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Head Luunja valla elanikud,
kriisist saame jagu üheskoos!
Täna oleme eriolukorras. See paneb meid proovile ja mõjutab
igaühe elu tugevasti. Kuid me saame hakkama, tegutsedes läbimõeldult ja kindlalt. Igaüks meist saab sellesse panustada.
Taolist kriisi pole maailm varem kogenud. Avatud suhtlemine on
teinud selle globaalseks väljakutseks.
Väike Eesti on selles olukorras olnud tubli. Kuid peame pingutama veel kõvasti, et ohtliku viiruse levik kontrolli alla saada.
Kriisi eesliinil on mõistagi meedikud, sotsiaaltöötajad, politseinikud ja paljud teised. Sellistel hetkedel on erakordselt suur
vastutus juhtidel, kes peavad kiiresti tegema keerulisi otsuseid.
Neist otsustest võib sõltuda väga paljude inimeste tervis ja elu,
ühiskonna edasine käekäik.
Seni on Eesti tegutsenud üsna tublisti. Riik ja omavalitsused
on rakendanud hulga abinõusid, elanikud on valdavalt käitunud
vastutustundlikult ja rahulikult. Kuid täna oleme alles puhangu
algusjärgus, esialgu negatiivsed numbrid suurenevad, ees seisab
kriitiline periood, mis näitab kriisi edasise kulgemise suuna. Olukord muutub kiiresti, väga keeruline on prognoosida edasist.
Kriisiajal toimivad tõhusalt abinõud, mis on võimalikult karmid.
Siin seab aga piirid vajadus säilitada ühiskonna ja majanduse
toimimine. Kogu tavapärase elu pausile panek on põhimõtteliselt
võimalik, aga sellel on oma hind. Kui kõrget hinda oleme valmis
maksma?
Tasakaalu „lukkupanemise“ ja käimashoidmise vahel ei suuda
keegi täpselt paika panna. Siin tuleb võrrelda võrreldamatut: inimeste kannatusi ja elusid majandusliku kollapsi ja tuleviku heaoluga. Sellised otsused on väärtuspõhised, täna tuleb neid teha
puuduliku info ja vähese kogemuse tingimustes.
Sellises olukorras on eesmärgiks kahjude minimeerimine
pikemas perspektiivis.
Inimeste tervis ja heaolu on kõige tähtsamad, samas homne
heaolu põhineb suures osas majanduse ja kogu ühiskonna jätkuval toimimisel.
Kuna viirus levib halastamatu kiirusega, siis on õigustatud rakendada jõulisemaid, samas lühiajalisemaid meetmeid, selle asemel, et venitada olukorda koera saba raiumisega jupphaaval, mis
kokkuvõttes tähendaks rohkem negatiivseid tagajärgi.
Globaalse kriisi tingimustes peaksid ühte jalga astuma kõik
riigid. Paraku selleks puuduvad piisavad juriidilised ja poliitilised hoovad, kõik sõltub riikide koostöötahtest. Lisaks mängivad
siin rolli ka kultuurierinevused ja inimeste käitumine, poliitilised
otsused ja majanduslik suutlikkus. Siiski on tänaseks saavutatud
tulemused Hiinas, Koreas ja mõnes teises riigis julgustavad ja näitavad, et saab viiruse leviku seisma panna.
Eriolukorra kehtestamine on viiruse tõkestamiseks õige otsus.
Kuid see toob paratamatult kaasa ulatuslikud mõjud majandusele
ja sealtkaudu kogu edasisele elule.
Kui kriis õnnestub kiirelt seljatada, on väga hästi – mõjud
on väiksemad ja saame kiirelt naasta tavapärase elukorralduse
juurde. Kuid peame valmis olema ka halvemaks.
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Pandeemia tõttu majanduses alanud ahelreaktsioon on jõudmas
paljude inimeste rahakotti. Ulatuslikumad mõjud jõuavad kohale
aga alles mitme kuu pärast. Eesti võib olla väga tubli, aga oleme
tihedalt seotud muu maailmaga, kohati ülimalt sõltuvad.
Ettevõtluses saavad osad sektorid pihta koheselt ja väga tugevasti, ongi juba saanud. Küsimus on, kui tugevad on mõjud avalikule sektorile, sh omavalitsustele. Sellele ei oska täna veel keegi
vastata. Esialgu toimib avaliku sektori masinavärk edasi, peabki
seda tegema, inimestele tuleb pakkuda avalikke teenuseid, sh
arstiabi, turvalisust, riigikaitset, täna ka kriisijuhtimist. Õppetöös
ja paljude muudes protsessides ei saa lubada pikki pause.
Kuid avalik sektor toitub suures osas sellest maksuressursist,
mis luuakse erasektoris. Kui paljud ettevõtted peavad oma uksed
ajutiselt või lõplikult sulgema, siis riik ja omavalitsused toimivad
igal juhul edasi, küsimus on vaid vahendite hulgas. Riigi poolt on
lubatud omavalitsuste tulubaasi mitte kärpida, avalik sektor peab
just nüüd hoidma oma võimekust.
Luunja vald suudab toimida üsna pikka aega. Kuid eriolukorra venimise korral peame käituma ülejäänud ühiskonnaga
sarnaselt, võimalusel tuleks riigil ja omavalitsustel astuda võimalikult ühte sammu. Siiski on igal vallal, linnal mõneti erinevad
võimalused.
Lähemad 2–3 kuud, ehk rohkemgi on võimalik kõikidel üle
elada, ka erasektorile on riik lubanud jõuliselt appi minna. Kui
aga kriis kujuneb oluliselt pikemaks ning maksulaekumised
hakkavad märkimisväärselt vähenema, siis tuleb asuda karme
otsuseid tegema. Täna ei ole võimalik öelda, millised otsused 3
või 6 kuu pärast tuleb teha.
Riigi rahanduse seis, sh reservide olemasolu võimaldab täna valitsusel teha suuremaid lisakulutusi majanduse toetamiseks. Valitsuse suur rahasüst majandusse on erakordne abinõu, aga hetkel
ülivajalik. Kuid seda ressurssi ei jagu kauaks.
Luunja vallas on olukord kontrolli all ja rahulik. Meie asutuste
juhid ja töötajad on olnud väga tublid ja teinud oma töölõikudes
kiiresti vajalikud muudatused. Samas püüame ka kriisiolukorras
tagada parimal võimalikul viisil elanikele nende teenuste toimimise, mida tohime ja saame täna osutada. Vahetud kontaktid oleme
viinud miinimumini, kuid kõik meie ametnikud töötavad jätkuvalt.
Paljud otsused ja nõuded tulevad täna riigi poolt, kuid kohapeal peame ka ise palju asju läbi mõtlema ja korraldama. Lasteaedade ja kultuuriasutuste osas on meil väljakutse nuputada,
mida ja kuidas saame pakkuda sellises olukorras oma elanikele
distantsilt.
Avalike asutuste tegevuse tugevale kokkutõmbamisele mõtleme kõige viimase variandina, enne seda tuleb läbi kaaluda
kõik muud võimalused jätkamiseks mistahes viisil. Et hoida oma
töötajad ja muu potentsiaal alles, homme läheb seda taas vaja.
Kõige halva juures hoidkem pea püsti, elu läheb edasi. Kriisi ajal
väheneb jalajälg keskkonnale, inimesed on rohkem lähedaste
ringis, ollakse hoolivamad, toetavamad. Õpitakse elama teisiti,
avastama uusi nutikaid lahendusi.
Soovin kõikidele meelekindlust ning jaksu. Üheskoos saame hakkama!
Aare Anderson, vallavanem
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Vabariigi Valitsuse teated
Vabariigi Valitsus kehtestas 24. märtsil uued piirangud avalikus kohas liikumisele, kaubanduskeskustele, meelelahutus- ja
söögikohtadele.
Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised
mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja
matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste
inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib
koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele
ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.
Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks
jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning
kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid
ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.
Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja
väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad,

baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu.
Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks
keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute
klubid).
Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.
Täpsem info https://www.kriis.ee/

RIIGI INFOTELEFONID
1247 – käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24 h, tasuta)
1220 – perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni
(24 h, tasuta)
112 – hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24 h, tasuta)
5301 9999 – välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24 h)

Palume kõigil jälgida ametlikku infot:
•
•
•
•

koroonaviiruse kohta Terviseameti kodulehelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Vabariigi Valitsuse otsuste ja juhiste kohta valitsuse kodulehelt https://www.valitsus.ee/et
Eriolukorra veebilehelt www.kriis.ee
Luunja Vallavalitsuse teated valla kodulehelt https://luunja.ee/

Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne 26.03.2020 VALLAVALITSUS / TEATED

3

Luunja valla teated
PIIRANGUD LUUNJA VALLAS
Suletud on avalik mänguväljak Luunja alevikus. Luunja vald
kutsub üles ka eraomanduses olevaid mänguväljakuid sulgema
või nende kasutamist piirama.
Luunja pood on avatud esmaspäevast laupäevani kell
10–18 ja pühapäeval kell 10–16. Poes tohiks käia vaid äärmisel vajadusel ja sealgi distantsi hoida.
Ajutiselt on peatatud valla raamatukogude, noortekeskuste, kultuuri- ja vabaajakeskuse, huvi- ja spordiringide
tegevus. Samuti on jätkuvalt suletud koolid ning Luunja saun.
Kuni 1. maini ei toimu vallas ühtegi avalikku üritust.
Alates 16.03.2020 ei ole Tartumaal käigus reisijaid koolipäevadel teenindavad liinid. Nende asemel teenindavad reisijaid koolivaheaegadel käigus olevad liinid.

LAPSEVANEMATELE
Luunja vald vabastab vanemad 1. maini lasteaia kohatasust.
Seoses eriolukorraga on vanemad alates 16.03.2020 kuni
01.05.2020 kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades
vabastatud. Samuti kompenseeritakse eralastehoidudele
saamata jääva kohatasu maksumus lapsehoiukohta kasutavate
Luunja valla lapsevanemate eest.
Luunja valla lasteaedades on riiklikest korraldustest
tulenevalt kehtestatud järgmised reeglid.
Ülevallalist valverühma ei moodustata. Alates 23. märtsist tagavad valla lasteaiad vajaduse korral hoiu oma nimistu
lastele, kelle perel on erakorralise töö tõttu vajadus minna
tööle, s.h lasteaia lahtiolekuaegade välisel perioodil (nädalavahetus, hiline või öine kellaaeg).
Lastehoiu vajadusest teavitamiseks tuleb kirjutada lasteaia
direktorile põhjendatud avaldus, milles on kirjas lapsevanemate ametid ja tööandjad.
Kui tegemist on erakorralise ja väga kiire vajadusega (nt
peres töötavad mõlemad vanemad/üksikvanem politseis,
meditsiinisüsteemis, päästes vms) ning lasteaiale on eelnevalt
avaldus esitatud, tagatakse hoiuvõimalus lühikese etteteatamisajaga ühe tunni jooksul.
Laps tuleb üle anda väljaspool lasteaeda, s.t lapsevanem ei tohi tulla lasteaia
hoonesse. Lasteaeda tulles
teavitab vanem telefoni teel
lapse saabumisest 15 minutit ette. Laps antakse üle
lasteaia uksel või väljas.
Eriolukorras võib lasteaed korraldada laste toitlustamist tavapärasest erinevalt.
Nimetatud reeglid kehtivad kuni eriolukorra lõppemiseni või uute korraldusteni.

NOORTELE
Tänases eriolukorras ei ole mõistlik sõpradega nii õues kui ka
kodudes kohtuda. Avalikud kogunemised, kus viibib üle kahe
inimese, on lausa keelatud. Ärge kogunege mänguväljakutele
või teistesse kokkusaamiskohtadesse!

EAKATELE
Eakad inimesed on nakatumise riskigrupis, seega palume
teil võimalusel viibida kodus, vältida rahvarohkeid kohti,
hoida ennast kursis toimuvaga. Haigussümptomite ilmnemisel
helistage oma perearstile.
Lihtsamate terviseprobleemide korral või juhiseid esmaseks abiks saate vajadusel perearsti nõuandetelefonilt 1220 või
+372 634 6630. Tervisliku seisundi järsul halvenemisel helistage 112.
Head vallaelanikud! Jälgige oma naabruskonda ja teavitage
vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes
ei saa mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.
Hoidke telefoni teel kontakti oma üksi elavate eakate sugulaste
ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.
Abivajadusel võtke ühendust Luunja valla sotsiaalnõuniku Kairit Pahkiga telefonil 5660 8847.

TEATED

4

Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne 26.03.2020

MIDA KODUS TEHA?
Luunja vallas on käimas mitmeid virtuaalseid ettevõtmisi.
• Jutuvõistlus „Turvaline ja ohutu käitumine“
Saada oma lugu 31. märtsiks aadressil argo.laats1@gmail.
com. Info: FB Luunja vald
• Henrik Visnapuu aastale pühendatud luulevõistlus
Saada oma luuletus hiljemalt 30. aprilliks aadressil
visnapuu@luunja.ee. Info: FB Luunja vald
• Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskus kutsub aknast välja vaatama ja joonistama, mida näed. Info:
FB Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskus
• Luunja liigub 2020, Endomondo challenge. Info: FB
Luunja valla harrastussportlased
Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU on kättesaadav KÕIGILE Eesti elanikele https://ellu.keskraamatukogu.ee/
Kultuuri saab nautida ka kodust lahkumata
https://www.kul.ee/et/kultuurkodus

ETTEVÕTJATELE
Koroonaviirusel on väga suur mõju majandusele. Eesti tööinimeste ja ettevõtete toetamiseks on Vabariigi Valitsus loonud
esimese toetuspaketi:
• Toetatakse Eesti ettevõtteid laenukäendusega 1 miljard
eurot.
• Antakse ettevõtjatele käibelaenu 500 miljonit eurot.

• Vähenenud töötasu toetamiseks 250 miljonit eurot.
• Maaettevõtted saavad käendust, käibelaenu ning maakapitali kokku 250 miljonit eurot.
Valitsuse kavandatud abipaketi kaudu saavad maaettevõtted
pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole. Lisainfot ja
tingimusi loe www.valitsus.ee

Vallavalitsus jätkab tööd, kuid vallamaja uksed on suletud.
KODANIKE TEENINDAMINE TOIMUB TELEFONI ja E-POSTI TEEL.
Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid
elektrooniliselt või posti teel ja lükata vallavalitsuse külastust edasi.
Luunja vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa. Telefon 741 7319, e-post luunjavv@luunja.ee
Vallavanem
Aare Anderson
741 7100, 520 0794
aare@luunja.ee
Vallasekretär

Aime Koor

741 7318, 529 3633

aime@luunja.ee

Majandusnõunik

Raido Kutsar

741 7103, 5887 6203

raido@luunja.ee

Pearaamatupidaja

Hille Luts

741 7274

hille@luunja.ee

Haridusnõunik

Kadri Sõrmus

741 7234, 5885 9328

kadri@luunja.ee

Sotsiaalnõunik

Kairit Pahk

741 7101, 5660 8847

kairit@luunja.ee

Lastekaitsespetsialist

Ene Madissalu

741 7260, 5332 5950

ene@luunja.ee

Ehitus- ja keskkonnanõunik

Tamur Tensing

741 7225, 502 6497

tamur@luunja.ee

Maanõunik

Teivi Leis

741 7323, 5309 9088

teivi@luunja.ee

Planeeringute nõunik

Evelin Karjus

741 7217

evelin@luunja.ee

Menetleja

Küllikki Tokman

741 7239, 5330 5546

kyllikki@luunja.ee

Raamatupidaja

Edma Dovnar

741 7102

edma@luunja.ee

Registripidaja-sekretär

Reet Käärik

741 7319

reet@luunja.ee

Dokumendihaldusspetsialist

Ketlin Alaväli

741 7390

ketlin@luunja.ee
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