Luunja valla infoleht

Arendav ja loov –
see on Luunja kool
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Meie vallas on ka tänavu suur hulk puhanud ja
uudishimulikke, väiksemaid ja suuremaid õppureid kooliteed
alustamas, samuti palju põnne lasteaeda minemas.
Kõikidele mõnusat ja turvalist kooliteed, palju uusi sõpru ja
toredaid õpetajaid! Olgu kool ja lasteaed kõikidele paigaks,
mis on hooliv, toetav ja sõbralik.
Õppimine on lahe ja inspireeriv!

Kooliaasta alguseks sai kaunistatud Luunja Keskkooli aula otsasein. Seinamaalingu aluseks on Riina Varoli moefoto, millest maalingu teostasid kunstnikerühmituse Piiritus liikmed. Maalingu teemat valides otsustasid koolijuht Toomas Liivamägi ja maalikuntstnik Edgar Tedresaar kasutada motiivina kaugusesse vaatavat tüdrukut, mis
sümboliseeriks nooruslikkust ja värskeid ideid. Seinamaali nimeks sai „Tüdruk“ ning selle valmimiseks kulus
vihmahoogude vahel kaheksa päeva. Maal on inspireeritud Triinu Pungitsa moekollektsioonist „Dun“ 2017.
Nagu on öelnud maalikunstnik Edgar Tedresaar: „See koht oli nagu loodud maali jaoks“.
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Vallavolikogu 27.08.2020 istungi kokkuvõte
Volikogu istung toimus vallamaja saalis,
üks volinik osales istungil virtuaalselt.
Päevakorrapunktide hääletusprotsess
viidi läbi VOLISe keskkonnas ja toimus otseülekanne istungilt. Seekordselt istungilt puudus üks volinik – Mait
Nõmmsalu.
Esimeses päevakorrapunktis tutvustas maanõunik Teivi Leis Tartu linna ja
Luunja valla vahelise piiri muutmisega
nõustumise eelnõu. Tartu linnavolikogu tegi 08.12.2016 Luunja vallavolikogule ettepaneku Tartu linna ja Luunja
valla vahelise halduspiiri muutmiseks.
Luunja vallavolikogu vastas ettepanekule
21.01.2017 otsusega ja korrigeeris Tartu
linna piiriettepanekut, kuna Luunja vald
ei olnud nõus nii suure maa-ala linnale
loovutamisega. Tartu linnavolikogu tegi
23.04.2020 uue otsuse, milles nõustus
Luunja valla poolse ettepanekuga. Ettekandja selgitas, et vastavalt seadusele
tuleb Luunja vallavolikogul teha viimane otsus nõustumise kohta. Edasi läheb
teema ministeeriumisse otsustamisele.
Eelnõu poolt hääletas 12 kohal olnud
volinikku, üks volinik oli vastu.
Teise teemana oli päevakorras Luunja
vallavolikogu 25.05.2006. a otsusega
nr 5-14.1. „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
Kasepõllu maaüksusele“ algatatud
detailplaneeringu menetluse lõpule
viimise tähtaja määramine. Ettekandja
planeeringute nõunik Evelin Karjus
selgitas, et eel-eelnõu koostamise vajadus tuleneb planeerimis- ja haldusmenetluse seadusest. 2015. aastal vastu
võetud planeerimisseaduse rakendamise
seaduses sätestati, et 1. juuliks 2018 tuleb kõik vana seaduse alusel menetluses
olevad planeeringud lõpuni viia. Samas on välja toodud, et planeerimine
on asukohast tulenev ja iga planeeringu menetlus on erinev ning unikaalne
ja teatud juhtudel on põhjendatud, et
nimetatud ajaks ei ole võimalik menetlust lõpuni viia. Vastavalt haldusmenetluse seadusele tuleb anda haldusorganil
ehk volikogul tähtaeg, mis ajaks ta jõuab
lõppotsuse tegemiseni. Tähtaja andmisel
tuleb anda ka selgitus, miks planeeringu
menetlus on veninud, miks ei olnud võimalik õigeks ajaks otsust teha, millised
toimingud tuleb veel teha jne. 2014. aas-

tast, kui uus omanik hakkas toimetama,
on menetlusprotsess käimas olnud. Siin
ei ole enam kummagi osapoole tegevusetust olnud ning lõpetamiseks ei ole
olnud põhjust. Praeguseks on esitatud
lahendus, mis on käsitletav põhilahenduse muutmisena ning seadusest tulenevalt tuleb korrata kooskõlastusringi,
avalikustamist, avalikke arutelusid. See
oleks esimene menetlustoiming, mida
saab lahendusega tegema hakata. Eelnõu
poolt hääletas kümme volinikku, kolm
jäid erapooletuks.
Järgnes Savikoja külas Savikoja,
Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
krundi Pos 4 osas. Ettekandja planeeringute nõunik Evelin Karjus selgitas, et
maaomanik on esitanud taotluse tunnistada planeering ühe krundi osas
kehtetuks. Planeering on kehtestatud
2015. aastal, moodustati suur (53 ha)
elamurajoon, kokku 49 krunti. Ühe
krundi osas soovitakse detailplaneering
kehtetuks tunnistada. Sellel krundil
soovitakse teha maakorraldustoiming
ja osa kinnistust naabrile müüa. Kuna
see on kehtiv planeering, siis saab maakorraldust teha ainult planeeringu järgi.
Krunt (Pos 4) asub maantee ja planeeritud juurdepääsutee vahel ning otsest
seost elamurajooniga ei ole. Krundil
asub vana laudahoone. Osalise kehtetuks tunnistamise üks tingimus on see,
et planeering peab saama ellu viidud nii,
nagu see on kavandatud. Ühe krundi
kehtetuks tunnistamine planeeringu elluviimist kuidagi negatiivselt ei mõjuta.
Käesoleval juhul on Pos 4 osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
põhjendatud. Margo Lempu selgitas, et
planeeringu- ja keskkonnakomisjon toetab eelnõu. Kõik kohal olnud volinikud
olid eelnõu vastuvõtmise poolt.
Järgnes Luunja vallavolikogu
26.02.2015. a määruse nr 12 „Luunja
valla haridusasutuste õpetajate ja
töötajate töötasustamise alused“ kehtetuks tunnistamine. Ettekandja vallavanem Aare Anderson selgitas, et määruse kehtetuks tunnistamise vajadus
tuleneb sellest, et vahepael on seadusandlus muutunud. Ajal kui määrus
kehtestati, reguleeris üldhariduskoolide

töötasusid riik, aga alushariduse ehk
lasteaedade töötajate töötasud olid
omavalitsuste otsustada. Tookord töötas
Luunja vald välja määruse, millega sidus alushariduse töötajate palgad üldharidussüsteemiga (vastavate protsentidega). Nüüdseks on olukord selline, et
alushariduse õpetajate töö tasustamist
reguleerib riik, on üleriigilised otsused
ja kokkulepped töötasude alammäärade
osas, mida omavalitsused põhimõtteliselt täidavad. Riik annab selleks rahalisi vahendeid, katab osalt riigi eelarvest palgafondi. See on vahend, millega
sunnitakse omavalitsusi seda regulatsiooni täitma. Praegu ei ole enam meil
vaba voli palkade üle otsustada, alammäärad on paigas ning sellisena on määrus kaotanud oma mõtte ja eesmärgi.
Meie määrus sisuliselt ei toimi ja seda ei
ole mõtet jätkuvalt kehtivana hoida. Kui
edaspidi olukord muutub ja tekib uuesti
omavalitsustel õigus palkasid täielikult
reguleerida, siis saab töötada välja uue
määruse. Praegusel juhul määrus oma
eesmärki ei täida. Volikogus toimus
aktiivne arutelu, mille tulemusena tegi
volikogu ettepaneku haridus- ja kultuurikomisjonile võtta arutlusele uue
määruse vajalikkus, mis reguleeriks kultuuritöötajate ja nende haridustöötajate
töötasusid, mis ei ole riiklikult seadusega
reguleeritud. Vajadusel koostatakse uus
määrus. Eelnõu poolt oli 12 volinikku,
vastu üks ja erapooletu üks volinik.
Viienda teemana oli päevakorras koostöölepingu sõlmimine. Ettekandja
vallavanem Aare Anderson selgitas,
et kultuuripealinna ettevalmistused
on käinud üle aasta, tipphetk on aastal
2024. Ettevalmistusprotsessi üks osa on
omavalitsuste vahelise koostöö fikseerimine. Teatavasti on mitmest maakonnast kokku 19 omavalitsust olnud algusest peale koostööpartneriteks, Luunja
nende hulgas. Praeguseks on saadud
valmis lepingu eelnõu ja sinna juurde
vajalik eelnõu rahastamise osas. Kuna
sinna panustavad erinevad partnerid,
siis peab olema väga selge, mille jaoks
vahendeid kasutatakse, mida omavalitsused oma eelarvest välja annavad. Põhiosa rahastamisest tuleb Tartu linnalt,
kes on lubanud panustada 10 miljonit
eurot, lisaks tuleb rahastus Eesti riigilt,
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Volikogu esimees avaldas tänu
ja kiitust volikogu liikmetele Margo
Lempule, Tarvo Laasile, Kaimo Keerdole,
Rait Avistele ja Vjatšeslav Korobovile,
kes osalesid aktiivselt mõisapäevadel ja
sõudmisvõistlusel.
Haridusnõunik Kadri Sõrmus andis
ülevaate Luunja Keskkooli remondi
ajaks õpilaste paigutamisega seonduvast. Eelmises volikogus tutvustati
varianti, kui lapsi viiakse üle kogu valla
erinevatesse valla hoonetesse. See on
kõige vähem finantsvahendeid nõudev
lahendus.
Ettekandja tutvustas võimalikke teisi
variante. Üheks variandiks on konteinerite rent, mille kohta on võetud hinnapakkumised (Ramirent ja Cramo).
Viimaseks päevakorrapunktiks oli Rami rendil on võimalik pakkuda
liikluskorralduse arutelu. Ettekandja ca 500 m2 ning ühe kuu rent oleks 25 577
volikogu esimees Kaire Vahejõe selgitas, eurot + käibemaks, juhul kui luuakse
et Kaalukoja ja Tuuleaasa teelt on laeku- valla poolt võimalus kanalisatsiooninud kohalikelt elanikelt kiri. Volikogu torustikuks, kuhu ühendada moodulid,
istungil tutvutakse kirja sisuga ning ja võimsus, et suuta kütta elektriga.
edasi tegelevad teemaga planeeringu- ja Ehitus- ja keskkonnanõuniku ütluse
keskkonnakomisjon ning vallavalitsus. kohaselt on kanalisatsioonitorud aastast
Margo Lempu selgitas, et planeeringu- 1962 ja tema ei oska arvata, kuidas see
ja keskkonnakomisjon on arutanud liitumine tuleb. Alajaama liitumistingiteemat mitmel komisjoni koosolekul. mused tuleb võtta, et teada saada, kas
Põhimõtteliselt toetab komisjon aju- kooli küttevajadus suudetakse tagada.
tise lahendusena kirja üldsisu väikese Hinna sees on neli klassiruumi. Õpetäpsustusega. Kirjas küsitakse ühte kohta tajate ruumideks on ka veidike ruumi.
tupiku tegemist, aga komisjon leiab, Põhimõtteliselt on lahenduseks kas
et tupiku tegemine oleks teise kohta kaks korrust või paigutatakse konteineotstarbekam. Ajutise lahendusena ja rid üksteise kõrvale. Viimane tähendab
põhitingimusena on tarvis, et vald tege- 40 m kõva pinnaga alust, kuhu mooduleks võimalikult ruttu terve piirkonna lid paigutatakse. Vajalik on tagada, et
liiklusuuringu ja kogu piirkonna liikluse juurdepääsutee moodulitele ei ristuks
lahendamisega. Sellisel kujul ei jää olu- ehitusmasinate teega. Teine pakkuja
kord suuri probleeme tekitama ja kogu Cramo saab pakkuda sellist ruutmeetaeg juurde tooma. Piirkonda on tulemas rite arvu kuuhinnaga 4500 eurot +
suured elamurajoonid, juurdepääs nen- käibemaks (lisanduvad paigaldamise ja
transpordihinnad), juhul kui võetakse
dele on suhteliselt piiratud.
Toimus arutelu, mille tulemusena konteinerid vähemalt viieks kuuks.
tehti ettepanek, et 18. septembril toi- Pilt, mis pakkumistest avanes, ei olnud
muva volikogu eestseisuse ajaks peavad rõõmustav. Kui kõik kulud kokku liita,
olemas olema eelnõud ja teema kohta siis summa on üle paarisaja tuhande
planeeringu- ja keskkonnakomisjoni euro. Kui vaadata plaanil ruume, mis
seisukoht. Vallavalitsuse seisukoht tu- on Kõrveküla pakkumise põhjal tehtud,
leb esitada 9. septembril, mis saadetakse siis meile ruumid ei sobi, need on liiga
volinikele ja teemat arutab edasi planee- väikesed.
ringu- ja keskkonnakomisjon. PlaneeEttekandja tutvustas veel ühte võiringu- ja keskkonnakomisjoni vastus malikku lahendust. Luunjas on olemas
peab valmis olema hiljemalt 18. sep- suur kasutamata pind, mis asub Jõetembriks. Planeeringu- ja keskkonna- sadama 2 (kauplusehoone teine korrus).
komisjon koostab elanikele saadetava Varasemalt on mõeldud pind välja ehikirja vastuse eelnõu komisjoni seisukoha tada ja vallamaja sinna kolida. Katuseja vallavalitsuse ettepaneku alusel.
alune (3,5 m kõrge, 11 m lai, 32 m pikk)
Volikogu istung jätkus info jagamisega. ei ole praegu kasutuses. Katus laseb vett
Euroopa fondidest ja erasektorist. Jaotused on paigas, lepingus on sätestatud
põhilised punktid. Omavalitsuste nõudel on tehtud väga põhjalikud kalkulatsioonid korraldajate meeskonna poolt,
milleks raha kavandatakse kasutada. Kui
me ise panustame ühe euro, siis muudest
allikatest tuleb mitu eurot juurde. Kui
me oleme ise sisulises tegevuses aktiivsed, võime saada tagasi vallale reklaami
mainekujunduse, ürituste ja koolituste
näol. Programmi raames on väga palju
erinevaid tegevusi, sealhulgas on palju
sisulisi tegevusi, millest võivad võita
meie töötajad ja elanikud. Koostöölepingu poolt hääletas 13 volinikku, üks
volinik oli erapooletu.
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läbi, seda ootab ees vahetamine. Pinda
on 500 m2, mida me saaksime ka moodulite rendi raha eest. Kui nagunii tuleb
raha välja käia, siis üks mõte on siduda
kaks asja üheks ja panna mõlemad tööd
seotuna hankesse. Ehitada välja need
ruumid sellise mõttega, et sinna tekiksid
sobivad klassiruumid ja arvestusega,
et järgmisel aastal, kui lasteaed Midrimaa vajab asenduspinda, sobivad need
pinnad asenduspinnaks. Siis me saaksime uude lasteaeda võtta juurde neid
lapsi, keda me praegu vastu võtta ei saa
ja saadame Tartusse.
Toimus arutelu, kus arvati, et tarvis
oleks eksperdi arvamust, kas viis klassi
mahuvad nendesse ruumidesse ära, kas
saab ehitada ja kas hoone võimaldab
seda. Esialgse eskiisi põhjal lasta teha
hinnapakkumine ehitustööde maksumuse hindamiseks ning ajagraafik, kui
kiiresti on võimalik tööd teostada. Kui
infot on rohkem, siis on võimalik teha
otsuseid. Tuleb lähtuda ka õpilaste ja
koolipersonali vajadustest. Lisaks remondile on olemas koroona oht, mis
häirib kogu elu, otsustamisel tuleb lähtuda ka sellest, mis peredele on kõige
parem ja mugavam, mis peresid kõige
vähem häirib. Arutati ka varianti, et õpilased ajutiselt viia teiste omavalitsuste
koolidesse.
Otsustati, et kui infot on rohkem, siis
volinikud vaatavad uuesti teema üle.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
24. septembril.
Kaire Vahejõe
volikogu esimees
kaire.vahejoe@luunja.ee

4

VALLAVALITSUS / PLANEERINGUTEATED

Nr 9 (284) September 2020

Vallavalitsuses augustikuu istungitel

Anti nõusolek:
– OÜ-le Hitivabrik avaliku ürituse „Naised Köögis & Silver
Sepp kontserdi „Kohtumispidu““ korraldamiseks;
– Lille Reissaarele Peipsi Toidutänava raames avaliku ürituse
„Kodukohvik“ korraldamiseks.

Kehtestati:
– Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneering;
– Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneering.
Kinnitati Luunja Lasteaia Midrimaa arengukava aastateks
2020–2022.
Suurendati raske puudega inimese hooldaja hooldajatoetuse
määra.
Maksti huvihariduse ja huvitegevuse toetust Luunja valla
vähekindlustatud perede lastele ja noortele.
Nõustuti: Kabina külas Vare katastriüksuse (sihtotstarve
elamumaa) jagamisega ning määrati tekkivate reaalosade lähiaadress (Vare, Karikakra, Ülase, Kuldtähe, Vare tee L2, Vare tee
L3) ja sihtotstarve.
Korraldatud jäätmeveost vabastati üks jäätmetekke koht
Kikaste külas ja kaks jäätmetekke kohta Kabina külas.
Muudeti:
– Luunja vallavalitsuse 11.03.2020. a korraldust nr 78;
– Riigihanke „Luunja lasteaia Midrimaa rekonstrueerimise ja
laiendamise projekteerimistööd“ korralduskomisjoni koosseisu.
Hüvitati teenust osutanud firmale kahele alaealisele abivajajale osutatud transporditeenuse ja ühele abivajajale osutatud
invatransporditeenuse maksumus.
Sotsiaaltoetusi anti 34 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi
15
– matusetoetusi
1
– sünnitoetusi
18
Hooldajatoetuste saajate nimekirja lisati 2 isikut ja kustutati 1 isik.

Määrati transpordikompensatsiooni piirmäär SA Luunja Jõesadam nõukogu esimehele.

Aime Koor, vallasekretär

Ehitusload vormistati:
– puurkaevu rajamiseks Ringraja tee 17 Kakumetsa külas;
– üksikelamu püstitamiseks Kaare tee 50 Veibri külas, Saare
tee 7 Põvvatu külas;
– sepikoja hoone ümberehituseks Luunja Sadamakoja
hooneks Aedniku tn 4.
Kasutusload vormistati
– üksikelamule Roosi vkt 25 ja Järveoja põik 1 Kabina külas;
Hobunurme tee 21 Põvvatu külas.
Projekteerimistingimused andmine:
– avalikult kasutatava Vahtramäe tee 7 tee ehitusprojekti
koostamiseks;
– päikeseelektrijaama 100 kW ehituse projekti koostamiseks
Ahervare maaüksusele Kavastu külas.
Sõlmiti leping:
– Aedniku tn 4 (katastritunnus 43201:001:2014) Sepikoja
kinnistu Sihtasutusele Luunja Jõesadam viieks aastaks kasutusse andmiseks;
– Kabina tee 14 (katastritunnus 43201:001:0254) kinnistul
asuva administratiivkorpuse kontorihoone MTÜ-le Lohkva
külaselts viieks aastaks tasuta kasutusse andmiseks;
– abivajajale üheks aastaks munitsipaaleluruumi üürile andmiseks.

Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud vallavolikogu
27.08.2015. a otsusega nr 36 kehtestatud Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu krundi
Pos 4 osas. Otsusega saab tutvuda Luunja valla veebilehel
https://luunja.ee/teated planeeringuteadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Lembitu
maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette
Lembitu maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks suurustega 1662 m² ja 3391 m². Kruntidele antakse ehitusõigus ühele
üksik- või kaksikelamule ja ühele abihoonele ehitisealuse
pindalaga kokku kuni 20% krundi pindalast, kõrgusega 8 m.
Lisaks moodustatakse tee maa krundid olemasolevatele teedele. Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon lahendatakse AS-i Tartu Veevärk võrkudest. Planeering
on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 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/planeerimine.

♦♦♦
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Lodi-Jõksi
maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette
elamukrundi moodustamine suurusega 5001 m², millele
antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku 300 m², põhihoone
kõrgusega maksimum 8 m ja abihoone 5,5 m. Juurdepääs planeeritakse Kantsi teelt. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon
lahendatakse lokaalselt. Planeeringulahendus järgib Luunja
valla üldplaneeringut. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt
olulist keskkonnamõju. 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/planeerimine.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu otsustas pikendada vallavolikogu
25.05.2006. a otsusega nr 5-14.1 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Kasepõllu maaüksusele“
algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaega
ja määrata menetluse lõpetamise tähtajaks 1. juuli 2021.

Nr 9 (284) September 2020

VALLA TEATED

5

Covid-19 tõkestame targalt tegutsedes
Kevadel sai viirus edukalt seljatatud ning vahepeal võisime
taas normaalsetes tingimustes
toimetada. Kuid oht pole kadunud,
ennetavad abinõud on vajalikud
selle nimel, et kevadine olukord
ei korduks.
Esimese võimsa viirusepuhanguga
saime hakkama tänu pingutustele ja
läbimõeldud tegutsemisele.
Sügise lähenedes on viirus endast
taas märku andmas, see nõuab asjakohast reageerimist.

Olles korraliku kogemuse saanud,
suudame täna märksa täpsemalt suunata
vajalikke ennetusmeetmeid.
Peamine eesmärk on mõistagi säästa inimeste tervist ja elusid. Selle kõrval
on oluliseks eesmärgiks püüda säilitada
ühiskonna tavapärast toimimist niipalju
kui vähegi võimalik.
See hõlmab majanduse toimimist,
hariduse omandamist ja väga paljusid
muid funktsioone, milleta normaalne
elu ei saa toimida.
Teatud piiranguid tuleb rakendada,
vajadusel ka meetmeid karmistada.
Seekord on ka riigi poolt võetud

hoiak vältida totaalseid piiranguid,
võimaldada vabamat elukorraldust nii
kaua kui võimalik. Meetmed peaksid
keskenduma konkreetsetele nakkuskolletele, ohustatud piirkondadele, asutustele. Saadud kogemused võimaldavad
nüüd täpsemini fokusseerida abinõusid,
häirides võimalikult vähe kõiki teisi.
Peame leidma optimaalse tasakaalu
erinevate mõjurite vahel – ühelt poolt
oht inimeste elule ja tervisele, teisalt
vajadus hoida ühiskond toimimas.
Saame hakkama!
Aare Anderson, vallavanem

Meetmed COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks
Luunja valla koolieelsetes lasteasutustes
Lapsevanematel ja töötajatel tuleb lähtuda Terviseameti soovitustest.
Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud positiivse
proovi andmise või lähikontakti tuvastamise korral sellest
lasteaeda viivitamatult teavitama.
Lapse lasteaeda toomine ja üleandmine
• Lasteaeda võib tulla ainult terve laps (v.a kroonilised haigused, millest lapsevanem on lasteaeda kirjalikult teavitanud).
• Lasteaeda toob lapse terve lapsevanem või saatja.
• Isik, kes toob lapse lasteaeda, viibib lasteaia hoones ja territooriumil võimalikult lühikest aega (kuni 15 minutit).
• Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lapsevanemale üleandmine
korraldatakse võimalusel õuealal või tuulekojas.
• Lapse lasteaeda vastuvõtmisel hindab rühma töötaja lapse
tervise seisundit (vajadusel mõõdab lapse kehatemperatuuri), haigusnähtude ilmnemisel kutsutakse lapsevanem
lapsele järele.
• Täiskasvanutel tuleb lasteaia kriisikomisjoni vastava otsuse
korral lasteaia hoones ja territooriumil maski kanda.
Tegevused lasteaias
• Igapäevategevused lasteaias viiakse läbi, eelistades õuetegevusi.
• Laste õppekäikude korraldamisel tuleb vältida ühistransporti ja siseruume. Lastele suunatud lasteaiavälistel massiüritustel lasteaed ei osale.
• Lastevanemate koosolekuid võib läbi viia ühe rühma kaupa, tagades käte desinfitseerimise ja osalejate hajutamise
võimaluse. Muid ühisüritusi lastevanematega ei korraldata.
• Võõraid täiskasvanute gruppe lasteaia ruumidesse lasteaia
lahtioleku ajal ei lubata.
• Huvitegevus lasteaia ruumides võib toimuda ühe rühma
piires, täpsema korralduse otsustab lasteaia kriisikomisjon.
Covid-19 diagnoosi (kui isik on testitud ja testi tulemus oli
positiivne) või lähikontakti korral:
• Lapsevanem/asutuse töötaja peab positiivse proovi

•
•
•
•

andmise või lähikontakti korral lasteaeda sellest viivitamatult teavitama.
Lasteaed suletakse, kui positiivse proovi andnud lasteaia
töötaja/lapsevanem/laps käis lasteaias ja liikus erinevates
rühmades ja/või ruumides.
Lasteaia rühm suletakse, kui positiivse proovi andnud lasteaia töötaja/lapsevanem/laps viibis lasteaias ühe rühma piires.
Lasteaia rühm suletakse, kui positiivse proovi annab pereliige, kelle laps käis 3–5 päeva enne seda lasteaias.
Kui lapsevanem/lasteaia töötaja on olnud lähikontaktne
positiivse testi andnud isikuga, jääb ta koos lapsega eneseisolatsiooni ja last lasteaeda ei too. Lasteaiarühm jääb avatuks.

Otsuste tegemine
• Lasteaia direktoril ja kriisikomisjonil on õigus teha oma
lasteaeda puudutavaid otsuseid lähtuvalt situatsioonist ning
arvestades lasteaia eripära.
Lasteaia kohatasu
• Kui koroonaviiruse leviku tõttu tuleb sulgeda lasteaed või
rühm, siis selle aja eest, mil rühm või lasteaed on suletud, lapsevanem kohatasu maksma ei pea.
Lisainfo
• Koroonaviiruse leviku ja ennetamise kohta:
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc.
• Riiklikud juhised ja soovitused eriolukorra kohta:
https://www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus.
• Juhised ja soovitused koroonakriisis käitumiseks infotelefonilt 1247.
• Teave riikide ja liikumispiirangute kohta: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
• Eestis loodud telefoni äpp HOIA, mis annab kasutajale
märku, kui lähikontaktis olnud inimene on haigestunud.
Täpsemalt www.hoia.me.
Korraldus kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.
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Luunja valla tänavavalgustus läbis uuenduskuuri
Valla erinevates külades ja Luunja alevikus toimus suvel tänavavalgustuse
uuendamine. Rekonstrueerimistööde
tulemusel on valla omandis olev tänavavalgustus täielikult uuendatud säästlike
LED-valgustitega.
Vanad naatriumvalgustid vahetati
säästlike LED-valgustite vastu kokku 239
valgustuspunktis. Vahetused tehti Veibris ja Kabina külas Kellukese väikekohas.
Vana valgustuse asemele rajati täiesti
uus taristu Lohkva külas Ridaküla teel,
Pilkas, Kavastus ja Luunjas – kokku 202
valgustit.
Tööd teostas Eltam OÜ, projektijuht
Marek Kottise ja projekteerija Mattias
Herzmann. Luunja alevikus olid ehitustöödel abiks alltöövõtjad Dynamo OÜ ja
Uma Ehitus OÜ.

Omanikujärelevalvet teostas OÜ
Tarindiprof ja BelBack OÜ järelevaataja
Rain Visnapuu isikus.
Projektitaotluse koostaja ja rekonstrueerimistööde tellija oli Luunja Varahalduse SA.
Eltam OÜ juhatuse liige Marko
Liblik ütles peale tööde tegemist: “Meil
on olnud väga põnev viimane poolaasta
siin Luunja vallas tegutsedes. Koostöö
vallaga on sujunud suurepäraselt.
Ehitustööde käigus tekkinud probleeme ja muudatusi lahendati koostöös
vallaga kiirelt ning produktiivselt. Tore
on näha, kuidas vald teeb tublisti tööd
oma elanike elukeskkonna parandamiseks.”
Projekti rahastati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–

Võimalus taotleda toetust omaalgatusprojektidele ja vabaühenduste tegevustele
Head Luunja teotahtelised elanikud, vabaühendused ja seltsid!
Luunja vallas on alates 14. septembrist taas avatud sügisene
taotlusvoor nii kohaliku omaalgatuse toetamiseks kui ka vabaühenduste tegevuse toetamiseks. Kui teil on hea mõte või tore
idee, mida soovite Luunjas ja Luunja heaks korda saata, siis
nüüd on võimalik selle elluviimisele hoo andmiseks Luunja
vallalt raha taotleda. Toetus aitab oma ideed teostada, aktiivselt valla elus kaasa lüüa, edendab kohalikku algatust, elavdab
kultuuri- ja spordielu. Olge aktiivsed ning ärge laske head võimalust mööda!
Omaalgatusprojektide taotlused tuleb esitada hiljemalt
18. oktoobriks 2020 ja tegevustoetuse taotlused tuleb esitada
hiljemalt 31. oktoobriks 2020. Taotlemine toimub konkursi
korras ja taotlusvormid leiate valla kodulehelt (vt „Toimingud
ja blanketid“).
Enne taotluse esitamist on soovitav tutvuda määrusega „Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord
Luunja vallas“.
Kadri Sõrmus, haridusnõunik

Kohanime määramise eelteade
Luunja vallavalitsuse 12.02.2020 korraldusega nr 40 kehtestatud Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu alusel
kavandab Luunja vallavalitsus Põvvatu külas detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (Pos 4) määrata kohanime Mäeantsu tee.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja
valla kodulehel.

2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu
renoveerimine” ja Luunja valla eelarve
vahenditest.
Rekonstrueerimistööde maksumus
(käibemaksuta) oli kokku 338 641,58 €,
millest toetussumma on 204 772,56 € ja
valla kaasrahastus 133 869 €.
Luunja Varahalduse SA

Võimalus taotleda Luunja valla stipendiumit
Hea Luunja valla noor! Aeg on taotleda Luunja valla stipendiumit!
Kui oled kuni 30-aastane Luunja vallas elav noor, õpid
kõrg- või kutsekoolis ning soovid vabatahtlikuna kaasa aidata
Luunja valla elu edendamisele noortele suunatud tegevuse
korraldamise, vaba aja sisustamise projektide eestvedamise
või ürituste korraldamise kaudu, siis oled just Sina see, kes
võiks valla stipendiumit taotleda.
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2020.
Taotluse vormi leiad valla kodulehelt (vt “Toimingud ja
blanketid”) https://luunja.ee/luunja-valla-stipendium.
Enne taotluse esitamist tutvu ka Luunja valla stipendiumi
statuudiga (https://www.riigiteataja.ee/akt/408112012021).

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu
kuni 1. oktoobri kella 16.30ni. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste
arendamise meetmesse. Taotlusi võivad esitada avalikes
huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Täpsema info ja taotlusvormid leiate kodulehelt www.
tartumaa.ee. Taotlusi ootame aadressile tol@tartumaa.
ee. Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla
MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.
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Keerulisel ajal jätkame siiski kindlal sammul
Vaatamata ebamäärasele olukorrale tuleb omavalitsusel jätkuvalt
aktiivselt tegutseda nii tänase toimetuleku tagamisel kui homsete
väljakutsete vastuvõtmisel.
Kriis ei saa olla põhjuseks käsi rüppe
lasta. Teatud mõttes on taolised olukorrad ka võimalusi loovad, stimuleerivad ja pingutama sundivad.
Mõistagi on esmane ülesanne rakendada ettevaatusabinõusid nakkusohu tõkestamisel ja tagada valla asutuste ning
teenuste toimimine, samuti rahaline
toimetulek.
Kuidas on olukord valla eelarvega? Seisuga 01.09. on Luunja valla eelarve positsioon jätkuvalt kindel ning meie kriisi
tarbeks tehtud erakorraliste prognooside
kohane. Eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes on tulumaksu laekumise kasv
12%, mis on kõrgeim näitaja Eestis. See
ei tähenda, et tulude üldine langus meie
eelarvet ei puuduta. Loomulikult puudutab, kuid oma eelarve koostamisel
oleme igaks elujuhtumiks planeerinud
tugevad puhvrid, mis seni on toiminud
väga hästi ning tagasilöögid aasta lõpuni
välja kannatavad.
Kuid selle kõrval peame jätkuvalt tegutsema ka homse nimel.

Riigieelarvest on eraldatud omavalitsustele majanduse turgutamiseks tehtavateks investeeringuteks lisavahendeid,
mis võimaldavad vallal investeerida
täiendavatesse objektidesse, mida varem
plaanis polnud.
Lisaks oleme ära kasutanud võimalused projektitoetuste taotlemiseks, valdavalt on otsused positiivsed. Nii oleme
täna olukorras, kus laual on rohkem investeeringuobjekte kui kriisieelsel ajal.
Lisaks on meie praegused hanked nihkunud perioodi, kus hinnatase on väga
soodus, mis omakorda võimaldab sama
raha eest enam teha. Täna on põhiline
väljakutse suure hulga projektidega
edukalt edasi liikuda. Kooli ja lasteaia
renoveerimistööd, uue lasteaia rajamine,
Lohkva kogukonnakeskuse arendamine,
Luunja sadama ja puhkeala väljaehitamine, kooli staadioni ja õueala uuendamine, sepikoja renoveerimine, teede
remont ... See loetelu ei ole ammendav.
Kuid meie inimeste tubli toimetamise
taustal ei saa unustada, et meid ümbritsev keskkond on pigem tumedates

Vaade Luunja alevikule 2. augustil 2020. Foto: Ragnar Vutt

toonides, ebaselgust tuleviku osas on
omajagu. Seetõttu tuleb tegutseda läbimõeldult, et tagada omavalitsuse jätkusuutlik toimimine täna ja tulevikus.
Raskesti prognoositav on viiruse käitumine, sellest tulenevalt ka majanduslikud ja muud mõjud. Ka meie peame
oma plaane mingis ulatuses üle vaatama
ning olema järgnevate aastate osas valmis korrigeerima, vastavalt muutuvatele
oludele.
Riik on tulnud appi täiendavate meetmetega, et kriisi mõjusid pehmendada.
Samuti on riigi poolne hoiak, et kärped
ei ole tõhusaks vahendiks majanduslanguse vastu, vaid üksnes tagajärgede
silumiseks. Samas on riik võtnud laenu ka jooksvate kulude katteks ning
riigieelarve on defitsiidis. Majanduslike hoopide leevendamiseks on teatud
kiired meetmed asjakohased, aga seejuures on oluline tajuda, et laen pole kingitus ning järgnevatel aastatel avalduvad
need mõjud mitmel moel.
Usun siiski, et asjakohaselt tegutsedes oleme ühiskonnana suutelised
hoidma kontrolli all nii majanduse kui
muud valdkonnad.
Aare Anderson
vallavanem
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Luunja jõesadamas sai valmis uus betoonkai
Projekti „Common Peipsi 2“ raames rajati Luunja jõesadamasse
avalikuks kasutamiseks mõeldud betoonist sadamakai suuremate ja
väiksemate veesõidukite sildumiseks.
Sadamakai on projekteeritud kahetasandilise sildumisvõimalusega, mis
võimaldab erineva veetaseme ja pardakõrgusega alusel leida endale sobiv
sildumine. Sadamakai pikkus on 46 m.
Sadamakaile on projekteeritud pilsivee loovutuskaev, kanalisatsioonikaev
reovee äraandmiseks ja veevõtu koht,
mis ühendati varem väljaehitatud süsteemidega. Kai ehitustööde käigus rajati
nõuetele vastav tuletõrjehüdrant vee
võtmiseks.
Oma esimesed sildumised on teinud
juba lodi Jõmmu, mille kõrge pardaga
sildumine oli varasemalt päris keeruline. Jõmmu kaptenilt saadud tagasiside kohaselt sobib kai kõrgem osa neile
ideaalselt sildumiseks. Samuti tegi oma
esimese peatuse Emajõel sõitev suurim laev Pegasus. Neile sobis jällegi kai
madalam osa. Mahakäigu sillad jäid
ilusti väikese kaldega kai poole, mida
mööda on nüüd mugav maale saada.

Projekti raames rajatud kai on üks osa
suuremast sadamaala arendustegevusest.
Järgmisel aastal teeme veel korda
kaiäärse ala, kuhu on plaanis paigaldada
tankla paatide ja sõidukite tankimiseks.
Laevad saavad oma tankuri betoonkai
servale ja sõidukid oma tankuri betoonkaid teenindavale alale. Plaanime haljastada osa alast ja korda teha ka juurdepääsuteed. Samuti tuleb sadamasse uus
suvine söögikoht, puhkeala ja veel nii
mõndagi huvitavat.
Luunja jõesadama ja puhkeala arendamistegevus on olnud pikk protsess. 2009.
a valmis Luunja puhkeala (ca 13 ha) detailplaneering, mille ühe osa moodustab Luunja jõesadam. Detailplaneering
kehtestati Luunja vallavolikogu poolt
15.04.2010.
2013. a lõpus alustati sadamaala arendustöödega – sadama paadikanali kaeveja süvendustööde ning slipi ehitusega.

Luunja jõesadama uus betoonkai. Foto: Tarvo Laas

Tööd teostati 2014.–2015. a.
2014. a alustati sadamaala projekteerimistöödega, mille ühe osana valmis
betoonist sadamakai konstruktiivse osa
projekt – „Common Peipsi 2“ raames
rajatav objekt.
2015. a rajati sadamale uus juurdepääsutee (asfaltkatte sai see 2018. a kevadel).
2015.–2016. a teostati sadamaala tehnorajatiste projekteerimistööd.
2017. a rajati Euroopa Merendusja Kalandusfondi vahendite kaasabil
sadamaalale vee-, kanalisatsiooni- ja
sademevee süsteemid, elektri- ja nõrkvoolu süsteemid, tänavavalgustus.
2018. a kevadel rajati perspektiivsete
paadihoiukohtade juurde kallasrada,
tänavavalgustus, piirdeaed ja ankrud
paadisildade kinnitamiseks.
Loodetavasti toob uus sadamakai meile
nüüd palju rohkem külalisi ja laevu sadamasse.
Tarvo Laas
SA Luunja Jõesadam
nõukogu esimees
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Luunja vald – osake Euroopa kultuuripealinnast
Neljapäeval, 27. augustil võttis Luunja
vallavolikogu vastu otsuse sõlmida sihtasutusega Tartu 2024 koostööleping,
mis käsitleb Euroopa kultuuripealinna
ettevalmistusi ja ühist elluviimist LõunaEestis. Lepingus on kirjeldatud kultuuripealinna programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted
aastateks 2021–2025. Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuri- ja
majanduselus.
Euroopa kultuuripealinna tiitlit on
alates 1985. aastast kandnud paljud
Euroopa linnad. Euroopa kultuuripealinnade konkursi sihiks on innustada
Euroopa linnu ja piirkondi kultuurist
kantud arengule. Tähelepanu all on kultuur kõige laiemas mõttes, nii professionaalsel kui kogukondlikul tasandil. Euroopa kultuuripealinna eesmärkideks on:
• suurendada linnade kultuurielu haaret, mitmekesisust ja rahvusvahelist
koostööd;
• muuta kultuur kättesaadavamaks ja
edendada selles osalemist;
• toetada kultuuriloojaid ja julgustada
ühist tegevust eri valdkondade vahel;
• parandada kultuuri abil linnade rahvusvahelist nähtavust.

Kultuuripealinna ettevalmistused on
käinud üle aasta, Tartu linnavolikogu
otsustas 2019. aasta detsembris asutada Euroopa kultuuripealinna edukaks
elluviimiseks sihtasutuse Tartu 2024.
Sihtasutuse nõukogus on Tartu linna ja
ülikoolide, Lõuna-Eesti omavalitsuste
ja Eesti riigi esindajad. Tartu 2024 põhiväärtused ja suunad on loodushoidlikum linna- ja maakultuur, haritus ja
leidlikkus, liikumine ja vaimne tervis,
põlvkondade koosloome, paikkondlike omapärade esiletoomine, kriitiline
ärksameelsus, valdkondadeülene, regionaalne ja rahvusvaheline koostöö.
Ettevalmistusprotsessi üks osa on
omavalitsuste vahelise koostöö fikseerimine. Teatavasti on mitmest maakonnast kokku 19 omavalitsust olnud
algusest peale koostööpartneriteks ja
Luunja vald nende hulgas. Tänaseks on
saadud valmis leping ja sinna juurde
vajalik lisa rahastamise osas. Kuna programmi panustavad erinevad partnerid,
siis peab olema väga selge, mille jaoks
vahendeid kasutatakse, mida omavalitsused oma eelarvest välja annavad. Põhiosa rahastamisest tuleb Tartu linnalt, kes
on lubanud panustada 10 miljonit eurot,
lisaks tuleb rahastus Eesti riigilt, Euroopa fondidest, erasektorist. Koostöö-

Luunja vallavolikogu istungi koosseis 27. augustil 2020. Foto: Tiit Hellenurm

lepingus kinnitavad sihtasutus Tartu
2024 ja Luunja vald, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 viiakse ellu osapoolte
igakülgses koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis lepingus
osalevates omavalitsustes toimuks selle
raames unikaalseid sündmusi.
Samuti on koostöölepingus määratletud finantseerimispõhimõtted, mis on
arvutatud vastavalt omavalitsuse elanike
arvule, aastas 1–2 eurot elaniku kohta. Iga
omavalitsus saab tagasi võrdselt või rohkem, kui Tartu 2024 eelarvesse panustab.
Iga aasta lepitakse iga omavalitsusega
kokku konkreetne tegevuskava järgmiseks aastaks. KOVi toetuse jaotus jaguneb aastatel 2021–2022 kolme suurema
valdkonna vahel: turundus (35%), programm (50%) ja koordineerimine (15%).
Aastatel 2023–2024 panustatakse täiendavalt ka välisturundusse, et toetada
eelnevate aastate ettevalmistusega tekkinud turismi- ja publikupotentsiaali realiseerimist – sündmusturundus, messid,
sotsiaalmeediakampaaniad.
Ees on ootamas mitmete aastate pikkune põnev kultuurielu, mis pakub nii Eesti
kui Euroopa publikule mitmekülgset, kaasahaaravat ning kvaliteetset programmi.
Kaire Vahejõe, volikogu esimees
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Aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli võidust
Aasta eest kõlas kultuuriministeeriumi
saalis võimas hurraa, kui Tartu koos
Lõuna-Eestiga võitis 2024. aastaks
Euroopa kultuuripealinna tiitli. Nüüd on
võidurõõmust aasta möödas, kultuuripealinna meeskond on pidanud Tartu
2024 valdades ja linnades sisukaid
kohtumisi ja hea meel on tõdeda, et
lõunaeestlased saavad väga hästi aru,
millise unikaalse, kultuurist kantud
arenguvõimaluse kultuuripealinna tiitel
Lõuna-Eestisse toob.
Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid, et
Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideeritakse koos – Tartu koos Lõuna-Eesti
omavalitsustega ning 29. aprillil möödunud aastal sõlmiti selle kinnituseks Eesti
kõrgeimas tipus, Suure Munamäe tornis,
ka hea tahte koostöölepe. Peale tiitlivõitu
möödunud aasta augustis oleme valmistanud ette koostöölepingut, seadnud
samme kultuuripealinna elluviimiseks
Lõuna-Eestis. Tartu koos Lõuna-Eestiga
korraldab Euroopa parima kultuuripealinna, nagu ütles tiitlivõiduaegne
Tartu abilinnapea Madis Lepajõe.

Mis on Euroopa kultuuripealinn?
Euroopa kultuuripealinn on Euroopa
suurim kultuurisündmus, Euroopa
kõige hinnatum kultuuri- ja kogukonnaprojekt. Selle sihiks on innustada
Euroopa linnu ja piirkondi kultuurist
kantud arengule. Fookuses on kultuur
kõige laiemas mõttes (kunst, teater,
muusika, sport, haridus, teadus, sotsiaalvaldkond, keskkond). Kandideerimise
aluseks on taotlus ehk kandidatuuriraamat. Kandidatuuriraamatut hindab
rahvusvaheline žürii, kes tuleb tiitlivõidu otsustamise eel ka piirkonda visiidile, kohtub kandidatuurimeeskonnaga – kõikide komponentide tulemusel
teeb žürii otsuse, milline piirkond pälvib tiitlivõidu ja saab kultuuripealinna
elluviimise õiguse. Võistlus tiitli eest
on kõigis kandideerivates riikides väga
pingeline ja ettevalmistused kestavad
mitu aastat. Tartule ja Lõuna-Eestile
pakkusid konkurentsi I voorus Pärnu,
Kuressaare ja Narva koos Ida-Virumaaga. Finaalis võistlesid tiitli eest Tartu koos Lõuna-Eestiga ja Narva koos
Ida-Virumaaga. Võistlus on pingeline

seetõttu, et Euroopa kultuuripealinna
tiitel annab piirkonna loomeinimestele
ainult üks kord elus võimaluse korraldada Euroopa suurimat kultuurisündmust oma kodukohas, samuti toob see
piirkonnale tähelepanu nii riigisiseselt
kui välisriikidest ja sellest tulenevalt ka
majanduslikku tulu – seda nii investeeringute näol piirkonda kui kultuuripealinna külastama tulevate sise- ja
välisturistide kaudu.

Mis on “Ellujäämise kunstid”?
Tartu koos Lõuna-Eestiga võitis Euroopa
kultuuripealinna tiitli “Arts of Survival”
ehk maakeeli “Ellujäämise kunstide”
kontseptsiooniga.
Ellujäämise Kunstid kõnelevad
inimmõjust kasvavale kliimakriisile,
teravnenud ühiskondlikest pingetest ja
vaimse tervise probleemidest, väiksemate linnade ja maakogukondade võitlusest püsimise ja uuenemise nimel.
Ellujäämise Kunstid on Tartu ja Lõuna-Eesti tulevikunägemus, mis väärtustab senisest enam loodust inimsuses,
inimsust kunstides, kunste Euroopas ja
Euroopat maailmas.
Kõik meie kultuuripealinna tegevused ja sündmused lähtuvad “Ellujäämise kunstide” väärtustest:
• loodushoidlikum linna- ja maakultuur
• haritus ja leidlikkus
• liikumine ja vaimne tervis
• põlvkondade koosloome
• paikkondlike omapärade esiletoomine
• kriitiline ärksameelsus
• valdkondadeülene regionaalne ja rahvusvaheline koostöö
Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta on vähemalt neli aastat kasvanud
kultuuri-, kunsti- ja haridusprogrammi
ning turundustegevuste kõrgpunkt.

Kuidas valmistume tiitliaastaks?
Euroopa Liidu suurima kultuurisündmuse ettevalmistamiseks ja piirkonna
arenguvankri ette seadmiseks asutati
mullu detsembris sihtasutus Tartu 2024.
Päris mitmed Lõuna-Eesti kultuurikorraldajad on töötanud juba põhjalikult
läbi kandidatuuriraamatu, mille põhjal
otsustas rahvusvaheline žürii anda meile

Euroopa kultuuripealinna tiitli. Raamat,
mis on aluseks ka kultuuripealinna ettevalmistustele, on nüüd loetav ka eestikeelsena Tartu 2024 kodulehel.
Kandidatuuriraamat sisaldab ka
Tartu 2024 loovkontseptsiooni Ellujäämise Kunstid ning seda piltlikustavaid omanäolisi kultuuriprojekte. Raamatus on esitatud üle 30 projekti, mille
edasi viimiseks alustas SA Tartu 2024
tänavu kevadel aastapikkust arendusprotsessi. See tähendab, et projektide
eestvedajad valmistavad SA Tartu 2024
loomenõukogu ja mentorite toel ette
põhjalikud projektiplaanid.
Käesoleva aasta sügisel hakkavad
projektide meeskonnad vaatama ringi
täiendavate partnerite järele. Ühelt poolt
otsivad partnereid projektide juhid,
teisalt ootame Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate kaasalöömist. Selleks tuleks
lugeda Ellujäämise Kunstide kandidatuuriraamatut ning kui mõni esitatud
projekt tekib inspiratsiooni ja koostöömõtteid, andke sellest märku Tartu 2024
tiimile. Kultuuripealinna meeskond viib
osapooled kokku.
Lõuna-Eestisse on juba planeeritud
suured regionaalsed Tartu 2024 tähtsündmused, nagu Tartu Maailmaülikool,
LEADER koostööprojektid Lõuna-Eesti
kohalike väärtuste esiletoomiseks või
Peipsi järve kunstitee. Ent samavõrd on
raamatus esitatud projektide seas neid,
mis pole oma partnerite võrgustikku
veel lõpuni välja arendanud ja just nende
puhul seisab sel sügisel ees partnerluste
sõlmimine.
Kuidas jõuda Euroopa kultuuripealinna programmi aga juhul, kui oled
Lõuna-Eesti kultuurikorraldaja, kel on
Ellujäämise Kunstide kontseptsiooniga
seonduv uuenduslik idee, mis ei haaku
ühegi kandidatuuriraamatu projektiga?
Siis tuleb olla tähelepanelik, sest ees seisavad järgmised ideekorjed ja projektikonkursid. Euroopa kultuuripealinnast
osa võtvad Lõuna-Eesti omavalitsused
hakkavad juba sel aastal valmistuma
järgmiseks, 2022. aastal toimuvaks projektide taotlusvooruks. Sellele regionaalsete projektide taotlusvoorule eelnevad
infopäevad maakondades ja Lõuna-Eesti
omavalitsustes, ent soovitan juba praegu
mõtlema hakata.
Oluline on tähele panna, et nii praegu arendusprotsessist osa võtvad kui
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edaspidi Tartu 2024 programmi pürgivad sündmused peavad haakuma
Tartule ja Lõuna-Eestile Euroopa kultuuripealinna tiitli toonud väärtustega.
Me otsime Euroopa kultuuripealinna
programmi värskeid väärtuspõhiseid
tegevusi ja sündmuseid.
Käesoleva aasta suve hakul, nii kui
koroonapiirangud lõdvenesid ja lubasid,
on Tartu 2024 tiim kohtunud erinevate
Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogude ja
komisjonidega, et arutada tulevasi koostööpõhimõtteid. Saan kinnitada, et huvi
kultuuripealinna vastu on suur. Saadakse aru, kui suure kultuurist kantud
arenguvõimaluse tiitlivõit on LõunaEestile toonud.
Meie oma, Lõuna-Eesti maakondade inimesed kuuluvad ka kultuuripea-

VALLA ELU

linna ettevalmistajate sekka. Nii esindab
sihtasutuse Tartu 2024 nõukogus
Lõuna-Eesti omavalitsusi Võrumaa
Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.
Loomenõukogusse, mis annab nõu
Euroopa kultuuripealinna programmi
meeskonnale, kuuluvad Kagu-Eesti
ettevõtlusvaldkonna nõustaja Kuldar
Leis ning pärimusmuusik Mari Kalkun.
Lisaks on ettevalmistustesse kaasatud
maakondade arenduskeskuste või omavalitsusliitude kultuurijuhid.
Järjest enam saavad aja edenedes
kultuuripealinna panustama hakata
omavalitsuste kultuurijuhid ning avalike
suhete ja turunduse eestvedajad. Selleks,
et kultuuripealinna ettevalmistused
käiksid ühte sammu, on iga Lõuna-Eesti
omavalitsus otsustanud, kes on valla
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või linna kontaktisik Tartu 2024 meeskonnaga side pidamiseks.
Kevadel, napilt enne koroonast
tingitud digielu kohtus Lõuna-Eesti
omavalitsuste kultuurikorraldajatega
Euroopa kultuuripealinn Aarhus 2017
regionaalne koordinaator Lene Oster.
Siiani kõlavad meeles tema öeldud
sõnad: „Ühel hetkel on Lõuna-Eesti
Euroopa keskmes ja te peate sellest hetkest maksimumi võtma. Muidugi toob
see kaasa palju turiste, mis toob lisatulu
majandusele. Kui te annate endast parima, siis saab teil olema maagiline aasta.
See võimalus on üks kord elus.”
Annela Laaneots
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
Lõuna-Eesti koordinaator

Toimus seminar tervise ja heaolu edendamiseks Luunja vallas
3. ja 4. septembril toimus Luunja valla
loodava tervisenõukogu ning volikogu
tervise-ja sotsiaalkomisjoni arendusseminar „Luunja rahva heaolu – valdkondade ülene koostöö”.
Seminaril tutvustati osalejatele terviseedenduse põhitõdesid ja seati ühised sihid Luunja valla elanike tervise ja
heaolu parandamiseks. Avaüritusel keskenduti juba ka kahele olulisele teemale,
mis on viimasel ajal esile kerkinud. Esiteks arutleti ja püüti leida võimalikke

lahendusi eakate üksinduse probleemile. Teiseks võeti aga arutlusele probleem
üha kasvavast noorte kanepitarvitamisest ja kuidas oleks võimalik seda
vähendada.
Luunja valla loodava tervisenõukogu tööks saab vallaelanike terviseprofiili koostamine koos tegevuskavaga,
mis lõpptulemusena lisatakse ka valla
arengukavasse. Tervisenõukogu laiem
eesmärk on valla elanike heaolu ja
tervise süsteemne edendamine ja tõen-

duspõhiste sekkumiste rakendamine.
Avaseminaril osalesid haridus- ja kultuuriasutuste, politsei, sotsiaalvaldkonna
ja kogukonna esindajad ning vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
liikmed. Seminari korraldamist rahastas
Tartumaa Omavalitsuste Liit.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Kadi Kalmus, tel
5309 3670.
Reet Käärik
registripidaja-sekretär

Valla tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni liikmed ning loodava tervisenõukogu liikmed on peale koolituse läbimist täis indu.
Esireas koolitaja Elo Paap. Foto: erakogu
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Rõõmurohket kooliaasta algust!
Luunja Keskkoolis alustas esimesel septembril kooliteed 58 esimese klassi õpilast.
Direktor Toomas Liivamägi andis kultuurimaja saalis toimunud aktusel üle igale
vastsele koolijütsile aabitsa. Valla kingitusena sai iga pere sammasõunapuu istiku

1A klass, klassijuhataja Marika Muttik

1B klass, klassijuhataja Mariliis Hollo

Arendav ja loov –
see on Luunja kool
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1C klass, klassijuhataja Helen Kikas. Fotod: Omar Saksing

Kavastu lasteaia koosolekust
Kavastu lasteaia lastevanemate koosolek on toimunud.
Vanemate ja õpetajate unistuste algne nimekiri on
olemas. Ootame aga ka kogukonna ideid, mis Kavastu
laste igapäevaellu põnevust tooksid.

HEA KAVASTU ELANIK, kui Sulle lähevad
korda laste ja noorte eluolu ning tegemised
kogukonnas, siis palun tule 7. oktoobril kell
17.30 MÕTTETALGUTELE Kavastu noortekeskusesse.
Teie arvamus, tahe ja koostegutsemine on
väga olulised!
Kavastu lasteaia olulisemad märksõnad sel aastal vanemate soovil on: palju õues tegutsemist, ühiseid pereüritusi ja koostööd, et lapse päev oleks tore ja õnnelik.
Koostöist aastat ja kohtumiseni 7. oktoobril!
Uuve Jakimainen, Kavastu lasteaia direktori kohatäitja

HARIDUSELU
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Sügise algus Kavastu lasteaias
Kavastu Algkool-Lasteaed lõpetas
31.08.2020 oma tegutsemise. Nii oli ka
meie pikaajalistel kolleegidel viimane
tööpäev. Sõime torti ja viskasime nalja,
kuigi südames oli kurbus.
Õnneks on meil toredad mälestused, mida meenutada. Iga lõpp on
uue algus! Palju edu ja kordaminekuid
eluteel, armsad Renate ja Silja. Täname teid südamest 28 aasta eest Kavastu
Algool-Lasteaias.
Kool küll sulges oma uksed, aga Kavastu
lasteaed jätkab oma teed 11 imearmsa
lapsega.
Tarkusepäeva tähistasime küll pisut
teisiti, kui varem kombeks oli. Varasemalt oli 1. septembril kooliaktus. Sel
aastal sõitis külla Midrihobune Luunjast
koos jäätiseautoga.
Hommikut alustasime laulude ja
tantsudega, kus meid külastas ka haridusnõunik, kes pakkus kohe oma abistava käe ja jäädvustas fotoaparaadiga
meie toredat päeva. Kui olime tantsud
tantsinud ja laulud laulnud, suundusime oma tegemistega õue. Ei jõudnudki
kaua mängida, kui saabus lastele külla
meie uus direktor, kes andis lastele piltide abil vihjeid, mis üllatused meid ees
ootavad. Esimeseks üllatuseks kappas
hoovi Midrihobune, kes jutustas vahvaid
lugusid ja kutsus meid külla Midrimaa
lasteaeda. Järsku kostus väga huvitav
helin, kõik peatusid ja hakkasid pingsalt kuulama. Jätsiabi saabus laulu saatel hoovi. Ohoo, laulev auto, kostis liumäelt. Saginat oli palju, nii mõnigi nägi
laulvat autot esimest korda. Lapsed said
suud magusaks ja no kellele siis jäätis ei
maitseks.
Septembri alguses käisid Kavastu
lapsed KIK-i toel Kasepääl Peipsi järve
eluga tutvumas.
Oli tore väljasõit, lastele meeldis
väga.

Viimane päev Kavastu Algkool-Lasteaias

Tehke nüüd üks naljapilt!

Kristi Uulimaa
Kavastu lasteaia õpetaja

Jätsiabi saabumas. Fotod: Kavastu lasteaed
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Algas Midrijutt
Luunja lasteaias Midrimaa on 1. septembrist 131 last.
Jätkame sealt, kuhu kevadel jõudsime, s.o järgmiste oskustega: suhtlemine, loovus, koostöö, Luunja kultuuriruumis orienteerumine ning
keskkonnast hoolimine. Praegust aega
arvestades on meil aga olulisem muutus – laste päevas tähtsustame eriti õues
olemist. Just nii põnevalt ja karastavalt,
nagu tegi seda Sipsik või tänapäevane
Lotte.
Oi, kui hea on taas lasteaias olla!
Oma aastat alustasime sel sügisel
juba 31. tervise- ja loodusenädalaga,
mille tegemistesse oli haaratud kogu
lasteaed ühise perena ning mida toetasid
PRIA ja KIK-i projektid.
Tarkusepäeval etendasid õpetajad
eelmisel aastal ühistööna valminud
lasteaia väärtusraamatust „Midrijutu“,
mille sõnumiks oli tervislik eluviis.
Üllatusena vuras muusika saatel lasteaia
hoovile jätsiauto, nii oli kõikidel midrimaalastel võimalus ka läbi maitsemeelte
tarkusepäeva erilisust tunnetada.
Tundsime, et aastat on igati kohane
alustada meie jaoks oluliste väärtuste lahtirääkimise, meeldetuletamise,
kinnistamise ja peredele nähtavaks tegeAlgab Midrijutt! Foto: Lia Raat

misega. Meile on tähtis, et Midrimaa
laps ja täiskasvanu on terve, rõõmsameelne, avastus- ja õpihimuline, hoolib
endast, teda ümbritsevast keskkonnast
ning inimestest ja oskab suhelda. Nende väärtuste kinnistamiseks oli meie
õpetajate poolt kevadise eriolukorra ajal
loodud üle saja erineva väärtusmängu,
mida lapsed rühmades üheskoos mängisid. Lavastusmängudena etendusid
väärtusraamatu lood ja lasteaia trepikodades on nüüd laste ühistööna valminud plakatid, kuhu koondati nii laste kui
ka perede mõtteid väärtuskäitumisest
ning meie väärtussõnade mõistmisest.
Muusikaõpetaja Pillega laulsime ka oma
uut väärtuslaulu, mille autor on õpetaja
ise.
PRIA projekti raames külastasid
meie rühmad erinevaid talusid, kus
tutvuti mahetootmise, tervisliku toidu
kasvatamise ja koduloomade ning nende eest hoolitsemisega. Tartu kutsehariduskeskuse koka eriala õpetaja
juhendas aga ühes rühmas hummuse
valmistamise õpituba. Maanaiste selts
viis läbi hapukapsa tegemise töötoa.
KIK-i projekt viis aga lapsed metsa
sipelgate kui ühiseluliste putukate maailma. Võrdlesime sipelgariigi koos-

töiseid toimetamisi inimeste tegemiste ning meeskonnatööga. Igal aastal
korraldame õuealal ka kepphobuste
päeva. Selgi korral olid lastel kodudes
ühiselt meisterdatud kepphobused kaasas ning liikumisõpetaja juhendamisel
kapati „Rõõmsa ratsu õuerajal“. Meie
keskkonnateadlikku tegutsemist hinnati
kevadel rohelise lipu vääriliseks. Täname
Luunja valda märkamise ja meile vajaliku kingituse eest, hakkame katsetama
oma uut kompostrit.
Meie looduse- ja tervisenädal lõppes
ohutuspäevaga. Koostöös Luunja Vabatahtliku Jõepäästega viisime lastele läbi
veeohutuse õpitoa ning häirekeskusega tulekahjuõppuse. Lapsed tegelesid
rühmades turvalise ja ohutu käitumise
mängulise õppega.
Meie kõigi tervise huvides lükkasime
Midrimaa perepäeva sellesse aega, kus
taas kord ühise perena toimetada võime.
On ju meie lasteaia ühine eesmärk koostöös ja teadlikult luua lastele päikselised
päevad, mis annavad oskuse olla hooliv
kaaslane, innukas õppija ning tegus kogukonna liige.
Uuve Jakimainen
Lia Raat
midrimaalased
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Vägeva peoga uude
kooliaastasse

Korraldajate soojad tänusõnad
ja kokkuvõte koolialguse peost

Reede, 11.09 õhtul toimus Lohkvas Varaka hoovis koolialguse pidu, kus esines Tanel Padar koos bändiga. Kontsert
oli võimas, sest Tanel laulis ägedalt ja andis kogu oma energia
esinemisse. Lauludest tuli ettekandmisele Taneli repertuaarist
paremik, oli kuulda „Tartust Pariis“, „Sinu aeg“ jne. Rahvast oli
ikka palju. Meeleolu oli kõigil hea ning seal esinesid ka Lohkva
Laste Laulumaa laululapsed. Muidugi oli seal ka väike noorte
korraldatud kohvik, kus müüdi sooja kohvi ja teed ning jäätist
ja popkorni. Ilm ei olnud just kõige parem, sest vihmasadu
jõudis siiski enne peo lõppu kohale, kuid see suurimaid fänne
ei heidutanud. Publik nautis kontserti ja jäi peoga rahule.
Kahjuks ei olnud võimalik Taneliga pilti teha ega autogrammi küsida pandeemia tõttu. Mulle väga meeldis see üritus, nii väga tore oli Tanelit kuulata laulmas otse laval, mitte
kõrvaklappides või muusikavideo kaudu. Ma väga loodan, et
koolialguse pidu toimub ka järgmistel aastatel, sest need on
alati olnud huvitavad. Sellise kodulähedase peoga on tore alustada kooliaastat.

Traditsiooniliselt avati Luunja valla kooliaasta Lohkva külas
kontserdiga, kus astusid suurele lavale nii noored kohalikud
lauljad kui ka superstaar Tanel Padar. Koolialguse peo avasid
Lohkva Laulumaa laululapsed, millele järgnes vallavanem
Aare Andersoni tervitus kooliaasta alguse puhul ning koos
haridusnõunik Kadri Sõrmusega jagati kõigile esmakordselt
kooliteed alustanud lastele kingitusi.
Peakorraldajana tänan kõiki tublisid aitajaid ja tegijaid,
kelle abiga sai tõesti taas kord üks vahva üritus korraldatud
ja läbi viidud. Hea meel on tõdeda, et Lohkva Külaseltsil on
pealekasv olemas ja ettevõtlusvaimuga noored on juba mitmel
üritusel noortekohvikus näidanud oma aktiivsust, vastutusvõimet ja kaasalöömist. Lisaks oli seekord meil külas Tartu
Ülikooli Kliinikumist kohalik elanik Airin Treiman-Kiveste,
kes jagas kasulikke teadmisi maski kandmisest ning sellest,
kuidas end hoida viirushaiguste eest.
Suur tänu kõigile korraldusmeeskonna liikmetele, esinejatele, külalistele ja abistajatele. Eriline tänu AS Gigale ja AS
Palmakole, kes aitasid suure lavaga ning suur tänu ka SA Luunja Varahaldusele kiire reageerimise ja abi eest. Täname Luunja
valda, kes aitab üritust korraldada ja superstaari lavale tuua.
Korraldustoimkond soovib kõigile rõõmsameelset ja turvalist kooliaasta algust!

Kohtumiseni järgmisel aastal!
Melissa Aniita Lätti
8. klassi õpilane ja noortekohviku üks osalejatest
Noored fännid nautimas koolialguse kontserti
Foto: Kaire Vahejõe 

Kaire Vahejõe, MTÜ Lohkva Külaselts
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Kavastu noored võtsid osa selle aasta suurimast toidupeost
22.–23. augustil toimus festival „III
Peipsi toidu tänav“, kus külastajatele oli
avatud 44 festivalirestorani, sealhulgas
Kavastu noorte loodud T1pzi Kohvi.
Resto stiil oli ’80 ja ’90 ning seda stiili
oli tunda nii resto sisustuses, muusikas kui ka toidus. Toidu poole peal olid
esindatud nii kohalikust toormest tehtud traditsioonilised toidud kui ka tänapäevase aktsendiga valmistatud road.
Külastajate lemmikuteks osutusid selle
aasta seentest valminud metsaseenesalat
Peipsi sibulaga ning suitsulatikasalat
Peipsi sibula ja praeleivaga. Mõlemat
salatit said noored lauda kanda umbes
80 portsu. Lemmikmagustoit oli kirju
maius murakamoosiga.
Kahe päeva vältel oli noortel võimalus kogeda erinevaid olukordi ja iga teenindusega lihvida järgmist teeninduskorda. Siit mõned noorte hinnangud:
„Mulle meeldis teenindajana see, et
kohtusin nii paljude uute inimestega.
Kõigil oli oma pagas ja päris tihti jagasid nad seda ka minuga, nii sain tarkust
juurde.“
„Kui sa tahad saada kogemusi, siis
teenindaja töö on selleks kõige parem.
Sa saad õppida meeskonnatööd, suhtlemist, kuulamist ja praktiseerida võõrkeeli.“
„Minu esimeseks kliendiks oli minu
õpetaja ja alguses ma kartsin, aga kui
olin tellimuse ära võtnud, siis polnudki
enesetunne kõige hullem. Peale igat
klienti muutusin järjest enesekindlamaks.“
Kuigi need kaks päeva olid noortele
väsitavad, siis kogu sellest sündmusest
võeti kaasa nii mõndagi õpetlikku ning
rõõmuga ollakse valmis osalema ka „IV
Peipsi toidu tänaval“.
Peale hea teeninduse ja maitsvate
roogade oli võimalus T1pzi Kohvi restos
mängida kummikeksu ja vana head
koroonat. Pere pisematele tehti sõitu
Miki-Hiire rongiga, mille oli valmistanud Räpina Loomemaja.
Me täname korraldajaid Triinu
Akkermanni ja Tauno Laasikut selle
maitseelamusi täis sündmuse korraldamise eest. Kõige suurema kummarduse
aga teeme meie noortele Kertu Hansenile, Hanna Hilpusele, Egle Oolbergile,
Kätryn Reimaale, Karolin Lukkale ja
Henry-Heiki Einile.

Suurim tänu meie toetajatele Välgu
Grupile, Luunja vallavalitsusele, Luunja
Jõesadamale, Räpina Loomemajale,
Heino Saarele, Vudila Mängumaale,
Hansi Talule, Meelis Kuusele ja Kavastu
aktiivsetele kogukonnaliikmetele eesotsas Kristi Uulimaa ja T1pzi kohvi
sõpradega.

Samuti täname külastajaid, kes leidsid tee T1pzi kohvi restosse ega pidanud
paljuks külastada meid ka järgmisel
päeval.

 Festivaliresto T1pzi Kohvi meeskond. Foto: Aivar Kokk
 Rongisõit Miki-Hiire rongiga. Foto: Tiit Grihin

Iren Hansen
Kavastu kogukonnaliige
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Suvi täis tegusid ja rõõme
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus korraldas suvel kaks viiepäevast lastelaagrit
7–10-aastastele lastele, kaks ööbimisega
laagrit 9–17-aastastele lastele ning kokku
kutsuti ka kaks malevarühma. Suvel sai
seega tegevust umbes 130 last ja noort.
Luunja noortekeskus on tervist
edendav noortekeskus ning seetõttu
pöörame erilist tähelepanu vaimsele ja
füüsilisele tervisele, ohutule käitumise
ning heaolule.
Haridus- ja Teadusministeerium
andis sel aastal laste- ja noortelaagrite
korraldajatele võimaluse saada lisatoetust erinevate tegevustega lühilaagrite
toimumiseks. MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts koostas kaks
projekti noorte vaimse tervise ennetusja teavitustööks ning koostöös Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskusega viidi
augustis läbi neljapäevase ööbimisega
laager. Laagrikohaks oli Lohkva raamatukogu hoov ja selle laagri teema oli
„Hirmud ja foobiad“. Laagri tegevused
hõlmasid erinevaid mänge ja väljasõite,
tutvumisvestlusi ja arutelusid erinevate
hirmude ning foobiate üle. Laagri töös
osales 20 noort vanuses 9–17 eluaastat.
Noored õppisid rääkima oma hirmudest
ja kuulama teiste noorte hirmudega seotud probleeme.
Järgmine terviselaager toimub oktoobris ning seal on tähelepanu all
sõbrasuhted ja meeleoluhäired.
Luunja õpilasmalev andis tänavu
tööd 57 noorele. Juuli alguses toimetas

rühm Kavastus ning 27.07–07.08 töötas
rühm 40 noorega Luunjas ja teistes valla
piirkondades. Tänavu suvel said noored
lisaks haljastustöödele tutvuda kultuurikorraldusega ja teha käsitööd. Õpilasmaleva üks eesmärke oli malevabändi
esinemine ja töötubade korraldamine
Elva elamusfestivalil.
Luunja õpilasmaleva toredaks traditsiooniks on saanud rühmajuhi Tarmo
Lillo käe all valmis ehitada mõni objekt.
Nii valmisid eelmisel aastal Tartu Maarja
kihelkonna seelikutriibus garaažiuksed ja
tänavu ehitati roosiaeda kaks uut lehtlat.

Täname Luunja Varahalduse Sihtasutust, ENTK-d ja Kapteni Keldrit.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor
Hanna-Roosi Karro
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
noorsootöötaja
Gärry Keerdo
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
noorsootöötaja

Luunja lastelaagri II vahetus toimetas augustis Emajõe Suursoo Külastuskeskuses
Foto: erakogu

Luunja õpilasmaleva teises rühmas oli tänavu 42 noort, keda juhendasid 6 rühmajuhti. Ühiselt otsustati rühma stiiliks ja nimeks
võtta „Male“. Foto: Tiit Hellenurm
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Magus Veera. Foto: autor Margo Lempu.

Kodukohvik Magus Veera Peipsi toiduteel
Paljud inimesed loobusid viimasel
augustikuu nädalavahetusel toidutegemisest ja sõid head-paremat kas
meie oma Luunja sadamas või mujal
pop-up-restoranis. Nimelt osales Luunja
ettevõtlike inimeste eestvedamisel Peipsi
Toidu Tänav 175 km üritusel oma kohvikuga. Kodukohviku Magus Veera panid
kokku kodused kokkajad kohvikust Magus, Maanaiste seltsist ning Sirgu külast.
Seega sai Luunja sadamas kahel päeval
nautida nii magusaid kui soolaseid suutäisi. Kes kohal käis, teab, mida pakuti.
Kes aga ei käinud, neid kutsume osalema järgmisel suvel.

Peipsi Toidu Tänava üritus, mis sellel
aastal ulatus Vasknarvast Saaboldani,
toimus juba kolmandat korda. Selle
raames avatati 175 km ulatuses popup-restorane. Iga aastaga on ettevõtmine muutunud järjest populaarsemaks
ning külastajate puuduse üle ei saanud
sel aastal kurta. Luunjasse tuli rahvast nii Nõmmelt, Peipsiäärelt, Võrumaalt kui ka Keilast. Isegi Riigikogust
ja Sibulateelt. Oli neid, kes alustasid
laupäeva hommikul meie kandist ja
sõitsid järjest läbi nii palju kohvikuid,
kui kõht kannatas ja jaks lubas. Oli ka
neid, kes jõudsid Luunjasse pühapäeva

õhtupoolikul, olles pool Peipsiveert läbi
sõitnud.
Täname kõiki, kes korraldasid ja
kokkasid, pildistasid ja hea sõnaga
meeles pidasid. Kõiki, kes müüsid ja
reklaamisid, kaanetasid ja villisid, pakkisid ja koristasid. Eelkõige täname aga
toidu nautijaid. Nüüd oskame täna jagada „homseid“ kooke ja jaksame öö otsa
uusi küpsetada. Tänu teile oleme järgmisel aastal kogenumad ja osavamad.
Kristel Lempu
kodukohviku Magus Veera abitööline

Käes on aeg kutsuda
KORSTNAPÜHKIJA!
Kasutan kaasaegseid
töövahendeid ja koostan
kehtiva korstnapühkimise akti.
Kohalesõit
Luunja vallas TASUTA!
Kontakt 53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

SPORDIELU

20

Nr 9 (284) September 2020

Eesti valdade suvemängudest ja Euroopa spordinädalast
22.–23.08.2020 Paides toimunud Eesti
omavalitsuste suvemängud tõid meile
lõpptulemuse: 53-st osavõtnud omavalitsusest 23. koht, väikeste valdade
(kuni 8000 elanikku) arvestuses tubli
10. koht. Luunja vald võttis osa kergejõustiku, omavalitsusjuhtide, maastikuratta, kettagolfi, mälumängu ja petangi
võistlustest.
Seekord tõi Luunja vallale kõige
parema tulemuse Eesti keskmaajooksjate tippu kuuluv Olavi Allase, kes saavutas 5000 meetri jooksus kindla 2. koha.
Samuti saavutas 2. koha omavalitsusjuhtide võistlusel väikeste valdade naiste
arvestuses meie vallavolikogu esinaine
Kaire Vahejõe.
Kastanid tõi tulest välja Katarina
Verst, Eesti kindel tulevikulootus
mitmevõistluses (tüdrukud alla 18. eluaasta), kelle tuli nooruse tõttu luba küsida peakohtunikult, et Katariina lubataks
võistlema. Ta osales koguni viiel alal
(100 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuul
ja oda). Samuti tuli võistlema ka tema
ema Anastassia Verst, kes osales naisveteranide I klassis (kaugushüpe, ketas,
kuul, oda).
Kergejõustikus kaitsesid Luunja au
naiste arvestuses Kadi Kilgi (ketas, kuul)
ja noormeeste klassis Rasmus Linde
(1500 m, 3000 m).
Maastikurattasõidus esindasid meid
Jaanika Kurgjärv, Janek Kutsch, Janelle
Uibokand ja Siim Jalakas.
Mälumängus ragistasid ajusid
Aili Tuhkanen, Teet Raudsepp, Kaido
Randla, Aarne Kasikov ja Tarmo Parbus,
petangis mängisid Olev Türk, Enn
Tõppan ning Malle Onkalo.
Kettagolfi võistkond oli esindatud
koosseisus Eveli Meitern, Aleksei Meitern, Kristjan Tero ja Rainer Sepp.
Suur tänu kõigile osalejatele, kes
Luunja eest välja tulid! Järgmise korrani!
Kel huvi, saab täpsemalt tutvuda siin:
www.joud.ee.
Oktoobri alguses on tulemas Tartumaa
sügismängud, kus on kavas järgmised
spordialad: naiste ja meeste võrkpall,
indiaca, lauatennis ja korvpall. Luunja
vald võtab mängudest osa, seega ootame
osavõtjaid, kes valda esindaksid.
Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus
Sport Kõigile korraldavad alates 2015.
aastast iga septembrikuu viimasel

nädalal Eestis spordinädala. Spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, millega soovitakse populariseerida sporti ja liikumisharrastust.
2020. aastal toimub spordinädal juba
viiendat korda, sedapuhku 23.–29. septembrini. Spordinädala eesmärk on
liikumise ja spordi kaudu pakkuda võimalikult paljudele Eesti noortele ja täiskasvanutele positiivseid elamusi ning
innustada neid regulaarselt liikumisharrastustega tegelema.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
osaleb spordinädalal kahe juba traditsioonilise liikumisharrastusüritusega.
26. septembril kutsume lapsevanemaid
koos oma põnnidega Luunja titerallile,
et üheskoos parajas tempos Luunjast

Lohkvasse jalutada. Finišis tutvume
Lohkva raamatukoguga ja teeme beebidest vahvaid fotosid.
27. septembril tuleb taas Luunja
matkamäng, kuhu ootame perede, sõprade, kolleegide, külade võistkondi jne.
Liikudes punktist punkti ja lahendades
huvitavaid ülesandeid, saab selle päeva
sammueesmärgid julgelt ületatud.Olge
terved ja jääge terveks!
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditöö spetsialist

Seekord tõi Luunja vallale kõrgeima koha Eesti keskmaajooksjate tippu kuuluv
Olavi Allase, kes saavutas meeste 5000 m jooksus kindla 2. koha. Pildil vasakult:
Olavi Allase, Kaur Kivistik ja Andry Soo. Foto: Kaido Linde
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Kavastu parveteenus areneb jõudsalt
Kavastu parve uus kaasaegne
haldus- ja teenuskeskuse maja
jõudis Kavastu sadamasse.
Septembri alguses alustati Kavastu parve
haldus- ja teenuskeskuse maja paigaldustöödega. Lõpuks saavad parvemehed
normaalsed töötingimused ja külastajad
koha, kus mõnusalt parvega ülevedu
oodata. Uus maja on tõesti hästi sobilik
ja seda mitmes mõttes. Majas on väike
saal, mis on nii parvemeeste töö- kui ka
reisijate ooteruum, kus turistid saavad
infot ja vajadusel kas või parveületuse
ootel aega parajaks teha või lihtsalt vihma eest varju pugeda.
Plaanis on majakesse paigaldada ka
külmikud, et oleks võimalik saada kergemat sorti kehakinnitust, karastusjooke
ja jäätist. Samuti on uues majas korralik
WC ja duširuum. Siiani kasutusel olnud kuivkäimla on plaanis likvideerida.
WC-d saab tänu ajutistele lahendustele
juba kasutada, kuid dušši saab nautida
pärast vee- ja kanalisatsioonitorus-

tikuga ühendamist. Sellist võimalust
siiani Emajõe ääres pole olnudki, kus
paadiga reisijad või jalgratastega matkajad saaksid ennast vahepeal värskendada
ja kehakinnitust võtta.
Sel aastal alustas uuenenud Kavastu
parve- ja paaditeenus tööd 4. juulil ning
hooaeg lõppeb 30. septembril. Suveperioodil teenindati reisijaid iga päev
kell 9.00–20.00, septembris tunni võrra
lühemalt, kell 9.00–19.00. Suvel ehk
septembri alguseni on parvemehed

ühelt Emajõe kaldalt teisele viinud seni
rekordilise arvu inimesi – üle 300 paadiga reisja, parvega üle 500 jalgratturi ja
800 reisija mootorratta ja autoga.
Rohkem infot Kavastu parve ja muude
SA Luunja Jõesadam tegemiste kohta
leiate Facebooki lehelt Visit Luunja.

HINNAKIRI: Parvega ülevedu
5 eurot inimene
5 eurot jalgratas koos sõitjaga
10 eurot mootorsõiduk koos sõitjatega
15 eurot perepilet (2 täiskasvanut ja nende kuni 18-aastased lapsed)
60 eurot grupipilet (alates 12 jalakäijast või jalgratturist)
* Lasterikastele peredele kehtib kõigile Perekaardile kantud isikutele tasuta ülesõit.

HINNAKIRI: Paadiga ülevedu
2 eurot inimene (lapsed kuni 7 a ja Luunja valla pensionärid tasuta)

Kavastu parve haldus- ja teenuskeskuse maja jõudis oma kohale. Foto: Tarvo Laas

Tarvo Laas
SA Luunja Jõesadam
nõukogu esimees
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Tartumaa kaunima kodu tiitli sai Pilka külas asuv Vilu talu
Juunikuu Kodu Uudistes kutsusime osa
võtma „Kauni Eesti kodu“ konkursist.
Nüüd saame teada anda konkursi tulemused. Täname kõiki Luunja kodusid,
kes endast teatasid või kellest teada anti,
te olete suurepärased!
Tartumaa kaunimaid kodusid tunnustati Elva Elamusfestivalil. Kolmest
Tartumaa kaunimast kodust ühe tiitel
läks Kastre, teine Peipsiääre valda ja
kolmas tuli Luunja valda.
Vilu talu Pilka külas, pererahvas Ülle
ja Hallar Luik. Palju õnne!
13 Tartumaa kodu said riigihalduse
ministri tänukirja ja mastivimpli. Nende
seas oli samuti kaks Luunja valla kodu:
Aiandi talu Sirgu külas (Sirje ja Valdeko
Saarejõe) ja Kännu põik 1 Luunja alevis
(Leili ja Janek Kraus).
Rõõm on näha, et luunjakad on tõelised kodu- ja aiafännid! Kõik tänavu
konkursist osa võtnud kodud olid tiitlit
väärt ja nagu komisjon tunnistas: raske
oli otsust teha.
Tartumaa kaunimate kodude fotosid
saab imetleda aadressilt: http://www.tartumaa.ee/konkurss-eesti-kaunis-kodu/.
Käisime Vilu talus külas 2. septembril, et lahke perenaise Ülle Luigega
natuke juttu puhuda. Võrreldes suvise

külaskäiguga oli aed küll sügisesema
hõnguga, aga endiselt kaunis ja lummav.
Aovere-Luunja teel sõites ei oska
aimatagi, missugune väike-suur võluaed
tee ääres peidus on! Väravast sisse tulles
haarab selle aia võlu kohe oma lummusesse. Kutsun teid kaasa hingekosutavale retkele armastusega loodud aias
ja jagan lugusid, mis mulle perenaise
jutust meelde ja südamesse jäid. Kahjuks
ei mahu küll kõik jutud lehte, aga veidi
aimu saan ehk ikka anda.
Värava lähedal kasvab ebaküpress,
mis ühel aastal ära külmus, aga siiski
toibus ja hakkas uuesti kasvama, tulemuseks on kahar seelik ümber puu.
Pilku püüab rõdu ja aiaga pisike kollane majake, mida esialgu võiks koerakuudiks pidada. Nii see siiski ei ole, see
on hoopis kaevule peidukohaks ja rõdul
kasvavad suvelilled. Majakese taga posti
otsas on kaunis nikerdustega lindude
söögimaja, mille külastajaid on elumaja
söögitoa aknast tore jälgida.
Kogu aias on palju lindude pesakaste. Peremees Hallar on tubli „kinnisvaraarendaja“ ja tundub, et „üürnikud“
on kõik korterid-majad omaks võtnud ja
pretensioone kuulda ei ole, pigem ikka
tänulaulu!

Vahva idee on laduda aias tekkivatest
mätastest äraviskamise või kompostimise asemel hoopis poolkaarekujuline
looduslik istepink, millel istudes on nii
mõnus jälgida platsil tegutsevat lapselast
ja vahvat piknikku pidada. Samas kõrval asuva lõkkeplatsi kohal pajas keedab
pererahvas sügiseti õunamahla.
Suure tee äärne osa aiast on kujunenud päästetud taimede ja puude kasvukohaks. Seal on kõrvalt põllult viimasel
õhtul enne põllu üleskündmist välja
kaevatud ja ära toodud kuusehakatis (samalt põllult päästeti ka pihlakas, mis
kasvab nüüd sissesõidutee ääres), lillekimbu seest pärit vitsakesest kasvama
läinud leinapaju, mille all on lapselapse
lemmikpeidukoht, puukoolidest ja aianditest pärit kidurakesi, mis nüüdseks
kõik tänulikult kasvuhoos on.
Mitmel pool aias kasvab ka palju
kingitud taimi. Perenaise päästetud on
ka näiteks lasteaia sügislaadale toodud
vaarikataimed, mida keegi ei tahtnud
ja mis nüüdseks igal aastal paraja saagi
annavad. Küll taimed teavad, kes neid
armastab!
Omaette rahusaarekese moodustab
rajatud veesilm, milles õitsevad vesiroosid ja mille kaldal on suur puust

Ülle ja Hallar Luik. Foto erakogu
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mugav katusega kiik. Perenaine rääkis, et talle meeldib seal istuda, nautida
aeda ja plaani pidada. Ja ennäe, ka kiigu
juures on üks armas linnumajake end
ära peitnud!
Keset aeda ilutseb suur nulg, mis on
pererahva jõulupuuks ja täidab igal aastal seda rolli uhkusega!
Tarbeaed on sujuvalt ülejäänud aeda
sulandunud, samas ometi eraldatud, ja
seda vahva loogelise maasikapeenraga.
Ürdid sirguvad armsa palkidest kasti
sees. Tomatid aga, need kasvavad perenaisel hoopis maja ääres akna all ja mitmel pool lillepeenras! Ja tundub, et neile
meeldib oma kohtadel, sest punast välkus omajagu.
Keset lilleklumpi on imeväikese
lauakese ja kahe tooliga platsike, kus
pererahvas armastab pühapäeva hommikuti kohvi juua, sest siis ei pea kuhugi
kiirustama. Kui mõne aasta eest torm
vana legendaarse õunapuu maha murdis, ei juuritud kändu välja, vaid säilitati
austuse märgiks ja sellel kasvavad nüüd
suvelilled.
Teisel pool maja on terrass, millel
on mõnus õhtupäikesest viimast püüda,
varjualune autole ja imetore suveköök,
kus pere sageli õhtust sööb. Peremehe
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hobi on viinamarjade kasvatamine, neile
ehitati tore katus-sõrestik. Idee selleks
tuli Korfu-reisilt. Peremees Hallar läbis
viinamarjade kasvatamiseks isegi kursuse. Igatahes marjad olid maitsvad!
Suveköögis istudes jätkasime juttu,
süües peremees Hallari küpsetatud
õunakooki ja juues oma aiast pärit
piparmündist keedetud teed. Suveköögist avaneb vaade soole, kust perenaise sõnul tõuseb augustihommikuti
müstiline udu.
Suveköögi kõrval on aia teine veesilm, mis rajati vajadusest, sest algselt
läbis krunti kraav, milles voolas vesi.
Selles aia osas kasvavad enamasti traditsioonilised talulilled, nagu floksid,
lupiinid, talinelgid jm.
Perenaine Ülle rääkis, et ta oli tüüpiline korteriinimene, kes ei teadnud alguses aiapidamisest midagi. Kui avanes
võimalus aiamaa soetada, haarati sellest
kinni. Et aiamaal looduse keskel oli hea
olla ja lastel mängida, tehti maatükk
pooleks ja rajati ühele poolele mõnus
aianurk. Tasapisi hakkas aia pool köögivilju välja suruma. Perenaisel tekkis aga
aina suurem huvi aianduse vastu ja nii ta
Luua kooli kaugõppesse õppima asuski.
Lõpetas, muide, kiitusega! Siis aga läks
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elu nii, et osteti oma maatükk, hakati
maja ehitama ja aeda rajama. Omandatud oskused kulusid marjaks ära.
Vilu talu aeda hakati rajama 12 aastat
tagasi koha peale, kus kunagi olid teise
talu kartulimaa ja mõned õunapuud.
Kogu aed on rajatud suure hoole ja
armastusega. Pererahvas hoolib loomulikkusest ja on teadlikult vältinud kivisillutise rajamist või muruplatsi ideaalselt siledaks rullimist, aias puuduvad
teerajad.
Küsimuse peale, kas aiatööd ära ei
tüüta ja kohustuseks ei muutu, vastas
perenaine, et rohimine hoopis meeldib
talle. Ta ei tee seda kohustusest, vaid
hoopis rõõmuga ja maandab niimoodi
stressi. Perenaise sõnul ei tee nad aiatöid
siis, kui on vaja, vaid siis, kui tahavad.
Nii ongi aias toimetamisest vaid rõõmu
ja rahulolu.
Seda kõike on Vilu talu aias näha ja
tunda.
Soovime pererahvale jõudu, edu ja
palju taimehakatisi, mida päästa! Aed ei
saa nagunii mitte kunagi valmis, ideed
aina tulevad ja tahavad teostamist.
Küllikki Tokman
menetleja
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Hetki Elva elamusfestivalist
Erinevalt eelnevatest aastatest haaras tänavune Elva Elamusfestival kaasa kogu Tartumaa. Osalesid Elva, Nõo, Kastre, Kambja,
Peipsiääre, Luunja ja Tartu valdade kultuurikollektiivid ning loomeettevõtjad. Luunjat esindasid 22. augustil Kapteni Kelder,
Ojasilla Mahetalu, loodushoidlikke, arendavaid ja jätkusuutlikult toodetud mänge, värve, kooli- ja aiatarbeid pakkuv Loovlood
ning Lohkva meeste Veinimäe talu.
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus rikastas festivali kultuuriprogrammi meie parimate harrastuskollektiivide väikese kontserdiga. Mafalda ja Loreida koos laulukooriga Jõeõed ja rahvatantsuansambliga Trambali pakkusid meeleoluka eeskava, mis pani
jala tatsuma nii mõnelgil kuulajal. Ka noortealal oli Luunja esindatud. Laval astusid üles sõbrakapell Hörsa-Härsa ning Luunja
õpilasmaleva bänd. Õpilasmaleva noored viisid ka läbi koos noorsootöötatega lastele tegevusi. Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus
tänab kõiki, kes Elva festivalile välja tulid ja Luunjat esindasid.
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Septembris toimuvast Visnapuu konverentsist
1990ndatel, mu teismeeas, oli Henrik Visnapuu üks olulisemaid luuletajaid – ta oli Nõukogude Eestis olnud natuke nagu
salakaup, tõeline vabaduseluuletaja. Kedagi ei häirinud, et
Visnapuu oli sotsiaaldemokraat, sest esmalt oli ta rahvuslane,
paguluses võimas nukker kodumaa järgi igatsev hääl, enne
seda isamaalaulik ja boheemlane – boheemlus aga oli NSVLis
ilmselgelt dissidentlik, võimuvastane värk. Ühesõnaga: mina
kasvasin teadmises, et Visnapuu, Siuru Vürst, on suuremaid
luuletajaid üldse, ilmusid ta valikkogud, avalikult kättesaadav
oli Saksamaal ja USAs kirjutatud luule jne.

Mihkel Kunnus on meie põlvkonna üks ärevam-heitlikum
kriitik, kelle kirjutus- ja mõtteviis passib hästi Visnapuu-Gailiti
tandemi poleemikaga 1920ndate hakul...

Aga see laine iseenesest ei kandnud teda 21. sajandisse. Mida
lähemale praegusele ajale, seda vähem on Visnapuust räägitud. Jah, ta n-ö vanakooli mõttes mehelikult erootiline, pisut
tiirane isegi vahel oma luules, ta põrpiv värss võib olla riiakas. Ta viskab vahel naiste üle nalja, ja seejuures ununeb, et ta
on enese jaoks tähtsamate-mõjukamate loojatena nimetanud
Marie Underit, Isadora Duncanit ja Ella Ilbakut. Visnapuu jäi
kuidagi... vanamoodsaks? Või ei osatud tast enam rääkida?

Mul on tunne, et vaatamata sellele, et 2020 on väga raske aasta
olnud ning kõik nood raskused pole veel sugugi murtud, on
Visnapuu rohkem ja värskemalt pildil, et me oleme leidnud või
leiame viisi, kuidas too Vürst, tõeline elu vürts, sellesse mängu
tagasi tuua, sest Visnapuu omakeeleruum ja teadlik poeedihoiak on midagi, mis praegusse poeesiasse vägagi ära kulub...

Maarja-Liis Mölder on päris vastne, noorema põlve, n-ö
Värske Rõhu põlvkonna (vähemasti eakaasluse mõttes) poetess, kes tõlgendab Visnapuu tekstid omaks. Ja temaga ühes
astub luulekavas lavale ka Kalev Vapper, kes kuulus eesti pungi
renessanssi 00ndate hakul ning on valanud mõnegi Visnapuu
teksti lauluks...

Praegu on väga kummaline ja hää see, et just Luunja, väike
koht, millega Visnapuu aastaid seotud oli, on sellele kõigele
hoo sisse andnud – väiksest kogukonnast võib tulla suur algatus, eriti kui omakandiinimesed ka asjaga kaasa löövad!

Tõsi, Janika Kronberg, Loone Ots, Toomas Haug näiteks on
kirjutanud tast ka viimastel aastatel väga olulisi arutlusi-esseid,
aga siiski on Visnapuu olnud kuidagi marginaalias – tähelepanu sai küll tema ümbermatmine, n-ö naasmine kodumaale
2018. aastal, aga seegi oli pidulik sündmus rohkem kirjanike
Luunja
liidule ja korporatsioonile Sakala – nende töövõit ning
sümboolne akt.

Keskkoolis

Jürgen Rooste
Poeet ja Visnapuu austaja

Kirjanduskonverents
Luunja Keskkoolis
Samas viimase aasta – Visnapuu aasta – tuules tema luulet üle
“Inimene
Visnapuu”
ja ette lugedes on paljud järsku leidnud, et see mõjub jälle nagu
Kirjanduskonverents
H. Visnapuu
elust, loomingust,

värske tuuleiil. Et tema keel ja meel on jälle kuidagi kohale
jõudnud või jõudmas, selles on säärast õrna romantilistajast ja vaadetest, rollidest ja
ü hiskonnas.
tuult, suveõhtute väljakutset vabadele südametele, kriitilistelestaatusest
H. Visnapuu elust, loomingust,
Paul-Eerik
Rummo, Janika
Kronberg,
ajast
ja vaadetest,
rollidest
ja
meeltele... ka mingit sõja- ja tumeda aja aimdust ja hoiatust. Esinevad:
Loone Ots, Mihkel Kunnus, Karl Martin Sinijä rv,
staatusest ü hiskonnas.
Jaak Urmet, Jaanus Vaiksoo, Jü rgen Rooste, Mart Velsker.
Esinevad:
Paul-Eerik
JanikaVapperi
Kronberg,
Maarja-Liis
Mö Rummo,
ldri ja Kalev
luulekava
Visnapuu konverentsile tulevad kokku väga erinevate põlv-Kell 16.30
Loone
Ots, Mihkel
Kunnus, Karl
Martin Sinijä
rv,
Visnapuu
luulest
ja
suupistelaud
Kapteni
Keldris
kondlike kogemustega kirjanduse uurijad. Sirje Kiin, kelle
Jaak Urmet, Jaanus Vaiksoo, Jü rgen Rooste, Mart Velsker.
Kell 16.30 Maarja-Liis Mö ldri ja Kalev Vapperi luulekava
peame tabama üle võrgu Floridast, on pühendanud väga
Visnapuu luulest ja suupistelaud Kapteni Keldris
palju aega ja jõudu Siuru-põlvkonna uurimisele ja mõistmisele. Mart Velsker, Janika Kronberg ja Jaanus Vaiksoo, kelle
noorus jääb 1980ndatesse, vabanemisaega, on minu põlvkonna õpetajad-õppejõud-eeskujud-uurijad, kelle artiklitestloengutest-ettekannetest me toda maailma ammutasime, lisaks
muidugi tekstidele, mille juurde nad ka meid toona juhatasid.

“Inimene Visnapuu”

23.
23.
09.
09.

Eraldi tuleb siin esile tõsta nende põlvkonnakaaslast Loone
Otsa, kes on praegu Eesti jaoks uuesti avastanud ja välja
tirinud Visnapuu kui näitekirjaniku – see pool Visnapuust jäi
vahepeal tema poeedikuvandi alla varju. Karl Martin Sinijärve,
Jaak Urmeti (Wimberg) ja minu jaoks oli Visnapuu innustav
kl 11.00
kl 11.00
boheemlik kuju, Siuru-romantikat oli tunda nii Hirohallirühmituses, kuhu Sinijärv kuulus, kui ka TNT-s, mille asutajaliikmete seas olime ka mina ja Wimberg. See oli 1990ndate ja
vabadusetulva tunne (nagu Siuru sünd ja elukulg oli seotud
Eesti Vabariigi tekkega), mingis mõttes ka vastuseis materialismile, mis vastselt vabanenud/vabanevas Eestis peale pressis...

Info 53093670

Info 53093670
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Kas sa saadaksid mind Kaarnale?
Kaarnate saarel pole AEGA ja sealt saab soovi korral oma ellu tagasi minna. Saarel on
Kaitsja, Leevendaja, Juhendaja ja teised noored, kes on raskuste all murdunud. Nende
eesmärk on endas selgusele jõuda ja oma ellu tagasi pöörduda. Saarelt ei saa kaasa viia
midagi muud peale mälestuste, sõpruse, armastuse ja kogemuste…
Selline kirjeldus seisis ajatut noortedraamat „Kaarnate saar“ reklaamival
Facebooki lehel. Lugesin seda kirjeldust
kohe mitu korda. Hoolimata sellest, et
lavastuses osales ka minu tütar, ei olnud
meil kodus sellest tükist eriti palju juttu.
Seetõttu polnud mul etendusele minnes
eriti aimu, millega on tegu. Ei olnud ka
erilisi ootusi. Noored harrastajad ju…
Vaikus. Sissejuhatus lavastajalt. Algus.
Kohe esimeste lausetega haarasid noored
näitlejad kogu saali tähelepanu endale.
Ahmisin endasse igat sõna, liigutust ja
kandvat pausi, mida lavalt saali saadeti.
Tundsin seda valu, mida noored laval
näidata püüdsid, kogesin seda rõõmu,
mida meile edastati. Ma polnud lihtsalt
publik. Ma olin märkamatult saanud
etenduse osaks. Mu roll oli vaikiv pealtvaataja. Mitu korda tahtsin tõusta, sekkuda, aidata, aga ei saanud. See noortele
osaks saanud ebaõiglus, mida laval mängiti, näis nii tõeline. See ei olnud lihtsalt
väljamõeldud lugu, vaid meile näidati

tegelikku elu. Elu, mida päris noored
meie endi ümber iga päev elavad. Publik vaatas justkui peeglisse. Mõni tundis
endas ära sellesama raskuste all murdunud noore. Teine aga taipas, et on mõne
sõna, teo või tegematajätmisega kunagi
ise mõne noore maadligi surunud. Keegi aga avastas, et just tema on võib-olla
see Kaitsja, Leevendaja või Juhendaja,
kelle võimuses on kildudeks purunenud
südant tervendada. Ainult, et Kaarnate
saar… seda ometigi ei ole ju olemas. Või
kusagil siiski on?
Etendus lõppes. Saalis oli vaikus.
Hinge hoiti kinni, pisaraid suruti tagasi.
Aeg jäi seisma. Aplaus. Publik seisab.
Mu süda oli valu täis. Aga siis nägin
laval seisvate noorte ümberkehastujate
nägudel õnnelikke naeratusi. Sain aru,
et nendega on tegelikult kõik hästi. Nad
on hoitud, neist hoolitakse, neid armastatakse. Noorte näitlejate jaoks sai etendus tolleks õhtuks läbi. Aga publiku
jaoks mitte. Õnneks mitte. Ja selle üle on

mul hea meel. Tekkisid arutelud, mõttevahetused. Esitati küsimusi. See ei olnud
enam niisama noortelavastus, vaid see
muutus ühe valusa, kohati lahti rääkimata sotsiaalse probleemi üle järelemõtlemiseks.
Aitäh, armsad Aidakese näitlejad,
et nii ausalt kogu lapse hingevalu meie
ette tõite. Ma mõtlesin pikalt, kuidas
te küll seda oskasite, kuidas suutsite?
Läks päevi ja ma sain aru, et ainult väga
empaatilised, puhta südamega siirad
noored suudavad niimoodi saalitäit
täiskasvanuid ja lapsi peeglisse vaatama
panna. Ma ei tea, kuidas need lood tegelikult sündisid, aga arvan, et ainult südamega saab kirjutada lugusid, mis tõeliselt puudutavad. Aitäh, Kristel Lempu,
südamega kirjutamise eest. Ma ei tea,
kui palju tööd ja vaeva nõuab sellise
lavastuse seadmine, aga arvan, et ainult
oma truppi usaldades saab noortest harrastajatest laval elutruud tegelased voolida. Aitäh, Iiri Saar, noorte usaldamise
eest. Uute näitemängudeni, Aidake!
Teie andunud fänn
Olga Russing
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Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse huviringid 2020/2021. hooajal
Luunja laulukoor Jõeõed
Koor ootab oma ridadesse nii endiseid
kui uusi lauljaid. Koori eesmärgiks on
laulda oma südamest kuulajate südamesse. Laulmine toimub kolmapäeviti
kell 18.00–19.45 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis.
Dirigent Anne Kasesalu-Roops,
tel 5691 9311.

Naisrahvatantsurühm Klopandi
Pikaajalise traditsiooniga naisrahvatantsurühm ootab oma ridades jätkama
nii endisi kui uusi tantsijaid. Tantsutreeningud toimuvad Luunja Kultuurija Vabaajakeskuse saalis teisipäeviti kell
18.15–19.45.
Tantsuõpetaja Kerli Kasar,
tel 5347 2250.

Segarahvatantsurühm Trambali
Mõnus seltskond Trambali ootab uusi
tantsupaare. Rühm käib harjutamas
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
saalis neljapäeviti kell 18.00–20.00.
Tantsuõpetaja Annika Joy Meitern,
tel 5397 6617.

Luunja Aidateater
Näitemänguhuvilised saavad kokku
esmaspäeviti 19.30 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses.
Juhendaja Iiri Saar, tel 522 2506.

Seltskonnatants
Kursusel saate selgeks seltskonnatantsude (valss, fokstrott, tango, rumba
jt) põhisammud, erinevad tantsukombinatsioonid, õige tantsuhoiu, tunnetuse ja
tasakaalu, partneriga arvestamise, kauni
liikumise muusikasse. Seltskonnatants
sobib igas eas inimestele, kes soovivad
nautida liikumist, muusikat ja lähedust
koos partneriga. Algkursusel pole eelnev
tantsukogemus vajalik. Tunnid algavad oktoobris kolmapäeviti kell 20.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
saalis.
Tantsuõpetaja Eva Kouhia,
tel 511 4081.

Line-tantsu ring
Tantsuõpetaja Jaan Kotter ootab oma
line-tantsu tundi endisi ja uusi tantsuhuvilisi. Tunnid algavad oktoobris
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis teisipäeviti 19.45–21.15.
Tantsuõpetaja Jaan Kotter,
tel 5349 1901.

Toomas Ojasaare lauluklubi
Toimub iga kuu teisel pühapäeval algusega 15.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Lauluklubi eesmärk on tuua
inimesed laulu juurde ja koos tuju heaks
laulda.
Juhendaja Toomas Ojasaar,
tel 5630 2614.

Kogupere käsitööring
On mõeldud peredele, kes soovivad koos
meisterdada. Koos õpitakse tegema lihtsate vahenditega kodukaunistustaieseid,
õlgkaunistusi, viltimist, ehteid jne. Ring
toimub igal teisipäeval kell 18.00–19.00
Puiestee tn 2 II korruse käsitöötoas.
Juhendaja Helgi Kiik, tel 5565 1688.

Kogukonnaring
„Koduste eakate hommik“
Oodatud on valla eakamad elanikud.
Ringitegevus algab 18. septembrist
Luunja raamatukogus reedeti 10.15.
Juhendaja Maie Anijärv, tel 5677 5788.

Show-tants
Tantsutrenn 8.–9. klassi noortele eesmärgiga nautida liikumist, muusikat,
arendatakse rütmitunnet, lavalist liikumist ja esinemisjulgust. Trennid
toimuvad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis reedeti. Huvilistel palun
võtta ühendust treener Jana Elkeniga,
tel 5594 8133.

Luunja Aidateatri laste- ja
noortestuudio Aidake(!)
Truppi on oodatud julged ja hakkajad
10–14-aastased noored. Esimene kohtumine toimub 18. oktoobril kell 18.00.
Juhendaja Iiri Saar, tel 522 2506.

Kitarriõpe
Saab õppida nii akustilist kui elektrikitarri, tunnid toimuvad gruppides või individuaalselt vastavalt õpilaste tasemele.
Kitarri saab õppida kolmapäeviti Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Juhendaja Toomas Pihlau,
tel 528 5965.

Basskitarriõpe
Tunnid toimuvad Lohkva noortekeskuses neljapäeviti alates 13.30.
Juhendaja Hanna-Roosi Karro,
tel 5648 9138.

Trummiõpe
Esimene kohtumine toimub 14.09 kell
15.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, edaspidi toimuvad tunnid
esmaspäeviti, alguskellaaeg lepitakse
õpetajaga kokku kohapeal.
Juhendaja Rain-Eric Selli,
tel 5340 0507.

Emotsioonid ja loovus
Ringis tegutseme emotsioonidest lähtuvalt ja anname oma emotsioonidele erinevaid kunstivorme kasutades väljundi.
Ringitunnid toimuvad Lohkva noortekeskuses (registreerimisega) esmaspäeviti 16.00–17.30.
Juhendaja Gärry Keerdo,
tel 5690 6898.

Tervislikult ja teistmoodi
Ringitunnid toimuvad teisipäeviti
15.00–16.30 Lohkva noortekeskuses.
Fookuses on toitumine ja liikumine (ei
ole registreerimisega).
Juhendajad Hanna-Roosi Karro ja Gärry
Keerdo.

Ajuring
Ring on mõeldud 12+ noortele. Kuidas
mõista ja tõlgendada emotsioone. Loengud, õppefilmid, erinevad arutelud tänapäeva noorte probleemide, rõõmude ja
murede üle (ei ole registreerimisega).
Juhendajad Hanna-Roosi Karro ja Gärry
Keerdo.
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Võrkpall
Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.30–
19.00 Luunja Keskkooli võimlas.
Treener Aadu Raav, tel 515 2776.

Jooga Luunja Keskkooli
maadlussaalis
Esmaspäeviti kell 18.00–19.00.
Treener Kalev Kikas, tel 509 4342.

Jooga Lohkva kogukonnakeskuses
Varakas
Treeningud kolmapäeviti ja reedeti kell
18. Enne treeninguga liitumist kindlasti
võtta ühendust treeneriga.
Treener Margit Peegel, tel 5598 7863.

HUVIRINGID / ÜRITUSED

Seenioride jooga
Kolmapäeviti kell 10.00 Lohkva kogukonnakeskuses Varakas. Seenioride jooga on mõeldud liikuvuse ja koordinatsiooni parandamiseks ning lihastoonuse
säilitamiseks. Tunnis töötame läbi kõik
lihasgrupid. Joogatunnist saad energiat
ja meeldiva sotsiaalse elamuse.
Juhendaja Sigrid Laas, tel 514 6153.

Aeroobika
Teisipäeviti kell 18.00–19.00 Luunja
Keskkooli võimlas.
Treener Ave-Mai Larin, tel 502 3206.
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Sulgpall kogu perele
Teisipäeviti kell 19.00–20.30. Luunja
Keskkooli võimlas.
Treener Hannaliina Piho, tel 5326 4462.

Korvpall
Kolmapäeviti on Luunja Keskkooli
võimlas korvpalli vabakasutusaeg kell
20.30–22.00.

Vabakasutusaeg peredele
Reedeti kell 17.30–20.00 Luunja Keskkooli võimla vabakasutusaeg valla
peredele.

Tervisevõimlemine
Kolmapäeviti kell 18.00–19.00 Luunja
Keskkooli võimlas.
Treener Elina Paat, tel 5685 8466.

Luunja keskkooli spordikompleksi
JÕUSAAL on avatud E–N 17.30–21.00,
R 17.30–20.00.

Tartumaa loometalgud – #tartumaine ideede kiirendi
23.–24. oktoobril 2020 toimuvad
Tartumaal Nõo põhikoolis
Tartumaa loometalgud. See on
häkatoni stiilis nädalavahetus,
mis põhineb võrumaalaste
meetodil „Vunki mano!“.

Loometalgutel saab osaleda igaüks, et
kaasa mõelda laiemalt maakonna või
siis kodupaiga elu edendavate uudsete
teenuste arendamisel ja toimivate
lahendusteni jõudmisel. Loometalgutel
saab kokku kodanike kogemus, ettevõtjate realistlikkus, ekspertide pädevus
ja ametnike vastutus. Kogu üritus lähtub mõtteviisist, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia.
Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, sealhulgas ka sihtgrupp, aitab
jõuda paremini toimivate lahendusteni.
Kui sul on mõte, idee või mure, mida
soovid reaalsete lahendusteni viia, siis
esmalt esita see Tartumaa loometalgute
kodulehel www.vunkimano.ee. Lahendusi otsivaid probleeme saab esitada
kuni 25. septembrini.
Kui sul endal ei ole konkreetset

mõtet, kuid soovid panustada kellegi
teise ideesse, siis peale 25. septembrit on
teemad avatud meeskonna liikmetele
registreerimiseks.
Ideede taha koondunud meeskonnad saavad juba oktoobris startida
lahenduste leidmise suunas.
Iga idee lahenduse juures pöörame
erilist tähelepanu sellele, et arvestatud
oleks ka nende inimeste huvidega, kelle
häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda
ei ole, näiteks erivajadustega inimesed,
vähemused jne. Kui me ütleme, et kõik
on oodatud, siis pole see tühi sõna-

kõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi,
tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks
väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe
panus on hindamatu ja ainult üheskoos
tehes jõuame kestvate tulemusteni.
Loometalguid korraldavad Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Võrumaa Arenduskeskuse, Tartu Loomemajanduskeskuse, Tartu Ärinõuandla ja
SA-ga Tartumaa Turism.
Loometalgutest saab rohkem lugeda
Tartumaa loometalgute kodulehel www.
vunkimano.ee.
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Eesti meistrivõistlused &
Tartu linna meistrivõistlused
rakendispordis

25.–27.09.2020

Saksa Ratsutamiskompleks, Sirgu küla, Luunja vald

AJAKAVA: Reede, 25.09 kell 12.00 Koolisõit
Laupäev, 26.09 kell 11.00 Maraton
Pühapäev, 27.09 kell 11.00 Koolisõit

Võistluse ajal avatud kohvik!
www.saksahobused.ee
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OKTOOBER
03.10 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja
rumbasid 20.00
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse saalis. Pilet 5–7 eurot.
Info 511 4081 Eva Kouhia

SEPTEMBER
19.09 ESIETENDUS! Pille Pürgi monoetendus „Kutse
juubeliks“ 17.00. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid hinnaga 17/15 eurot müügil kultuurimaja kontoris,
Piletilevis ja Piletimaailmas ja kohapeal.
Info 5309 3670
23.09 Konverents „Inimene Visnapuu“ 11.00
Luunja Keskkooli auditooriumis
Tasuta. Info 5309 3670
26.09 Euroopa spordinädal 2020. Luunja titeralli 11.00
Kogunemine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees
Tasuta. Info 501 3555
26.09 Luunja Aidateatri noorte näitestuudio Aidake(!)
etendus „Kaarnate saar“ 17.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Pilet 3 eurot
27.09 Euroopa spordinädal 2020. Luunja 7. matkamäng 12.00. Kogunemine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse juures 11.30. Tasuta. Info 501 3555

09.10 Kirjandusõhtu „ Visnapuu maailmavaade ja kultuuripoliitika“. Külas Maarja Vaino ja Toomas Haug
Lohkva raamatukogus. Tasuta. Info 5309 3670
11.10 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
18.10 Laste ja noorte laulukonkurss Luunja Lõoke
2020 11.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
https://luunjakultuur.ee/luunja-looke-2020-2/
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane on Soome fotograafi Petri Virtaneni näitus
„Pime häving“.
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.
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Transport hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Transport hinnas. Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Võimalus transportida kaugemale.
Võimalus transportida kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 36€/rm ja kask 39 €/rm.
Metsakuiva 40L halukotid 2 € kott
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Info:: Est, Eng 5373 3322 või Est, Rus 5699 7196
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PRIIT SCHNUR
10.10.1979 – 31.07.2020
ADO ERNITS
17.09.1935 – 29.08.2020
ANITA KÄRNER
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