevuskava järgnevaks aastaks. Tegevuskava
on reguleeritud pideva seirega. Sel
aastal on kool keskendunud järgmisele kolmele teemale: prügi, tervis ja
kliimamuutused. Nagu juba eespool
mainitud, on üheks eesmärgiks Rohelise kooli lipu taotlemine. Rohelise
kooli vanematekogu töörühm toetab
ja aitab kõiki neid tegevusi ellu viia.
• Grupil on plaanis hulgaliselt muid

keskkonnaga seotud tegevusi – teeküünalde ümbriste kogumine, taaskasutuse väärtustamine loovtegevuste
ja konkursside kaudu, keskkonnateemaliste filmide näitamine ning teiste
Roheliste koolide külastamine ideede
kogumiseks. Töörühm on valmis võtma vastu uusi ideid ja liikmeid.

Kiusamise ennetamine

• Grupp on seadnud omale mitmeid
eesmärke, millest praegu on juba
algatatud:
– lastevanemate akadeemia (loengud kiusamise märkamise teemadel jne)
– õuevahetunnid
– koostöö noortekeskusega
• Teemad, mis vajavad ülevaatamist ja
läbirääkimist:
– infovoldiku sisu detailid, huvigruppide jaotused
– lastevanemate korraldatud nn lahe
koolipäev
– kiusamise ennetamise koolituste
võimalused ja sobivus meile
– Jätkub jooksvate küsimustega tegelemine; kuidas muuta veel turvalisemaks kooli õhkkonda, sest on
teada, et koolikeskkond mõjutab
otseselt õpilaste emotsionaalset
heaolu ja akadeemilist sooritusvõimet.
• Kiusamise ennetamise töögrupp
jätkab aktiivselt oma tegevust ja eesmärkide täitmist.
Usun, et lugeja mõistis, et lapsevanematel on võimalik midagi päriselt ette
võtta, et koolielu elavdada.
Käesolevat õppeaastat alustas vanematekogu Facebooki grupi loomisega, et aktiveerida inimesi suhtlema, teemasid algatama, mõtteid jagama. Olete oodatud
liituma vanematekoguga, kui tunnete, et
on mõtteid ja energiat, mida panustada
oma laste koolirõõmu suurendamiseks.
Kontaktid:
vanematekogu@luunja.edu.ee
FB grupp: Luunja keskkooli vanematekogu (tegemist on suletud grupiga, palu
ligipääsu)
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Luunja kool 255
Aasta siis oli 1765, kui Luunjasse asutati
esimene külakool.
Seega on aasta 2020 meie valla jaoks
mitte ainult Visnapuu-aasta, vaid ka
Luunja kooli 255. aasta. Aastapäevaüritused kulmineerusid oktoobri keskel
kooli sünnipäevanädalaga.
Kooli aastapäevade puhul oleme
harjunud kokku saama suure hulga
vilistlaste ja endiste õpetajatega – seda
ikka selleks, et hoida mälestusi ja kogemusi, mida oleme siin õppides või
töötades saanud. Ajaloo meenutamine
ja mälestuste jagamine annavad praegustele õpilastele ja töötajatele inspiratsiooni ja tegutsemistahet. Sel aastal
toimus kooli aastapäeva tähistamine
piduliku vastuvõtuna, kus vilistlastest
osalesid vaid 20 aastat tagasi lõpetanud
lennu esindajad.
Külalisi seekord koolimajja ei kutsutud, kuid koolipere tähistas sünnipäeva
terve nädala. Koolimaja oli ehitud, väljas
oli fotonäitus kooli ajaloost ning esmaspäevast neljapäevani toimus viktoriin.
Reede hommikul said kõik majja saabujad kingituseks šokolaadist sünnipäevamedali ning toimus väike kontsert koos

Direktor Toomas Liivamägi esitlemas aupedagoogide kingitust

ajalootunniga. Pidulik päev juhatas sisse
kosutava sügisvaheaja.
Kutsutud külalistele ja töötajatele
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
toimunud aastapäeva kontsertaktusel
astusid praeguste
õpilaste kõrval üles
ka õpetajad lauluga
“Aeg ei peatu” ning
vilistlased Eleri Lillemäe ja Liina Arras
esitasid Riine Pajusaare „Sünnipäevalaulu“.
Iga juubeli puhul
on Luunja Keskkoolil traditsioon
anda välja aupedagoogi tiitlid pikaajaliselt töötanud ja
viimasel viiel aastal
pensionile jäänud
õpetajatele. Sel aastal
oli Luunja Keskkooli
direktoril Toomas
Liivamäel au välja
kuulutada kolm uut
aupedagoogi – Veera
Annus, Reet Leidik
ja Tiina Tuvi. Kõik
aupedagoogid said
Kontserdi lõpetasid noored võistlustantsijad – 1a klassi
kingi tuseks meie
õpilane Hannes Pastik koos partner Lisanne Kalausega
kunstiõpetaja ja tunTantsukoolist Respect. Fotod: Tiit Hellenurm

nustatud ehtekunstniku Kairi Sirendi
disainitud rinnanõelad.
Seejärel oli sõna vallavanem Aare
Andersonil, kes andis üle valla ja ministeeriumi tunnustused. Õpetajad Margit
Laidvee, Tiina Rosi ja Aule Sepp pälvisid Haridus- ja Teadusministeeriumi
tänukirjad südamega tehtud töö eest,
mida on kaugelt rohkem, kui õpetaja
igapäevatöö nõuab. Ministeeriumi
tänukirjaga tunnustati lisaks pikaajalist
Kavastu Lasteaed-Algkooli direktorit
Renate Sagajat.
Luunja vald omalt poolt tunnustas
pikaajalise panuse eest Luunja haridusellu järgmisi töötajaid: Marika Muttik,
Ülle Hint-Märtson, Heli Paal, Elve Raja,
Ülle Tõnutare, Õie Kamenjuk, Ülle
Hussar ja Erika Kuusk. Lähiajalukku ehk
kevadesse tagasi vaadates said tunnustuse Ülle Taaber ja Maie Koger – vastavalt siis sujuva õppetöö ja tugiteenuste
korraldamise eest koroonaajal.
Kooli sünnipäeva tähistamine kammerlikult väikese seltskonnaga oli harjumatu, kuid hubane. Vilistlasõhtut see
küll ei asenda, aga kontserdi salvestus
ning fotod toimunud aastapäevapeost
on leitavad Luunja Keskkooli kodulehel – head vaatamist!
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht
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Luunja kooli teemaline viktoriin sünnipäevanädalal

1
2
3
4
5
6
7
8

Kes neist on olnud Luunja kooli direktor?
a) Lembit Rooma
b) Aare Treial
c) Karl Kalmet

Luunjas on keskkool alates aastast
a) 1976
b) 1977
c) 1978

Mis asus keskkooli ja võimla maa-alal enne
ehitust?
a) Luunja sovhoosi põld
b) õpetajate aiamaa
c) kooliaed

Luunja koolis on õppinud praegu tööl
olevatest inimestest
a) 7
b) 8
c) 10

Kooli arvutiklass avati aastal
a) 1990
b) 1991
c) 1992

Mitu trepiastet on kooli eest kuni huvijuhi/
õe kabinetini?
a) 46
b) 48
c) 51

Kuidas kutsuti 1. oktoobril 1993 avatud
lugemissaali?
a) tuubikum
b) nohila
c) magala

Mitu nooti on kooli logol?
a) 5
b) 6
c) 7

9
10
11
12
13
14
15

Kooli majandussuund on aastast
a) 2000
b) 2003
c) 2005

Koolil on olnud
a) elavnurk
b) kartulipõld
c) relvaruum

Mis nimega tütarlapsi on koolis enim?
a) Meribell
b) Kristiina
c) Laura-……..

Jaan Jaago mälestusvõistlusi maadluses
peetakse aastast
a) 1988
b) 1990
c) 1991

Mis ruum oli algselt kooli maadlussaali
asemel?
a) söökla juurviljahoidla
b) kooli katlamaja
c) võimla abiruum

Luunja kooli hüüdnimi oli aastaid
„Rooma impeerium“, sest
a) pidevalt võideti ajaloo olümpiaade
b) direktori nime pärast
c) ajalooõpetaja oli Vana-Rooma
kunsti fanaatik

Mis nimega poeglapsi on koolis enim?
a) Mark(c)us
b) Henry
c) Rasmus

Ootame vastuseid aadressil heli.erik@luunja.edu.ee.
Palume lisada juurde kindlasti oma nimi ja vanus.
Parimatele ka väikesed auhinnad!
Viktoriini koostas Elve Raja.
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Luuletajad Luunjast
Oleme harjunud Luunjaga
seostama Henrik Visnapuud ja
Karl Eduard Sööti, teadmata
midagi vanameistrite noortest ja
andekatest mantlipärijatest.
Tartu Linnaraamatukogu korraldab
juba mitmendat aastat noorte Luuleprõmmu.
Luuleprõmmul (inglise k poetry slam)
esinevad omakirjutatud luuletustega
noored seitsmendast kuni kahekümnenda eluaastani. Kirjutada võib nii
riimilist kui ka vabavärssi. Vanemad
osalejad eelistavad pigem vabavärssi,
nooremad otsivad riimi.
Luuleprõmmul on Luunja Keskkool
osalenud alates selle ürituse algusajast.
Igal aastal oleme olnud ka edukad –
alati oleme naasnud kui mitte võidu,
siis esikolmiku kohaga. Kõige esimesel
korral võitis oma vanuseastmes Melissa
Lokk luuletusega „Isa argipäev“; Elise
Belov sai tol korral teise koha.
Juba järgmisel Luuleprõmmul võitis
Elise Belov oma luuletusega „Kaebelaul“
nii maakondliku kui ka vabariikliku
vooru ja publiku lemmiku tiitli.
Ka järgmine Luuleprõmm oli meie
koolile edukas, saime lausa kaks medalikohta – Lauri Kask saavutas oma vanuseastmes teise koha, Elise Belov luuletusega „Hirmud“ esimese ja vabariiklikus voorus kolmanda koha.
2018. aasta Luuleprõmmul oli Melissa
Lokk taas edukas – saavutas oma vanuseastmes teise koha.
Möödunud kooliaastal osalesime
taas. Melissa vabavärsiline mõtisklus
unistustest tõi talle taas võidu. Žürii esimees, Eestit rahvusvahelisel Poetry
Slam’il esindanud luuletaja Jaak Känd
jagas noortele luuletajatele nõuandeid
edukamaks esinemiseks. Melissal soovitas ta vaatamata noorele eale juba täiskasvanute luulevõistlustel end proovile
panna.
Sealt edasi tuli osalemine vabariiklikus voorus, kus Melissa pälvis oma
vanusegrupis 3. koha.

Traditsiooni kohaselt olid luunjakad
ka käesoleval õppeaastal 16. oktoobril võistlemas. On heameel tõdeda, et
osalejate tase on aasta-aastalt paremaks läinud ja konkurents arvestatav. Suurim rõõm on, et tulime taas
võidukalt tagasi – Elise Belov oma
vanusegrupi võitjana ja Lauri Kask eripreemiaga keskkonnateemalise luuletuse eest.
Veebruaris on Eliset ootamas vabariiklik
voor.

Hea esitus ei piirdu vaid sõnumiga
luulega – on vaja ka omajagu julgust,
enesekindlust ja kõlavat selget häält,
et oma mõtted kuulajateni viia. Aastaaastalt muutub noore kirjutaja sulg ja
silm teravamaks, kahaneb lavanärv ja
tõuseb enesekindlus, laieneb sõnavara ja
silmaring.
Riina Belov
Luunja Keskkooli
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Pingelangus – Elise ja Lauri pärast edukat võistlust. Foto: Riina Belov
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Riigikaitselaager Reibas Rästik 74
Luunja Keskkooli gümnaasiumiosa õpilastel on võimalus valida riigikaitse kursust. Käesoleval aastal läbisid meie kooli
õpilased kursuse riigikaitselaagrina 5.–
11.10.2020 Kuperjanovi pataljonis, kus
osales u 300 õpilast erinevatest koolidest. Laagri eesmärgid olid järgmised:
korraldada kursused maksimaalselt
intensiivselt, viia läbi riigikaitsekursus
sõjaväeliselt korraldatuna, soodustada
integratsiooni ja ühtekuuluvustunnet
nii omavahel kui teiste koolide õpilaste
ja erinevate rahvuste vahel.
Luunja Keskkooli riigikaitseõpetaja
Tanel Pedaru lühikokkuvõte riigikaitselaagrist.
Luunja Keskkooli 19 õpilast saabusid 5. oktoobri hommikul Kuperjanovi
pataljoni, kus neist moodustati koos
Antsla Gümnaasiumi seitsme ja Otepää
Gümnaasiumi 16 õpilasega õppurrühm
Foxtrot. Esimene päev riigikaitselaagris
möödus varustuse ja riietuse kättesaamise, nende korrektse selga panemise, voodite ja kappide korrastamise ning rivivõtete algtõdede omandamise tähe all.
Teisipäeval algasid õppetunnid, kus
õpilased omandasid topograafia, Eesti
kaitseväe ülesehituse ja esmaabi algtõed.
Lisaks sellele läbisid nad kõik NATO
üldfüüsilise testi (3,2 km jooks, 2 min
jooksul kätekõverdused ja istessetõusmised) ning õppisid kasutama välitingi-

mustes söögi valmistamiseks katelokke.
Kolmapäeval järgnesid meediakoolituse, NATO ja kaitseväeteenistuse
tunnid. Sellele järgnes väitlus teemal
“Tüdrukud ajateenistusse – poolt või
vastu”, mis osutus väga tuliseks ja põnevaks dispuudiks. Seejärel tegid õpilased
rühmatöödena ettekandeid lähiajaloo
relvakonfliktide kohta. Õhtul vaadati
filmi “1944”.
Neljapäev oli tõenäoliselt õpilastele
kõige meeldejäävam. Päeva esimene
pool veedeti Valga militaarajaloo muuseumis ja teine pool möödus lahingutegevuse simulatsiooniga mängides.
Viimase harjutuse läbiviijate sõnul oli
rühm Foxtrot kõige aktiivsem ja elavam.
Reedel toimus Kaitseliidu tund.
Seejärel said õpilased selgeks relva
käsitlemise ja sihtimise algtõed, misjärel harjutati ühiselt välitingimustes
telkide püstitamist. Õhtupoolik möödus
laagriks ettevalmistuste tegemise, koristamise ja pakkimise tähe all.
Laupäeva hommikul toimus motoriseeritud rännak Tsiatsungõlmaa harjutusalale (u 5 km Võrust Valga poole).
Kell 10–17 toimus ringkoolitus pooletunniste intervallidega (erinevad teemad maskeerumisest kuni airsoft’i
lahinguni). Õhtul valmistati etteantud
vahendite ja toiduainete abil lõkke peal
jagude kaupa iseseisvalt õhtusöök.

Õpperühm Foxtrot Valga militaarajaloo muuseumis. Fotod: Kätryn Reimaa

Luunja Keskkooli noormehed politsei
kaitseriietuses

Pühapäeva hommikul toimus jagude kaupa iseseisev jalgsirännak tagasi
Kuperjanovi pataljoni (u 7 km) koos
kogu varustusega. Õpilased said sellega
väga hästi hakkama. Sellele järgnes
lõpurivistus, tänusõnad ja nn lahti
formeerimine ning kojusõit.
Osalejate tagasiside oli väga positiivne. Oldi küll väsinud, kuid rahulolevad
ja uute kogemuste ning teadmiste võrra
rikkamad.
Ülle Taaber, õppe- ja arendusjuht
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Algklasside öölugemine
29. oktoobril toimus Luunja Keskkooli 2.–4. klasside traditsiooniline
öölugemine, mis sellel aastal oli mõeldud preemiaüritusena väga tublidele
õpilastele. Öölugemine on olnud juba
aastaid algklasside oodatuim sündmus,
sest ei tule just tihti ette võimalust koolimajas ööd veeta ning klassil koos olles
õppida üksteist paremini tundma. Sellel
aastal lisas põnevust ka halloween –
lapsed tulid üritusele kostümeeritult
ja klassiruumid olid teemakohaselt
kaunistatud. Toimusid erinevad põnevad tegevused: „Kuldvillak“, viktoriin,
ühine raamatute lugemine, kirjaniku

4a klassi poiste lugemismõnu

etteaste. Kõige oodatum oli aardejaht
pimedas koolimajas. Iga klass sai aardena klassi uusi raamatuid ning mänge,
millega vahetundides aega sisustada.
Nagu nimigi, öölugemine, ütleb, toimus
igas klassis ka tunnike vaikset lugemist.
Lapsed said magamiskotis pikutades
mugavalt oma raamatut lugeda ning
õhtu lõppes hubase padjakinoga. Ürituse võib igati õnnestunuks lugeda, sest
häid muljeid toimunud ürituse kohta oli
kuulda ka järgmisel nädalal.
Maarja Kass
algklasside ainekomisjoni juht

◆ ◆ ◆
4. klassi öölugejaid üllatas oma külaskäiguga tuntud lastekirjanik Mika
Keränen, kes rääkis humoorikaid lugusid nii oma raamatutest kui ka jalgpallist,
Rooma paavstist ja muumiatest. Täiesti
uudset olukorda koges 4. a klassi õpilane
Greete Meus, kui Mika küsis temalt luba
ühiselt pilti teha. Loomulikult oli Greete
selle ettepanekuga rõõmsalt nõus.
Aule Sepp
4. a klassi klassijuhataja

Koos klassiga öösel koolis olla on ülipõnev. Fotod: Aule Sepp
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Rahvusvaheline koostöö jätkub ka keerulistel aegadel
2019. aasta septembris said Lohkva lasteaias avapaugu kaks Erasmus+ projekti,
mille raames pidid toimuma 2020. aasta
kevadel õpiränded erinevatest riikidest
partnerite lasteaedadesse ja koolidesse.
2020. aasta algus aga pööras meie maailma pahupidi ja projektitegevuses tuli
teha raskeid otsuseid. Kõikide riikide
Erasmus+ projektide juhtivagentuurid
otsustasid, et õpiränded peatatakse kuni
2021. aastani. Partnerite seas oli palju
ärevust ja segadust, kuid nii nagu meie,
kohanesid ka teised riigid uue reaalsusega ning projektitegevused planeeriti
ümber veebipõhisteks tegevusteks.
Nii „Creating a learning love –
CALL“ kui ka „M.A.G.I.C. (Myths and
Tales, Art and Games for Intercultural
Cooperation)“ projektipartnerid leidsid,
et me võiks tähistada oktoobris rahvusvahelist ErasmusDay’d veebipõhiselt.
15. oktoobril kogunesid meie saali
Sipsikud ja Sabatähed, et kohtuda CALL
projekti partneritega läbi veebi. Igast
lasteaiast esitasid lapsed teistele ühe
laulu või tantsu. Meie poolt tuli esitamisele kaerajaan ja saime kõigile saata
tervitused nende emakeeles.
MAGIC projekti raames tutvusime
teiste riikide muinasjututegelastega, kelleks olid Kreeka Herakles, Leedu Juraite
ja Bulgaaria Baba Marta. Meie saatsime
partneritele tutvumiseks Sipsiku. Rühmades uuriti partnerite poolt saadetud
tegelaskujude pakke ja mängiti saadetud mänge. Nii toimetasid ka teised
partnerid. ErasmusDay raames toimus
jällegi videokohtumine, kus jagati infot
oma tegevustest. Tegevused muinasjututegelastega koondati ühisele veebilehele,
mida saab iga partner oma lastega uurida. ErasmusDay lehele saab juurdepääsu
läbi QR-koodi.
Kogu selle tegevuse taustal on aga
kõigil partneritel hinges lootus, et maailmas olukord normaliseeruks ja tuleks
aeg, kus saaksime jälle minna oma sõpradele külla või neid oma majas vastu võtta.
Anneli Mõtsmees
Lohkva lasteaia õppejuht

MAGIC ErasmusDay
2020

Muinasjututegelased: Herakles – Marten Orav, Baba Marta – Emma Ülper, Juraite –
Adriana Koop, Sipsik – Hanna Marie Eensoo. Foto: Kai Vakmann
ErasmusDay – Sipsikute ja Sabatähtede rühma lapsed. Foto: Jana Lode

17

HARIDUSELU

18

Nr 11 (286) November 2020

Midrimaa lasteaed sai 35-aastaseks!
Midrimaa õpetajad:

Lasteaed pakub vanemale võimalust lapse järelevalveks ja
lasteaed toetab peret lapse arendamisel – nii on see ikka olnud!
Lasteaia võimalused ja teadlikkus lapse arengu toetamisel on
kasvanud, ka vanemate ootused. Aastal 2020 on meil käsil
väärtused (tervis, rõõmsameelsus, hoolimine ja heatahtlikkus
suhtlemisel), mida koos mängimine suurepäraselt arendab.
Teiseks taas õues olemisega harjumine, kohandumine nii tuleviku kui ka praeguse tervise huvides. Seepärast oli meie sünnipäevapidu õues: põhukohvikus rühmade tegemiste vaatamine
videotest, platsipidu õuel, rongkäik Luunjas ja päeva lõpuks
kellaviietee koos peredega.
Mida aga tähendab Luunja Midrimaa lasteaed oma seitsme
rühma ja 132 lapsega meie inimestele, küsisime asjaosalistelt
endilt.

 Midrimaa asub looduskaunis kohas, kus on võrratud
võimalused matkata ja ümbritsevat avastada. Midrimaal
on mängulustilised lapsed ja ka õpetajad. Oleme lapsemeelsed ja lapsest lähtuv lasteaed!
 Luunja oma mitmekesisusega on täis vahvaid seiklusi, mis
avardavad laste silmaringi: retked Emajõe äärde, mõisaparki, hobusetalli või roosiaeda rikastavad meie igapäeva.
 Oleme välja töötanud tugeva tugisüsteemi, mis päriselt ka
töötab.
 Väga mugav on lähedal tööl käia (kui magad sisse, ikka
jõuad õigeks ajaks tööle!).
 Meie inimesed on ühtehoidvad!

Lapsed:

Vanemad:












Lihtsalt meeldib, siin on äge!
On hea lähedal käia lasteaias.
Leian endale sõbra, kellega koos olla ja mängida.
Saab targemaks, igasuguseid teadmisi (numbreid ja tähti ja
igasugu asju, saab kokk olla).
Emal, isal on rahulik tööl käia, sest lapsed on hoitud.
Õues on hea: siin on hea turnida, siin saab autodega ja
ratastega õues sõita ja joosta saab ka ning palju jalgpalli
mängida, siin on puud.
Õpetajad aitavad ja hoolitsevad (tekkis arutamine, kes
vajab ikka hoolitsust; pisikestel sõimes on rohkem abi
vaja). Õpetajad saavad nii raha endale teenida.
Saab ilusasti toituda, vahel sööme õues – mulle see meeldib!
Käime lasteaiast palju väljas, sest on sadam ja Emajõgi,
roosiaed, hobused, park, siis sõitsime Tartusse turule ja
matkarajale.

Sünnipäevameelolu. Foto: Lia Raat

 Maal on rahulik, linnakärast eemal ja loodus (oi, kui ilus
on aastaaegade vaheldumine!), vähem müra, puhtam
õhk.
 Luunja lasteaias on lapsel palju ruumi möllata, saab ise
seemneid mulda panna ja taimede kasvamist ja ka linde
jälgida. Hoolitsetakse taimede eest, loodus, loovus ja isetegemine on igapäevane. Lapsel tekib maast-madalast
seos loodusega ja ta õpib loodust, s.o oma elukeskkonda
säästma.
 Lasteaias on väiksem kohatasu, valla toetus suurem.
 Kogukonna lasteaias tunnevad kõik üksteist, pereti
suheldakse, paljud on omad ja hoolitakse üksteisest.
Sidusus!
laste, lasteaednike ja vanemate vastused pani kokku
Uuve Jakimainen

Nr 11 (286) November 2020

VARIA

19

Uudistega Ojasillalt
Täname kõiki toetajaid, kes on andnud
hoogu meie mahetoodete hoole ja armastusega kasvatamisele. Sel aastal jagasime laiali koguni üle 60 küllusekasti
mahedalt toodetud värviliste aiasaadustega, et ka aina pimedamaks kippuvatel
sügisõhtutel teid oma värviliste andidega rõõmustada. Välihooaeg on selleks
korraks küll läbi saanud, kuid oleme
oma mahetooteid ka hoolsalt purki pistnud, kuivatanud ja külmutanud. Nii on
meil valminud koguni üle kümne sordi
erinevaid kombucha’sid, mida saab nii
jõulukingitustele lisada kui ka omaenda
immuunsüsteemi tugevdamiseks tarvitada. Rohkelt on valminud ka erineva teravusastmega mädarõikakreeme ja -segusid, värvilisi kuivatatud tomateid ning
kõike muud head-paremat. Nii et hoidke
meie Facebooki lehel ikka hoolega silma
peal, sest uusi tooteid aina lisandub –
https://www.facebook.com/ojasilla.
Samuti oleme siin hoolega ette valmistamas ka põnevaid (ja veelgi põnevamaid)
õpitubasid õhtusteks nokitsemisteks,

Külluse plahvatus. Foto: Marge Nelk

kooslaulmisteks, meditatsiooniõhtuteks ja kooskokkamisteks, mis kõledatel
sügisõhtutel silmad särama löövad ning
talvel üheskoos ja kogukonnakeskselt
kevadele vastu aitavad kulgeda.
Muidugi tahame siinkohal julgustada
kõiki ka meie talus asuvat imelist Loovlood poodi külastama – kõik looduslähedane ja imearmas valik maailma
parimatelt disaineritelt ootab teid just
siinsamas, Luunja külje all! Imetabased
sõber-kotid lasteaialastele, kvaliteetsed
lapsega koos kasvavad koolikotid jm
koolitarvikud koolilastele, rohkelt meisterdamiskomplekte, lauamänge ja õuemänguasju igas vanuses kogukonnaliikmetele ootavad teid! Tulge aga ja
visake pilk peale, lapake meie äärmiselt
laia valikuga keskkonnasõbralike
firmade katalooge ning valige omale
meelepärased kõige kvaliteetsemad
jõulukingid just meie poest! Nii toetate
kohalikku väikeettevõtlust ja aitate meil
vana ja väärikat Luunja mõisa kõrvalhoonet kiiremini restaureerida.

Lauamänguõhtud, suurte mullide õpitoad ja eriti põnevad linnalaagrid on
saanud me püsiklientide suurimateks
lemmikuteks. Siia ritta võib lisada veel
personaalsed sünnipäevapeod, loodusretked, aroomiteraapia, looduskosmeetika, jätkusuutliku eluviisiga seotud õpitoad jne.
Samuti saab meilt tellida erinevaid
mängulist õppimist arendavaid teoseid,
värviraamatuid, videoesitlusi, maastikumänge ja kõike muud, mida hing ihaldab.
Ootame külla!
Ja muidugi jälgige me kodulehte –
https://loovlood.com, Facebookis aga
https://www.facebook.com/loovlood.
Lisaks ootame tellimusi lasteaedadelt
jõulukingituste osas, sest valge suhkur ei
ole kuidagi me laste sõber. Pigem ikka
meened, mis pikalt püsivad ja on isetegemise rõõmus meisterdatud!
Elo Hermann, Ojasilla talu
perenaine ja Loovlood poe omanik
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Luunja Aidateater sai juba 10!
Täiskasvanute harrastusteatrina tegutsev
Luunja Aidateater on tegutsenud alates
26. oktoobrist 2010. Tänavu oktoobri
lõpus tähistasime oma 10. sünnipäeva ja
tänasime tagasihoidliku koosviibimisega
ka oma sõpru ja toetajaid.
Kümme aastat on suhteline aeg –
laste ja noorte jaoks ülipikk, täiskasvanu
jaoks mitte. Igal juhul statistiliselt võttes
ligi pool inimpõlve ning selle aja jooksul on Aidateatris sündinud mõndagi,
nii lapsi kui lavastusi. Välja on toodud
mitmeid etendusi ja kaasa löödud erinevates lavastuslikes projektides.

2015
Osalemine Fidelia-Signe Rootsi EKA
doktoritöö videonäituse projektis
“Tugevate tee”. Sündis laste- ja noorte
näitestuudio Aidake(!), jõuludeks toodi
lavale etendus “Virtuaaljõuluõhtu“.

2016

“Lüpsiaega” mängiti kokku kümme
korda. Esinemisi oli nii Lõuna-Eestis
kui Lääne-Virumaal. Aidateatri ja
Aidakese näitlejad lõid kaasa UuePõltsamaa mõisa välifotogalerii fotolavastustes, samuti Luunja valla maine-

trükise fotolavastustes.
Aidake(!) esitas Luunja KK jõuluballil lavastuse “Jõulula ja Jõlela”, Aidateater vallarahva aastalõpupeol sketšikava “Määratud näärid”, lav. Iiri Saar.

2017

Humorist Peep Pedmansoni kirjutatud
näidendi „Mahva ja Lonni lood“ tõi
novembris lavale külalislavastaja Virko
Annus (Tallinn, T-teater). Aasta jooksul mängiti seda kümneid kordi nii
Lõuna-Eestis kui Põhja- ja Lääne-Eestis.
Novembri lõpus esietendus Aidakese

2015. a oktoobrist on lisandunud lasteja noortestuudio Aidake(!), kus lisaks
näitetegevusele on suund ka laste ja
noorte lavalisele koolitamisele.
2018. a veebruarist alustas tegevust
peamiselt rahvamuusikat ja töötlusi
mängiv kapell LUSTRE.
Et lehelugeja saaks selgema kronoloogilise ülevaate Aidateatri tegevusest,
toon siinkohal ära meie kireva ja viljaka
lühiajaloo.

2011

O. Lutsu “Kapsapea” – võit Lutsu
võistumängimisel Võnnus.

2012

J. Rahmani “Sõit” – parima lavastuse
tunnustus harrastusteatrite festivalil
Rannus.

Luunja Aidateatri etendus “Lüpsiaeg” 2016. a juulis Rõuges

2012

Sketšikava “Kuhu lähed, Eesti meditsiin?“ – potentsiaalikama estraadikava
tunnustus harrastusteatrite festivalil
Põltsamaal.

2013

Ü. Saaremäe “Münnich” – Münnichi
pargi avamise lavastusprojekt Ü. Saaremäega.

2013

T. Tensingu “Luunja mõisa uus häärber”, lav. Iiri Saar – parima videolahenduse tunnustus harrastusteatrite festivalil Rannus.

2014

K. Lempu “Lüpsiaeg”, lav. Iiri Saar –
tunnustus harrastusteatrite festivalil
Mustvees (2015).

Noorte näitestuudio Aidake(!) peale EV100 kontsertetendust “Argipäeva püha” 2018. a
juunis. Fotod: Iiri Saar
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noorte näitlejate vahendusel Luunja
valla kohapärimuslik legend „Kantsi
neitsi“, autor ja lavastaja Iiri Saar.

2018

Aidateatri põhitrupp tõi EV100 puhul
2018. a mais lavale H. Raudsepa loomingu ainetel kirjutatud „Mikumärdi. Palju
aastaid hiljem“, autor Kristel Lempu,
lav. Iiri Saar.
Volbriöö paiku ehk 30. aprillil ja
1. mail etendus Aidakese ja Tartu Laulupeomuuseumi Näitestuudio ühislavastusena O. Preussleri ainetel „Väike Nõid ja
Väiksem Nõid“. Seda kanti ette nii Luunjas kui Tartu Laulupeomuuseumi hoovis.
Veebruaris sündis EV100 sündmuste
sarja tarvis Luunja-Kastre külakapell
LUSTRE, millel kaheksa liiget.

2019

Aidateatri põhitrupp on käinud ringreisil etendusega „Mikumärdi. Palju
aastaid hiljem“, samuti on üle Eesti mängitud etendust „Mahva ja Lonni lood“.
Veebruaris-märtsis toimus kapell Lustrel koos Aidateatriga ringreis Chicago
ja Lakewoodi Eesti Majadesse USA-s.
Selle väljasõidu jaoks valmis spetsiaalselt
ka Luunja Aidateatrile P. Pedmansoni
„Lonni lood lombi taga“.
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2020
Eriolukorra tõttu riigis
muutusid mitmed plaanid. Etendus „Ruumimasin“ (J. Rahman) sai
märtsikuu keskpaigaks
lavaküpseks, aga esietendus jäi ära. Selle
asemel tekkis aasta
lõpus filmiprojekti idee,
mille käigus valmissaanud etendus filmiti
n-ö telelavastuse stiilis
üles. Augustis valmis
kolmepäevase teatrilaagri tulemusena noorte stuudio Aidake(!)
etendus „Kaarnate Külakapell Lustre Tartumaa kapellide päeval Võnnus
saar“. See osutus menu- 2019. a oktoobris. Foto: Halliki Pihlap
kaks, lisaks Luunjale
käidi esinemas ka Tartu
linna koolides. Külakapell Lustre pidi
Täname südamest kõiki toetajaid –
ära jätma plaanitud (juba ka Fenno- perekondi, kultuuri- ja vabaajakeskust
Ugria rahastatud) sõidu Udmurtiasse ning valda. Ilma selle toeta oleks keeruGurtFestile.
line või isegi võimatu püsima jääda. Aga
Luunja Aidateatri tegevuses lööb Luunja Aidateater püsib!
käesoleval hooajal kaasa kolmteist
täiskasvanut, laste- ja noortestuudio
Kohtumiseni teatris!
Iiri Saar, lavastaja
Aidake(!) liikmeid on üheksa ja kapellis
Lustre on kaheksa liiget.

Noorte osaluskohvikud toimusid üle riigi
6. novembril toimusid taas osaluskohvikud igas maakonnas üle Eesti.
Tartumaa osaluskohvik, mida korraldas
Tartumaa Noortekogu, peeti Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Luunjas
aset leidnud sündmusel osales 60 noort
Tartumaa kõigist omavalitsustest.

kalt esines Tartu Kutsehariduskeskuse
noortebänd „Party in Patrick’s Pants“.
Tartumaa Noortekogu liige, Luunja
noor Anni Marii Lepik lausus: „Viiest
osaluskohvikust, kus ma osalenud olen,
on see parim, sest arutelud olid väga

sisukad. On hea meel, et noored on
huvitatud ühiskonnas toimuvast“.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Osaluskohvikud on juba 2008. aastast
alates olnud kohtumispaigaks noortele ja noortemeelsetele, ametnikele ja
otsustajatele, et üheskoos leida päevakajalistele probleemidele lahendused.
Luunjas arutleti järgmiste teemade üle:
“Kas valimised suruvad mind kasti?!”,
“Head otsustajad – otsustage lõpuks
ära!”, "Noorte huvitegevus", "Kumb on
parem, kas kutsekool või gümnaasium?"
ja "Probleemid transpordiga valdades“.
Osaluskohvikutes osalejaid tervitas
president Kersti Kaljulaid, vastates küsimusele infoüleküllasusega toimetulekust
ning andes soovitusi noortele, kes järgmisel aastal valima lähevad. Meeleolu-

Noored arutlemas Tartumaa osaluskohvikus kas parem on gümnaasium või kutsekool.
Foto: Kärt Kingo
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Miks hingedekuul raamatukogusse tulla?
Alanud on pime aeg. Lastel ja lapsemeelsetel seostatav eelkõige zombide ja
õuduslugudega, täiskasvanutel hingedeajaga.
Igal juhul jahedus ja hämarus enam
õue ei kutsu. Ikka tahaks olla toas,
süüdata valgus ja miks mitte – unustada
end raamatutemaailma.
Luunja raamatukogu julgustab raamatute seltskonda nautima nii suuri kui
ka väikeseid.
Lasteaiaealistele ja algklassilastele on
käivitunud programm „Lugemisisu“,
mida korraldatakse Eestis juba kolmandat aastat. Käesoleval aastal on programmiga liitunud 147 raamatukogu üle
Eesti. Lugemisprogrammi idee on pärit
Soomest, kus seda on 20 aasta jooksul
pidevalt täiustatud. Nüüdne versioon
on viidud kooskõlla riikliku õppekavaga.
Programmi eesmärgiks on innustada 5–10aastasi lapsi lugema. Lugemisprogrammi läbiviimist toetab Kultuuriministeerium.
Programmis osalevad klassid saavad
külastada raamatukogu teematunde, kus
uuritakse raamatuid, loetakse, meisterdatakse, mängitakse lugemismänge.
Oktoober ja november on Luunja
raamatukogus seetõttu tavapärasest
palju lärmakamad – nimelt on raamatukogus külas Luunja kooli algklasside
lapsed. Raamatukogu on nendel aegadel
külastajate jaoks avatud, kuid arvestama
peaks pisut suurema sigina-sagina ning
veidi aeglasema tavateenindusega.
Paratamatult ei ole tänases digimaailmas raamat ega lugemine enam lapse
esimene valik. Ahvatlev plinkiv ekraan
pakub kiiremaid ja lihtsamaid lahendusi,
milleni jõudmiseks väga palju vaeva
enam nägema ei pea. Kahjuks kahaneb
seetõttu laste lugemisoskus ja -kiirus;
loetakse kokku tähti, mõistmata teksti
sisu ja mõtet, aheneb silmaring ja kitseneb sõnavara.
Suur aitäh Luunja lasteaia ja kooli
õpetajatele ning vanematele, kes on
otsustanud oma hoolealuste lugemisharjumuse – ja miks mitte ka lugemisarmastuse – kujunemisele teadlikult
kaasa aidata! „Lugemisisu“ programm on
selleks ideaalne algus. Hea lapsevanem,
vähim, mida teha saad – palun uuri,
kuidas edeneb Sinu lapse „Lugemisisu“
mäng, mis kestab maikuu keskpaigani.

***
Äsja lõppesid ka üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“. Kahe nädala jooksul osalesid
Luunja raamatukogus erinevatel teemapäevadel eelkõige lapsed. Uurisime,
kas kameeleon muutub mustaks, kui ta
vihastab; kuidas leiutati mullikile, meisterdasime jubedaid ämblikke, joonistasime koomikseid ja lavastasime plastiliinist muinasjuttu.
***
Lõpetuseks midagi ka suurtele.
2020. aasta on pühendatud eesti
rahvajuttudele. Rahvajutte ja eesti mütoloogiat kasutab oma loomingus üsna

ohtralt ja osavalt armastatud kirjanik
Andrus Kivirähk, kes augustis auväärset 50 aasta juubelit tähistas.
25. novembril kell 17.00 oled oodatud
kellaviieteele Luunja raamatukogusse,
jagame Kivirähki teoste asjus lugemiselamusi! Kellaviietee on eelkõige mõeldud juba küpsemale lugejale, siiski on
oodatud ka lapsed – anna märku nende
tulekust, et saaksime avada lasteala.
Kohtumiseni Luunja raamatukogus!
Riina Belov
Luunja raamatukogu

Kollipilt sai valmis. Nüüd tuleb endale ka kollinägu teha ja saabki kollitama minna!
Foto: Riina Belov
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Luunjas lõõritasid lõokesed
18. oktoobril toimus laste lauluvõistlus Luunja Lõoke 2020.
Maakondlikule laste lauluvõistlusele Tartumaa Laululaps
2020 lähevad 7. novembril Nõo Muusikakooli Luunjat esindama Carolin Rikk ja Gertrud Allika (3–7aastased), juhendaja
Laura Väljaots.
8–10aastastest lauljatest Joanna Killak (juhendaja Triin
Arrak) ja Armand Egon Parts (juhendaja Kristel Kruus).
11–13aastastest Grete Kuslap (juhendaja Laura Väljaots) ja
Miia Hausenberg (juhendaja Triinu Hommik).

14–16aastastest Hanna Hilpus (juhendaja Signe Hansen)
ja Reti Maarja Mõtsmees (juhendaja Laura Väljaots). Hoiame
laupäeval pöidlaid peos!

3–7aastased lauljad

11–16aastased lauljad

8–10aastased lauljad. Fotod: Tiit Hellenurm

Täname žüriid, vahvaid laululapsi ja nende juhendajaid.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor
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Visnapuu aasta raames toimus kirjandusõhtu „Mehed, naised, luule ja armastus“, kus armastatud poetssi Doris Karevaga vestles
Jürgen Rooste. Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus tänab Lohkva deklamaatoreid, kes olid ette valmistanud armsa kava Doris
Kareva luulest ning Lohkva Lonnisid ja Grüne Feed vahvate kingituste eest esinejatele. Foto: Ester Seerman
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Helkurkõnd
Kavastus
26. november
Saame kokku kell 17
Kavastu lasteaia õuealal
Lastele sportmängud ja
teeme ka väikese tervisekõnni!
Pärast soe tee ja magusaamps!

LUUNJA SÕUDEERGOMEETER 2020
4. DETSEMBER • LUUNJA KESKKOOLI VÕIMLA

Laste võistlus kell 14-- 16
ja täiskasvanute võistlus 16--18
• 9–10 a - T 200 m, P 200 m
• 11–12 a - T 200 m, P 200m
• 13–14 a - T 300 m, P 500 m
• 15–17 a - T 500 m, P 500 m
• NAISED vanus kuni 40 a – 500 m
• NAISED vanus alates 41 a – 300 m
• MEHED vanus kuni 40 a – 1000 m
• MEHED vanus alates 41 a – 500 m
• MEESKONNAD - 2000 m (4 x 500 m)
• NAISKONNAD - 1000 m (4 x 250 m)
• SEGAVÕISTKONNAD - (N 2 x 500 m, M 2 x 500 M)
Osavõtust anna teada: kaido.linde@luunja.ee

e!
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See novembrikuine retreat aitab sul vabaneda
argimuredest põhjustatud stressist.
Sel päeval kogume endasse looduse, maaema
ja kõiksuse jõudu ning energiat.

22. novembril
kell 12-18

Retreat
külluse ja
tänulikkuse
ankurdamiseks
Emajõe Suursoos,
Kantsi kõrtsis
Kohapeal teeme joogat, matkame, teeme ise süüa,
sööme, mediteerime, räägime tänulikkusest ja küllusest
ning paneme oma soovid täituma.
Tasakaalu panuseks on 50€
Registreerimine kuni 17.11 sigridlaas1@gmail.com.
Lisainfo 5146153
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Reiki
I astme
seminar

5.12 kl 11.00
Lohkva Kogukonnakeskuses Varakas

Reikit võivad õppida kõik, kes tunnevad
selleks valmisolekut, soovi ja huvi ning
tahavad tegeleda enda või teiste
tervendamise ja arenguga.
Loe lisa www.reikiteraapia.eu
Registreeru seminarile sigridlaas1@gmail.com
Küsi lisa 5146153

Nr 11 (286) November 2020

ÜRITUSED

27

DETSEMBER
04.12 X Luunja sõudeergomeetri võistlus
14.00 õpilased
16.00–18.00 stardid avatud täiskasvanutele. Info 501 3555

NOVEMBER
14.11 Rahvusvahelise veebisaate “Folk-off 2020” avalik
ülekanne 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Saatele järgneb tantsuklubi koos Lustre, Trambali ja Võrumaa pillilaagri pundiga.
Osalemine eelregistreerimisega meiliaadressil folklooriklubimaatasa@gmail.com. Info noortefestival.com
26.11 Noorsootöönädal. Helkurkõnd Kavastus 17.00
Õuemängud lasteaia õuel lastele ja noortele, helkurkõnd,
kringel, tee. Info 5690 6898
27.11 Kogupere jutu- ja muusikaõhtu koos rahvatantsuga „Meenutusi suvest“ 18.00
Kuno Malva, Piret Päär ja rahvatantsurühm Torbikud
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Piletid 5/3 eurot
29.11 Kontsert „Tähtede poole“ ja jõulurahu väljakuulutamine 16.00
Esinevad Kaire Vilgats ja Paul Neitsov. Küünla süütavad
EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja ja vallavanem. Tasuta
Info 5309 3670

04.12 Uus Eesti mängufilm „Hüvasti NVSL“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Piletid 5/4 eurot
05.12 Tantsuõhtu 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Pillimees Aivar Juuse. Osalustasu 7/5 eurot.
Info ja korraldus 511 4081, Eva Kouhia

Seoses viiruse Covid-19 levikuga ei toimu vastavalt Luunja vallavalitsuse 04.11.2020 otsusele 2020.
aastal järgmisi üritusi: beebide lusikapidu, väikelaste jõulupidu, 4–14aastaste laste jõulupidu, eakate
jõulupidu ja vallarahva aastalõpupidu.
Teiste sündmuste osas otsustakse toimumine või selle
vorm vahetult enne sündmuse algust. Jälgige reklaami!
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane on muinsuskaitseaineline näitus „Koolimaja.
Kooliks ehitatud hooned Eestis 19. ja 20. sajandil“. Luunja
vallamajas on Leonhard Lapini näitus „Rütm ja meloodia“.
Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi või
üritusi lähtuvalt Covid-19 viiruse levikust vajadusel ära jätta.

Nostalgiline komöödia nõukaaja lõpust

Ülle Kaljuste Tõnu Oja Niklas Kouzmitchev
Nika Savolainen Pääru Oja

KOGUPERE JUTU- JA MUUSIKA
ÕHTU KOOS RAHVATANTSUG A

MEENUTUSI SUVEST
27.novembril

Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Algusega kell 19.00
tavapilet 5€
õpilane/pensionär 3€
Kulno Malva
Rahvatantsurühm Torbikud
Piret Päär

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
4. detsember 2020 kell 18.00
PILET: 4 ja 5 eurot

MÜÜA METT

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

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

Õnnitleme vastseid vanemaid!
JANELLE MÕSAK

27.09.2020

LAUREEN TIKKERBÄR

30.09.2020

UKU JOHANNES ÕUNAPUU

02.10.2020

ROSANNA ETTI

05.10.2020

LUCA OJUKAS

09.10.2020

RAINIS PALL

22.10.2020

GREETE JÜRI

24.10.2020

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Nr 11 (286) November
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!

2020

MÜÜA METT
MÜÜA
METT
MÜÜA
METT
MÜÜA
METT

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

Klaaspurk 700g 5€ Klaaspurk 700g 5€
Plastikämberpiires
1kg
7€
tasuta ning vajadusel
Suukohaletoimetamine
magusaks!
Plastikämber
1kg 7€
Kreemjas mesisaadame
pakiautomaadiga.
Kreemjas
mesi
Kreemjas
mesi
Suu
magusaks!
Klaaspurk 470gKreemjas
4€
mesi
Klaaspurk470g
470 g4€
4€
Klaaspurk
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja

Klaaspurk 470g 4€

Võtke meiega ühendust:
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
www.facebook.com/mesilepa
saadame pakiautomaadiga.

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

www.facebook.com/mesilepa
Mesi
onLuunja
päritvallast!
Luunja
vallast!
Tel. 5384 Mesi
0097
on pärit
Tartu
ja Luunja

Tel 5384 0097

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

saadame pakiautomaadiga.

KUIVAD
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
koos transpordiga.

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
Mesi on pärit Luu
Suu magusaks!

piires kohaletoim
saadame pakiaut
Suu magusaks

Killustik, kruus,
liiv ja muld veoga.
Tel 527 1324

Telefon 505 1010

Kopp-laaduri tööd.

Luunja valla loomaarst AAVO ARRAK

Tel 5817 2269

Kojukutsed tel 5647 1121
Loomade ravi • Operatsioonid •
Vaktsineerimine • Kiibistamine
Passi vormistamine ja looma ettevalmistamine
välismaale sõiduks

HÄDAABI 24 H

Mälestame
INDREK PINO
10.06.1955 – 09.10.2020

Õnnitleme
novembrikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

MATI SALUS
09.05.1955 – 16.10.2020
AARNE VÄLJAOTS
19.08.1936 – 18.10.2020

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

