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Hooldajatoetus
Alates veebruarist 2020 tõusis Luunja
vallas hooldajatoetus.
Hooldajatoetust makstakse peale
hooldusvajaduse väljaselgitamist raske
ja sügava puudega inimeste hooldajatele,
kes ei saa töötada lähedase ulatusliku
hooldusvajaduse tõttu ning muul viisil
neid abistada ei ole võimalik.
Käesoleva aasta jaanuaris maksti
hooldajatoetust 66 raske või sügava
puudega inimese hooldamise eest.
Raske puudega inimesi oli 42 ja sügava
puudega 24. Puudega lapse hooldamise

eest maksti toetust kuuele hooldajale.
Varasemalt maksti raske puudega inimese hooldajale 20 eurot kuus, sügava
puudega inimese hooldajale 40 eurot ja
puudega lapse hooldajale 55 eurot kuus.
Alates veebruarist on hooldajatoetuse määrad oluliselt tõusnud. Sügava
puudega täisealise isiku hooldajale
makstakse käesoleva aasta veebruarist
hooldajatoetust 100 eurot ja raske puudega täisealise isiku hooldajale makstakse 70 eurot. Sügava puudega lapse
hooldajale makstakse 150 eurot ja raske

puudega lapse hooldajale makstakse
120 eurot.
Vähese hooldusvajadusega inimesed
saavad vallavalitsuselt lisaabi koduhooldusteenuse või mõne muu vajaliku
teenuse kaudu.
Loodame jõuda selleni, et hooldajatoetus oleks arvestatav rahaline abi hooldajale, kes hoolduskoormuse tõttu ei saa
ühiskonnas aktiivselt osaleda – õppida
või töötada.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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Vallavolikogu 30.01.2020 istungi kokkuvõte
Istungi avas ja asus juhatama volikogu
esimees Radž Sauk. Istung algas päevakorra kinnitamisega. Volikogu liige
Vello Küng tegi ettepaneku valla eelarve
kinnitamine päevakorrast välja jätta, sest
sellisel kujul ei ole eelarvet võimalik vastu võtta. Eelarve kinnitamine otsustati
siiski jätta päevakorda ja võtta seisukoht
päevakorra punkti menetlemise käigus.
Esimese punktina andis infot Kadi
Ploom MTÜ Peipsimaa turismis tehtust
ja tuleviku plaanidest. Peipsi ääres on
kaheksa omavalitsust: Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre, Tartu,
Räpina, Setomaa. MTÜ Peipsimaa põhiline tegevus on turismi turundus. Tehakse erinevaid sündmuste kalendreid,
trükiseid, olenevalt sellest, kuhu messile
minnakse. Käesoleval aastal pannakse
rohkem rõhku Saksa turule. On välja
töötatud nutikas pink, mis töötab päikesepaneeliga, kus on USB laadimine,
Wifi ja ekraan. Järvefestival toimub sellel
aastal viiendat korda (www.visitpeipsi.
com). Info võeti teatavaks.
Teiseks esitas aruande 2019. a eelarve täitmisest Hille Luts. Tegemist on
tekkepõhise eelarvega, seega tänaseks
päevaks täpne eelarve ei ole veel selgunud. Saamata on osa maksutuludest,
mis oluliselt mõjutavad eelarvet. Eelarve
täitmine on iga päev muutumas. Raha
jääk oli aasta lõpus üle 390 000 euro.
Tulumaksu laekumine võrreldes eelmise
aastaga on meil suurenenud 21% võrra.
Ettekandja andis ülevaate tulude ja kulude täitmise ning investeeringuobjektide
kohta.
Volinikud tõid välja mitmeid puudusi ja kitsaskohti, näiteks teede remondi
kvaliteet, paigaldamata bussiootepaviljon. Soojuse teel ootavad lapsed koolibussi garaaži räästa all. Samuti ei ole
siiani kontseptsiooni ega terviklikku
projekti nn Valga maja osas. Käsitleti
Kaare tee kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimisega seotud probleeme. Info
võeti teadmiseks.
Järgnes Luunja valla 2020. a eelarve
teine lugemine. Hille Luts käsitles muudatusi, mis olid eelarve eelnõusse sisse
viidud vallavalitsuse poolt. Vastav tabel
oli ka volinike e-postile saadetud.
Radž Sauki sõnul on vajalik eelarves
leida kokkuhoiukohti. Kaimo Keerdo
avaldas seisukohta, et investeeringuid
tuleb teha rohkem omavahenditest,

mitte ainult laenurahaga. Allakirjutanu
ettepanek on pigem raha suunata lasteaedadele või koolidele, kui et kulutada
rattaringlusele. Väljendati arvamust, et
antud kujul eelarve vastuvõtmise poolt
ei hääletataks.
Volikogu esimees tegi ettepaneku
teine lugemine katkestada ja parandusettepanekud esitada veebruarikuus. Järgnes ettepanek Kaire Vahejõelt viieminutiliseks vaheajaks, et pidada nõu oma
valimisliiduga. Soovitud vaheaeg anti.
Hääletustulemusena jäi eelarve teine
lugemine pooleli, otsust ei sündinud,
7 poolt- ja 7 vastuhäält.
Luunja Vallavolikogu 26.11.2015. a
määruse nr 54 muutmise teine lugemine ja määruse kinnitamine. Neljandaks järgnes päevakorra punkt, mis
jäi detsembri volikogus vastu võtmata,
kuna volinikud tahtsid täiendavalt teha
parandusettepanekuid. Tehtud ettepanekuid tutvustas volikogule lastekaitse
spetsialist Ene Madissalu. Parandusettepanekud tulid Kairit Pahkilt, Kaire
Vahejõelt ja Väino Kägolt.
Eesistuja pani hääletusele määruse
muutmise eelnõu. Eelnõu määrusena
kinnitamise poolt hääletasid kõik 14 kohal olnud volinikku. Otsustati: Määrus
nr 2 Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a.
määruse nr 54 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine.
Pikemalt kirjutab määrusest sotsiaalnõunik K. Pahk.
Järgnes Tartumaa kultuuristrateegia
2025 heakskiitmine. Antud teemat tutvustas Astrid Hallik. Pika ettekande
kokkuvõttena võib öelda, et omavalit-

suste kultuurivaldkonna inimestega on
kokku pandud hea strateegia, koostöös
erinevate valdkondade vahel (haridus,
turism, sport) luuakse selge tegevuskava.
Kasutatakse ära Euroopa kultuuripealinna staatusega kaasnevaid positiivseid
mõjusid. Eelnõu otsusena kinnitamise
poolt hääletasid kõik 14 kohal olnud
volinikku.
Järgmises punktis arutati Lillevälja
tee 20 omaniku kahjunõuet vallale.
Ettekande tegi Aare Anderson. Lillevälja tee 20 omaniku poolt esitati vallale
kahjunõue, esialgu kohtuväliselt. Laekunud kahjunõue töötati läbi koos
juristidega ja koostati vastus. Vastus
on edastatud volikogu liikmetele. Läbi
on töötatud nõude kõik argumendid,
kahjunõudel puudub alus. Eesistuja pani
hääletusele Eeli Lääne Lillevälja tee 20 ja
Andrese maaüksuste üldplaneeringuga
seotud kahjunõude rahuldamata jätmise
eelnõu. Eelnõu otsusena kinnitamise
poolt hääletas 11 volinikku.
Info punktis arutati
– vararealiseerimiskeskuse rahastamisega seonduvat
– laste laulupeoga seonduvat
– Kavastu kooli edasise arenguga seonduvat
– Kavastu kogukonnakeskuse ruumi
vajadusega seonduvat
– Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist.
Järgmine volikogu istung toimub
27. veebruaril.
Väino Kägo, volikogu aseesimees

Uus töötaja
Alates veebruari algusest on vallavalitsuse kollektiiviga liitunud uus kolleeg REET KÄÄRIK registripidaja-sekretäri ametis.
Reet on õppinud Tartu Ülikoolis saksa keelt ja
kirjandust ning Audentes Mainori Ülikoolis ärikorraldust. Ta on töötanud Otepää vallavalitsuses
sekretärina, seejärel Tartu linnavalitsuses linnakantselei teabeteenistuses, avalike suhete osakonnas infokeskuse juhina, teenuste juhina.
Soovime Reedale edu uues ametis!
Kodu Uudised
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Vallavalitsuses jaanuarikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– taimekasvatushoone lammutamiseks Soojuse tee 12 Lohkva
külas,
– garaaži ja sauna püstitamiseks Vahtra kinnistule Kavastu
külas,
– puurkaevu rajamiseks Kopra kinnistule Kabina külas,
– laohoone püstitamiseks Soojuse tee 12 Lohkva külas,
– üksikelamute püstitamiseks Hobunurme tee 10, 13, 15, 19
ja 21 Põvvatu külas.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Oruvälja kinnistul Kakumetsa külas, Kellukese vkt 25 Kabina külas, Koolmeistri põik 5 Luunja alevikus, Kaare tee 46 Veibri külas;
– lihaveiste laudale ja tuletõrjeveehoidlale Farmeri kinnistul
Poksi külas.

rekonstrueerimine“ projekteerimis- ja ehitustööde teostaja
leidmiseks ning moodustati komisjon ja kinnitati komisjoni
tööülesanded.
Tunnistati edukaks lihthankemenetlusega riigihankele
„Luunja Keskkooli A-korpuse (sisetööde) rekonstrueerimise
projekti koostamine“ Kirde projekt OÜ poolt esitatud pakkumus ning sõlmiti leping töö teostamiseks.
Määrati abi vajavale isikule üheks aastaks tugiisik tugiisiku
teenuse osutamiseks.
Kehtestati alates 1.01.2020 lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1184 eurot kuus ning
magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral
1315 eurot kuus.

Tunnistati kehtetuks ehitusload üksikelamute püstitamiseks
Põvvatu külas Hobunurme tee 23, 29 ja 31.

Hüvitati abivajaja võla nõustamisteenuse maksumus teenust
osutanud firmale.

Projekteerimistingimused määrati:
– üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Kikaste kinnistul Kikaste külas;
– muutmaks Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr
13-7.1 kehtestatud Kuuse maaüksuse detailplaneeringut selliselt, et Edu tee 2 krundil ridaelamu asemel näha ette üks
üksikelamu ja üks abihoone. Muus osas jääb detailplaneering kehtima endisel kujul.

Otsustati osutada abivajajale koduteenust.

Kinnitati käesolevaks aastaks Luunja valla huvitegevuse kava
2020.

Sotsiaaltoetusi anti 24 abivajajale, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
1
– juubelitoetusi
8
– muid toetusi
5
– sünnitoetusi
9
– sõidukompensatsioone
1
Hooldajatoetuste saajate nimekirjast kustutati üks ja lisati kaks
isikut.

Aime Koor, vallasekretär

Kuulutati välja riigihange projekti ,,Luunja tänavavalgustuse

Päästeameti projekt „Kodud tuleohutuks“
Projekt „500 kodu tuleohutuks“ on selle
nime all läbi saamas ning alustatakse uut
perioodi nimega „Kodud tuleohutuks“.
Eelnevast projektiperioodist on nii mõndagi õpitud ning nii koostööpartnerite,
tööde teostajate kui ka omavalitsuste
tagasiside põhjal tehtud erinevaid muudatusi projekti sisus – nii raha saamise
põhimõtetes kui ka abikõlblike kulude
nimekirjas.
Võrreldes eelneva projektiperioodiga on
tehtud kolm suurt muudatust:
• Projektist käib toetuse saamine taotlemise teel;
• Kinnistu omandinõude laiendamine;
• Abikõlblike kulude laiendamine.
Taotlusvoor on avatud 1.01.2020–
29.02.2020. Taotluste menetlemine ja
otsuste tegemine toimub jooksvalt kuni
13. märts 2020.

Projekti sihtrühm
Inimene, kelle kodus hakatakse projekti
raames töid teostama:
1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri
andmetel elama sellel pinnal või
2) on alaliselt pinnal elav isik, kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane
või hõimlane, kes võimaldab alalisel
elanikul sellel pinnal elada vähemalt
kolm aastat ning on võimeline seda
kirjalikult tõendama.
Sihtrühmaks on lasterikkad pered,
puuetega inimesed ja üksi elavad eakad.
Projekti raames tehtavateks töödeks on:
• olemasoleva küttekolde ja -seadme parandamine;
• vana küttekolde ja -seadme lammutamine ning uue ehitamine;
• korstnapühkimise teenus;
• esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja

vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
eksperdihinnang;
elektrisüsteemi parandamine;
elektriaudit;
gaasiseadmete parandamine;
uue gaasiseadme ehitus;
erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega
inimeste erilahendused.
Rohkem infot Päästeameti kodulehelt: http://kodutuleohutuks.ee/500kodu-tuleohutuks/
Taotluste esitamise tähtaeg on kuni
29. veebruar 2020. Taotluse esitamiseks
tuleb pöörduda oma piirkonna lastekaitsespetsialisti poole.
Luunja vallavalitsuse kontaktisik on
lastekaitsespetsialist Ene Madissalu.
Kontaktid: 5332 5950, ene@luunja.ee
•
•
•
•
•
•

Ene Madissalu
lastekaitsespetsialist

TEATED
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Hajaasustuse programm 2020 Luunja vallas
17. veebruarist 2020 algab
hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt Luunja vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada digitaalselt või paberil allkirjastatuna (luunjavv@luunja.ee
või vallamajja Puiestee 14, Luunja vald,
Tartumaa) hiljemalt 17. aprilliks 2020.
Meetme eesmärk
• Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.
• Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide
ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.
Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.
Programmi tingimused
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt 1. jaanuarist 2020
hajaasustusega maapiirkonnas olev
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,

kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise
toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31. oktoobriks 2021.
Ühele majapidamisele on maksimaalne
toetus kuni 6500 eurot. Kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt
33,33% projekti kuludest.
Hajaasustuse piirkonnana on defineeritud piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad asustusüksusena ja alevid, välja
arvatud nende koosseisu kuuluvad saared ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega
alad. Seega saab toetust taotleda alevikes
ja külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.
Veevarustussüsteemide puhul jäävad
programmi sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata
programmist investeeringuid piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon
või mis on ühisveevärgi ja -kanalisat-

siooni arendamise kava või planeeringu alusel määratud ühisveevärgiga või
-kanalisatsiooniga kaetavaks alaks või
mis on määratud reoveekogumisalaks.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas
seatud kitsenduste eesmärk on vältida
dubleerimist olemasolevate Keskkonnainvesteeringute Keskuse rakendatavate
veemajanduse programmi ja veemajandustaristu arendamise meetmega.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas
on tehtud rahastamisotsus ning toetuse
saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid
on teatud juhtudel abikõlblikud enne
toetuslepingu sõlmimist.
Selleks, et teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse
koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.
Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad siit: https://www.
rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm
Hajaasustuse programmi läbiviija
on Luunja vallas ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing.
Tamur Tensing
502 6497
tamur@luunja.ee

Praktiline turunduse koolitusprogramm Vol 2
Tartu Ärinõuandla kutsub praktilise turunduse koolitusele Tartu maakonna turismivaldkonnas tegutsevate ettevõtete
esindajaid (kuni 9 töötajaga ettevõtted,
mis on registreeritud ja tegutsevad
Tartumaal, aga väljaspool Tartu linna).

• Kodulehe parandused – mida saan ise
ette võtta. Tekstide parendused vastavalt SEO-otsingutulemustele ja laivi
panemine.
• Kodulehe kiiruste parandamine –
praktiline pool.

Koolituse teemad:
• Facebook business – tutvustus, praktiline seadistamine ja kampaania loomine.
• Facebook pixel seadistus.
• Google Analytics – konversioonide
loomine, mis mõõdaks veebilehe tulemusi. Targad lingid ja mõõtmine – süvitsi minek.

Toimumisajad: 12. ja 19. märts, 2. aprill
kl 9.00–16.00 (sh lõuna- ja sirutuspausid)
Toimumiskoht: Tartu maakonnas
(avalikustatakse osalejatele)
Koolitusele on mõned vabad kohad.
Rühma suurus hoitakse väike, et koolitaja jõuaks igaühega personaalselt tegeleda.

Kogemusi, õpetusi ja teadmisi jagab
Marko Medar – Manimal OÜ.
Registreerimine avatud kuni
10. märts või kuni kohti jätkub SIIN!
Kogu koolitusprogrammi tasu 75 €
osaleja kohta (koolituse tegelik hind osaleja kohta 300 €).
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee,
tel 511 3932

VALLA ELU
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Luunja sadama kai ehitustööd on käimas
Eesti-Vene piiriülese
koostööprogrammi 2014–2020
raames rahastatava ühisprojekti
„Majanduslikult jätkusuutlik
ja keskkonnasäästlik Peipsi
järve piirkond 2“ (Common
Peipsi 2) programmi vahendite
kaasabil rajatakse Luunjasse
statsionaarne kai.
Luunja vald saab programmi vahenditest
toetust jõesadama statsionaarse betoonkai ehitamiseks suuremate aluste (Pegasus, Jõmmu jt) sildumiseks. Objekti
maksumuseks on kokku 204 753,60 eurot, millest toetusraha moodustab
163 297,60 eurot ning valla omaﬁnantseering 41 456 eurot. Tööde valmimise
tähtajaks on juuli 2020, teostajaks AS
Kurmik, kes võitis hanke. Töödega
alustati mullu sügisel, teostamine sõltub
mingil määral ka ilmastikuoludest.
Eestis saavad programmist toetust
sadamad Luunjas, Mustvees, Räpinas,
Värskas ja Vasknarvas, samuti uue
lodjakoja hoone ehitus Tartus. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse veesõiduk ühenduse pidamiseks
saartega ning jätkatakse Pihkva linna

Projektiga liitunud omavalitsuste juhid koostöölepingut sõlmimas

reoveepuhasti rekonstrueerimist. Vene
poolelt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika
komitee, Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal“.
Programmi laiemaks eesmärgiks on
toetada Peipsi järve piirkonna arengut
(uute puhkamisvõimaluste loomine,
teenuste pakkumine jm).
Partnerite tahte korral on tulevikus

Ujuvkaid Luunja sadamas. Foto: Luunja vallavalitsus

võimalik Common Peipsi 3, 4 jne, seega uued võimalused järgmisi projekte
rahastada.
Aare Anderson
vallavanem

VALLA ELU
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Luunja jõesadama puhkeala
Luunjas kavandati sadamaala arendamist juba enam kui kümme aastat tagasi.
Mahukate töödega alustati 2014. Mullu
kanti Luunja jõesadam väikesadamate
registrisse. Mõeldud on ka lähiümbruse väärtustamise ja inimestele tegevusvõimaluste pakkumise peale. 2018. aastal valmis paadikanali äärde jalgtee
pinkidega ja jõe äärde väike paviljon
grillimisvõimalusega.
Möödunud aasta 15. oktoobril avati
Tartumaa Arendusseltsi taotlusvoor,
kuhu esmakordselt sai toetuse saamiseks
esitada suurprojekte, millel suurem piirkondlik mõju.
Esmalt tuli projektiideid esitleda
25. septembril arendusseltsi üldkoosolekul. Luunja jõesadama puhkeala
rajamise idee avaldas piisavalt muljet ja
Luunja Jõesadama sihtasutuse toetustaotlus oli oodatud. 30. oktoobril läks
sihtasutuse poolt taotlus teele. Rõõm
oli suur, kui 19. detsembril 2019 kinnitas Tartumaa Arendusseltsi juhatus
taotluste paremusjärjestuse, millest
nelja Tartumaa jaoks olulist suurprojekti otsustati rahastada. Need
projektid olid Luunja jõesadama
puhke- ja välispordiala arendamine,
Vooremäe tervisespordikeskuse teenin-

dushoone ehitamine, Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine Kavilda ürgorgu ning Lähte
spordikompleksi juurde täismõõtmetes
jääväljaku rajamine jäähoki ja iluuisutamise harrastamiseks (andmed arendusseltsi kodulehelt). Sihtasutus küsis
maksimaalse võimaliku toetussumma –
200 000 eurot. Toetuse saamise üks tingimusi oli, et Luunja vald panustab vähemalt sama suure summa. 31. oktoobril
2019 Luunja vallavolikogu istungil otsustati valla poolt projekti teostamiseks suunata 264 000 eurot. Kuue aasta jooksul
on sadama arendamiseks toetusi saadud
enam kui poole miljoni euro jagu.
Mis on kavas puhkealale rajada?
Tõmbenumbriks on reguleeritava veetasemega tiik, kuhu rajatakse nelja-

rajaline väliujula ja hüppetorn, laste
sulistusala ja päevitusrand. Välijõusaal
ja laste mänguala pakuvad võimalusi
eri eas tegutsejatele. Valmistatakse ette
paik, kuhu koostööpartner saab paigaldada suvekohviku. Paigaldatakse Emajõe temaatiline väliekspositsioon. Rajatakse parkla külastajatele ja karavanide
ala. Mõistagi kujundatakse maastik, rajatakse teed ja muu juurdekuuluv. Edaspidi, järgmises arendusetapis on plaan
rajada paatide hoiuala sellele vajaliku
juurdepääsuga.
Luunja jõesadama puhkeala projekti
esitlust saab tulla uudistama kolmapäeval, 26. veebruaril 2020 Luunja vallamaja
saali.
Indrek Kärner

LUUNJA JÕESADAMA PUHKEALA PROJEKTI TUTVUSTAMINE
Kolmapäeval, 26. veebruaril toimub algusega 18.00
Luunja vallamaja saalis Luunja jõesadama puhke- ja
spordiala projekti ja edasiste arenduste tutvustamine.

Siia rajatakse järgmise kahe aasta jooksul võimalusterohke puhke- ja spordiala väliujula ning suvekohvikuga. Foto: Indrek Kärner
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Rahvas algab raamatust
Islandi kirjanik T. Leifsson kirjutas lasteraamatus „Vanaema Huldi raamatukogu“ kummalisest maailmast, kus raamatud olid keelatud. Raamatuid leidus
vaid vanaema Huldi korteris ning lapsed
käisid neid seal salaja lugemas...
Õnneks on Luunjas olukord lausa vastupidine. Meil on raamatute ja raamatukoguga väga hästi ning aina paremaks
läheb.
Meil on rõõm teatada, et raamatukogu on nüüd kolinud Luunja kaupluse vastasmajja, avaratesse ja värskelt
remonditud ruumidesse.
Luunja raamatukogu on aastatel
1978–2003 kõnealustes ruumides juba
töötanud. Avarad, stiilsed kõrgete
võlvidega laed ning mõisastiilis põrand
on aga midagi uut.
Tulijaid tervitab helevalge võlvkaartega koridor, raamatukoguruumid
lõpetab kaarjas klaasuks. Koridor on
ideaalne näituseala tulevastele kunstitöödele. Kõige esimese näituse avame
juba märtsi alguspäevil.
Uuendusi on jaanuarikuu raamatukogu tegemistesse veelgi toonud.
Aulike Lõõndre kõrval asus raamatukogusse tööle Luunja kooli kirjanduse
õpetaja ja näiteringi juhendaja Riina
Belov. Veebruari keskel alustab raamatukogus kolmapäeviti tegevust noorte
draamaring.
Neljapäeva ennelõunati on raamatukokku oodatud valla eakad. Kevadistes
plaanides on nii kohtumisi kirjanikega
kui muid põnevaid ettevõtmisi.
Kuigi raamatukogu on lugejatele
juba avatud, on pidulik avamispidu
tulekul märtsi alguses. Samuti on mõttes viimistleda laenutussaalide sisustust.
Eesmärgiks on pakkuda külastajatele
nii asist töökeskkonda kui ka kohta, kus
oleks mugav lõõgastuda või harivatest
kohtumistest osa saada.
Et oleks võimalus võtta aega endale
ja raamatule. Nagu ütles vanaema Huldi
eelmainitud lasteraamatus: „Raamatutega on naljakad lood, et see, mida loed,
elab sinus edasi.“
Luunja raamatukogu sai just selliseks, nagu ta on, tänu paljude inimeste panusele, kes olid nõu ja jõuga abiks
planeerimisel, ehitustöödel, raamatute
pakkimisel, transportimisel ja hoiustamisel, mööbli paigaldamisel.

Uuenduskuuri käigus on oskuslikult välja toodud ajaloolisi detaile hoone varasematest
eluperioodidest. Foto: Aare Anderson

Täname teid, Luunja vallavalitsus ja
Kadri Sõrmus, Kairit Alver ja Martin
Alver, Rehe Ehitus OÜ ja Rita Kangur,
Ille Edenberg, Luunja Varahalduse SA
ja Harri Lepp, Telia, Thulema, G4S,
Lindström, Anneli Raudkats, Luunja

Maanaiste Selts, Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse suvine töölaager,
Luunja Keskkooli õpilased ja kannatlikud lugejad.
Riina Belov
Luunja raamatukogu

Luunja raamatukogu taas rahvale avatud. Foto: Kairit Alver
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NAERULOHUD AJAKILDUDES –
Luunja Keskkooli näitering „Tuulelaste“ luulepäevadel
Luunja Keskkooli näitering koosseisus
Deisi Anelle Poska, Elise Belov, Romili
Eelmäe, Brendon Davõdov, Karolin Kangur, Arko Kasemets, Hanna-Liisa Kord,
Melissa Lokk, Rebekka Rekker, Tauri
Saar ja Hardi Sirendi osales 24.–25. jaanuaril Jõgeval XV Betti Alverile
pühendatud „Tuulelaste“ luulepäevadel.
Luulepäevad on pühendatud Jõgeval sündinud ja kasvanud Betti Alverile,
kelle südamesooviks oli saada näitlejaks. Näitlejat temast ei saanud, küllap
aga elab tema unistus nüüd iga-aastastes
luuleetendustes edasi.
Jaanuari lõpus, juba 15. korda järjest
esitavad põhikooliealised näiteringid
ja kooliteatrid Jõgeva Kultuurikeskuses
eesti lasteluuletajate loomingust inspireeritud luuleetendusi.
Sel aastal esitati Maimu Linnamäe,
Olivia Saare ning Ira Lemberi loomingut
ning aastateemaks oli „See naerulohkudega maailm“. Meie etenduse alapealkirjaks sai „Naerulohud ajakildudes“.
Kahe päeva jooksul sai näha 23 lavastust
ja osalejaid oli u 350. Esinejaid hindas
heatahtlik nõukoda, kuhu kuulusid
tuntud kultuuri- ja haridusinimesed,
näitlejad. Noortele tuttavamad neist olid

Hetk etendusest – meremeeste mäng. Foto: Riina Belov

kindlasti Leelo Tungal, Andrus Vaarik ja
Alo Kõrve.
Luunja Keskkooli näitering osales
luulepäevadel teist korda. Esimesel korral, aastal 2009 pälvisime eripreemia
stiilse luulekompositsiooni eest.

Käesoleval aastal võitis Luunja
Keskkooli 7.a klassi õpilane Deisi
Anelle Poska näitlejapreemia.
Palju õnne!
Riina Belov
näiteringi juhendaja

HARIDUSELU
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Hollandlastelt õppimas
Eesti koolijuhtide õpireis
Hollandisse
Veebruari alguses külastas 40 Eesti
koolijuhti Hollandit, tutvudes nelja päeva jooksul sealse hariduskorralduse ja
õpetajate ettevalmistusega ning viibis
erinevates koolides. Õppereisist võtsid
osa haridusministeeriumi ja Innove
poolt korraldatava Haridusinnovatsiooni meistriklassi 2. ja 3. kursusel osalevad koolijuhid.
Hollandlased on Euroopas brittide ja soomlaste kõrval kindlasti ühed
nendest, kes haridusuuendusega süstemaatiliselt tegelevad ja kellelt on ka alati
midagi õppida.
Hariduskorraldus on väga seotud
konkreetsete paikade ajaloo ja kultuurikontekstiga. Hollandi koolisüsteem on
sarnaselt Kesk-Euroopaga olnud pigem
elitaarne, mitte ühtluskool nagu meil.
Õpetaja roll jälle rohkem tehniku kui
spetsialisti oma, nagu me Eestis oleme
harjunud. Siiski on viimastel kümnenditel toimunud ka maailma hariduselus
ühtlustumine ja globaliseerumine. Oma
osa selles on kindlasti PISA testidel, mis
on andnud võimaluse riikides antavat
haridust omavahel tõsiseltvõetavalt võrrelda. Vastavalt sellele on püüdnud riigid

vastastikku parimatest praktikatest õppida. Nii on Soome ja Eesti häid tulemusi
analüüsides pööratud tähelepanu just
meie kooli ja õpetaja autonoomsusele –
mujal maailmas on kombeks kooli ja
õpetaja töösse sekkuda palju suuremal
määral. Eestis hakkab jälle, eelkõige
Skandinaavia eeskujul, juurduma kogukonnakooli mõtteviis ja koolikogukondade traditsioon.
Meie õpireisi peatuskoht oli Utrechtis, kust neljal päeval sõitsime erinevatesse sihtkohtadesse. Alustuseks
anti meile põhjalik ülevaade Hollandi
haridussüsteemist ja õpetajate ettevalmistamisest Windesheimi ülikooli
õpetajate kolledžis Zwolles. Edasi oli
võimalik külastada kuut erinevat kooli
lasteaiast kutsekoolini, mis kõik ühel või
teisel moel eksperimenteerisid, püüdes
oma praktikas leida parimat teed sellise hariduseni, mida 21. sajandi inimene
tegelikult vajab. Mina valisin Snijdersi
algkooli (Kindcentrum Snijders) Haagis
ja UniC keskkooli Utrechtis.
Viimase päeva veetsime ühes koostöötamise keskuses ehk hub´is Alkmaaris, mis andis peavarju paarikümnele
(idu)ettevõttele. Olen seda liiki väga
avatud töökohtadesse suhtunud alati
teatud ettevaatusega, aga see keskkond,
mille need erinevad ettevõtted olid

Meie giidid Snijdersi algkoolis – üheteistaastased Sarah ja Sophie
Foto: Toomas Liivamägi

endale sisustanud ühe vana pankrotistunud kaubamaja viimasele korrusele,
oli tõeliselt töine ja hämmastavalt inspireeriv. See oli ka hea keskkond õpireisi
kokkuvõtete tegemiseks – hea keskkond
selleks, et hollandlaste eestvedamisel
koos teiste Eesti koolijuhtidega muljeid
vahetada ja üritada nähtut ja kogetut
paigutada igaühe oma kooli konteksti.
Kuigi kõik kuus külastatud kooli
olid omavahel erinevad ja ka Hollandi
mõttes erilised, joonistusid välja teatud ühised jooned. Eelkõige oli selleks
lapse- või õpilaskesksus. Õpilases prooviti tekitada motivatsiooni õppimiseks
ja erinevate asjadega tegelemiseks, tema
huvidega püüti võimalusel igati arvestada. Hoolimata sellest, et äärmuslikel
juhtudel, näiteks Soesti demokraatlikus
koolis või Culemborgi Agora koolis, oli
praktiliselt kogu õpiprotsessi suunamine
antud õpilasele, andis see meie võõrustajate väitel hiljemalt mõne kuu jooksul
tulemuse ja õpilased hakkasid vähemalt
neid huvitavas valdkonnas õppima.
Teiseks oluliseks ühendavaks jooneks oli mitte aine- vaid innovatsioonikesksus. Vastavalt oli sellele oli ka
õppekorraldus rohkem teema- või projektikeskne, keskenduti muutuste juhtimisele – kuidas üles leida ja ellu viia
võimalikud uuendused ning muudatused. Traditsioonilistel teooriatel ja
õppeainetel oli seejuures pigem toetav
roll.
Sarnast metoodikat kasutasid meie
Hollandi võõrustajad ka viimasel päeval
meiega nähtust kokkuvõtete tegemisel.
Õpilaskesksus oli neis koolides läbiv,
seda rõhutasid mitmed väiksemadki
detailid. Näiteks avanes koolide õppeinfosüsteem õpilaste nimede ja profiilipiltidega lehena. Päris kõigil muidugi
pilti ei olnud. Pildi alt tuli välja õpilase
portfoolio ehk tema õpitee teemade ja
ainete kaupa. Vajadusel sai sealt põhimõtteliselt väikese pingutusega ette ka
meie jaoks harjumuslikud klassinimekirjad ainete kaupa.
Kuigi päevad olid pingelised, oli
kahel pärastlõunal võimalik jalutada ka
Utrechti ja Alkmaari vanalinnas, varjuda vihma ja tormi eest mitmeks tunniks
Centraal Museumi või mõnda hubasesse
pubisse.
Toomas Liivamägi
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Mütsid ja roosid koolimajas
Jaanuar ja veebruar võiksid olla sellised
kuud, kus kõik ootavad vahetunde, et
minna õue lumesõda pidama ning vabal ajal saab suusatada ning kelgutada.
On need nüüd siis ilmataadi riukad või
globaalne kliima soojenemine, aga sel
aastal on need rõõmud jäänud kahjuks
peaaegu olemata.
Luunja Keskkooli õpilasesindus otsustas ilmataadi vingerpussidest üle
olla ja korraldas 31. jaanuaril koolis
mütsipäeva. Sel päeval oli kõigil lubatud
koolimajas viibida mütsiga, kuid see pidi
olema võimalikult omanäoline ja eriline.
Üleskutse kõlas: unustagem igapäevased
ja igavad mütsid – tule kooli oma kõige
unikaalsema mütsiga!
Mütsipäevast osavõtt oli üsna aktiivne. 2a, 2b ja 5a osalesid täies koosseisus. Õnnelikud olid need klassid, kus
ka klassijuhataja kampa lõi. Stiilse klassi
eriauhinna kindlustas üheteistkümnendale klassile just klassijuhataja osalus.

Paljud tulid kooli vaatamata üleskutsele nn tavaliste mütsidega, kuid samas oli ka väga originaalseid lahendusi.
Eriauhinna pälvis vaieldamatult kõige
rohkem vaeva näinud Arabella Miina
4a klassist, kelle mütsile oli muuhulgas
disainitud LKK (Luunja Keskkool).
14. veebruar on sõbrapäev ja selle
tähistamine on juba pikkade traditsioonidega. Nädal varem kuulutati välja
sõbrapäeva joonistuskonkurss, millel
osalesid peamiselt algklasside lapsed,
kuid laekusid tööd ka põhikooli õpilastelt. Põhjalikku ettevalmistust tehti
laadal osalemiseks. Näiteks 2b meisterdas ühiselt ning kogus müügitulu ühise
väljasõidu tarbeks. Loomulikult osalesid
laadal kõik meie kooli õpilasfirmad.
Õpilasesindus oli kogu päeva korraldaja ja eestvedaja, kuid parimaks kordaminekuks võib lugeda otsust müüa
sõbrapäeva laadal roose. Ostjaid oli nii
õpilaste kui õpetajate seas. Roose kingiti

Haridusmess Educa 2020
Luunja Keskkooli neli õpetajat külastasid Soome haridusmessi
Educa2020. Educa tutvustas hariduselu ja õpetamise uusimaid
arenguid. Huvitavat mõtlemisainet pakkus Helsingi Ülikooli
haridusteaduskonna õpetajakoolituse lektori Merike Kesleri
loeng Soome hariduselust ja hindamispõhimõtetest. Tutvustati mängulist elektriõpetuse meetodit, erinevaid trükiseid
ning uusimat kooliinventari. Messilt sai kaasa ka eestikeelseid
inimeseõpetuse õppematerjale ja ülevaatlikke plakateid. Kindlasti tasub ka järgmisel aastal Helsingi haridusmessi külastada.
Ülle Tõnutare ja Maarja Kass
Foto: erakogu

sõpradele, aga viidi ka koju emale.
Koolis tähistame veebruaris veel ühiselt Eesti Vabariigi sünnipäeva ning siis
saabub nädalane vaheaeg. Loodetavasti
ei jää tali taeva ning vaheajal saavad kõik
lumist vastlapäeva tähistada.
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht

5
55
LUUNJA KOOL

Kallid Luunja kooli endised õpilased, õpetajad ja töötajad!
Olete oodatud LUUNJA KOOL 255
üritustele 4. aprillil 2020
kell 13

spordivõistlused

kell 16

kontsertaktus Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses

kell 18.30

vilistlaste klassijuhatajatunnid koolimajas

kell 21.00

vilistlasõhtu Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses
* Koolimaja avatud alates kella 12st.
Endistel õpetajatel, töötajatel ja enne 1970. aastat lõpetanutel
osavõtumaksu ei ole. Alates 1970 . aastast lõpetanutel on
osavõtumaks eelregistreerimisel 3. aprillini 15 eurot, kohapeal
20 eurot.
Tasuda saab kooli kantseis või
ülekandega a/a EE402200221017340312 Teli Taimre,
selgitus – nimi, lõpetamise aasta, kokkutulek.

Info 741 7317

http://www.luunja.edu.ee
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Midrimaal tegutseb laste nõukogu
Oleme me mõelnud sellele, et lapsed,
kes täna on lasteaias, on homsed tegijad.
Nad otsustavad, milline on elu Luunja
vallas, Eesti Vabariigis, kogu maailmas.
On nad inimesed, kes kasutavad Maad
jätkusuutlikult, oskavad nad hoida enda
ja keskkonna tervist?
Ülemaailmselt tegutseb keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele,
Rohelise Kooli programm, ingliskeelse
nimega Eco-schools Global. Seda juhib
programmi Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis asuv
valitsusväline mittetulundusühing ja
selles osaleb ligikaudu 53 000 lasteasutust 67 maalt.
Eestis juhib Rohelise Kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles
FEE täieõiguslik liige. Eestis on Rohelise
Kooli programmiga liitunud üle 140
kooli ja lasteaia. Luunja Lasteaed Midrimaa liitus 22.09.2018.
Rohelise Kooli programmiga on
lasteaias kaasatud kõik – edu põhineb
juhtkonna ja kõigi töötajate osalemisel,
peredega (hoolekoguga) koostööl ja
laste kaasamisel otsustamisse.
Rohelise Kooli programmis on 12
teemat. Aastas tegeletakse vähemalt kolmega. Meie lasteaia teemadeks on sel
aastal „Elurikkus ja loodus“ (toetuseks
on programm „Suur taimejaht“), „Tervis
ja heaolu“ ja „Õueala“.
Sel õppeaastal alustas oma tegevust
ka laste nõukogu. Esimene nõukogu
kokkusaamine oli novembris. Põhjuse
kokku tulla andis keskkonna ülevaatus,
milles osalesid nii lapsed kui vanemad
ja ka pealtkuuldud kõnelus meie lasteaia
ees. „Ema, siin on nii halb õhk!” ütles
väike tüdruk. Laste nõukogu, millesse
kuuluvad nelja aiarühma (Midrimõmmid, Midrilinnud, Midrihiired, Midrihobud) esindajad, arutas oma esimesel
kokkusaamisel, kuidas ohutult tulla
lasteaeda – kõnni vanema käekõrval
kõnniteel. Autos kasutavad kõik turvavarustust, jalgrattal sõites kasutame
kiivrit.
Vahel pargivad autod valesti, ootamatus kohas nii, et ei saa jalgrajal kõndida, ning mootor jäetakse tööle – nii
tekibki halb õhk. Lasteaed on küll pannud teatised, kuid kõik vist ei märka
neid. Lapsed joonistasid rühmadesse
vanematele plakati „Seiska mootor! Me
kõik tahame hingata värsket õhku!“.

Jaanuaris käis kõikides rühmades
külas meie maskott Kasti-Kati. Juba eelmisel aastal oli ta meile õpetanud, kuidas õigesti käsi pesta ja jätnud õpetlikud
plakatid pesuruumidesse. Praegu on
maailm meie ümber täis igasuguseid õhu
teel levivaid haigusi. Kasti-Kati rääkis, et
parim võimalus end hoida on kätepesu
ja õige käitumine köhimisel, aevastamisel. Muidugi lapsed teadsid seda, aga
kordamine on tarkuse ema. Seda tarkuse
ema, õiget kätepesu jäädvustasime ka
videos ning saatsime kõikidesse kodudesse – ka kodused võiks korrata teadatuntud tarkusi!
Üheks teemaks, millega me programmis tegeleme, on ka õueala. Nii saigi Midri laste nõukogu veebruaris taas
kokku. Lapsed uurisid õuemänguasjade
kappi ning rääkisid, mis neile seal meeldib, mis häirib. Märgati katkiseid asju,
prügi, sooviti juurde tugevaid pärisasju – et ikka labidaga kaevata saaks,
harjaga pühkida. Meeldiks ka, kui kõik
asjad oleks omal kohal ning saaks need
ise kätte. Õuealal ringkäiku tehes tehti
ettepanekuid: meie õuel võiks kasvada

puud, mille otsas saab ronida, õunapuid
võiks olla ja kasepuid, et mahla saaks.
Tore oleks, kui onni ehitamiseks saaks
võtta oksi ja laudu. Õues ei saa mängida
peitust. Üks tõeline urg või koobas
sobiks õuele hästi!
Vahva, kui saaks kasvatada taimi.
Tormiga purunenud õuemajakese ase on
nii kutsuvalt mullane ja peenra moodi.
Õpetajad kirjutasid kõik laste ettepanekud üles. Selleks, et ikka täpselt
teaks, kuidas ja mida õuele teha, joonistasid lapsed oma ideed paberile ning
need pandi kõigile vaatamiseks ja mõtete
lisamiseks välja.
Õpetajatele on koolitus õueala kujundamisest 12. veebruaril ja kevadel
hakkame kõiki kogunenud mõtteid
teoks tegema.
Rohkem saab Rohelise Kooli tegemistest lugeda ja vaadata meie lasteaia
koduleheküljelt.
Tiina Pern
Luunja lasteaia keskkonna
töörühma liige

Lapsed harjutavad koos Kasti-Katiga õiget kätepesu. Foto: Luunja Lasteaed Midrimaa
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Aeg lendab linnutiivul
Aeg möödub kiiruga ja märkamatult.
Alles lõppes 2019. aasta ning juba on
kätte jõudnud veebruar. Uue aasta
esimene kuu oli täis mitmekesiseid
tegevusi.
Jaanuari alguses toimus traditsiooniline uisutamine. Nii mõnigi laps
pani elus esimest korda uisud jalga.
Naeru ja lusti jagus aga sellest hoolimata
kõigile. Uisutamisega oldi lausa nii hoos,
et kõigil olid pärast pead märjad ning
põsed jääraja jahedusest punased.
Köögipäeval valmisid ägedad banaanist pingviinid. Valminud toit maitses
eriti magusalt. Šokolaadiga ei koonerdanud keegi.
Kahjuks pole õige talv veel meieni
jõudnud. Lapsed väga ootavad talve ja
unistavad lumest ja jääst. Tahaks ju väga
kelgutada ja lumememme teha.
Mõeldud-tehtud! Lasteaias oli veenädal. Nädala jooksul toimusid erinevad veetegevused rühmas. Tekitasime
ise lastega jää ja lume. Lapsed tegid erinevaid katseid jää ja veega. Antarktikas
katsuti ja uuriti jääd. Ja muidugi tekkis
küsimus, miks seal elavatel loomadel
pole külm. Vannivahust sai loomakestele
mõnusad pesad tehtud, mis siis ulpisid
merel. Seebimullisaarel tehti mullitrükki
ja ka autopesulas oli pikk järjekord, enne
külma tuleb ju ikka autod puhtaks pesta. Vette loobiti erinevatest materjalidest
asju, et näha, mis upub ja mis ujub. Plaadilt kuulati ja arvati ära erinevaid hääli.
Karuke saatis lastele kirja, kus ta kutsus
lapsed ja väikesed karud kohvikusse,
äraarvamise mängule. Laual oli kuus
kannu erinevate maitsetega vett. Kannud olid kaetud ja lapsed ei näinud, mis
veega tegu. Oli ütlemata lahe nädal! Vesi
oli kõrvuni ja vaht vahutas ukseni.
Suursündmuseks oli ka meie aktiivse
kolleegi õpingute lõpetamine.
Järjepidevus viib sihile! Palju, palju
õnne Lii!

Lumepallid, lumepallid

Kavastu Algkool-Lasteaed

Maitsevete proovimine. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed
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Rahvusvahelised projektid – lasteaia õpikeskkonna rikastajad
Lohkva lasteaial on suur õnn osaleda
sellel ja järgmisel õppeaastal kahes
Erasmus Plus programmi rahvusvahelises koostööprojektis. Mõlemal projektil
on oma mõju meie igapäevasesse õppeprotsessi. Püüame kahe projekti tegevusi
omavahel lõimida ja uut väärtust oma
õppetegevustesse tuua.

Projekti „CALL – Creating A Learning
Love“ üldeesmärgiks on luua hoolikalt
läbimõeldud mängudega varustatud
õpikeskkond, kus iga laps tunneb end
lõimitud tegevustes mugavalt. Praegu
tegeleme mängude kogumisega. See
on andnud meie õpetajatele võimaluse
näha, millised on erinevused meie õpetamismetoodikates ja kui palju on meie
mängudes erinevusi ja sarnasusi. Lapsed saavad võimaluse meelde tuletada
vanu tuttavaid mänge ning õppida uusi.
Lisaks mängu kirjeldusele valmib igast

valitud mängust näidisvideo, mille abil
saavad välispartnerid oma lastega neid
samu mänge mängida. Ootame põnevusega, milliseid mänge meie partnerid
meile mängimiseks välja pakuvad.

Projekti „M.A.G.I.C. – Myths and Tales,
Art, Games for Intercultural Cooperation“ üldeesmärgiks on tutvuda Euroopa
kultuuripärandiga ja erinevate rahvaste
traditsioonidega muinasjuttude, kunsti
ja mängude kaudu. Omavahelise suhtluse kaudu areneb kultuuride vaheline
koostöö ning arendatakse 21. sajandi
oskuseid. MAGIC projekti tegevused on
mitmekülgsed. Detsembris saatsime oma
partneritele jõulukaarte, mille meisterdasid Naerulindude rühma lapsed. Partneritelt saabunud jõulukaardid tekitasid
meis kõigis palju elevust. Kaardid avati
ühiselt ja seejärel pandi need projekti-

seinale. Selleks, et uurida, kui palju toetavad õpetajad lastel 21. saj oskuste arengut
ja milline on õpetaja areng selle projekti
vältel, koostasid meie õpetajad vastava
küsimustiku ja see saadetakse kõikidele
partneritele.
Projekti järgmise tegevusena hakkame uurima partnerriikide mütoloogilisi
või muinasjutu tegelasi. Iga riik valib
ühe tegelase, teeb tema kohta tutvustuse, valmistab tegelast kujutava nuku
ja väikese raamatu igale partnerile. Meie
valisime selleks tegelaseks Sipsiku, sest
meie lasteaia rühmade nimed on pärit lastekirjandusest, meil on Sipsikute
rühm ning Sipsik on Eestis armastatud
tegelane olnud mitmeid põlvkondi.
Oma tegelast tutvustame teistele partneritele märtsis, kui toimub teine õpiränne
Bulgaariasse Polsky Trambeshi linna.
Mõlema projektiga toimunud õpirännetest Türki ja Kreekasse ning ka
järgnevatest õpirännetest saab lugeda
meie blogist Loovlohkva. Ootame teid
jälgima ka meie lasteaia Facebooki lehte.
Anneli Mõtsmees, õppejuht ja projektide
koordineerija, Lohkva lasteaed

TUNNUSTAMINE
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Noortevaldkonna tunnustussündmus tõi ühe laureaaditiitli
ka Tartumaale
Kolmapäeva õhtul Tallinnas toimunud
haridus- ja teadusministeeriumi ning
Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud
iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu
toodi esile läinud aasta noorsootöö
tegusid ja tegijaid üle Eesti. Üks oluline tunnustus tuli ka Tartumaale –
aasta noorsootööühenduse tiitli pälvis
Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus,
mille asutajaliige on ka Luunja vald.
Haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega
tunnustab igal aastal üleriigiliselt
noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud,
algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud
valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
Tallinnas Maarjamäel toimunud au-

hinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid
haridus- ja teadusminister Mailis Reps.
„Mul on hea meel, et Eestis on niivõrd
palju selliseid inimesi, kes on võtnud
enda südameasjaks noorte elu paremaks
muuta! Olen siiralt tänulik tehtud töö
eest,“ sõnas Reps. „Noorsootöö mõjutab
otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju tänased noored need, kelle kanda on tulevik.
On ääretult oluline neid, kes tegutsevad
noorte heaks, esile tuua ja kiita,“ innustas Reps.
“Meie jaoks oli üllatus lavale tõusta.
Oleme alles üsna värske organisatsioon
ning Eesti Kunstikoolide Liit tundus
aukartustäratav kaasnominent,“ väljendas esimesi emotsioone ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar. Haljassaar lisas: „Kui õhtujuht Daniel Levi
Viinalass küsis kommentaariks, mis
oli kõige tähendusrikkam hetk möö-

dunud aastast, siis kindlasti Tartumaa
noorsootöötajate meie-tunne, mille
tekkimisele ja säilimisele ühendus proovib igati oma tegevusega kaasa aidata.“
Alates ühingu moodustamisest on TNÜ
end selgelt positsioneerinud Tartumaa
noorsootöö arenguorganisatsioonina
ning algatanud mitmeid noorsootöötajaid arendavaid projekte, sh projekt
„Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“, mille
raames korraldatakse koolitusi, koostööseminare, maakondlikku tänusündmust
ja tervist edendavate noortekeskuste
pilootprogrammi Tartumaal.
Palju õnne kõigile laureaatidele!
Egle Haljassaar
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate
Ühenduse juhatuse liige

Haridus- ja teadusministeerimi ning ENTK tunnustust käisid vastu võtmas Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse liikmed
Egle Haljassaar Nõo vallast, Kersti Leis Kambja vallast, Karmen Kukk Tartu vallast ja Kadi Kalmus Luunja vallast
Foto: Erlend Štaub
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Luunja Aidateater saab varsti kümneaastaseks
Käesoleva aasta oktoobris tähistab
Luunja Aidateater juba oma 10. sünnipäeva. Pidustustele eelneval hooajal
otsustasid näitlejad ja lavastaja ühiselt,
et taastavad 2012. aastal väga edukaks
osutunud ja Tartumaa parima harrastuslavastuse tiitli võitnud etenduse. Toona
etendati Jan Rahmani näidendit „Sõit“
kogu aasta vältel mitmetel Tartumaa
lavadel. Sel korral on autori lahkel loal
ning meie oma näitleja Kristel Lempu
abiga originaaltekstile lisatud seiklusi ja
tegelaskujusid ning pealkirjaks hoopis
„Ruumimasin“. See on Luunja Aidateatri tegutsemise aja jooksul järjekorras
juba kümnes etendus. Tegemist on nn
teekonnakomöödiaga, kus punktist
A punkti B jõudmise vahel kohtutakse
väga erinevate Lõuna-Eestile iseloomulike karakteritega. Ilmselt leidub igas
asustatud punktis mõni selline tegelane,
keda nähes tärkab vaatajas muigama
panev äratundmine.
„Ruumimasinas“ kasutatakse nii
kirjakeelt kui Võru murret, muusikalisele kujundusele annab värvi külakapell Lustre. Toetajateks on Luunja
vald, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
ning näitlejate perekonnad. Esietendus
toimub 19. märtsil kell 19.00 Luunja

Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, teine
etendus Luunjas on 10. aprillil kell 18.00.
Piletid müügil kohapeal (7 ja 5 eurot).
Info telefonil 522 2506.
Lisaks „Ruumimasinale“ esietendub
sel kevadel maikuus ka noorte näitestuudio Aidake lavastus „Kaarnate saar“.
See on noortepärane, aga väga tõsiseid
murekohti puudutava ja ajatu sisuga
etendus noorte inimeste hingedest ja

valust. Näidendi autor on Kristel Lempu
ja laval on kogu Aidakese trupp.
Kohtume siis, kui saalis on tuled
kustunud ja etendus võib alata!
Jälgige reklaami!
Iiri Saar
Luunja Aidateatri ja
Aidakese lavastaja

Lugemine ühendab: lugemissild Tartumaalt Põhjamaadesse
Kutsume lugejaid osa võtma lugemise väljakutsest “Lugemine
ühendab: lugemissild Tartumaalt Põhjamaadesse”, et juhtida
tähelepanu põhjamaade kirjandusele. Kümme kuud vältav
lugemisüritus on põhjamaade kirjandust tutvustav ja meelde
tuletav ettevõtmine, aga eelkõige põnev teekond, mille jooksul on võimalik seigelda nii vanade saagade karmis maailmas,
nautida põhjamaade aegumatut klassikat, lasta end haarata
kirevatest muinaslugudest ja mütoloogiast, uudistada uuemaid põhjamaiseid autoreid ning elada kaasa teravate süžeepööretega kriminullidele. Ampluaa on lai ning lugemist leiab
sellest nimekirjast iga raamatusõber, osalema on oodatud nii
lapsed kui täiskasvanud! Lugeja, kes soovib väljakutsest osa
võtta, saab endale raamatukogust nostalgilise lugejakaardi,
millele kirjutatakse kõik need põhjamaised teosed, mille ta
raamatukogust lugemiseks laenutanud on. Eesmärgiks on
täiendada oma lugemispagasit 50 põhjamaa autori raamatuga (loomulikult võib ka rohkem!) ning ületada seeläbi sild
Tartumaalt Põhjamaadesse, pea kohal veiklemas virmalised,
kõrvus kajamas polaarrebase hüüd ning tagataskus mitu väärt
raamatut, mis selle teekonna võimalikuks teevad. Väljakutse
saab alguse 2020. aasta jaanuaris ning läheb lukku oktoobri
viimasel päeval. 2020. aasta novembris aset leidva põhjamaade

kirjanduse nädala raames toimub tublimate lugejate autasustamine ning kokkuvõtete tegemine väljakutsest. Lugejat sõbralikult suunavad ning raamatukoguhoidjat abistavad nimekirjad
eesti keelde tõlgitud põhjamaade kirjanduse loeteluga on raamatukogudes olemas.
Seniks püsige lainel ning hoidke meeled karged ja vahedad
nagu põhjamaine väits! Küsimuste korral ning täpsema info
saamiseks pöörduge oma kohalikku raamatukokku!
Tartumaa raamatukoguhoidjad
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Luunja valla õiguskorra ülevaade 2019
Luunja valla territooriumil registreeriti 2019. aastal kuritegusid 54 korral (2018 – 57). Varavastaseid kuritegusid toimus
23 (27), vägivallakuritegusid 19 (14) ja liiklusalaseid 10 (16).
Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid oli 3, alaealiste
vastu toimus 3 kuritegu. Narkoalaseid kuritegusid pandi
toime 3, millest üks oli narkojoobes sõiduki juhtimine ja
registreeriti üks narkootilise aine kasvatamise juhtum. Politsei
teostas kodanike pöördumiste alusel operatiivsõidukiga väljasõite 207 (180) juhul.
Väärtegusid registreeriti valla territooriumil 248 korral (2018
– 235), neist 234 juhtumit moodustasid liiklusalased väärteod.
Avaliku korra rikkumisi tuvastati 4 ja pisivargusi 5 juhul. Alaealiste poolt pandi toime väärtegusid 4 korral, kõigil juhtudel
oli tegemist juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimisega.
KUUDE VÕRDLUS (Luunja vald)
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2019. aasta jooksul panustas valla turvalisuse tõstmisse hulganisti vabatahtlikke. Lisaks abipolitseinike osalusele liiklusjärelevalves panustas kaheksa abipolitseinikku kokku 52 tundi
kogukonna turvalisuse tõstmisse ja avaliku korra tagamisse.
Valla väärteomenetleja on 2019. aastal heakorda puudutavaid
märgukirju/ettekirjutusi teinud ja juhtinud tähelepanu prahi/
prügiladustamise kohta 78 korral. Kolmel juhul koostas ametnik ka sunniraha nõude. Sunniraha esitamise nõue tekib juhul,
kui juriidiline või füüsiline isik jätab ettekirjutuses esitatud
rikkumise kõrvaldamata. Vale ja ebakorrektse mootorsõiduki parkimise kohta on koostatud kaks märgukirja. Lisaks on
mitmetel kordadel juhitud tähelepanu ja selgitatud koerte ja
kasside omanikele lemmiklooma pidamise eeskirju.

Toimepandud kuriteod kuude lõikes

Valla territooriumil registreeriti 10 liiklusalast kuritegu ja 234
liiklusalast väärteojuhtumit. Inimkannatanuga liiklusõnnetusi
toimus 5, milles sai kergemalt viga 5 inimest ja hukkus laps.
Liiklusalastest väärtegudest moodustas 16 juhtimisõiguseta,
30 joobes juhtimist, 87 (97) kiiruseületamist. Liiklusalaseid
kuritegusid pandi toime 10 (16) korral, millest kõik juhtumid
olid joobes olekus mootorsõiduki juhtimised.

24
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Vägivallajuhtumeid registreeriti 19 (14) korral, mis on 5 võrra
rohkem kui 2018. aastal. Neist 11 juhul oli tegemist lähisuhtevägivalla (LSV) kuritegudega. Viiel korral oli vägivald lapse
juuresolekul, kahel korral oli suunatud vägivald lapse vastu
ja ülejäänud juhtumitel oli vägivald abikaasade vahel. Enamiku juhtumite põhjuseks on jätkuvalt alkohol ning liigtarbimisest tekkinud arusaamatused, mis on päädinud vägivallaga.
LSV-põhiseid infoteateid (süüteota juhtumid) oli 30, nendel juhtudel oli tegemist vaimse vägivallaga või ähvardamise ja manipuleerimisega, millest teavitati omavalitsuse
sotsiaaltöötajaid ja vajadusepõhiselt tehti järelkontrollina
kodukülastusi. Ohvriabi poole pöörduti ühel korral.

2019. aastal võttis politsei endale eesmärgiks tegeleda süvitsi
kahe teemaga. Luubi alla võeti lähisuhtevägivald ja varavastased kuriteod. Selleks hakati inimeste teadlikkust kohaliku ajakirjanduse kaudu tõstma. Aasta jooksul ilmus mitmeid
vastavasisulisi artikleid valla infolehes Kodu Uudised ja valla
kodulehel korrakaitse menüüs, millelt on võimalik liikuda
edasi ka Tartumaa piirkonnapolitsei Facebooki lehele. Aasta
alguses kutsuti asutusi ja kogukonna liikmeid piirkonnapolitseinikuga jagama oma valvekaamerate olemasolu, mille
salvestised võiksid abiks olla õigusrikkumiste lahendamisel.
Osalus väga aktiivne ei olnud, kuid saadud info sai kaardistatud ja saadi esimesed positiivsed tulemused. Kiires koostöös
kaamerate omanikega sai nii mõnigi süütegu lahendatud. Jätkuvalt on võimalus anda teavet kaamerate olemasolust, millest
võib olla suur abi, kui on vaja tuvastada piirkonnas liikuvaid
kahtlasi sõidukeid, inimesi või toimunud sündmusi.
2020. aastaks on politsei Luunja vallas võtnud tegevuse eesmärgiks kogukonna turvalisuse teadlikkuse tõstmise kogukonna erinevate gruppide koostööle kaasamise kaudu. Ideaalis
näen ma, et iga Luunja valla elanik mõistab, et turvatunde olemasolusse saavad panustada kõik. Turvalisus sünnib koostöös
ja vajab igapäevast pingutust ja pühendumist, see ei ole midagi
iseenesestmõistetavat. Tähtsad on sõbralikud suhted naabrite ja kogukonnaga ning igaühe võimalikult kõrge teadlikkus
turvalisuse teemal. Selleks viib politsei koos omavalitsusega
29.08.2020 Luunja jõesadamas läbi kogukonna turvalisuse
infopäeva „KOOSTÖÖS LOOME TURVALISUSE“.
Argo Lääts, piirkonnapolitseinik
5330 7105
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Üle kümne aasta kasutamata seisnud hoonest on saanud Varakas
2008. aastal otsustas toonane volikogu
osta vallale müügis olnud endise Vara
Realiseerimiskeskuse hoone. Plaan oli
tuua majja üle Lohkva raamatukogu
ja noortekeskus, sest endisest Luunja
sovhoosi kontorist pidi saama Lohkva
lasteaed. Hilisem vallavõim on tehingut kritiseerinud kui mõttetut valla raha
kulutamist.
Ise arvan, et ost oli igati õigustatud,
kuid vale oli see, et hoonet ei hakatud
kohe remontima, selleks et seda mõeldud otstarbel kasutusse võtta. See oli
tingitud mitmest asjaolust. Peale edukamaid aastaid, mis kasvatasid ka valla
rahakotti, tuli masu, nullides praktiliselt kõik investeerimise võimalused.
Samas piirkonnas pakuti ettevõtjate
poolt rendile ruume, mida neil masust
tingituna tarvis ei olnud. Realiseerimiskeskuse kaarhalli kavandatud skatepark
ei saanud projektitoetust. Raamatukogu
töötajatele meeldis rendipind rohkem,
kuna sinna sai kohe sisse kolida. Nii jäigi
soetatud hoone ootama paremaid aegu,
oli omakorda välja renditud erinevatele
ettevõtetele ning aeg-ajalt arutati vallavalitsuses ja -volikogus hoonete müügi
plaane.
Eesti vanasõna ütleb, et ei ole halba
ilma heata. Lõpuks jõudis vahepeal
tondilossina seisnud hoone parema aja
ära oodata. Lohkva külaselts on selle
loomisest saadik igatsenud ruume, kus
igas vanuses kogukonna liikmetel oleks
võimalus koos käia ja sisukalt aega veeta.
Aastaid on räägitud vajadusest ehitada
piirkonda nn polüfunktsionaalne hoone,

kus oleks ruumid nii raamatukogu tarbeks kui ka külaseltsi tegevusteks. Alati
on lahendus jäänud rahaliste võimaluste
puudumise taha.
Aktiivne külaselts eesotsas Kairega
ei jätnud jonni ning ajutise lahendusena
otsustati külakeskuse tarbeks hakata
kohandama seni valla jaoks kasutult
seisvaid ruume. 2017. a saadi maja koos
kaarhalliga rendile MTÜ-le Lohkva
Külaselts. Pärast seda algas kibe töö.
Kogukonna liikmed koristasid omal jõul
ruumid rämpsust. Kaire hakkas kirjutama kõikvõimalikesse kohtadesse projekte, et saada raha ruumide remondiks
ja sisustamiseks. Loomulikult ei tulnud
toetus kergelt ja kõikjalt, kuid leidus
siiski organisatsioone, kes hindasid tegevust vajalikuks ja taotlust heaks. Projektide vajalikuks omaosaluseks panustasid
Luunja vald ja kohalikud ettevõtjad.
Tasapisi hakkas asi ilmet võtma ning see
innustas tegijaid veelgi.
Nüüdseks on uuenduskuuri läbinud
kõik ruumid peale kahe korruse vahel
oleva trepikoja. Kummalgi korrusel on
suur saal erinevateks tegevusteks. Teise
korruse saali seinas on peeglid, seal
tegeldakse jooga ja aeroobikaga. Kõik
ruumid on sisustatud mööbliga, mis on
põhiliselt saadud annetuste teel. Peale
kahe saali on mõlemal korrusel mitmed
väiksemad ruumid, mis on varustatud
erinevateks tegevusteks vajaliku sisustusega. Näiteks robootikaruum, poiste ja
tüdrukute käsitöö ruumid, väike jõusaal.
Majas on moodne köök, mille mööbli
on annetanud seltsi esinaise oma firma.

Lugejal võib tekkida küsimus, kust
ma seda kõike tean. Üks teine eesti vanasõna ütleb, et oma silm on kuningas.
Nii otsustasin minagi asja oma silmaga
kaeda. Ausalt öelda oli nähtu tunduvalt parem, kui oskasin loota. Mulle ei
meenu praegu ühtegi teist valla asutust, mis oleks nii maitsekalt sisustatud
ja korras. See näitab, et hea tahtmise
korral, aktiivsel eestvedamisel on kogukonna jõududega võimalik suuri asju
korda saata. Soovitan tehtut praegusel
vallavõimul ja ka teistel huvilistel vaatama minna.
Objekt ei ole veel kaugeltki valmis.
Kaarhall on vaja soojustada ja täita
päästeameti poolt esitatud tingimused,
et ruum kasutusse võtta. Kaks trikisõitjate jaoks mõeldud rampi on juba
hoovis varju all ootamas. Majas on
praegu elektriküte, mis on väga kulukas,
eriti siis, kui ka kaarhalli on vaja kütma
hakata. Kuna aknast paistavad Fortumi
korstnad, siis on ilmselt võimalik soojatootja kaasabil eelnevalt soojustatud
hoonetesse ka kaugküte saada.
Lõpetuseks viitan veel kolmandale
vanasõnale: ajutine asi võib osutuda
väga alatiseks. Seepärast soovitan kogukonna liikmetel pooleli olev Varakas
lõpuni valmis ehitada. Mitte loota ulmelisele projektile, mida teie meeleheaks ja
eriti enne valimisi aeg-ajalt vallamajas
sõnades toetatakse, kuid mille realiseerimine ei ole majanduslikult vähemalt
niipea reaalne.
Heino Saar
endine volikogu liige

Luunja Mõisaaida kabeturniir 2020 tulemused
9. veebruaril toimus igaaastane Luunja Mõisaaida
kabeturniir 2020.
Seekord oli võistlemas täpselt
30 noort ja täiskasvanud
kabesõpra ja selle aasta turniiri
tulemused on järgmised.

TÜDRUKUD:
I koht – Lea Novikov,
II koht – Karmen Terras,
III koht – Maris Parksepp

MEHED:
I koht – Algo Laidvee,
II koht – Enno Eerma,
III koht – Ants Särgava

POISID:
I koht – Kaarel Madisson,
II koht – Tigran Martirosian,
III koht – Sander Linde

NAISED:
I koht – Kersti Raudsepp,
II koht – Riina Jaansuka,
III koht – Aili Visnapuu.

Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõigile, kes osalesid!

Kaido Linde

ÜRITUSED
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Kohtume 14. märtsil kell 17
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

MAALEHE
EAKATE FESTIVAL 2020
12. märtsil
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Tule ja veeda
meeleolukas päev
Üritus on

Uksed avatud 9–19

TASUTA

ESINEVAD
Toomas Anni ja Marju Länik
PÄEVAJUHT
Maire Aunaste
Avatud suur messiala
Harivad arutelud
Ühisvõimlemine
Auhindade loosimised

LOHKVA ÕMBLUSTUBA
Kui sul pooleli töö ja vajad
õmblusmasina abi, siis haara kangas
näppu ja ruttu Varakasse
Kui sa pole varem õmmelnud, aga
väga tahaks, siis tule õppima!
Õmblustuba on avatud neljapäeviti
kell 17-20.30
Varaka õmblustoas olemas väga head tööstuslikud
õmblusmasinad (joonõmblus, overlok ja 5-niidi õmblus),
palju moeajakirju ja muud tarvilikku.
Ootame noori ja täiskasvanuid

Tasuta!
Osalustasu 5.(kui kasutad õmblustoa kuluvahendeid)

Kõigile osalejatele ERMi külastus 50% soodsam
Pakkumine kehtib 12.03-12.04.2020
maaleht.ee/eakad

Juhendaja: Lille tel: 514 5457

MTÜ Lohkva Külaselts
Kui ka Sina soovid väljas olla oma ettevõttega, võta meiega ühendust: eakad@maaleht.ee
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06.03 Stencil portree õpituba noortele 17.00–20.00
Lohkva noortekeskuses Varakas. Registreerimine noorsootöötaja Hanna-Roosi Karro 5648 9138

VEEBRUAR
21.02 Mängufilm „Talve“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Piletid 4 ja 5 eurot
„Talve“ on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas.
„Talve“ on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal
valminud filmide reas.
Oleme jõudnud 1942. aastasse. Pärast punaste taandumist on Eestis
kehtestatud Saksa kord. Vaatamata võimude vahetusele jääb inimloomus endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse.
Lutsulikke vimkasid täis loo käivitab Arno Tali poja, Arnoldi, naasmine
kodutallu. See sündmus puhub Paunvere noorte vahel lõkkele kirgliku
armukolmnurga. Lõbusates intriigides on oluline koht ka vanemal põlvkonnal, kus Teele, Kiir ja teised armastatud tegelased omavahel hoogsalt
maid jagavad.
„Talve“ jõuab ekraanile täpselt 50 aastat pärast “Kevade” esilinastumist, andes Paunvere-saagale väärika ja helge lõpu.
Lavastaja: Ergo Kuld
Osatäitjad: Riina Hein, Margus Lepa, Franz Malmsten, Meelis Rämmeld,
Henessi Schmidt, Karl Robert Saaremäe, Saara Nüganen, Märt Koik,
Harry Kõrvits, Kersti Tombak

EV 102 üritused Luunja vallas
21.02 Luunja valla haridusasutuste laste ja noorte
rongkäik Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde ja
miiting 10.15. Info 5309 3670
23.02 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus 18.00
Suupistelaud, tants. Tasuta. Info 5309 3670
25.–28.02 Koolivaheaja programm Lohkva
noortekeskuses. Info 564 89138

MÄRTS
03.03 Algab uus kirjanduslike kohtumisõhtute sari „Kaks
algust“ 18.00
Juku-Kalle Raid ja (:)kivisildnik: “Kirjanik – poliitiline
loom”
Vestlust juhib Jürgen Rooste. Kapteni Keldris. Kaetud suupistelaud. Tasuta
06.03 Mängufilmi „Asjad, millest me ei räägi“ esilinastus
18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Piletid 5/3.50 eurot
Uus kodumaine mängufilm “Asjad, millest me ei räägi” toob vaatajateni
viie erinevas vanuses paari suhteprobleemid ja salafetišid ning selle,
millised tagasilöögid võivad olla asjadel siis, kui otsustatakse oma partneritele avaldada kogu tõde selle kohta, mis neile magamistoas tegelikult
kõige rohkem meeldib.
Filmis teevad kaasa mitmed kodumaised näitlejad, nende seas Jan
Uuspõld, Ragne Pekarev, Kait Kall, Klaudia Tiitsmaa, Egon Nuter, Liina
Tennosaar, Rain Tolk, Jekaterina Novosjolova, Sten Karpov ja Liis Karpov.
Filmi lavastajad on Eesti-Läti tandem Andrejs Ekis ja Tanel Ingi, kes
tegid koostööd ka paari aasta taguse komöödia “Svingerid” võtetel.

07.03 Naistepäeva pidu
Kapteni Keldris. Elav muusika. Naistele pokaal kihisevat
Info ja laudade broneerimine 585 5004
13.03 Kirjandusüritus “Emakeele pööripäev” 18.00
Lohkva raamatukogus. Andres Ehini 80. sünniaastapäeval
kantakse ette kava eesti sürrealistlikust-avangardsest luulest.
Üles astuvad Jürgen Rooste jt.
Tasuta
14.03 Esietendus „Rollikarussell“ 17.00
Pille Pürg „Kutse juubeliks!“
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pille Pürg on meie vaatajaid üllatanud juba aastaid oma vaimustavate
paroodianumbritega. Seekord on etenduses „Kutse juubeliks!“ lavale
tulemas kümme Eesti prominenti. Pille valmistub juba aegsasti oma
peoks ja see kõik algab otse vaatajate pilgu all. Keda kutsuda Eesti
kuulsustest, kui lauas on vaid viimased vabad kohad jäänud? See on
keeruline ülesanne ja vajab teatripubliku abi! Pille avab nii mõnegi
külje ka endast ja räägib, milline ta juubel välja peaks nägema, kes sinna
peaks tulema ja keda ta iialgi sinna ei kutsuks – olgu kingitus ümbrikus
kui suur tahes. See etendus värskendab nii keha kui vaimu! Pange oma
naeruhääled valmis!

Piletid on saadaval Piletilevis ja Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kontoris
Info 5309 3670
19.03 Esietendus. Luunja Aidateater esitab: Jan Rahmani
„Ruumimasin“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid 7/5 eurot müügil enne etenduse algust.
Info 522 2506
21.03 XLIII Jaan Jaago mälestusvõistlused Kreeka-Rooma
maadluses 11.00
Luunja Keskkooli võimlas. Info 507 3845
26.03 Kirjanduskonverents „Inimene Visnapuu“ 11.00
Luunja Keskkoolis. Info 515 3274
27.03 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja rumbasid
20.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Tantsuks mängib Absolut Lyhis
Pilet 5–7 eurot. Info 511 4081 Eva Kouhia
28.03 Viru-Nigula segakoori ja Tartu õpetajate naiskoori
kontsert 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta
29.03 Laste lauluvõistlus „Luunja lõoke 2020“ 11.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info https://luunjakultuur.ee/luunja-looke-2020-2/
Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi!

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja Kangelane on harrastusfotograaf Aare Villemi näitus „Meenutusi suvest“.
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
MARKUS MEUS

10.01.2020

ARNELL KRÕLOV

05.01.2020

DEANA TOBRO

19.01.2020

LIISA NARUSKBERG

28.01.2020

HANNA MUROMÄGI

04.02.2020

MÜÜA METT
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g 4€
Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Tel 5384 0097
Mesi on pärit Luunja vallast!
Tartu ja Luunja piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel saadame
pakiautomaadiga.

Suu magusaks!

Õnnitleme
veebruarikuu
sünnipäevalapsi!!
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

Mälestame jäädavalt lahkunut ja tunneme kaasa omastele

ANNA NIKITINA
25.01.2020
VIRVE KAAVER
05.02.2020
Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Ketlin Alaväli
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus
Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

