Luunja valla infoleht

Üks lasteaed tähistas
10. sünnipäeva,
teine hakkab kerkima
Laste arv Luunja vallas kasvab mühinal, sestap on
vald rajamas juba kolmandat lasteaeda.
Lohkva Lasteaed on jõudnud 10. sünnipäevani. Palju
õnne, toredaid lapsi ja mõnusaid kolleege! Jätkuvalt
värskeid ideid ja särtsu nende elluviimisel!
On ka rõõm teada anda, et uue lasteaia ehitustööd
Pajula tee ääres on alanud. Tänaseks on tegeldud
ehitusplatsi ettevalmistusega ning paigaldatud
küttetrasse. Tänavu on veel kavas teha välisvõrkudega (trassid jm) seonduvaid töid, sh vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, teede ja platside aluste
rajamine, hoone vundamendi ehitus ning hoone karbi
betoonelementide paigaldus. Ülejäänuga minnakse
edasi juba uuel aastal. Põnne ollakse valmis vastu
võtma järgmisel sügisel.
Luunja Vallavalitsus
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Vallavolikogu 24.09.2020 istungi kokkuvõte
Volikogu istung toimus vallamaja saalis,
päevakorrapunktide hääletusprotsess viidi
läbi VOLISe keskkonna ja toimus otseülekanne istungilt. Seekordselt istungilt puudus kaks volinikku: Vladimir Kuropatkin
ja Kaspar Killak.
Esimeses päevakorrapunktis tutvustas
vallavanem Aare Anderson Savikoja külas
Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku
korraldamise eelnõu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda maaüksuse jagamist
elamumaa kruntideks ning maa sihtotstarbe muutmine. Planeeringuga
nähakse ette maa-alale 11 üksikelamu
krundi moodustamist ja olenevalt krundi
suurusest ühe kuni kahe abihoone rajamist. Veevarustus on lahendatud ühisest
puurkaevust. Kaimo Keerdo selgitas, et
planeeringu- ja keskkonnakomisjon toetab eelnõu, kuid vaja on selgitada, kuidas tagatakse reoveepuhastite töötamine,
kontrollimine ja hooldamine ning naaberkinnistu omanikuga on vajalik kooskõlastada reoveelahendus. Aare Anderson
selgitas, et sellised lahendused ei ole head,
vallal tuleb hakata tegema süsteemselt
järelevalvet, kas puhastid ka reaalselt töötavad ja kas ei teki probleeme keskkonnaga. Tulevikus tuleb planeerimisel sellistest
lahendustest hoiduda, võimalusel ühendada ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Uute
planeeringute algatamisel tuleks selliseid
lahendusi vältida. Heino Saar selgitas, et
veeseaduses on sätestatud, et tegutsemine
sõltub vee tarbimise hulgast. Kui tarbitakse
vett üle 5 m3 ööpäevas, siis on tarvis vee
erikasutusluba, mille väljastab Keskkonnaamet. Selles dokumendis on kirjas kuidas vee ja reovee puhtust kontrollitakse.
Kui vee tarbimine on alla 5 m3 ööpäevas,
siis on see elanike grupi omal vastutusel.
Reostuse puhul menetleb asja Keskkonnainspektsioon, selgitatakse välja, kust reostus tuleb ja kes on süüdi. Kõik kohal olnud
volinikud olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgnes Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala
piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekandja
vallavanem Aare Anderson selgitas, et
tegemist on hoonestamata põllumaaga.
Kinnistu omanik on esitanud taotluse
algatada detailplaneeringu koostamine
Luunja alevikus Pärna maaüksusel ees-

märgiga muuta kasutult seisev põllumaa
neljaks elamumaa krundiks. Lisaks soovitakse eraldada naaberkinnistust Uus tn
21 maad elamukruntidele juurdepääsutee kavandamiseks. Kaimo Keerdo sõnul
planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetas algatamist. Probleeme on juurdepääsuteega, aga antud planeeringuga seda
olukorda seal ära ei saa lahendada, sellega
peab vallavalitsus eraldi tegelema. Kõik
kohal olnud volinikud olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgmiseks teemaks oli Lohkva külas OÜ
Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja
vallavanem Aare Anderson selgitas, et
OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering on menetluses olnud mitmeid aastaid. Ettevõtte eesmärk on oma
tootmisvõimalusi laiendada, kuid ettevõtte
huvid on ristunud kohalike elanike huvidega elukeskkonna osas. Praeguseks on
jõutud menetlusega faasi, kus on võimalik planeering kehtestada. Kõik vajalikud
keskkonnamõjude hindamised ja protsessid, avalikud arutelud ja sellega kaasnenud ettepanekud ja vastuväited on ära
menetletud ja selgeks räägitud, mis ei tähenda, et seal tulevikus probleeme ei teki.
Kohalikud elanikud ei ole jätkuvalt rahul
sellega, et seal tootmine toimub ja laieneb.
Menetluse mõttes on kogu protsess tehtud
korrektselt, kaalutletud väga põhjalikult ka
mõjude seisukohalt.
Viimati oli ettevõttega üleval planeeringuga kaasneva väikese taristu väljaehitamise teema, kus valla nõue oli välja
ehitada kõnnitee lõik Kollu teel, mis peaks
suubuma Tarmeko enda territooriumile.
Ettevõttega tekkis vaidlus, et vallapoolset
kohustust ei taha ettevõte enda täita võtta.
Ettevõte on viidanud protsessi keerukusele
ja majanduslikele võimalustele. Ettevõttega
on intensiivselt suheldud, nad jäävad praegu oma seisukoha juurde, et kõnnitee väljaehitamises selliselt ei osaleta, kuid on valmis teatud kompromissiks. Pigem on õige
viia kõnnitee lõpuni raamatukogu juurde
ja Räpina maanteeni välja ning pigem on
ettevõte nõus sellesse panustama. Kaimo
Keerdo tutvustas planeeringu- ja keskkonnakomisjoni seisukohta, et otseselt otsust
vastu ei võetud, kuid täiendavate analüüside sisuga tutvumisel leiti, et planeering
tuleks vastu võtta. Kõik kohal olnud volinikud olid eelnõu vastuvõtmise poolt.

Järgnes Luunja vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
Ettekandja vallavanem Aare Anderson
selgitas, et eelnõuga on planeeritud muudatused, mis puudutavad kolme ametikohta. Sotsiaalvaldkonnas on praegu olemas sotsiaalhooldustöötaja teenistuskoht,
mis on aastaid toiminud. Eelnõuga teeme
ettepaneku ametikoha ulatust laiendada,
anda talle ulatust ja sisu juurde, et tegeletaks ka muu sotsiaaltööga. Selleks on
vajadus olemas, tulenevalt elanike arvu
kasvust vallas suureneb ka töö maht.
Siiani on teenistuskoht olnud töölepingu
seaduse alusel, edaspidi oleks ametniku
teenistuskoht, mida reguleerib avaliku
teenistuse seadus ning see annaks teenistujale õigused ametnikuna tegutseda, mis
on sotsiaalvaldkonnas vajalik. Annab võimaluse asendada vajadusel sotsiaalnõunikku. Sotsiaaltöö on selline, mis peab toimima kogu aeg ja koos õigustega vastavale
ametnikule. Vallal tekib juurde ressurssi
sotsiaalvaldkonna ülesandeid täita. Uut
ametikohta juurde ei looda, see on teenistuskoha ümberkujundamine sisukamaks.
Teine muudatus puudutab keskkonnavaldkonda. Seni on olnud ühendametikoht ehitus- ja keskkonnanõunik. Kuna
ehitusvaldkonna maht on läinud nii suureks, et selle kõrvalt ei ole võimalik keskkonnakaitse teemadega enam tegeleda, siis
on meil ettepanek liita need funktsioonid
olemasoleva menet leja ametikohaga.
Menetleja tänased sisulised tööülesanded
on paljuski seotud keskkonnateemaga.
Kuna menetleja teeb oma tööülesannetes
suurel määral järelevalvet, siis on mõistlik viia see kooskõlla ning võtta ehitusnõunikult keskkonnafunktsioon ära. Sellega muutub ka ametinimetus. Seni oli
ametinimetuseks menetleja, siis uueks
ametinimetuseks pakume menetleja-heakorraspetsialist. Kolmas muudatus on suurem ja sisulisem. Meil on seni struktuuris
olnud juristi ametikoht, mida oleme püüdnud ühe korra täita, mis aga ei õnnestunud
ning see ei olegi võib-olla enam mõistlik.
Vallamajas on praegu juristitaustaga vallasekretär ametis. Lihtsalt juristi juurde ei
ole vaja, aga vaja on mitme funktsiooniga spetsialisti, kes tegeleks uute rajatavate
objektide ja kõigi uusarendustega kaasnevate teemadega, mis on Luunja valla
jaoks väga laiaulatuslikud. Meil on palju
aastaid toimunud intensiivne arendus- ja
ehitustegevus. Tänaseks on tekkinud palju
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probleeme ja teemasid, millega on tarvis tegeleda. Ka minevikust kaasa tulnud
asjadele tuleb leida lahendusi, olgu selleks
arendajatelt erinevate taristute ülevõtmine
või nendega läbirääkimiste pidamine ning
probleemide ja konfliktide lahendamine,
mis arendustega aeg-ajalt tekivad, samuti
uute arendajatega koostöö tegemine uute
arenduste elluviimisel. Üheks töölõiguks
oleks olemasolevate vanade planeeringute
ülevaatamine ning koostöös arendajatega
jõuda seisukohtadeni, mida vananenud
planeeringutega teha, kas hakata kehtetuks
tunnistama või on neid võimalik ellu viia.
Terve rida on planeeringuid, mille vanus
on 10–15 aastat. Vanemad planeeringud,
mis täna kehtivad, on arendajatele sobilikud, aga ei pruugi olla vallale ja avalikes
huvides sobilikud. Struktuuri ei lisandu
uut ametikohta. Täitmata on juristi ametikoht, mis on olnud rahalise ressursiga kaetud ning täiendavaid rahalisi vahendeid ei
ole vaja juurde lisada. Koostöös ehitus-,
majandus- ja planeeringute nõunikuga
tekib tugevam meeskond, saab probleeme
meeskonnana lahendada, mis on väga
vajalik. Eelnõule lisati volikogu klausel,
et valdkondlikud volikogu komisjonid
vaatavad üle oma valdkonna ametnike
tööülesanded ja ametijuhendid, teevad
analüüsi ja annavad vallavalitsusele sisendi täpsemateks tööülesannete jaotamiseks
ja ametijuhendite täiendamiseks. Eelnõu
vastuvõtmise poolt hääletas 7 volinikku ja
vastu oli 6 volinikku.
Järgmisena oli päevakorras vallavalitsuse
vastus volikogu 17.08.2020 revisjoni
aktile. Ettekandja vallavanem Aare Anderson selgitas, et revisjonikomisjon vaatas
ametijuhendeid ja tegi rea ettepanekuid,
kuidas võiks ametijuhendeid täiendada.
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Esitatud ettepanekud saab võtta arvesse
ja muudatused sisse viia. Täiendamisega
lähevad ametijuhendid täpsemaks ja paremaks, kokkuvõttes tekib lisaväärtust juurde. Info võeti volinike poolt teadmiseks,
päevakorrapunkt loeti lõpetatuks.
Järgnes vastuskiri valla elanike grupile
seoses liikluskorraldusega Kaalukoja
ja Tuuleaasa teel. Ettekandja planeeringu- ja keskkonnakomisjoni aseesimees
Kaimo Keerdo selgitas, et planeeringuja keskkonnakomisjonis arutati vallavalitsuse vastust, millele on täiendavad
ettepanekud, kuna puudusid konkreetsed tähtajad. Tänane probleem sealses
piirkonnas on eelkõige autode liikumiskiirus. Tehtud on ettepanek piirata kiirust
künnistega, komisjonil on sama ettepanek.
Pikema aja jooksul on probleemiks liikluskoormus. Kasvav liikluskoormus tuleks
Kaalukoja, Tuuleaasa ja Ridaküla teele.
Komisjoni enamuse arvamus oli, et tee
sulgemine on viimane abinõu, see võiks
olla viimane variant, kui teisiti ei saa probleemi lahendada.
Arutelu tulemusel tehti järgmised
ettepanekud. Künniseid paigaldatakse novembri keskpaigas. Kõnniteede ja
kergliiklusteede väljaehitamise osas on
tarvis otsustada eelarves rahaliste vahendite üle ning siis on võimalik elanikele
vastata, millise aasta eelarves nähakse
ette võimalus kõnnitee väljaehitamiseks.
Mõistlik on planeerida vahendid aastaks
2022. Novembriks saab kiiresti üle vaadata liikluskorralduse ja liiklusmärkidega
seonduva (raskeveokite liikluse mujale
suunamine, vajalike liiklusmärkide olemasolu jne). Liiklusega seoses tuleks võtta
appi professionaalid, kes teeksid mõõtmised ja uuringud ning teeksid ettepaneku.
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Teemaga tuleb edasi tegeleda ja vaadata
üle kogu piirkonna liikluskorraldus.
Info punktis toimus Kaare tee kanalisatsiooni- ja veetrassi väljaehitamise ning
projekteerimisega seonduv arutelu. Volikogu leidis, et kindlasti tuleb piirkonnas
nii trasside rekonstrueerimisel kui ka
teekatte rajamisel ja ehitusel arvestada
elanike võrdse kohtlemise põhimõtet,
mille kohaselt teistes valla piirkondades,
kus on olnud samalaadsed probleemid
uusarendustega seonduvalt, on kaasatud
elanike poolset rahalist panust. Kindlasti
tuleks koostöös võrguettevõtjaga AS Tartu
Veevärk teemaga kiirendatud korras edasi
tegeleda. Projekti valmides saab hinnata
investeeringute vajaduse, mille alusel saab
planeerida vahendid ning juba asuda läbirääkimistesse elanikega.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
29. oktoobril.
Kaire Vahejõe
volikogu esimees
kaire.vahejoe@luunja.ee

Huviringis osalemise kinnitamine
Hea lapsevanem!
Kui teie laps käib 2020. aasta sügispoolaastal mõnes Tartu
linnas tegutsevas huviringis, tuleb oktoobrikuu jooksul Tartu
linna SPOKUs kinnitada lapse osalemine. Kinnitus on aluseks
Luunja valla poolt teie lapse eest makstava tegevustoetuse
tasumiseks huviringile. Osaluse kinnitamiseks palun tegutsege järgnevalt.
Minge veebiaadressile http://www.tartu.ee/kotoetused/
kinnitus (täpse juhendi leiate avalehelt).
Kinnitamiseks ja eelistuse märkimiseks tuleb siseneda infosüsteemi. Sisenemiseks valige üks järgmistest võimalustest:
ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID, Pangatunnused.

Esimest korda infosüsteemi sisenedes sisestage oma
kontaktandmed.
Märkige huviringide eelistusjärjekord (valides eelistuse
numbri). Kui laps osaleb ühes spordiringis, siis eelistuse
numbrit ei teki.
Kinnitage osalus valides kas “OSALEB”, juhul kui laps
huviringis osaleb, või “EI OSALE”, juhul kui laps ringi töös
ei osale.
Kui teil ei ole võimalik osalust veebipõhiselt kinnitada,
saab seda teha ka Luunja vallamajas. Kinnitamiseks palun
võtke kaasa isikut tõendav dokument ja oma lapse isikukood.
Teie avalduse alusel kannab vald kinnituse ise SPOKUsse.
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VALLAVALITSUS / PLANEERINGUTEATED

Vallavalitsuses
septembrikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimiseks;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Ahervare kinnistule
Kavastu külas;
– puurkaevu rajamiseks Anna kinnistule Viira külas;
– üksikelamu püstitamiseks Aasavälja tee 19 ja 21 Veibri
külas, Saaga tee 2 Kikaste külas.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Padila tee 6 Rõõmu külas, Hobunurme tee 12
ja 16 Põvvatu külas;
– Lohkva külaseltsimaja hoonele.
Projekteerimistingimused määrati:
– üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Hundi
kinnistul;
– Luunja lasteaia hoone rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks.
Muudeti Veibri külas asuva 7 katastriüksuse lähiaadresse.
Määrati Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse liikluspinnale
kohanimi Mäeantsu tee.
Nõustuti:
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Telia Eesti AS-i kasuks
Luunja valla omandis olevatele Kasesalu tee ja Aasavälja tee
kinnistutele;
– Põvvatu külas Mäeantsu katastriüksuse jagamisega ning
määrati tekkivate reaalosade lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Korraldatud jäätmeveost vabastati üks jäätmetekke koht
Kabina külas.
Peatati üks ning pikendati ühe munitsipaaleluruumi üürileping.
Anti nõusolek:
– MTÜ-le Lohkva Külaselts ning Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele avaliku ürituse „Luunja valla koolialguse pidu“
korraldamiseks;
– Klubile Tartu Maraton Tartu Linnamaratoni osaliseks läbiviimiseks Luunja valla territooriumil.
Nimetati Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikmeks
vallavanem Aare Anderson.
Moodustati komisjon Kavastu velskripunkti pereõe konkursi
läbiviimiseks.
Sotsiaaltoetusi maksti 102 korral, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
47
– töövihikutoetusi
7
– juubelitoetusi
4
– matusetoetusi
5
– paljulapseliste perede toetusi
8
– sünnitoetusi
29
– sõidukompensatsioone
1
– raviteenuseid
1
Hooldajatoetuste saajate nimekirjast kustutati 4 isikut.
Marko Jaeger, vallasekretär
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas OÜ
Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu.
Planeeringuga antakse ehitusõigus uutele tootmis- ja
laohoonetele Tarmeko tootmisasutuse laiendamiseks.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtfunktsiooni osas sotsiaalmaast ja
põllumajandusmaast (reserveeritud ärimaa) tootmismaaks.
Detailplaneeringu koostamise käigus viidi läbi KSH, mille
käigus tuvastati olulise negatiivse keskkonnamõju ilmnemisvõimalikkus planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka
reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus, millistega on planeeringus arvestatud. Kehtestatud planeeringuga
saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning Luunja valla veebilehel planeeringuteadete all https://luunja.ee/teated.
◆ ◆ ◆
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Savikoja külas Metsandiku maaüksuse
detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4,32 ha. Planeeringuga nähakse ette 11 üksikelamu maa krunti, millest
ühele on antud 50% äriotstarvet, suurustega 2283–7135 m².
Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja olenevalt krundi
suurusest ühe kuni kahe abihoone rajamiseks. Äriosakaaluga
krundile on antud ehitusõigus kahe hoone rajamiseks. Juurdepääsuks elamugrupile on planeeritud uus avalik tee algusega
Rõõmu-Viira teelt. Riigiteede äärde on reserveeritud maa
perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalselt.
Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 19.10. – 01.11.2020 Luunja vallamajas ja
valla veebilehel www.luunja.ee planeeringuteadete all. Avaliku
väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.
◆ ◆ ◆
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Luunja alevikus Pärna maaüksusele ja lähialale
eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale kuni nelja üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele
ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 1,07 ha. Planeeringuala hõlmab Luunja
alevikus Pärna (43202:003:0037) maaüksust ja lähialana Uus
tn 21 (43202:003:0038) maaüksust juurdepääsutee planeerimiseks. 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.
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Vallavalitsuse meeskond täieneb ja tugevneb
Tehtud ja teoksil on mitmed muudatused vallavalitsuse töötajate koosseisus
ja ülesannetes. Need puudutavad mitut
valdkonda, eesmärgiks on võimekuse
tõstmine. Struktuuri ei ole suurendatud,
vaid jagatud ümber funktsioone.
Luunja vallavalitsuse struktuur on
üks väiksemaid Eestis. Ka pärast haldusreformi oleme jäänud lihtsa ja väikese
struktuuri juurde, kuigi valdav enamik
omavalitsusi on tänaseks rakendanud
2-tasandilist juhtimist (loonud osakonnad ning rakendanud keskastme
juhte valdkondliku juhtimise teostamiseks). Meie mustriks on olnud väiksem, aga tõhusam meeskond, tugevate
spetsialistide värbamine, motiveerimine
ja arendamine.
Täna on suurimateks kitsaskohtadeks töökoormus, erinevate tegevusvaldkondade paljusus, kitsama spetsialiseerumise võimaluse ja valdkondliku
(keskastme) juhtimistasandi puudumine. See kõik muudab ametnike töö
keerukamaks, paneb igaühele suurema
vastutuse, mida suuremas organisatsioonis saab jagada kolleegide ja vahetu
juhiga.
Omaette mahukas töölõik on vana
“pärandi” lahendamine, sh eraomandis
olevate teelõikude vallale omandamine,
mis on üsna mahukas tegevus. Samuti
vanade planeeringute ülevaatamine,
hindamine, kaalumine, vajadusel otsuste
ettevalmistamine. Taolisi töölõike on
teisigi.

Tänaseks oleme vallas siiski välja
arendanud pädevatest spetsialistidest
koosneva, motiveeritud ja pühendunud
ning järjekindlalt areneva mees/naiskonna (tegelikult on suurem osa valla
tööperest naised), kellega koos töötamine toob üha sagedamini kaasa mitte
üksnes selgesti nähtavaid tulemusi, vaid
ka head tunnet kolleegide suutlikkusest
ja positiivsest energiast. See puudutab ka
valla asutuste juhte ja töötajaid.
Igat muudatust personali osas
kaalume hoolikalt. Täiendavate ametikohtade loomine eeldab lisaressursse,
samas õigel ajal otsuste tegemata jätmine
võib kokkuvõttes palju kallimaks maksma minna.
Tänaste muudatuste vajadus tuleneb
töömahu suurenemisest. Luunja valla
elanikkond on jätkuvalt kasvamas kiires
tempos. Sellest tulenevalt on kasvanud
omavalitsuse töömaht kõikides tegevusvaldkondades.
Olulisel määral väljenduvad muudatused kinnisvaraarenduse ja avalike
rajatiste ning võrkude väljaehitamise alal.
Omavalitsuse poolne kvaliteetne
ja mõistliku aja jooksul toimuv ülesannete täitmine eeldab senisest suuremat spetsialiseerumist, professionaalsust
ning tööjõuressurssi.
Seni on nõrgemalt kaetud valdkondade ülesandeid täidetud teiste
töötajate poolt, mis on viimastele tekitanud ülekoormust ja killustatust nende
põhiülesannete täitmisel.

Juristi ametikoha asemele on loodud
uus ametikoht – arendusnõunik.
Tema peamisteks ülesanneteks on
planeeringute elluviimise jälgimine, avalike rajatiste, võrkude ülevõtmise, omandamise korraldamine, arendajatega
läbirääkimine, probleemide ja vaidluste
lahendamine, arendajatega lepingute
ettevalmistamine ja täitmise seire, vajadusel ehitusõiguste korri geerimine
koostöös ehitusnõunikuga, kehtivate
vananenud planeeringute ülevaatamine,
vajadusel muutmise (kehtetuks tunnistamise) ettevalmistamine, ettevõtlusega
seonduv (valla ja ettevõtjate koostöö
jm).
Sotsiaalvaldkonnas on samuti
ümberkorraldusi. Senine hooldustöötaja
ametikoht on saanud laiema sisu, juurde
on liidetud täiendavaid tööülesandeid
ning uueks ametinimetuseks on sotsiaaltööspetsialist. Lisaks töötavad sotsiaalvaldkonnas sotsiaalnõunik ja lastekaitsespetsialist.
Lisaks on muudatused kesk konnaalaste ülesannete osas. Senine ehitus- ja keskkonnanõuniku ametikoht
keskendub edaspidi ehitusvaldkonnale,
keskkonnaalased tööülesanded liituvad menetleja ülesannetega, kelle
töö sisust moodustab juba täna suure osa järelevalve, heakorra ja keskkonnaga seonduv tegevus. Sellest tulenevalt on uueks ametinimetuseks
menetleja-heakorraspetsialist.
Aare Anderson, vallavanem
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Majandusnõuniku ametis
alustas Aivo Paabo

Vallasekretäri ametis
alustas Marko Jaeger

Alates 12. oktoobrist on
vallavalitsuse majandusnõuniku ametis Aivo
Paabo, kelle konkursikomisjon tunnistas paljude kandidaatide hulgast
üksmeelselt parimaks.
Aivo on lõpetanud
Eesti Maaülikooli maaehituse erialal. Töötanud Tartu Linnavalitsuses, Eesti Energia
Võrguehituse AS-i kvaliteedi- ja keskkonnajuhina, viimati Riigikohtus, kus vastutas hoonete halduse, ehituse, remondi jm eest.
Riigikohtu hoone lõppenud renoveerimine oli viimane tema
osalusega suur projekt selles ametis.
Majandusnõuniku põhiülesanneteks on majandusvaldkonna töö koordineerimine ja korraldamine, sh vallavara
ja valla taristute (teed-tänavad, ühisveevärk, munitsipaaleluruumid jm) toimimine ja arendamine.

Septembri lõpus asus
Luunja vallasekretärina
ametisse Marko Jaeger,
kes tunnistati avalikul
konkursil parimaks.
Marko on lõpetanud
Tartu Ülikooli, omab
magistrikraadi õigusteaduses. Töötanud viimastel aastatel Haridus- ja
Teadusministeeriumis,
sh õigusteeninduse juhi
ja õigusosakonna juhatajana.
Vallasekretäri peamisteks tööülesanneteks on vallakantselei tegevuse juhtimine,
vallavalitsuse ja -volikogu tegevuse õiguspärasuse ning dokumentatsiooni õigusaktidele vastavuse tagamine.
Senine vallasekretär Aime Koor jätkab lepingulise töötajana, keskendudes eelkõige vallavolikoguga seonduvatele
tegevustele, vajadusel asendades vallasekretäri või registripidajat.

Soovime Aivole ja Markole edu ja jaksu uutel ametitel!

Kodu Uudised

Lohkva Kogukonnakeskus VARAKAS
Kunagisest Vararealiseerimiskeskusest
on saanud tänaseks midagi totaalselt uut.
MTÜ Lohkva Külaseltsi eestvedamisel
on nii liikmete, vabatahtlike elanike,
koostööpartnerite, ettevõtjate, Luunja
valla kui ka mahukate projektitoetuste
abil osaliselt valminud Lohkva Kogukonnakeskus VARAKAS. Osaliselt just
seetõttu, et renoveerimis- ja uuendustööd alles käivad.
Varakas on külaseltsile väga südamelähedane, püüame pakkuda vallaga koostöös kogu Luunja valla elanikele laia valikut põnevaid tegevusi
päris pisikestest lastest eakateni välja.
Varakas on käimas tüdrukutele suunatud tehnoloogiaring HK Unicorn
Squad, Lohkva Laulumaa kooliealised
laululapsed käivad laulmas kahel korral nädalas, meisterdamise toas leiutab
Leidurlab ning peagi alustab taas tööd
beebiring. Peeglisaalis toimuvad neljal
õhtul järjest lõõgastavad joogatunnid
täiskasvanutele ja kolmapäeva hommikuti eakatele mõeldud jooga. Õmblustoas saab õmmelda põllest uhke ballikleidini välja koos juhendajaga ja saab

kasutada õmblusteenust ning lisaks
tegeleda ka teiste käsitööliikidega. Varakas toimuvad mitmed koolitused, seminarid, õpiköögi tunnid ja toiduklubi.
Õpime üht-teist ka taaskasutusest ning
oktoobri lõpus tähistame koos peredega
külma ja pimeda aja saabumist kõrvitsate muutmisega valguslaternateks ning
hingedepäeval valmistame küünlaid.
Ürituste ja koolituste ning lisanduvate
huvitegevuste kohta saab jooksvalt infot
Lohkva külaseltsi Facebooki lehelt.
Varaka I korrusel asub kogukonnakeskuse saal, kus pakub meie koostööpartner Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus neljal päeval nädalas noorsooteenust
Lohkva Noortekeskusena. Lisaks saab
kogukonna saali kasutada seminarideks,
koolitusteks, koosolekuteks, õppepäevadeks, laste sünnipäevade pidamiseks
ning tulla koos perega ja koos mängida
lauamänge, koroonat, lauajalgpalli või
lihtsalt kohvitades jutustada omavahel.
Mugav on see, et lapsed saavad käia seal,
kus käivad nende vanemadki ja saab
koos osaleda ühistes tegevustes. Lisaks
on Varaka hoovis SPINE-miniramp,

mida saavad kasutada nii BMX-ratturid, tõukeratastega sõitjad, rulluisutajad
kui ka rulasõitjad. Kindlasti tuleb minirambile tulles panna pähe kiiver!
Varaka tegevused on praegu pisut
raskendatud – käimas on ka ehitustööd,
kuid saame kenasti hakkama. Kogukonnakeskuses toimuvate ringitegevuste
ja kogukonnakeskuse kohta saab infot
esialgu Lohkva Külaseltsi FB lehelt ning
tulles Varakasse kohapeale. Peagi valmib
koduleht, kust saab rohkem infot Varaka
ja seal toimuva kohta ning ka külaseltsi
tegemiste kohta.
Ootame mõtteid, soove ja ettepanekuid, mida sooviksite veel Varakas teha
või milliste koolituste või huvitegevuste vastu on huvi ja vajadus. Kui kellelgi
on mõni tore hobi või oskus ja soovib
teistega seda jagada, olete oma mõtetega oodatud. Kogukonnakeskus saab
toimida koostöös kogukonnaga.
Lille Reissaar, Varaka perenaine
Helina Lätti, MTÜ Lohkva Külaseltsi liige
tel 514 5457
e-post: lohkva.kulaselts@gmail.com
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ARENDUSNÕUNIKU

PEREÕDE

ametikoha täitmiseks
Peamised tööülesanded:
– planeeringute elluviimise jälgimine;
– avalike rajatiste, võrkude ülevõtmise, omandamise
korraldamine;
– arendajatega läbirääkimine, probleemide ja vaidluste
lahendamine;
– arendajatega lepingute ettevalmistamine ja täitmise
seire vaidlused;
– vajadusel ehitusõiguste korrigeerimine koostöös
ehitusnõunikuga;
– kehtivate vananenud planeeringute ülevaatamine,
vajadusel muutmise (kehtetuks tunnistamise) ette
valmistamine;
– ettevõtlusega seonduv (valla ja ettevõtjate koostöö).
Sobival kandidaadil on:
– kõrgharidus õiguse või majanduse valdkonnas;
– töökogemus seonduvates valdkondades kokku vähemalt 3 aastat;
– soovitavalt varasem töökogemus avalikus sektoris;
– projektijuhtimise ja riigihangete läbiviimise kogemus;
– tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja tarkvara
kasutamise oskus;
– otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus ja kohusetundlikkus;
– hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
– pingetaluvus ja koostöövalmidus.
Omalt poolt pakume:
– võimalust panustada kiiresti areneva omavalitsuse
juhtimisse;
– mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi;
– konkurentsivõimelist töötasu;
– enesetäiendamise võimalusi;
– asjatundlikku ja toetavat meeskonda.
Kandidaatidel palume esitada:
– elulookirjeldus (CV);
– haridust tõendavate dokumentide koopiad;
– kandideerimisavaldus koos lühikese motivatsioonikirjaga.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel või kokkuleppel
Kandideerimise dokumendid palume saata e-posti
aadressile luunjavv@luunja.ee hiljemalt 30. oktoobriks
2020.
Lisainfo: vallavanem Aare Anderson,
tel 7417100, 5200794, e-post aare@luunja.ee.

Töö kirjeldus
Pereõe ülesandeks on Kavastu velskripunktis
patsientide iseseisev nõustamine, esmaabi
andmine, tervisliku seisundi hindamine, arsti
poolt määratud ravi tagamine ja jälgimine
koostöös perearstiga.
Ootused kandidaadile:
– vähemalt erialane rakenduslik kõrgharidus;
– väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil;
– hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus;
– positiivne ellusuhtumine, abivalmidus, usaldusväärsus
ja empaatiavõime;
– B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.
Kasuks tuleb:
– isikliku auto kasutamise võimalus;
– eelnev töökogemus antud valdkonnas.
Ettevõte pakub:
– paindlikku tööaega;
– rahulikku töökeskkonda.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Tingimused:
– osaline tööaeg;
– lapsehoolduspuhkuse asendaja.
Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia
palume saata hiljemalt 31.10.2020 e-posti aadressile
luunjavv@luunja.ee.

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson,
tel 7417100, 5200794, e-post aare@luunja.ee.
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Kas sa oled oma elukoha Luunja vallas registreerinud?
Rahvastikuregistri seadus paneb meile
kohustuse hoolitseda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha
aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.
Lisaks on Luunja valla areng otseselt
seotud registreeritud elanike arvuga,
sest sellest sõltub vallakassa täitumine.
Omavalitsuse olulisimad tuluallikad
on üksikisiku tulumaks ja eraldised
riigieelarve tasandusfondist. Mõlema
laekumine sõltub registreeritud elanike
arvust.
Elukoha registreerimine on lihtne ja
selleks on mitu võimalust.
1. Mugavaim on registreerida elukoht
veebis e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis www.rahvastikuregister.ee. Portaali pääsemiseks tuleb end tuvastada ID-kaardi,
Mobiil-ID või Smart-IDga.

2. Elukohateate saab esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-postiga. Selleks
tuleb Luunja kodulehelt (luunja.ee/
rahvastik) alla laadida arvutis täidetav
elukohateate blankett, see ära täita,
digitaalselt allkirjastada ning saata
e-kirjaga reet@luunja.ee.
3. Tavapostiga elukohateadet esitades
tuleb elukohateate blankett välja printida, blankett ära täita, lisada juurde
koopia teate esitaja isikut tõendava
dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saata postiga aadressile
Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja
vald, 62222 Tartumaa.
4. Elukohateate esitamiseks Luunja
vallavalitsuses kohapeal tuleb kaasa
võtta isikut tõendav dokument ja
eluruumi kasutamise õigust tõendav
dokument. Kohapeal tuleb täita elukohateate blankett.

Pane tähele!
Alaealise lapse elukoha registreerimisel
on oluline lisada teise hooldusõigusliku
vanema nõusolek.
Kui kasutate teile mittekuuluvat
eluruumi, lisage kindlasti ka ruumi
kasutamise aluseks oleva dokumendi
(üürileping, allüürileping jne) koopia
või omaniku (kaasomanike) nõusolek,
kui see ei ole kantud elukohateatele.
Septembri alguse seisuga on Luunja
vallas kokku 5071 elanikku, kellest 2566
on mehed ja 2505 on naised.
Mida rohkem on vallas inimesi, seda
rohkem on võimalusi!
Reet Käärik
registripidaja-sekretär

Viroloog Irja Lutsari 10 soovitust COVID-19 tõkestamiseks
Irja Lutsar on Tartu Ülikooli professor,
valitsuse teadusnõukoja esimees,
tunnustatud ekspert.
1. Distantsi hoidmine, kuna koroonaviirus levib peamiselt rääkimisel,
köhimisel, laulmisel jm. Kuna süljepiisad, milles asuvad koroonaviirused,
kaugele ei lenda, siis soovitav on hoida
distantsi 1–2 meetrit.
2. Näomaskide kandmine, maskid
peatavad süljepiiskade levikut ning
pidurdavad ennekõike viiruse levikut
selle kandjalt/haigelt tervele inimesele.
Näomaskide kandmine on vajalik meditsiiniasutustes, kus viiruse leviku tõenäosus on suur, ja suletud ruumides, kus
distantsi hoidmine pole võimalik ja piirkondades, kus viiruse levik on laialdane.
3. Laialdane testimine, mis võimaldab nakatunud isikud varakult kindlaks
teha ning isoleerida, ilma et nad teisi
nakataks. Testima peaks ennekõike
sümptomitega inimesi ning koroonaviirusega nakatunu lähikontaktseid.
4. Piirata alkoholi müüki ja lõbustusasutuste tegevust, sest koroonaviirus on
ennekõike pidude ja seltskondade haigus. Siin on aga vaja hoolikalt jälgida,
et peod avalikest kohtadest ei liiguks
mitteavalikesse kohtadesse. Praegusel
perioodil on oluline pidusid, eriti neid,

kus distantsi hoidmine pole võimalik,
vältida.
5. Õppeasutuste sulgemise vältimine.
Praeguseks on selge, et lapsed ja noored
põevad haigust kergemalt. Koolide
sulgemine või distantsõppele viimine
pole nakatumise ennetamise meede.
Selle kaugtagajärjed pole veel teada. See
võib tulevikus suurendada ebavõrdust,
sest kõigi perede lastele ei pruugi moodne tehnoloogia ja kodune juhendamine
kättesaadav olla. Koolidega on seotud ka
mitmed terviseprogrammid: arstlikud
läbivaatused, vaktsineerimised, nõustamised, mille katkemine võib laste tervisele hoopis olulisemat mõju avaldada
kui koroonaviirus.
6. Piirata ürituste osavõtjate arvu,
sest koroonaviirus levib ennekõike
rääkimisel, laulmisel jm, mida vaatajad
kontsertidel või kinos tavaliselt ei tee.
Seni ei ole Eestis kontserdilt või teatrietenduselt viirus kogukonda levinud,
mis lubab oletada, et haiguse leviku risk
neis kohtades on väike. Küll võib risk
esineda puhvetites ja garderoobides.
Distantsi hoidmine ning maskide kandmine, juhul kui distantsi hoidmine võimalik pole, peaks kehtima ka siin.
7. Reisipiirangud üle vaadata teadmisega, et inimesed reisivad nagunii.
Otselendudest ohtlikumad on ümber-

istumised. Iseenesest on Lutsari sõnul
puhkusel ja päikesel immuunsüsteemile
positiivne mõju ning paljudes puhkusepaikades pole nakatumine kõrgem kui
Eestis. Välisreisilt saabudes peab kehtima isolatsiooni ja testimise nõue.
8. Hooldekodud ja sinna külastajate lubamise. Külastuskeeld võib olla
lühiajaliselt vajalik, kuid pikaleveninud
keeld on hooldekodude elanikele kurnav
ja nende suhtes ebaõiglane. Külastamiste
keelamise asemel võiks olla meetmed,
mis viiruse levikut tõkestavad, näiteks maskide kandmise nõue, eraldi
külastamisruumid, distantsi hoidmine
jne.
9. Julgustada inimesi distantstööd
tegema. Sealjuures ei tohiks unustada
füüsilist aktiivsust.
10. Kodune isolatsioon on riskantne,
kuid kõige inimlikum meede. Koroonaviirus on kergesti leviv ning kui nakatunud isik elab pere- või leibkonnas, siis
on paratamatu, et nakatuvad ka teised.
Selle vältimiseks peaks isolatsiooni määratud isik hoidma pereliikmetest eraldi,
mitte sööma ega vaatama televiisorit
koos pereliikmetega ning kandma maski, kui oma ruumist väljub. Eriti ohtlik
on, kui nakatunu elab leibkonnas koos
vanema põlvkonnaga.
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Rebaste ristimine
Igas õppeasutuses on vanemas astmes
õppeaasta alguse üheks oodatud sündmuseks uute õpilaste koolipere liikmeks
vastuvõtmine õpilaste endi poolt ehk
rebaste ristimine.
Nii toimus ka Luunja Keskkoolis
22. septembril kümnendike ristimine
abiturientide poolt.
Iga kaheteistkümnendik sai omale
kaks hoolealust, kelle eest nad hoolitsesid ning kes pidid oma tegevusega
tõestama, et soovivad olla Luunja Keskkooli gümnasistid.
Vahetundide ajal toimusid osad tegevused koolimajas sees, aga palju sai
ära kasutada ilusat ilma ja viibida õues.
10. klassi kehalise kasvatuse tunni viis
12. klass läbi kooli staadionil. Klassijuhataja tunni ajal tutvustati rebastele
Luunja alevikku ning jõuti ka mõisaparki ja laululavale.
Päeva lõpuks said kõik rebased tunnistuse, et nad on auga vastu võetud koolipere täieõiguslikuks liikmeks.
Heli Erik
huvijuht

Rebased kehalise kasvatuse tunnis
Rebaste ühispilt. Fotod: Egle Oolberg
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Õpetajate päev Luunja Keskkoolis
Luunja koolipere on väga suureks kasvanud ja seetõttu otsustati aktus korraldada kooli sisehoovis, et kõik näeksid ja
kuuleksid, mis toimub.
Esmalt anti sõna direktorile kooli
poolt valitud aasta õpetajate õnnitlemiseks. Tavaliselt on see tunnustamine
toimunud kevadel õppeaasta lõpus, kuid
distantsõppega möödunud erilise kevade järel ühist aktust ei toimunud. Seda
suurem oli rõõm, et meie kooli poolt
esitatud kandidaatidest tunnustati kahte
õpetajat Tartumaa aasta õpetajatena:
Endriko Suurmets – aasta huviõpetaja
ning Maie Koger – aasta tugispetsialist.
Seejärel vahetasid 11. ja 12. klassi
õpilased õpetajatega kohad ning nii
tekkis 13. klass, kuhu kuulusid kõik
Luunja kooli õpetajad. Direktor ja tema
asendaja lugesid ette lepingu, allkirjastasid selle ja teistsugune koolipäev võis
alata. Enne kui koolipere tundidesse
suundus, saime kuulda veel 12. klassi
õpilaste laulu ja luuletust ning õpilastele
kõige oodatumat sel päeval, 13. klassi
ehk õpetajate esinemist. Õpetajad olid
kehastunud töömeesteks ja vastavalt sellele esitati ka tants “Ehitame maja”, mis
oli ilmselgelt ajendatud kooli remondist.

Ametite vahetus ja lepingu sõlmimine direktorite poolt
13. klass võttis maja ehitamise käsile. Fotod: Marcus-Robin Soo
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Koolipäev sujus kenasti, kõik aknad
ja uksed jäid terveks ning õpilased said
natuke varem koju!
Õpetajatel lõppes päev Kapteni
Keldris, kus saadi kolleegide kohta teada
nii mõndagi põnevat ning meeleolu lõi
noortebänd Efektiiv.
Kõige suurema töö tegijatelt sel päeval,
11. ja 12. klassi õpilastelt, kuulsin hiljem
järgmisi mõtteid.
– Päev oli huvitav ja aeg läks kiiresti.
– Sain aru, et mina ei suuda olla kuri ja
range õpetaja.
– Mõistsin, et õpilastega suhtlemisel
tuleb kasutada ka kavalust.
– Peale selle päeva lõppu tean, miks
õpetajatel vahel närvid läbi on.
– Kõige toredam oli see, et sain õpetajate toas kohvi juua ja pitsat süüa
(vahetunni ajal muidugi).
– Sain teada, et mina õpetajaks ei sobi,
sest ei suutnud tunnis korda hoida.
– Oli väsitav päev, enam ei tahaks seda
korrata.
– Kartsin, et kui kõvemat häält teen,
siis keegi pisematest võib nutma hakata.
– Ma ei tahtnud olla liiga kuri, sest

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mulle endale ei meeldi kurjad õpetajad.
Kõige hullem klass kooli peale oli
13. klass.
Oma imestuseks olid õpilased klassides väga kuulekad.
Päeva jooksul juhtus nii palju ja aeg
läks väga ruttu.
Vahetunnid olid liiga lühikesed.
Aktuse korraldamisel oli raske klasside paigutamine kooli hoovi.
Minu õpilased said tunnis antud
tööga kiiremini valmis ja aega jäi üle,
mida ei osanud ette näha.
Õpilased proovisid minu kui õpetajaga mitte tülitseda.
Mul oli päeva lõpuks kurk rääkimisest päris valus ja hääl kähe.
Kohati oli palju stressi, väikesed
lapsed olid sõnakuulmatud.
Tundsin suurt vastutust, et kogu
päev õnnestuks.
Oli väga tore kogemus.

Õpetajaid rõõmustas sel päeval nii õpilaste kui ka vallavalitsuse tähelepanu.
Aitäh!
Heli Paal
12. klassi klassijuhataja
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Mina õpetajana –
kogemus õpetajate
päevast
Sabin oli südames juba paar päeva
enne klassi ees tundide andmist. Eelneval päeval, kui sain kätte materjalid, millega end kurssi viia, jõudis
kohale tegelik olukord. Vastutan
selle eest, et homme kõigile õpilastele need teemad selgeks saaksid.
Närvipinge lahtus kohe, kui nägin
uudishimulikke ja särasilmseid lapsi
endale vastu vaatamas. Arutelud olid
elavad, neile meeldis kuulata minu
arvamust. Minu jaoks üllatusena nad
suhtusid minusse kui õpetajasse ja
see tegi südame soojaks. Autoriteeti
saavutada ma loomulikult selle lühikese ajaga ei jõudnud ja seepärast
läks minu proovile panek hetketi
väga elavaks ning nende jaoks minu
kohmetu olek ja tulipunane nägu üha
naljakamaks.
Päevas oli palju emotsioone. Eks
see ongi see, mis õpetaja töö eriliseks
teeb – vaheldusrikkus. Olen selle
kogemuse eest tänulik, sest vastutus
ja uues olukorras kohanemine on paras väljakutse.
Mari Pohla, 12. klass

Minu kogemus
õpetajana
Mulle täitsa meeldis õpetaja olla, eriti meeldis see tunne, kui seisad klassi
ees ja kõik vaatavad ning kuulavad
ainult sind. Ja samas oled sa õpilaste
arvates kõige targem inimene selles
ruumis. Mul oli tunnis päris vaikne,
kõik tegid tööd, mis ma neile andsin
ja rääkisid minuga, kui midagi küsisin. Kui õpilased mind nüüd koolis
näevad, siis ütlevad mulle, et olin
kõige ägedam õpetaja sel päeval.
Mulle meeldis see päev, kuid õpetajaks ei taha saada, sest minu arvates
on see liiga keeruline amet.
Rõõm on tundi anda kui õpilased tahavad õppida. Foto: Marcus-Robin Soo

Liana Fjodorova, 12. klass

HARIDUSELU
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Euroopa spordinädal 2020
Sügisel on Luunja koolis ikka tervisepäevi korraldatud ning sarnaselt eelmise
aastaga toimusid 23.–30. septembril
mitmed sündmused Euroopa spordinädala raames.
Avalöögiks oli 1.–6. klasside duatlon,
mille käigus läbiti kilomeetrine rattaring
ja poolekilomeetrine jooksuring.
Juba teist aastat oli meie koolil spordinädala eesmärgiks propageerida jalgrattasõitu. Neljapäeval toimuski rattaretk
Kavastusse. Sel aastal jagasime grupi kaheks: 5.–6. klass alustas varem ja sõideti
otse parve juurde. 7.–11. klass käis ära
aga ka Emajõe Suursoo külastuskeskuse
juures. Peale lõunapausi sõideti parvega

üle Emajõe ning tee tagasi Luunjasse
võis alata. Suur tänu kohalikule konstaablile, kes tuletas meelde turvalise
liiklemise põhitõed ning aitas liikluse
sulgeda Räpina maantee ületamiseks.
Samal ajal rattaretkega toimus jalgsimatk Kabina laagrisse, kus toimus
orienteerumine ning liiklus- ja sporditeemaline viktoriin.
Reedel osalesid Luunja Keskkooli
võistkonnad ilusa sügisilmaga peetud
Tartumaa koolide maastikuteatejooksu
võistlustel Lähtel, kus saavutati 4. (8.–9.
klassi võistkond) ja 5. (3.–5. klassi võistkond) koht. Lähtele oli võistlejaid tulnud
tervitama Eesti Koolispordiliidu juhatus.

Punkti spordinädalale pani 29. septembril toimunud iga-aastane traditsiooniline külajooks, mille võitis 9.b
klass. Ilm oli väga hea ning võistkonna
panid välja kõik 5.–12. klassid.
Spordinädala auhindadeks jagati
välja hulgaliselt diplomeid ning spordinädala kirjadega seljakotte ja torusalle.
Vaadates kahel päeval ümber koolimaja pargitud jalgrattaid, jääb vaid soovida, et ilusate ilmadega saaks rohkematele koolipere liikmetele harjumuseks
läbida koolitee jalgrattaga.
Elve Raja, kehalise kasvatuse õpetaja
Heli Erik, huvijuht

TV 10 Olümpiastarti 49. hooaeg
Sarja TV 10 Olümpiastarti 49. hooaeg lõppes
ebatavalisel ajal – septembri lõpus. Tavapäraselt
juunis mitmevõistlusega lõppev sari lükkus sel
aastal koroona tõttu sügishooaega. Augusti lõpus
ja septembris toimus lausa kolm etappi – kolmas
ja neljas ning finaaletapp, kuhu pääsevad osalema 12 suure kooli ja kuue väikese kooli mitmevõistlejad.
Võistlussarja 49. hooaeg kujunes Luunja kooli
õpilastele väga edukaks. Neljanda etapi lõpus asus
Luunja Keskkooli võistkond 33 osalenud suure
kooli hulgas kõrgel 3. kohal.
Üksikaladel jõudsid kuue parema hulka viis
Luunja kooli õpilast. Katarina Verst saavutas
tüdrukute vanemas vanuseklassis kõrgushüppes
5. koha, kuulitõukes ja 60 m tõkkejooksus 4. koha,
kaugushüppes 2. koha, teivashüppes ülekaaluka
1. koha ning kettaheite võidutulemus tähistas ka
võistlussarja rekordit.
Marietta Verst tõusis poodiumi teisele astmele nooremate tüdrukute teivashüppes, kus ta
võistles endast kolm aastat vanemate tüdrukutega.
Palliviskes saavutas nooremate poiste seas
3. koha Kevin Hilpus ja vanemate poiste arvestuses Kaur Tasane 6. koha. Nooremate poiste
1000 m distantsi lõpetas Kalmer Kiiver 4. kohaga.
TV 10 Olümpiastarti finaalvõistluse mitmevõistluse lõpetas tüdrukute vanemas vanuses
punkt-punkti heitluses esikohaga Katarina Verst.
Koolide arvestuses lõpetas Luunja Keskkooli võistkond tublil 7. kohal. Oma panuse
selleks andsid Katarina Verst, Kaur Tasane,
Hardi Ernits, Kevin Hilpus, Rasmus Andron ja
Marietta Verst.
Tiina Rosi, kehalise kasvatuse õpetaja

Katarina Verst – TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja tüdrukute vanema vanuse
8-võistluse võitja. Foto: Marko Mumm
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Sotsiaalsete oskuste laager Valgemetsas
Aasta 2020 on eriline ja uuenduslikkust
jagus ka Luunja Keskkooli kooliaasta
algusesse. Nimelt oli kõigil õpilastel
alates 3. klassist võimalus osaleda koos
klassikaaslastega kolmepäevases lühilaagris Valgemetsas.
Esimesena tegid otsa lahti 3., 5. ja
7. klass. Teises vahetuses olid 4., 6. ja
8. klass ning viimase vahetuse moodustasid 9.–12. klass. Kolme päeva sisse
mahtus nii kaaslaste tundmaõppimist,
õppeülesannete lahendamist kui suurel
määral meeskonnatööd ja teistsuguses
keskkonnas hakkamasaamist.
Esimese hooga oli laager paras väljakutse
nii õpilastele kui õpetajatele. Mõnede
laste jaoks oli see esmakordne kogemus
üldse kusagil laagris olla ja kodust eemal
ööbida. Silmitsi tuli seista nii sellega, et
ahiküttega majad jahtuvad kiiresti ära
(kui uksi-aknaid pärani hoida) kui sellega, et sügisel looduses liikudes kipuvad
jalad kummikuteta märjaks saama. Õpetajate ja kaaslaste toel saadi aga raskustest üle ja tunti rõõmu mitmekülgsete
tegevuste üle.

3.b klassi poisid oma toas. Foto: Maarja Kass

Laagri programmi mahtusid nii
ainetunnid kui erinevad töötoad, lektorite ettekanded ja ühistegevused. Ei puudunud ka külalisesinejad. Peamine rõhk

oli õues viibimisel, üksteisega suhtlemisel ja aktiivsetel tegevustel. Pilootprojektile omaselt oli esimese vahetuse
eel õhus palju küsimusi. Teine ja kolmas
vahetus läks laagrisse juba üsna selgete
ootustega. Ilmaga vedas kõige rohkem
teisel vahetusel, kuid ühelgi grupil ei
jäänud vihma või külma pärast midagi
tegemata. Vaatamata tormihoiatusele oli
kolmandas vahetuses võimalik korraldada isegi gümnaasiumi tutvumisõhtu
lõkke ääres.
Iga laagris osaleja sai tunnustuseks
Valgemetsa laagri särgi, mida nii mõnigi
õpilane uhkusega ka koolis kannab.
Laager sai teoks tänu ühekordsele
kriisitoetusele „Terve Eesti suvi“, mis on
rahastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Projekti algatas huvijuht/projektijuht Teli Taimre, kes pakkus
Valgemetsa laagri poolt koolile sellise
võimaluse koostööks.
Tuginedes nii õpilaste kui lastevanemate
positiivsele tagasisidele, käivad juba arutelud, kuidas selliseid õuesõppe päevi
rohkem kooliellu integreerida ning
millised on võimalused aastaalguse laager traditsiooniliseks õppeaasta osaks
muuta.
Heli Erik, huvijuht

Ainetund laagris. Foto: Evelin Kivisaar
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Õpetajate päev Midrimaal
Õpetajate päev on eelnevatel aastatel olnud meie lasteaias
eelkõige õpetaja ameti propageerimiseks ja lapsepõlve
tagasitulemiseks Luunja kooli noortele. Sel õpetajate päeval
võtsime fookusesse väärtused. Palusime õpetajate päeva õhtul
matkaraja lõkke ääres meenutada igal lasteaednikul, mis on
see väärt omadus, mille nad OMA ÕPETAJALT ellu kaasa on
saanud.
Kutsusime taas kokku ka meie laste nõukogu, et lapsest
lähtuva tööviisi väärtustajana kuulda nende arvamust. Küsisime, mida neile meeldib õpetajatega koos teha. Vastused olid
erinevad: koos õues mängimine, kastanite korjamine ja avamine, võlujoogi tegemine, laua katmine, summi koti avastamine (4-aastase jutule lisas 7-aastane: „Ta mõtles robot BeeBoti kotti!“), koos maalimine, legodest roboti ehitamine ja selle
arvutis tööle panemine, koos õpetajaga liivakastis mängimine
ja liivakookide müümine jne.
Laste arvamused õpetamisest ja õpetajast jooksid ühtekokku: lapse maailm tekib ehedas keskkonnas, koostöiselt
uurides, katsetades ja läbi mängides. Kõige olulisem – kõikide
laste silmad särasid, kui nad rääkisid, mida nad OMA
ÕPETAJATEGA koos teevad. Aitäh teile, õpetajad! Aitäh,
et olete päris lehma suurust vaadanud farmis, lapse ettevõtlust arendanud papist pangaga, legoklotsid multikas elama

Midrimaalased oma mängumaal. Foto: Neeme Aria

pannud... – olete uurivad, avastavad, märkavad, hoolivad
suured mängu-eeskujud lastele!
Uuve Jakimainen, Luunja lasteaed Midrimaa direktor
Lia Raat, Luunja lasteaed Midrimaa õppejuht

Minu parim õpetaja on… Foto: Lia Raat

Aitäh, õpetaja!
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Kas teadsite, et

• Luunja vallas elab 5071 inimest (1.09.2020);
• Neist 533 last 0–6aastased, 786 last 7–18aastased;
• 2020. aastal on oktoobrikuuks sündinud valda 52 verivärsket titat;
• Igal hommikul ast�b Luunja vallas oma lasteaiar�hma
uksest sisse 264 last;
• Iga päev kog�b Luunjas koolitarkust 475 õpilast;
• Luunja valla laste heaks töötab lasteaedades 75 töötajat;
• Luunja valla koolilaste heaks töötab Luunja keskkoolis
67 inimest;
• Nädalas pühendavad Luunja valla haridusasut�ste töötajad meie lastele kokku enam kui 4000 t�ndi;
• Luunja valla lasteaialaste käsut�ses on 3163 m2;
• Lohkva lasteaed on hea lasteaia teerajaja (t�nnust�s
2019) ning haridusinnovatsiooni lasteaed (kvaliteediauhind haridusinnovatsioonis 2017);

Õpetaja Renate

Persoonilugu

Augustis lõppes üks periood Kavastu
algkool-lasteaia ajaloos – koolimajja jäi
nii vähe õpilasi, et kooliosa tuli sulgeda.
Kavastu algkool-lasteaia direktorile
Renatele on ühiselt Kavastus käidud
teed meenutades häid sõnu öelda nii
vallavanemal, õpingukaaslastel, kolleegidel kui ka kunagistel õpilastel.
Endine ülikooliaegne sõbranna
Meery Salu meenutab, et Valgast pärit
kursusekaaslane Renate töötas pärast
Tartu Pedagoogilise kooli (praeguse
Õpetajate seminari) lõpetamist seitse
aastat Laukna lasteaias, seejärel Kullamaa Keskkoolis algklasside õpetajana.
Kui elumuudatused sundisid ta sealt ära
kolima, valis Renate uueks väljakutseks
Kavastu kooli.
Kavastus algas Renate töö Siiri
Laanesaare sõnul nii: „Kohtusime
1992. aastal, kui ta tuli esimest korda
Kavastusse uut töökohta vaatama.
Kavastu koolis töötasime koos 14 aastat. Kolleegina on meelde jäänud Renate
töökus, energilisus ja asjalikkus.“ Meery
Salu mäletab, kuidas Renate tegi õpi-

• Luunja lasteaed Midrimaa on Eestis Keskkonnakäpp ja
rahvusvahelise Rohelise lipu omanik (2020);
• Kavast� lasteaias teg�tseb perer�hm, kog�konna
hoidja;
• Luunja keskkool on Luunja valla kog�konnakool;
• Luunja keskkoolis on 4775 m2 hariduslikku pinda,
millest 934 m2 on spordisaal;
• Luunja keskkoolis on 7798 õpikut ja 210 ar�utit ning
nutiseadet;
• Kõige enam õpilasi – 497 last – on Luunja koolis õppinud 1981/82. õppeaastal;
• Iga nädal tarbitakse Luunja valla haridusasut�stes
523 liit�it piima, sellest 260 liit�it koolis.
• Iga nädal süüakse Luunja valla haridusasut�stes 131 pätsi
leiba-saia-sepikut, sellest koolis 62 pätsi.

lastega majanduse ringis kooke ja
õpilased käisid neid küla peal iseseisvalt
müümas. Enne arvutati muidugi koos
välja, kui palju üks kook võiks maksta.
Meenub ka, kuidas õpihimulised õpilased läksid sisse maganud õpetajale
koduukse taha ja ta üles ajasid. Eks pika
õpetajatee jooksul või kõike juhtuda…
Tõeline rõõmust pakatav energiapomm on aga Renate olnud eluaeg –
alati avatud uutele väljakutsetele, samas
südamlikult põhjalik.
Kunagine õpilane Geiu Hummal
tuletab meelde: „Alustasin kooliteed
1996. aasta sügisel koos üheksa klassikaaslasega õpetaja Renate klassiruumis.
Nagu hiljem selgus, siis meie vist jäimegi selle armsa kooli suurimaks lennuks.
Terve algkooli aja suutis ta meile kõigile
pakkuda turvatunnet ning tuge ja õpetada meid nii hästi, et mitmed meist olid
Luunja Keskkooli minnes autahvlil ning
pidevad olümpiaadidel osalejad. Hilisemal ajal tegin temaga tihedalt koostööd, kui olin Luunja noortevolikogu
esinaine. Renate on alati panustanud
tohutult palju Kavastu ja kogu Luunja
valla noorte vaba aja sisustamisse pärast

oma päevatööd. Kust tema selle energia
kõik võtnud on, seda ma siiamaani ei
tea, kuid alati on tal naeratus suul ning
huvi iga lapse ja noore käekäigu vastu.
Õpetaja Renate on nii Kavastu Algkool-Lasteaia kui ka Kavastu nägu ja
vaim. Mina ja kindlasti ka paljud teised
noored annaksime Renatele suurima
rõõmuga elutööpreemia, sest ta on selle
auga välja teeninud!“
Tähelepanust ja hoolivusest õppija
vastu räägib ka Tauri Lepaste mälestuskild: „Renate oli minu esimene inglise keele õpetaja. Pärast iga koolitaseme
lõppu on endised Kavastu Algkooli
õpetajad käinud õnne soovimas. Eriti
vinge on see, et Renate tuli 19 aastat
pärast algkooli lõpetamist mulle ülikooli
lõpetamise puhul lilledega õnne soovima. Minu jaoks näitab see väikese koolipere ühtekuuluvust ning hoolivust.”
Kolleegid meenutavad ühiselt käidud
teed järgmiselt.
Õpetaja Õnne Oja: „Renate on olnud üks mõnus teekaaslane pikkadel
tööaastatel. Ärakuulav, kaasamõtlev,
ideid arendav asjalik ülemus.
Samas ka reibas, väsimatu, lahe, uuest
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huvitatud reisiseltsiline meie mõnusatel
väljasõitudel. Soovin Sulle, Renate, edaspidisekski mõistlikke kaaslasi ja sinu
väärilisi väljakutseid! Ja ikka – tervist ja
erksat vaimu!“
Õpetaja Ülle Viltrop: „Kuidagi
rahulikult ja tasakaalukalt hoidsid selle
süsteemi töös. Meelde jäi Su orienteeritus probleemi lahendamisele. Õpetasid
vahet tegema sellel, mida me mõjutada
saame ja mida me muuta ei saa. Tegime
koos nalja – enda üle Sa naerda ei karda.“
Õpetaja Meeri Sellik: „Renate
Sagaja on üks ütlemata vahva direktor.
Ta on uuendusmeelne ja lähtub alati
laste heaolust. Ta otsib ikka lahendusi,
kuidas luua lastele paremaid võimalusi
nii õppeprogrammides osalemiseks kui
ka lasteaia hoovi ja hoone arendamisel.
Töötajate suhtes alati mõistev ja arusaav,
võimaldades igaühel arendada just tema
jaoks olulist valdkonda.
Renate on alati rõõmsameelne ja
lahke ning mitte ainult tööl, vaid ka peale
tööd. Tööpäevad on alati olnud tegusad
ja niisama jutu jaoks on aega nappinud.
Seetõttu on eriti meeldejäävad olnud

töötajate ühised koosistumised, kus on
olnud võimalik arutada ka tööväliseid
teemasid. Kuid nagu ikka on ka seal
jututeemad kaldunud tööle. Eks meie
kõigi ühine teema ikkagi.
Olen väga tänulik, et mul oli võimalik
töötada Renate Sagaja juures. Suur tänu
Sulle, jõudu ja jaksu edasisel eluteel!“
Õpetaja Annely Kutkina: „Õpetaja
Renate on olnud minu kolleeg samas
majas töötades ja hiljem ülemusena
direktori kohustusi täites. Direktorina
oli Renate alati asjalik ja vastutulelik,
mis iganes pöörased ideed me õpetajatena välja mõtlesime, oli ta enamiku
ajast valmis plaaniga kaasa minema.
Imetlen Renate kiirust ja korrektsust
paberitöös. Kui minul oli hoolekogu
protokolli trükkimine alles plaanis, siis
vahel ta juba tuli, paber näpus, et tehtud
ja pane nüüd allkiri alla. Asendamatu on
Renate võimas lauluhääl, mis kõlas üle
kogu maja, kui lastele sünnipäevalaulu
laulsime.
Armas Renate, kindlasti ei olnud
lihtne lõpetada tööd majas, kus oled
peaaegu terve oma elu töötanud ja tead

Renate Sagaja Kavastu algkooli 1. klassi õpetajana aastal 1992. Foto: Kavastu arhiiv

igat selle maja nurgakest, mäletad selle
maja laste kilkeid ja vaikset nohinat
kontrolltöö ajal. Kuid kui sulgub üks
uks, siis avaneb uus ja loodetavasti ikka
uute ja põnevate väljakutsetega!“
Tänu armsa Kavastu algkooli juhtimise eest võtame artiklis kokku Luunja
vallavanema Aare Andersoni sõnadega: „Renate – õpetajana ning juhina
alati rahulik, kindel, positiivne ja asjalik,
paljudele poistele-tüdrukutele ja peredele heatahtlik ja sõbralik õpetaja, toetaja, suunaja. Suur kummardus Luunja
valla poolt Renatele Kavastus tehtu eest.
Soovime jätkuvalt indu ja edu uutel
radadel toimetamisel.“
Särasilmne õpetaja Renate õpetab
lapsi nüüd Luunja keskkoolis. Tema
kogemus töötada ka väga keeruliste lastega on kooli jaoks hindamatu väärtus.
„… ja lapsed, olge üllatusteks valmis!
Kui tähtpäevadel pakuvad tavalised inimesed teile kommi, siis õpetaja Renate
puhul ei tea iial ette, sest üllatuseks võib
olla ka hoopis midagi muud,“ hoiatab
Renate ammune sõbranna Meery.
Küllap näete ja kogete peagi ise!

Kui ma oleksin õpetaja …
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Luunja kooli 4.c klassi lapsed panid kamba
peale kokku portree sellisest õpetajast, kes
nad ise tahaksid olla. Kui 4.c oleks õpetaja,
siis see õpetaja oleks niisugune.
Ta ei annaks üldse kodutöid, ei käsiks
ka tunnis palju õppida, vaid lõbutseks, lubaks tunni ajal telefonis olla ja teeks rohkem arvutitunde. Selle õpetaja mõeldud
tegevused oleksid väga huvitavad, palju
tunde toimuks Emajõe ääres. Kindlasti
annaks ta ka rohkelt vabu tunde ja laseks
õpilastel niisama olla. Ta jääks sageli koos
lastega ööseks kooli, sööks iga päev koos
lastega kommi ja annaks üldse kõigile
komme (ainult mitte pahadele). Ta käiks
lastega ekskursioonidel ja spaas ja Ameerikas reisimas, käiks igal pool kogu aeg koos
õpilastega ning mängiks palju mänge.
Vahel teeks nalja ja tünga. Näiteks kirjutaks tahvlile valesti, siis lapsed kirjutaksid
valesti maha ja saaks nalja. Lapsed peaksid
ise mõtlema, ei saaks maha teha. See olekski niisugune naljakas õpetaja.
Veidi vanemate õpilaste arvamustest
joonistus välja koondportree õpetajast, kes
mitmeti sarnane nooremate õpilaste ettekujutusega: ta tahaks oma õpilastega koos
teha rohkelt väljasõite ja põnevaid ekskursioone, lahedaid rühmaülesandeid, kuhu
kõik oleksid kaasatud, ja saaks õppida nii,
et kõigil oleks lõbus, korraldaks klassiõhtuid, kinokülastusi ning palju väga-väga
põnevaid tunde.

Kunagisest usinast Luunja keskkooli
tüdrukust Agnest aga saigi päriselt õpetaja. „Ma ei oleks iial osanud arvata, et
minust saab õpetaja. Oleksin kuu peale
saatnud inimese, kes oleks mulle seda
ametit pakkunud. Ei kujutanud ette, et
peaksin iga päev esinema.“ Oma kooliajaga võrreldes näeb Agne, et tookord oli
õpetajal rohkem autoriteeti ja õigusi kui
praegu... ja ikkagi köidab teda praeguses
ametis miski, mille tõttu astub iga päev
ise õpetajana klassi ette. „See ei tähenda,
et ma enam õppima ei pea. Õppimine kestab kogu elu. Ka õpilased õpetavad mulle pidevalt midagi uut. Tänu neile säilib
oskus vaadata maailma läbi lapsesilmade.“
Ka õpetaja Eliise on kord Luunja koolipingis õpilasena teadmisi ammutanud
ning ei osanud siis kuidagi ette kujutada,
et temast endast võiks kunagi samas koolis
õpetaja saada. Ka õe jutu peale, et õpetajatöö sobiks talle hästi, Eliise lihtsalt naeris.
Kui võrrelda tollast ja tänast kooli, siis
õpetaja Eliise arvates on väga palju samaks
jäänud. Ta isegi oli paras kratt – jooksis
õpetaja Veera vene keele tundidest ära,
vaatas õpetaja Heli matemaatikatundides
koos klassivendadega jalgpalli ... Nüüd
õpetajana ei suudaks ise enda tundides
küll niisugust suhtumist taluda. Samas
aitab selline mineviku peegeldus oma õpilasi veidi paremini mõista. Tõsi, õpilased
on nüüd julgemad, isegi hulljulgemad,
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Tuule Tensing 6.a klass
kuid koolimaja on ikka täpselt samasugune nagu varem – mõnes klassis tekib
lausa nostalgia. Õpetaja Eliise meenutab
hea sõnaga ka oma lemmikõpetajaid Heli,
Silverit ja Agnet, kes nüüd kolleegidena on
sama lahedad kui kooliajal.
Hei teie, tänased Luunja keskkooli õpilased, kes teist astub kord õpetajana klassi?

Luunja keskkooli õpetajad iseendast
Luunja keskkooli õpetajad on enda kohta
välja toonud palju põnevaid ja erilisi fakte.
Kas tunnete ära, missugune väide missuguse õpetaja kohta käib?
Mina …
• olen valmis õpetama kõiki aineid kolmeminutilise etteteatamisega
• olen roninud Matterhorni otsa
• olen õppinud 9 aastat prantsuse keelt
• olin keskkoolis “välk ja pauk”, sõitsin
punase Cabrioga
• olen Eesti sõidukite registreerimismärgi
autor
• olen Luunja kooliga seotud 43 aastat
• olen võitnud pioneeride kokkutuleku
• väiksena arvasin, et voodi all ja kapi taga
on üks tont
• kardan hobuseid ja teisi suuri loomi
• olen vallutanud Portugali kõrgeima mäe
– 2351m
• ma teen tippkoka tasemel pelmeene
• mind on võõrriigis autoroolist automaatide ähvardusel välja kamandatud
• enne Luunjasse tööle asumist polnud
kunagi Luunjas käinud

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kardan kõrgust
ei armasta ujuda
mulle meeldib ujuda ja olla mere ääres
mängin vabal ajal päris palju discgolf’i
käisin lavakas näitleja eriala katsetel ja
sain viimasesse vooru
oma esimese ladina keele õpiku sain
3. klassis
olin kunagi Viljandimaa kuulitõukamise
meister
tahan teha mootorrattalube
mul on mootorratta load
olin noorena enda kooli parim sportlane
olen 6 aastat elanud USA-s
olen olnud vabatahtlik tuletõrjuja-päästja
olen olnud modell
kardan loomadest kõige rohkem tigusid
olen töötanud juuksurina
minu hobiks on kalapüük
mul on oma abikaasaga kahepeale üks
sünnipäev
ei armasta talisporti
armastan tihti metsas jalutamas käia.

Romet Siinmaa 5.b klass
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Luunja valla alushariduse eksperdid soovitavad
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Õpetajate päeva puhul küsis valla haridusnõunik parimate Luunja valla alusharidusasutustes tegutsevate ekspertide käest,
kuidas on nad asutusega rahul, mis soovitusi jagavad. Kõik vestlused kujunesid
väga elavaks ja hoogsaks. Eksperdid avaldasid meeleldi arvamust nii oma asutuse
töökorralduse, töökollektiivi kui ka taristu
kohta ning andsid edasimõtlemiseks
„kastist välja“ soovitusi.
Kavastu 4–6-aastased eksperdid tõid
välja, et oma mentorite puhul peavad
nad oluliseks nii välimist ilu ja isikupära
(mulle meeldib ilus õpetaja, mulle meeldib
ägedate juustega õpetaja), etiketi tundmist
(ilusti käitutakse) kui ka mitmesuguseid
oskusi, nagu näiteks mängimise oskus
(et mängiks ilusti), fotograafia ja kirjutamise oskust (oskab pilti teha, nime kirjutada). Metoodilistest võtetest soovitasid
eksperdid kasutada järjepidevat vaatlust
(et jälgiks lapsi), rõhutasid individuaalse
lähenemise olulisust (et teaks laste nime),
tõid esile korraliku toitlustamise tähtsuse
ja heakorra temaatika (tahab toitu panna,
et koristaks asjad ära, täidaks korrapidaja
ülesandeid). Eraldi tähelepanu pöörati
koostööle ja juhendatud tegevuse tähtsusele (koos koristaks, paneb toitu lapsega).
Eksperdid rõhutasid sõrme ja aju koostööd arendavate loovate tegevuste olulisust
(mängiksid legodega) ja tõid esile soovi
järjepidevalt kasutada juba kodukontoris
harjumuspäraseks saanud töövahendeid
(et iga päev oleks mänguasjapäev). Eksperdid leidsid, et ise õpetaja rollis olles
oleksid nad usaldavad, annaksid lastele
suure vabaduse (lubaksin lastel teha kõike,
mida nad tahavad) ning suunaksid neid
jalgpalli mängima (siis mängiksime terve
päeva jalgpalli). Õpetajaameti kõrval tuli
ekspertidega mõtteid vahetades jutuks,
et ka peakoka roll on erakordselt oluline
(meeldib sööki teha). Töökorralduse osas
tõdes üks ekspert, et õpetajatööd võiks
teha reedeti.
Luunja lasteaia Midrimaa 4–5-aastastel ekspertidel jagus kiidusõnu mitmetele aktiivse liikumisega seotud individuaalsetele ja ühistele tegevustele, nagu
kiikumine, koos sõpradega kiikumine,
ronimine, jõe ääres matkamine. Esile toodi aastaajast lähtuvaid hooajalisi tegevusi,
nagu kastanite korjamine. Eksperdid lasid
fantaasia valla ning andsid tõhusaid näpunäiteid ajakohase käelise tegevuse arendamiseks, nagu näiteks kastanitest käevõrude ning võtmehoidjate meisterdamiseks,
õpetajatel soovitasid eksperdid kastanitest

seelikuid valmistada
ja kanda. Vestluse
edenedes rõhutati
töökoha ja kodu
läheduse olulisust
(näe, ma elan selles
roosas majas siin
kõrval). Personalivalikul soovitati tähele panna, et tulevane õpetaja oskaks
kirjatähti lugeda
(saab raamatuid ette
lugeda) ning juba
iseseisvalt kirjutada
(oskab ise üles kirjutada). Arutelu käigus puudutati tööaja
teemat ning kaaluti
öise lasteaia avamise mõttekust (öösel
võiks ka lasteaias
käia), kuid elavas
mõttevahetuse lõpuks toetati konsensuslikult siiski praegust töökorraldust
(ikka ei taha öösel
lasteaias olla). Eksperdid ise end õpe- Kavastu lapsed aruteluringis. Foto: Kristi Uulimaa
taja rollis ei näinud,
kuid ei teinud saladust ka oma eelistustest. Praeguse töösuh- (maalime ja teeme lõunamaa loomi). Ekste lõppemisel sooviksid nad end proovile perdid tutvustasid mitmesuguseid isiklikpanna tuletõrjuja, loomaarsti, loomade ke tänapäevaseid vahendeid, mis elu põneõpetaja, juuksuri ja baleriinina. Kõikidel vaks teevad (ponide asjad, vend Joonas,
aruteluringis osalenutel ei olnud veel ka plastikust teravad hambad) ning soovitati
täpseid tulevikuplaane tehtud. Lasteaia ka õpetajatel kaaluda võimalust rikastada
tuleviku osas oli Midrimaa ekspertidel oma garderoobi põnevate aksessuaaridega
mõningaid konkreetseid soovitusi. Nad (luukerega kindad). Noored asjatundjad
leidsid, et päevakavasse võiks pikkida või- hindasid tunnustavalt Lohkva lasteaia
malusi paadiga sõitmiseks, kalastamiseks õueala taristut (meeldivad mänguasjad ja
(minna paadiga sõitma, õngega püüdma) autod õues, kõige rohkem meeldib uus laev,
ning luua nendele vanavanematele, kes aga vana oli juba katki). Iseennast õpetaja
üksi kodus, võimalus iga päev koos lastega rolli pannes tahaksid mõned Lohkva noored eksperdid pakkuda lastele võimalust
lasteaias käia (võiks koos kiikuda).
Lohkva lasteaia kohta küsisime päev läbi rühma lastega motokrossi sõita
arvamust sealsetelt ekspertidelt. Üks- ja motikatega tegutseda. Positiivse altermeelselt tunnustasid vestlusest osavõt- natiivina nägid nad ka juba praegu olemas
jad oma mentoreid (minu õpetaja on nii olevat võimalust turvaliselt rattaga sõita
hea, et … ei teagi; minu oma ka) ja kiideti (kiiver peab peas olema). Pisukest vaidlust
ühisüritusi (lasteaia sünnipäev oli kõige ekspertide vahel tekitas soostereotüüpide
vahvam). Positiivse tagasiside sai senine teema – kas motokross ikka sobib õrnema
loomingu line tegevus tootearenduse soo esindajatele (see meeldib poistele), kuid
suunal (meisterdame, teeme plastiliinist lõpetuseks tõdeti, et kes motikaga sõita ei
päris asju). Pakuti ka välja, et mudelitelt soovi, võib loomulikult ka hoopis suures
võiks edasi hakata liikuma tõsisema toot- nukumajas printsess olla. Mõned ekspermise poole (võiks koos komme teha). Esile did pakkusid, et uusi põnevaid perspektõsteti kujutava kunsti suunal tegutsemist tiive võiks avada porimänguasjad.

Statistika, intervjuud ja kirjutised kogus eriväljaande jaoks kokku Kadri Sõrmus. Suur tänu kõikidele Luunja valla õpetajatele ja
erilehe koostamisel appi tulnud asjaosalistele kaastöö, nõuannete ja lahkete soovituste eest.

HARIDUSELU
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Lohkva Lasteaed sai 10-aastaseks
1.09.2010 oli kauaoodatud päev, mil uksed avas lastele lasteaiamaja Lohkvas. Tänaseks on meie lasteaial oma nägu, mille
kujunemisse on oma jälje jätnud kõik need inimesed, kes siin
aastate jooksul on töötanud ja loomulikult ka lapsed.
September oli meie lasteaia sünnipäevakuu, millesse
mahtus palju põnevaid tegevusi: Naerulindude rühma eestvedamisel valmistas iga rühm omale pilli – jaurami, kõik
lapsed ja töötajad jätsid oma käejälje saali seinal sirguvale
lasteaia puule, sünnipäevalapsele valmistati laste poolt toredad kingitused. 30. septembril tegutsesid lapsed sünnipäevakuu lõpetuseks erinevates mängutubades: muusikatuba, lilletuba, teatrituba ja nutituba õues. Põneva hommikupooliku
lõpetuseks kogunesime kõik lipuväljakule, kus rühmad andsid üle oma kingitused, laulsime koos meie muusikaõpetaja
Laura poolt värskelt loodud lasteaia sünnipäevalaulu, lapsed
said kingituseks lasteaia logoga helkurmärgi ja lõunaajal sõime
imemaitsvat sünnipäevatorti. Meie toredad tegemised on järelvaadatavad Lohkva Lasteaia Facebooki lehel.
Tänusõnad töötajatele ütles vallavanem Aare Anderson
Jaago Käsitöötalus toimunud tänuüritusel. Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja panustamise eest alushariduse arengusse said meie õppejuht Anneli Mõtsmees, logopeed Ülle
Viltrop ja direktor Tea Pendla. Tartumaa Omavalitsuste Liit
tänas maakondlikul tasandil tehtud töö eest muusikaõpetaja
Laura Väljaotsa ja õpetaja Elina Karu. Jagus ka valla tänukirju
ja lasteaia tänukirju ning kõik töötajad said sünnipäevakingiks
lasteaia logoga omanimelise tassi.
Meie vallas on lasteaia töötajad väärtustatud ja see on parimaks motivaatoriks, et teha oma igapäevatööd rõõmu ja pühendumisega.
Tea Pendla, Lohkva lasteaia direktor

Lohkva lasteaia kätepuu. Foto: Kristiina Pedaksaar

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

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

Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus

Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
3. Isiklik tööõnne valem
5. Arvuti tööotsingul
4. Muutuv tööõigus
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 11.11.2020 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Luunja Vallavalitsuse toel.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

HARIDUSELU
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Uurin, katsetan ma ise,
aitan sõpra, kes on pisem!
Sellise mõttega alustasime meie Kavastu
lasteaias uut ja tegusat õppeaastat.
Viskasime väikese pallikese veerema
projektõppe näol, eks näis, kui suureks
pall kasvab mai lõpuks. Tõotab tulla väga
põnev aasta, oleme ise ka väga elevil.
Laste ideid, mõtteid, mänge jälgides
tulid tugevalt esile sõidukid eesotsas
kombainiga, mida hakkasimegi esimesena uurima. Õnneks on meil head
tutvused kogukonnas, saime lausa
minna kombaini lähemalt vaatama ja
ka rooli õnnestus keerata. Sellega seoses
said ka viljasordid tuttavaks ja nii mõnigi pätsike voolitud plastiliinist.
Praegu on meil käsil mitu vahvat
tegevust. Klotsidest ehitati mitu erineva
suurusega garaaži, kaks erinevas suuruses autopesulat, bensiinijaama ehitati
lausa üle nädala, muidugi on iga päev
avatud ka bensiinijaama kohvik, kus on
väga maitsvad toidud.
Selgeks said ka Kavastus olevad
liiklusmärgid, mida lapsed ise digiõppe

Sügisene valgusfoor. Fotod: Kavastu lasteaed

eesmärgil käisid pildistamas. Kuna meil
Kavastus pole valgusfoori, siis tegid
lapsed sügisvärvides vahtralehtedest
valgusfoore.
Ühistööna valmis metsatee koos
liiklusmärkide ja tunneliga.
Politsei on ööpäev läbi valves ja
hoiab ikka korra majas ja liikluses.
Arstiabi on meil ka viimase peal.
Miks peab laps istuma turvatoolis?
Seda teavad meie lapsed väga hästi:
vaatasime lastega õpetliku video ja
vestlesime teemal.
Muidugi ei puudu lastel ka juhiluba,

Bensiinijaama
meisterdamine 

Ühistööna
valminud tee
metsas 

selle tegemiseks on ikka palju vaeva
nähtud.
Lapsed teavad, et ilma juhiloata
ei tohi liikluses sõita. Mõnel lapsel on
mootorratta luba, teisel lausa load reka
juhtimiseks.
Järgmiseks hakkame uurima eriotstarbelisi sõidukeid.
Hommikuti võtame lapsi vastu lasteaia õuel, kella 8 paiku liigume lastega
sisse sooja jooki nautima.
Ilusat sügist soovides
Kavastu lasteaia pere

KOGUKOND
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Kavastu koosolek
Kavastu lasteaed kutsus 7. oktoobril kogukonda
kokku, et ühiselt tuleviku osas nõu pidada
Mõnusalt päikselisel sügisõhtul kogunes Kavastu lasteaia
õuele mõtteid vahetama inimesi erinevas vanuses, lähemalt
ning kaugemalt. Koos lasteaia eestvedaja Uuve Jakimaineniga vaadati üle Kavastu õueala reeglid ning otsustati, et kui
videokaamera ja õuevalgustus paika saavad, tehakse lasteaia
uksed kogukonna laste jaoks lahti. Kõik, kes väravast sisse
astuvad, võivad mängida palju süda lustib, kuid peavad ise
seejuures õueala suhtes heaperemehelikult käituma.
Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse direktor Kadi Kalmus
tutvustas kooli ruumides tegutsema hakkava kogukonnakeskuse plaane ja kutsus üles oma soovidest teada andma.
Pisukese remondi järel avatakse kogukonna ruumid ja kogukonnaköök ning kultuurimaja juhtimisel hakkab toimuma
ringe ja tegevusi eri vanuses elanikele. Kel huvi õlg alla
panna, andke endast kultuurimajale märku.
Valla haridusnõunik Kadri Sõrmus pakkus välja valiku
10+ lastele mõeldud õueala elemente, mille asukoht jääks
Mänguväljaku kinnistule, lasteaia õuealast väljapoole.
Hääletamise teel valiti ühiselt välja neist üks – Tarzani rada.
Uuesti ootab lasteaed mõtteid vahetama 11. novembril
2020 ja siis on koosoleku teemaks jõuluaeg.
Peatse kohtumiseni!
Kadri Sõrmus, haridusnõunik

Kavastu kogukonna liikmed valivad, missugust elementi avatud
mänguväljakule püstitada. Foto: Kadi Kalmus

Kavastus on uus avalik liivakast
Kavastus on alates oktoobri algusest mitme osapoole hea koostöö tulemusena
püstitatud uus liivakast.
Suvel Kavastu parve juures toimunud kogukonna ja Luunja valla esindajate ühisel arutelul tuli mitmeid vajalikke ja toredaid ettepanekuid, mida on
jõudumööda järjest püütud täita. Üheks
mõtteks oli, et Kavastus võiks olla korrastatud liivakast, sest kunagised vanad
liivakastid on hävinenud ja lastel pole
kuskil mängida. Kohalik poepidaja ja
volikogu liige Väino Kägo hakkas kogukonnas arutama liivakasti asukoha üle.
Volikogu esimees Kaire Vahejõe ja SA
Luunja Varahalduse nõukogu esimees
Tarvo Laas asusid läbirääkimistele AS
Palmakoga ning Rein Riitsar koondas
kohalikud abimehed ja aktivistid. See on
väga hea näide, kuidas mitme osapoole
hea tahe aitab viia soovid täide. Suur
tänu AS Palmakole, kes aitas puitmaterjaliga, suur tänu kohalikele elanikele, kes
panid käed külge ja tegid head tööd, et
osavate töömeeste abiga saaks liivakast

püsti. Suur tänu SA Luunja Varahaldusele, kes organiseeris liiva.
Selle suurepärase koostöö näite
toomisel on tegelikult veel üks tore
põhjus. Nimelt, kui ka teised valla piirkonna kogukonnad tunnevad, et tahaksid midagi oma elukoha heaks ära teha,

kuid vajaksid koostööpartnereid, siis
võtke ühendust, saame kokku ja arutame, kuidas saaks koos lahenduseni
jõuda. Koostöös peitub jõud!

Uus avalik liivakast on esimesed väikesed sõbrad juba leidnud
Foto: SA Luunja Jõesadam

Kaire Vahejõe
kaire.vahejoe@luunja.ee

2020. AASTA – VISNAPUU-AASTA
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Kõik meie oleme varsti nimed
Aegu tagasi on luuletaja Henrik Visnapuu kirjutanud:
Kõik meie oleme varsti nimed
muistendis, maalis ja raamatus.
Viirastuslik, mõtte hull, saamatu –
järelmaailmale loomingu ime.
Inimelu on üürike, aga looming elab
autori üle. Iga lugeja otsib ja leiab lugemisel teosest sõnumit kõigepealt iseendale, asetub vaimult ja emotsioonilt
luuletaja kõrvale – on nakatunud tema
hingepalangust ja -valust.
Las ma lendan, las ma lendan
täna, unustades enda
otse leeki, otse tulle!

2. kirjanduspäeva sama aasta 26. detsembril. Luunjas sündinud lastekirjaniku K. E. Söödi loomingut ja lasteluule
auhinda tutvustas kirjanik Lehte Hainsalu. Auhinna pälvis luuletaja Ott Arder
luulekogu „Valge raamat“ eest. Henrik
Visnapuu mälestusele pühendatud vabariiklikku mõõtu luulevõistluse laureaate tutvustas kirjanik Henn-Kaarel
Hellat. Võiduga sai pärjatud tudengineiu Ilona Martson. Luulet luges näitlejanna Raine Loo, musitseerisid Tartu
Muusikakooli pedagoogid ning Luunja
Keskkooli ja kultuurikeskuse taidlejad.
Meenutushetked toimusid nii K. E. Söödi kodukohas kui Henrik Visnapuu taluõues, kus toimus poeedi auks tehtud
mälestustahvli avamine kirikuõpetaja

Kalle Mesila õnnistusrituaaliga. Sündmust olid kajastama tulnud ajakirjanik
Ivar Trikkel ja Tartu televisioon. 29. detsembri Edasis oli kajastus ajakirjanik
Ene Puusempa sulest.
Luunja 2. kirjanduspäeva valmistasid
ette Luunja raamatukogu koos Luunja
sovhoosiga, kelle poolt oli finantseerimine ja transport.
30. novembril 1990. aastal lõime
Luunja raamatukogu juurde samanimelise seltsi. Esimene ettevõtmine
oli seotud Henrik Visnapuuga. Jälgides
lugejate huvi märkimisväärset tõusu
väärtkirjanduse, ka kunagise keelatud
kirjanduse pitseri alla vajutatud lugemisvara vastu, jõudsid Tartu Lutsu-nimelise
raamatukogu kunagise direktrissi Elle

Olen silmitu ja pime,
tunnen ainult tuleimet –
otse leeki, otse tulle!
Luunjas Emajõe kaldal elas Henrik
Visnapuu koos oma vanematega, pärast
nende surma jäid nad abikaasa Hildaga
kahekesi talupidamist jätkama. Siin
taluelu juhtides sai luuletaja, oletan, üsna
lahti pikalt hingerahu ahistanud veereva
kivi tundest. Siin tekkis tal esimest korda
päriskodu tunne.
1930. aastate keskpaigast peale
tekivad Henrik Visnapuul uued tegevusperspektiivid Tallinnas ja aastateks jääb
Hilda kuni oma elupäevade lõpuni
tallu koduhoidjaks, kuigi nad teineteist eri paigus külastama jäävad. Terve
H. Visnapuu elutee oli tema endagi
luulekujunditest märgistatuna justkui
tõmbetuultest vintsutatud tallermaa,
esmalt tuulisel Maarjamaal, sealt edasi
kaugele läände ookeani taha pillutatud
(„Tõmbetuul“). Pikkade aastakümnete
tagant on ta kirjandussõprade abiga
nüüd jälle oma ustavaima hinge Ingi
kõrvale Metsakalmistule jõudnud –
nende ühist lõpmatust jagama.
AJAS TAGASI – VISNAPUU 100
Kirjandusteadlane Harald Peep läkitas
Henrik Visnapuu elu ja loomingut käsitleva ülevaateraamatu lugejate lauale aegsasti – 1988. aastal. Meie, luunjalased,
pidasime rahvarohket pidu, Luunja

Luulekonkursi Henrik Visnapuu mälestuseks statuut.
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Tariku eestvedamisel lugejateni ahvatlevad rariteetsed teosed. Nende hulgas
H. Visnapuu luulekogu „Esivanemate
hauad“, välja antud Stockholmis 1946. a
kirjanik Bernard Kangro ettevõtmisel.
Luunja Raamatukogu Seltsi eesmärkide
ja tegevussuundade kohaselt võimendus
nimetatud valikkogu kordustrüki idee,
mis sai teoks järgmisel aastal. Selle teose
üle-eestilise levitamisega tegelesime abikaasaga mitme aasta jooksul. Praegu on
tiraažist järel u 10 raamatut – nimetan
neid naljatamisi kohalikeks reliikviateks.
LUULEVÕISTLUSEST
21. detsembril 1989. aastal võttis žürii
luulevõistlusele saabunud u 200 kirjatöö hindamise kokku, otsustades lisaks
Ilona Martsoni esikohaluulele „Tol öösel
üks täht paistis kõrgelt“ ära märkida
veel suurt hulka loomesaavutustega
osavõtjaid. Preemiaid ja äramärkimisi
pälvisid Kalle Klein, Sulev Kübarsepp,

Kunstnik Lembit Lepa poolt Luunja raamatukogule tehtud eksliibris H. Visnapuu
100 puhul. Fotod: Kairit Alver

Oleg Toomepuu; Urmas Karu, Sven
Kivisildnik, Helju Kallus, Väino Karo,
Raivo Kärsna, Merike Kurvits, Anne
Kuus, Tiit Merenäkk, Aili Naruski, Kai-

Visnapuu luulelaev
Kirjandusfestivali Prima Vista ja Visnapuu aasta raames toimus 21. septembril Visnapuu luule teemaline laevasõit
Emajõel. Laev startis Tartust ja suundus
Luunjasse. Pooleteisttunnisel laevasõidul
sai Tartu Luuleteatri (koosseisus Marja
Unt, Kersti Unt, Siim Lill, Arne Merilai,
Kerstin Vestel, Triin Ploom-Niitra ja
Jürgen Rooste) esituses kuulda Henrik
Visnapuu tekste. Tartu Luuleteater sai
alguse päev enne kevadise eriolukorra
algust. Luuleteatri eesmärgiks on esineda luulekavadega erinevatel sündmustel ja pakkuda seeläbi temaatilist
luuleelamust ka neile, kes võib-olla pole
luulest seni huvitunud. Luulelaeval esitatud valik Visnapuu loomingust koosnes 37 eriilmelisest tekstist. On tekste,
mida on vaja nende mõistmiseks valjult
ette lugeda ja Toomas Liivamäe sõnul
on Visnapuu just see autor. Visnapuu
looming ja idüllilised vaated Emajõel
moodustasid ideaalse sümbioosi.
Õhtuhämaruses oli laevasõidult tulijaid Luunja jõesadamas tervitamas ka
Visnapuu ise, küll habemega, sest aastad
on teinud ikkagi oma töö.
Kerstin Vestel
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Foto: Olari Pilnik

23
Mai Olbri, Virve Osila, Milvi Piir, Aino
Pikker, Evar Saar, Liilia Simm, Tiia Soasepp, Ruth Soopalu, Rein Spitz, Lehte
Tammist, Tarmo Teder, Kaido Torop,
Kaarel Truupõld, Olev Tõeleid. Heade
loome-eeldustega esinesid ka Luunja
Keskkooli õpilased Erika Elmend ja
Ethel Krill.
Tookordsel luulevõistlusel oli plahvatuslik mõju – loomeinimeste hingedes pakitsenud emotsioonid said justkui paisu tagant välja. See sütitas nii
korraldajaid kui ka neid, kes sündmusi
jälginud olid – kõlama jäi soov samalaadseid üritusi regulaarsemaks muuta.
Visnapuu aasta on pikaajaline ja -meelne
üritus, mis aitab neil ilmakodanikel, kelle sünniaasta Henrik Visnapuu omast
justkui aega lõhestanult erineb, tõdeda,
et Henrik Visnapuu loomingu ja saatusega tutvumine osutub lausa vajalikuks
nii elutee algusristmikul kui tuhinkulgemisel – aitab luua iseenda aatelist
kompassi.
Helju Hallap
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Päev täis Visnapuud
23. septembril toimus Luunja Keskkooli auditooriumis Visnapuu aasta üks keskseid sündmusi – rahvusvaheline kirjanduskonverents “Inimene Visnapuu”. Ühtlasi kuulus konverents
Tartu kirjandusfestivali Prima Vista programmi.
Kirjanduse uurijad ja literaadid vaatlesid laiemalt Eesti ühe
mitmekülgsema poeedi, pikalt Luunjas elanud Henrik Visnapuu elu ja loomingut. Erinevates ettekannetes käsitleti tema
aega ja pärandit, rolle ühiskonnas, poliitilisi vaateid, vähem
tuntud tekste ja palju muud.
Ajakirja Looming peatoimetaja Janika Kronberg vaatles
oma ettekandes Visnapuu erinevaid rolle kirjaniku ja kultuuripoliitikuna, Loone Ots rääkis näidendi „Keisri usk“ dramatiseeringust, Jaak Urmet kõrvutas pühendusluuletusi „Kirjad
Ingile“ luuletustega samaaegse päris kirjavahetusega. Karl
Martin Sinijärve ettekande luges ette Luunja kooli kirjandusõpetaja Mika Keränen. Literaadid Mihkel Kunnus ja Jürgen
Rooste vaatlesid Visnapuu tõlgendusi omas ja praeguses ajas.
Kirjandusprofessor Mart Velsker rääkis Visnapuu keelest ja
vaatles teda kui Lõuna-Eesti luuletajat. Kaks ettekannet olid
üle videosilla Ameerika Ühendriikidest. Angela Ogle oma
ettekandes „My Estonian Neighbor“ ja Sirje Kiin rääkisid
Visnapuu pärandist Ameerikas.
Ettekannete lõpus esitasid Visnapuu luulet Maarja-Liis
Mölder ja Kalev Vapper.
Kirjandustundide raames kuulasid koju kätte toodud ettekandeid ka 10. ja 12. klassi õpilased.
Eesti Rahvusringhäälingu kultuuriportaali vahendusel said
konverentsi videoülekannetest osa kõik Visnapuu- ja kirjandushuvilised.
Toomas Liivamägi
Luunja Keskkooli direktor

Kõneleb kirjandusprofessor
Kõneleb Jaak Urmet. Fotod: Toomas Liivamägi
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Kas hiinlased söövad ka pannkooke pulkadega?
Kõik me teame, et „Kevade“ algas nõnda: „Kui Arno isaga
koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud...“ Võin aga kihla
vedada, et sugugi mitte sama paljud inimesed ei tea, millises
raamatus oli see hiinlaste pannkoogiteema ikka päris tõsine arutelukoht. Ometi on tegu samuti väga-väga tuntud
eesti kirjanduse tähtteosega. Punktid neile, kes arvasid ära –
hiinlaste toitumise teema on „Sipsikus“. Niimoodi, valikuliselt
ja kohati unustades me tavaliselt raamatuid loemegi. Sellepärast on igati põnev, kui miski seda tavapärast rutiini pisut
raputaks, aitaks fookust mujale suunata...
20.–30. oktoobrini toimuvad üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“. Mida meie teeme?
Luunja raamatukogus on nendel päevadel teemapäevad.
Teadusraamatute teisipäeval uurime teadusraamatuid,
usinamad saavad lahendamiseks väikese viktoriini. Kolliraamatute kolmapäeval loeme õudusjutte ja meisterdame.
Neljapäeval, naljapäeval räägime naljajutte ja joonistame
vigurpilte. Rahvajuttude reedel kuulame muinasjutte ja
voolime muinasjututegelasi.
Alates raamatukogupäevadest saavad aktiivsemad väikesed lugejad endale võtta RamsiKu raamatusõbra passi, kuhu
iga osaletud raamatukoguürituse eest kleepse koguda. Mis
nendest kleepsudest saab? Las see olla praegu väike saladus...
Kuigi aktiivsed tegevused on eeskätt mõeldud lastele, on
samadel päevadel lugemisvalik ka täiskasvanutele – teisipäevadel uuemad/põnevamad teatmekirjanduse teosed,
kolmapäeval ulmekirjanduse pärlid, neljapäeval lõbusamad
ajaviiteromaanid ja rahvajutu reedel teosed, mis suuremal või
vähemal määral rahvajutu juurtega.
***
Esimene Luunja raamatukogu suvine laste lugemismäng
on sedakorda lõppenud ja võib öelda, et päris edukalt. Osa
võttis 29 last vanuses 3–10 aastat. Lugemisväljakutses „Pärismaailm ja mängumaailm“ pidid väikesed raamatusõbrad
ise, vanemate / õdede- vendade või õpetajate abil lugema
läbi vähemalt viis loomaraamatut ja joonistama oma uute
teadmiste põhjal pildi või kirjutama loo.
Lugemismängu kõige noorem osaleja oli kolmeaastane
Marta ja kõige vanem kümneaastane Laura. Kõige rohkem
loomaraamatuid lugesid läbi Kaarel Rosi (11 raamatut) ja Laur
Rosi (12 raamatut).
Kõige rohkem osalejaid oli kuueaastaste seas. Väga suur
aitäh Luunja lasteaia Midrimaa õpetajatele – eriti aktiivsed ja
tublid osalejad olid midrilinnud ja midrihobud. Kiidusõnad
ka vanematele, kes lapsi innustasid!
Kõige sagedamini joonistati pilti Michael Engleri raamatust „Meie kahekesi kuulume kokku“. Tavapärase loomalapse
asemel oli ühtäkki põnev ning paeluv joonistada hoopis maaalust urgu ja siili ning jänese sinna sisse!
Neid uhkeid urge ja ka kõiki teisi töid saab näha Luunja
raamatukogu näitusel. Lapsed on koos vanematega oodatud
näitust külastama novembri lõpuni. Samuti ootab piltide autoreid raamatukogus väike üllatus RamsiKult.
Põnevate kohtumisteni Luunja raamatukogus!
Riina Belov, Luunja raamatukogu

Lugemismängu noorim osaleja Marta Markus ja vanim osaleja
Laura Markus mahtusid pildile koos oma nakatava lugemisisuga ema Anuga.

Tubli lugeja Lenna-Marii Roosaar tuli raamatukogusse otse
rattaga ja muretses, et jäi fotole kiivriga. Tema söakam sõbranna
lohutas: “Mis siis! Siis kõik näevad, et sellel lapsel on aega kõike
teha – rattaga sõita ja raamatuid lugeda!” Fotod: Riina Belov
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Tule kogu perega turvaliselt seiklema!
Seiklusministeerium avab koostöös
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusega
pühapäeval, 1. novembril kontaktivaba
autoseikluse raja Luunja vallas.
Seikluse eesmärgiks on pakkuda
inimestele kontaktivaba meelelahutust,
teha vabas õhus midagi vahvat ning
avastada põnevaid kohti. Seiklus on jõukohane kõigile!
Rajal on 40 põnevat ja harivat kontrollpunkti, mis on toodud ära üldisel
kaardil ja iga kontrollpunkti täpsustuseks on GPS-koordinaadid formaadis
N59.35907 E26.77967. Iga kontrollpunkti kohta on äpis küsimus, millele
leiab vastuse punktist kohapealt. Vastus
tuleb sisestada seikluse äppi. Samast
äpist leiab punkti täpsustavad koordinaadid.
Seikluse kontrollaeg on 5 tundi, millest 3 tundi on normaalaeg ja sellele järgneb kaks ühetunnist lisaaega. Esimene
lisaaeg võtab osalejalt maha 1 punkti
iga kahe minuti tagant. Teine lisaaeg
võtab osalejalt maha 1 punkti iga minuti
tagant.

NB! Tegemist ei ole võistlusega ja
kihutada pole vaja. Võtke aega, et nautida loodust, põnevaid paiku ja lähedaste seltsi. Võtke kodust kaasa söögid
ja tehke rajal üks äge piknik.
Iga osaleja saab startida endale sobival ajal ja kohast. Seikluse kontrollaja
paneb iga tiim ise kaardile äpis käima vajutades START ja kui soov on lõpetada,
siis tuleb äpis valida Finish ja F-tähega
saab oma aja panna lukku. Punktide
väärtus võrdub punkti numbri esimese
numbriga. Kui punkti number on 93, siis
punkti väärtus on 9. Kui punkti number
on 31, siis punkti väärtus on 3.
– Seikluse pingerea avalikustame hiljemalt 8. novembril kell 22.00.
– Seiklusel auhindu ei jagata ja pingerida on sümboolne.
– Seiklusel osalemine on kõigile tasuta!
Vajalik varustus seiklusel osalemiseks:
hea tuju, ilmale vastav riietus, võimas
tasku- või pealamp, kui lähed rajale pimedas, ja nutitelefon punktide fikseerimiseks.

Liikluseeskirjade järgmine on kohustuslik ja sõidame märkide järgi. Kiiruste
alad on märgitud Maanteeameti kaardirakenduse järgi. Iga fikseeritud rikkumine toob 5 miinuspunkti.
NB! Seigeldes palun rangelt järgida Terviseameti antud soovitusi.
– Enne ja pärast raja läbimist pese käsi.
– Rajal olles ära puuduta ühtegi rajatähistust.
– Väldi kokkupuudet teiste inimestega.
– Kui tunned end tõbisena (nohu, köha,
palavik), siis jää koju!
Registreerimine: http://www.seiklusministeerium.ee/autoseiklusluunjas/
Info ja küsimused: Joonas@seiklusministeerium.ee
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditööspetsialist
Joonas Väärtnõu
Seiklusministeerium

Luunja autoseiklus 2020
1.-8. november

Info ja registreerimine
www.seiklusministeerium.ee/autoseiklusluunjas/
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Euroopa spordinädal 2020
Euroopa spordinädala 2020 (23.–30.09) raames toimusid sel aastal Luunja 3. titeralli (26.09) ja Luunja 7. matkamäng (27.09).
Mõlemal päeval oli fantastiline sügisilm ja kõik, kes starti tulid, jäid päevaga igati rahule. Titerallile startis küll kahjuks ainult
kuus ekipaaži. See-eest matkamängule tuli kohale 20 võistkonda, kellest seitse tiimi läbis raja ratastega. Kokku osales nädalavahetuse üritustel pea 100 spordisõpra.
Suur tänu kõigile osalejaile!
Stardis näeme!
Kaido Linde, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist
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Seeniorite jooga Lohkvas
Alates selle aasta septembrist alustas Lohkva Kogukonnakeskuses Varakas tegevust Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
huviring seeniorite jooga. Seeniorite jooga on mõeldud
eakatele inimestele liikuvuse ja koordinatsiooni parandamiseks ning lihastoonuse säilitamiseks.
Jooga on elamise kunst. See kunst sisaldab endas teadmisi,
kuidas elada pikemat ja õnnelikumat elu. Pikem ja õnnelikum
elu tähendab, et sul ei ole pingeid kehas ega meeltes. See tähendab ka teadmisi, kuidas neid pingeid eemaldada või ära hoida
ja milliseid erinevaid vahendeid selleks kasutada.
Jooga põhialuseks on mittevägivaldsus, mittevarastamine, mittevaletamine, loodussäästlik käitumine ja puhtus
(nii vaimne kui füüsiline). Jooga on teadmiste suurendamine
ja läbi selle armastuse loomine kõige elava vastu. Läbi jooga
saavutad sa tingimusteta armastuse iseenda ja kogu maailma
vastu. Õppides ennast tundma läbi keha ja meele, saavutad sa
täiuslikkuse ja ka maailm sinu ümber on täiuslik.
Seeniorite joogatunnis kasutame hatha-jooga harjutusi
ja põhimõtteid. See on füüsiline jooga, kus saad teadlikuks
kehast, meelest ja hingamisest. Liikumine toimub aeglaselt ja
hingamist jälgides, eesmärgiks on keha ja meele tasakaalustamine ja harmoniseerimine ning võimaluse andmine tervenemisele.
Joogatundi tulemise eelduseks ei ole hea painduvus, vaid
just joogat tehes suureneb paindlikkus.
Lõdvestus savasana’s (selili lõdvestunud asendis) on tunni
lõpus üks olulisemaid asendeid, kuna selles asendis lõdvestub
keha täielikult ja kehas saavad hakata realiseeruma tunni
jooksul tehtud füüsilised harjutused ning, mis kõige tähtsam,
keha lõdvestudes hakkab tööle isetervenemisprotsess. Sinu
alateadvus loob su keha uuesti sinus säilinud täiusliku pildi
järgi. Sinu alateadvuse piiritu ja tervistav jõud voolab läbi kogu
sinu olemuse, ta võtab silmanähtava vormi harmooniana,
tervisena, rahuna, rõõmuna ja küllusena.
Seeniorite joogatunnis võib igaüks ise valida, kui palju ta
teeb harjutust kaasa või kas ta üldse teeb kaasa. Igaüks tunneb
oma keha kõige paremini ja hatha-jooga esimene põhimõte
on mittevägivaldsus, eelkõige iseenda keha vastu, ning kui sa
tunned, et sinu kehale mõni harjutus ei sobi, võid sa lamada
savasana’s ning oodata järgmist harjutust.
Joogatundideks ei pea hankima endale spetsiaalset varustust. Piisab, kui sul on mugavad riided, milles võtta erinevaid
poose. Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel kihte ära võtta
või juurde panna, kuna iga tund on erinev ja sõltuvalt tunni
iseloomust võib su kehal hakata jahe või siis palav.
Joogamatid, klotsid, rihmad ja pleedid on Lohkva Kogukonnakeskuses Varakas olemas, kuid seoses COVID-19 levikuga soovitan siiski kasutada võimalusel oma tekki ja matti.
Enne tundi hoidu söömisest vähemalt 2 tundi (või söö
ainult kerge eine) ja peale tundi vähemalt 40 minutit.
Seeniorite joogatunnis töötame läbi kõik lihasgrupid. Seeniorite joogatundides arvestatakse igaühe individuaalsusega,
väldime südamerütmi kiirenemist ja tegevusi, mis tekitavad
valu või ebamugavust.

Hatha-jooga mõju:
– saavutad takistamatu energia voolamise füüsilises kehas
– paraneb une kvaliteet
– venitab liigeseid ja lihaseid, muudab selja painduvamaks
– annab nooruslikuma välimuse ja enesetunde
– suureneb keha võime seista vastu haigustele
– parandab kõikide organite tööd
– parandab ja hoiab tervist, et saavutada pikem elukaar
– loob tasakaalu ja harmoonia
– loob õnne ja rahulolutunde
Joogatunnist saad energiat ja meeldiva sotsiaalse elamuse.
Seeniorite joogatund kestab 60 min. Selga pane mugavad
spordiriided, jalga soojad sokid (jalanõusid pole vaja).
Tule julgelt kohale ja naudi mõnusat olemist! Tund toimub
kolmapäeviti kell 10.00 Lohkva Kogukonnakeskuses Varakas. Varakas asub Lohkva külas Juhani Puukooli juurest üle
Kabina maantee, endises Realiseerimiskeskuse hoones.
Sigrid Laas
seeniorite joogatunni juhendaja

L u u n ja ku lt u u ri - ja va b a a ja keskus e huv ir ing

KOLMAPÄEV IT I KELL 10. 0 0
Lohkva VAR AKAS

SEENIORITE
JOOGA
Tund kestab 60 minutit • Eakatele on tund tasuta
Seenioride jooga tundides arvestatakse igaühe individuaalsusega,
väldime südamerütmi kiirenemist ja tegevusi, mis tekitavad
valu või ebamugavust. Selga pane mugavad
spordiriided, jalga soojad sokid (jalanõusid pole vaja)

INF O JA Reg ist reeruMINE T EL: 514 6153 - Sigrid
või sig ridlaas1@g mail.c om
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Hea toidutootja, toidupakkuja, toiduasjaline!
Oled oodatud juba neljandale Lõuna-Eesti toidukonverentsile 10. novembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis.
Seekordseks konverentsi teemaks on KOHALIK TOIT ERIOLUKORRAS – ÕPPETUNNID JA VÕIMALUSED.
Lõuna-Eesti toidukonverents on Lõuna-Eesti väikeste ja
keskmiste toidutootjate suurim kohtumispaik, kus mõtteid ja
kogemusi vahetada ning oma silmaringi avardada, saada infot
aktuaalsetel valdkonna teemadel. Seni toimunud konverentsidel on kohal olnud u 100 toiduettevõtjat, -tootjat, -pakkujat
(üle Eesti).
• Ürituse avasõnad ütleb Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja.
• Üritust modereerib ja oma restorani Rock Summer loo
räägib Jüri Makarov, Kivitalu peremees.
• Ettevõtjad jagavad kogemuslugusid eriolukorra ajast, sh
uudsed lähenemised teenuste pakkumisel, logistilised
lahendused, e-poed talutoidu, tooraine kliendini viimiseks.
Laval kuus põnevat ettevõtjat, kes konverentsi esimese
poole lõpetavad paneeldiskussiooniga.
• Kuulda saab põnevast teenusest – virtuaalsest veinidegustatsioonist!
• Grupitöö raames otsitakse ühiselt vastuseid küsimustele:
kuidas on sel aastal toimitud? kuidas me ellu jäime/ jääme?
kuidas veel tõhusamalt koostööd teha?
• Roomet Sõrmus räägib Eesti toidujulgeolekust, mis on
pikalt varjus püsinud teema, mille puhul kriis tõi esile
nõrgad kohad.

• Erika Pääbus toob kuulajateni Andre farmi väljakutsete,
tagasilöökide, edusammudega pikitud loo ehk kuidas väikesest Lõuna-Eesti piimafarmist arenes väga lühikese ajaga
välja unikaalne juustuvabrik.
• Tippkokk Peeter Pihel räägib ühel oma lemmikteemal –
kuidas toit maksimaalselt ära kasutada, n-ö lehest juureni,
ninast sabani.
• Konverentsi raames on väikestel ja keskmistel toidutootjatel võimalus terve päeva oma laudade taga esitleda
oma tooteid.
• Konverents toimub hübriidüritusena ehk võimalik on osaleda nii füüsiliselt kohale tulles kui läbi veebi.
Konverentsi täpne päevakava ja registreerumine kuni 30. oktoobrini ürituse kodulehel arinouandla.ee/toidukonverents.
Konverentsi osalustasu 18 eurot. Jälgi ürituse uudiseid ka
Facebookis – www.facebook.com/events/325726885208542

Maitsete nädal
Maitsete nädal “Metsast taldrikule” toimub esmakordselt
kuues maakonnas: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa,
Võrumaa, Viljandimaa, Valgamaa.
Sündmuse raames saab külastaja toidukohtades
maitsta erimenüüd, milles on vähemalt ühe komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosneb võimalikult suures mahus kohalikust toorainest.
Maitsete nädala eesmärgiks on suurendada
toitlustusasutuste külastatavust, toetada kohalikku
arenevat toidukultuuri, tõsta esile kohalik tooraine ja
kohaliku toidu väiketootja.
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30

L o h k va KO G U KON N AK ES KU S E S
VAR AK AS
TE I S I PÄE V I T I j a n el j a pä e v i t i
18.30

HATHA JOOGA abiga saad maandada stressi
ja leida endas tasakaal ja harmoonia.
HATHA JOOGA stiil on pehme ja rahulik ning sobib seetõttu
eriti hästi ka joogaga esimest korda tutvuvale inimesele.

L u u n ja va lla ela n i k ele h i n d 5€/KUU
TAVAHIND 5€/KORD
Riietu kihil is elt
Grup iga võid l iituda igal ajal !
R egi streeru tun di 5146153 Si gri d
või si gri dla a s1@gma i l.c om
www.rei k i tera a pi a .eu
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OKTOOBER
19.–24.10 Koolivaheaja programm
Lohkva noortekeskuses
Info https://luunjakultuur.ee/noorsootoo/
23.10 Mängufilm „O2“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Pilet 5/4 eurot
24.10 Eesti rahvamaja päev
Multifilm „Ruuduline ninja“ 14.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta
Näituse „Koolimaja. Kooliks ehitatud hooned Eestis
19. ja 20. sajandil“ avamine 18.00
Galeriis Meie Aja Kangelane (Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus). Tasuta
Vilde teatri etendus „Sviit sünnipäevaks“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 7/5 eurot
30.10 Kirjandusõhtu „Mehed, naised, luule ja armastus“. Doris Karevaga vestleb Jürgen Rooste 18.00
Lohkva raamatukogus. Tasuta. Info 5309 3670

NOVEMBER
01.–08.11 Luunja valla kontaktivaba autoseiklus
Luunja vallas. Info ja registreerimine 501 3555, http://www.
seiklusministeerium.ee/autoseiklusluunjas/
Tasuta
08.11 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
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
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 sündmusi lähtuvalt Covid 19 viiruse levikust vajadusel ära jätta.

Lohkva raamatukogus
kirjandusõ htu

“Mehed, naised,
luule ja armastus”
Doris Karevaga
vestleb Jü rgen Rooste

30.

oktoobril
kl 18.00

Lohkva
raamatukogus

Info 53093670
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
JOEL ROOSIORG

07.09.2020

JAAGUP PÄRNALAAS

12.09.2020

STEFAN SANDER

25.09.2020

MIRELL SCHNEEBERG

27.08.2020

EMMA SOOTLA

11.09.2020

EMILY SILLANDI

15.09.2020

MAI PEIPONEN

23.09.2020

Killustik, kruus,
liiv ja muld veoga.

SA LUUNJA JÕESADAM
otsib
PUHKEMAJA PERENAIST
Tööülesanded:
– Emajõe-Suursoo puhkemaja ja selle ümbruse koristamine;
– suurpuhastuse teostamine vastavalt vajadusele;
– maja ettevalmistamine vastavalt kliendi tellimusele (vajalike ruumide
avamine, magamisruumi voodipesu viimine jms);
– vajadusel klientidele puhkemaja näitamine ja tutvustamine.
Ootused kandidaadile:
− armastad puhtust ja korda;
− oled oma töös kohusetundlik, kiire ja hoolas;
− töö toimub graafiku alusel, k.a nädalavahetused ning pühad.
Ettevõte pakub
– töö tegemiseks vajalikke seadmeid ja vahendeid;
– stabiilset ja kindlat töösuhet;
– töökohta looduskaunis kohas.

Tel 527 1324
Kopp-laaduri tööd.

Saada oma CV aadressil kantsi@luunja.ee

Tel 5817 2269

Rohkem infot: Piret, 5656 6476

Koerte treeningud

Kutsikakoolitus • Kuulekus • Jälg •
Kaitse • Konsultatsioon •
Kaasaegsed õppemeetodid
www.koeraabc.ee, info@koeraabc.ee
www.facebook.com/koeraabc
tel 5851 3331

Mälestame
KONSTANTIN KOZLOV
07.09.1943–18.09.2020
AADU TENNOKESSE
22.04.1954–29.09.2020
EVI KREHHOVA
14.12.1927–23.09.2020

Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

ELLI MUULI
19.11.1929–18.09.2020
VAIKE KIISLA
06.11.1944–22.09.2020

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

