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Luunja Keskkool, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus ning Merivälja Lasteaed kutsuvad
kogu maailma lapsi, noori ja täiskasvanuid andma oma väikese panuse heategevusprojekti

„Loovusega haiglatele tänuks!“
Selle algatusega tahame meditsiinitöötajatele – arstidele, õdedele, parameedikutele ja hooldajatele – avaldada
siirast tänu ja neid moraalselt toetada.
Luunja Keskkooli õpetajad Marika Loderaud ja Liina Arras lõid laulu „112“ /
„Help the Doctors“, et juhtida tähelepanu meditsiinitöötajate vaprale ja
järjepidevale tegevusele nii kriisis kui ka
tavaolukorras. „Oleme selle laulu tõlkinud paljudesse keeltesse ning lähetame
laulusõnad ja noodid üle maailma laiali,
et lapsed koolides ja lasteaedades saaksid seda laulda ja mõista, kui eluliselt
oluline on meditsiinitöötajate roll igas
ühiskonnas“, ütlevad laulu loojad.
Kutsume ka üles lapsi ja loovisikuid
looma oma kunstitöö, mõeldes meditsiinitöötajate igapäevatööle. Loodavad
kunstitööd peaksid vastama lihtsatele
kriteeriumitele:
• kunstitöö on tasapinnaline;
• kasutatav paber on suuruses 23 ×
30 cm (sobib A4);
• tehnika osas sobivad kõik lahendused, välja arvatud digikunst ja fotod;
• kunstitööle tuleb lisada oma nimi,
vanus, pildiallkiri, riik ja kontaktandmed;
• kunstitöö tuleb saata meiliaadressile
loovusega.haiglatele@gmail.com;
• lasteaedade ja koolide õpetajad saavad lingi, kuhu nad saavad oma laste
tööd üles laadida.
Ootame kunstitöid nii väikestelt kui
suurtelt, harrastajatelt ja professionaalidelt.
Laekunud töödest teeme nii virtuaalnäituse kui ka näitused füüsilisel kujul
ning huvitavamad tööd paneme virtuaalsele oksjonile, millega tahame toetada
Kallavere haiglat. Samuti kutsume üles
annetama Kallavere haiglale rulaatorite

ostmiseks. Annetuse arvelduskonto
number on EE042200221027281908 AS
Kallavere Haigla.
Kallavere haigla on väike haigla Maardus,
praeguses koroonaviiruse epitsentris. Sealne personal ja patsiendid peavad hakkama
saama suures pingeolukorras. Haiglast on
saamas hooldushaigla. Seetõttu vajatakse
seal rulaatoreid ja funktsionaalvoodeid.

Vt https://www.facebook.com/Haiglatele-loovusega-tanuks
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor, tel 5309 3670
Marika Loderaud
Luunja Keskkooli õpetaja
Anu Pikk
Merivälja Lasteaia õpetaja
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Vallavolikogu 25. märtsi istungi kokkuvõte
Märtsikuu volikogu istung toimus
25. märtsil VOLIS-e infosüsteemi vahendusel ja lisaks sõnavõttude paremaks tagamiseks samaaegselt Microsoft Teamsi
keskkonnas. Istungi avalikku ülekannet ei
olnud tehnilistel põhjustel võimalik teha.
Istungil osalesid distantsilt virtuaalselt kaheksa ja istungisaalis elektrooniliselt viis volinikku ning istungilt puudusid kaks volinikku.
Arutelu tulemusena otsustati istungi
päevakorrast eemaldada Kabina külas
Mooni maaüksuse detailplaneeringu
algatamine, kuna leiti, et nimetatud planeeringu osas on vajalik täiendav arutelu
planeerimiskomisjoni koosolekul.
Pärast päevakorra korrigeerimist
hääletas selle kinnitamise poolt 12 ja
vastu üks volinik.
1. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Lohkva külas Kiu maaüksuse detailplaneeringu algatamise, lähtetingimuste,
planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamise kohta. Kinnistu omaniku soov on
jagada kinnistu kaheks ja saada täiendavalt ehitusõigus ühele üksikelamule
abihoonetega. Maantee ääres tuleb ette
näha ja välja kruntida kergliiklustee
koridor. Liituda tuleb ühiskanalisatsiooni ja -veevärgiga. Detailplaneeringu
algatamise poolt hääletasid kõik istungil
osalenud volinikud.
2. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Kakumetsa külas Ringraja tee 17 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise
ja avaliku väljapaneku korraldamise
kohta. Detailplaneeringu eesmärgiks
on elamukrundi kaheks jagamine. Uuel
krundil antakse planeeringu kohaselt
ehitusõigus üksikelamule ja abihoonetele. Veevarustus toimub olemasolevast puurkaevust. Reoveelahendus
on kinnistul lokaalne. Detailplaneeringu
vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule
suunamise poolt hääletasid kõik istungil
osalenud volinikud.
3. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse
detailplaneeringu algatamise, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise ning
planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste kinnitamise kohta.

Kinnistu omanik oli esitanud taotluse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks ja ehitusõiguse
määramiseks 1–3-korruselise kergetööstuse tootmishoone/administratiivhoone/kaupluse ja jalgratta maastikuraja
rajamiseks koos vajaliku juurdepääsu,
väliala, parkimise ja tehnovõrkude
planeerimisega.
Üldplaneeringu kohaselt on tegemist
elamumaaga, kuhu on lubatud kuni kuuekordsed korruselamud ja kuni kahekordsed väikeelamud. Tegemist on maaalaga, mis jääb olemasolevate elamute ja
tootmisettevõtete vahele. Soojuse tee 2
krundile elamute planeerimisega võiks
aga tõenäoliselt tekkida konflikt tulevaste elanike ja tootmisettevõtete vahel,
seetõttu oleks eeldatavalt mõistlikum
planeerida sinna väikese häiringumõjuga
äri- jms tegevusi. Bürood, rattaklubi ja äritegevus sobiks eeldatavalt oluliselt paremini tootmis- ja elamuala vahele.
Detailplaneeringu lähtetingimused
avalikustati valla veebilehel ning saadeti
arvamuse avaldamiseks ka naaberkinnistute omanikele. Kokku laekus
viis kirjalikku avaldust 11 arvamusega.
Enamik küsimusi, mis arvamustes välja
toodi, on lähtetingimustes kajastatud.
Juurdepääs krundile tuleb olemasolevast
asukohast ehk Soojuse teelt. Parkimine
tuleb lahendada krundisiseselt. Detailplaneeringu algatamise poolt hääletasid
kõik istungil osalenud volinikud.
4. päevakorrapunktis selgitas vallasekretär Marko Jaeger Luunja Keskkooli töötajate koosseisu kinnitamise
korda. Kuna 4. ja 5. päevakorrapunkt
olid omavahel seotud, siis käsitles ettekandja neid punkte siin koos.
Luunja vallas kehtis aastast 2007 kord,
mille kohaselt kinnitab vallavalitsus hallatavate asutuste struktuuri, kooskõlastades
selle eelnevalt volikoguga juhul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Valdkonda
reguleerivad seadused on aga vahepealsel
ajal muutunud ning seetõttu tuleb kehtivat korda muuta ja vananenud regulatsioon kehtetuks tunnistada. Luunja Keskkooli töötajate koosseisu kinnitamise uue
korra vastuvõtmise poolt hääletasid kõik
istungil osalenud volinikud.
5. päevakorrapunkti juures lisaarutelu ei toimunud. Toimus hääletamine
Luunja vallavolikogu 19.01.2006 määruse nr 1-2 „Vallaasutuste töötajate

koosseisude kinnitamise kord“ kehtetuks tunnistamiseks. Kõik istungil
osalenud volinikud hääletasid määruse
kehtetuks tunnistamise poolt.
6. päevakorrapunktis andis volikogu
alatise haridus- ja kultuurikomisjoni
endine esimees Rait Aviste ülevaate
möödunud aasta komisjoni tööst. Komisjoni koosolekud toimusid maikuust
detsembrikuuni kuuel korral. Toetati
spordipreemiate ja kultuuristipendiumite taotlusi ning omaalgatusprojekte.
Arutatud tähtsamad teemad olid Luunja
Keskkooli remont, Kavastu Lasteaia
ametikohad 2020/2021. õppeaastal,
lasteaia kohatasude küsimus, Kavastu
Lasteaia ja Luunja Lasteaia liitmise läbiviimine, tugiisikute lasteaedade töötajate
koosseisudesse määramine ja Luunja
Keskkooli töötajate ametinimetuste ja
koosseisu muutmine.
Infopunktis selgitas Luunja Keskkooli
direktor Toomas Liivamägi volikogu liikmetele, kuidas on koolis sujunud õppetöö korraldus viirusekriisi tingimustes
ja kuidas planeeritakse õpet korraldada
lähikuudel ning uue kooliaasta alguses
(kooli remonditööde toimumise ajal).
Infopunktis käsitleti lisaks kooliga
seotud küsimustele koroonaviiruse seisu
Luunja vallas ning kriisikomisjoni tegevust seoses koroonaviirusega.
Eesistujana palusin volinikelt tagasisidet virtuaalse istungi kahe keskkonna
(VOLIS ja Teams) kaudu läbiviimise
kohta. Minu hinnangul oli korraldus
parem ja sujuvam kui üksnes VOLIS-e
vahendusel. Kuna viirusekriis veel jätkub, otsime me pidevalt võimalusi istungite tehnilise läbiviimise paremaks
korraldamiseks. Viimastel kuudel on
siin oluliselt parandatud valla tehnilist
võimekust (internetiühenduse kvaliteet,
tehnilised abiseadmed), samas on kindlasti veel palju arenguruumi. Viimaselt
istungilt ei saanud me paraku tagada
avalikku ülekannet VOLIS-e vahendusel, kuna võis eeldada, et kaks mikrofoni
(üks VOLIS-e, teine Teamsi jaoks) samas
saalis hakkavad üksteist segama. Loodan, et järgmiseks istungiks on ka siin
töötav lahendus leitud.
Järgmine volikogu istung toimub
29. aprillil.
Kaimo Keerdo
volikogu esimees
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Vallavalitsuses märtsikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– Üksikelamute püstitamiseks Saaga tee 12 ja Konradi kinnistule Kikaste külas, Parkmetsa tee 10 ja 17 Põvvatu külas,
Ääre kinnistule Kakumetsa külas;
– ridaelamu püstitamiseks Jõekaare tee 11 Veibri külas.
Kasutusload väljastati:
– Lohkva külas Valguse teele, lõigus Valguse tee 6 kuni
Soojuse tee 13, rajatud veetorustiku kasutusele võtmiseks;
– Veibri külas Siniliilia tee 14 maaüksusele rajatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks;
– üksikelamutele Kaare tee 5 Veibri külas, Keldriaugu tee 5
Lohkva külas.
Kinnitati
– Luunja valla 2021. aasta eelarve alaeelarved;
– Luunja valla 2021. aasta hankeplaan;
– üks hajaasustuse programmi aruanne.
Kehtestati
– Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille
tegelik mass ületab 8 tonni;
– Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneering;
– Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
Otsustati:
– korraldada riigihange Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimiseks;

– osaleda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse projektis
“Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine”;
– Lohkva külas Mardi tee katastriüksuse koha-aadressi muutmine;
– kinnitada seisukohad Rõõmu külas Uus-Teearu maaüksuse
osaala detailplaneeringu ning Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul
laekunud arvamuste kohta;
– ühe kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamine tähtajaliselt.
Määrati
– Kikaste külas Perve maaüksuse detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale kohanimed Jõehaldja tee ja Jõehaldja põik;
– projekteerimistingimused üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Trolli maaüksusel Kõivu külas.
Nõustuti:
– isikliku kasutusõiguse seadmisega AS-i Tartu Keskkatlamaja kasuks Pajula tee 2 Lohkva külas soojustorustiku rajamiseks ja hooldamiseks;
– Kikaste külas Perve katastriüksuse jagamisega ning määrati
koha-aadressid.
Sotsiaaltoetusi maksti 40 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
17
– õpilaste toidutoetusi 3
– matusetoetusi
4
– juubelitoetusi
10
– sõidukompensatsioone 1
– muid toetusi
5

Kohaliku omaalgatuse kevadvoor
Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada kuni
30. aprilli kella 16.30ni e-toetuste keskkonnas.
Keskkonna aadress ja muu info programmi kohta asub: https://www.tartumaa.ee/programmid/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop.
Programmi eesmärk on tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade
tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse
kahe meetme kaudu.
Meede „Kogukonna areng“, millega
panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2500 eurot.
Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasu-

tuses olevate objektide rajamisse ja
arendamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse. Meetme
maksimaalne toetussumma projekti
kohta on 4000 eurot.
Omafinantseeringu minimaalne
määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema
rahaline. Taotleja võib esitada kaks
taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.
Toetust saavad taotleda avalikes
huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus
ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei
moodusta rohkem kui poole.
Lisainfo: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee,
tel 5886 2500.

Marko Jaeger, vallasekretär

Kohanime
määramise
eelteade
Luunja vallavolikogu 15.05.2008
otsusega nr 7-8.3 kehtestatud
Metsatuka maaüksuse detailplaneeringu alusel kavandab
Luunja vallavalitsus Pilka
külas planeeringus kavandatud
liikluspinnale (Pos 19) määrata
kohanimeks Metsatuka tee.
Kohanime määramise eelnõuga
saab tutvuda Luunja valla
kodulehel www.luunja.ee.
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Kakumetsa külas Ringraja tee 17
(43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on
u 1,0 ha.
Planeeringuga nähakse ette Ringraja tee 17 kinnistu jagamine kaheks
üksikelamu maa krundiks. Säilitatakse
olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe
abihoone rajamiseks. Planeeringuga ei
kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.04.–
28.04.2021 Luunja vallamajas ning
veebilehel https://luunja.ee/. Avaliku
väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta
kirjalikke arvamusi.
◆◆◆

Luunja vallavalitsus on kehtestanud
Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette 7526 m² suuruse
Veibri tee 4 kinnistu jagamine kaheks
elamukrundiks. Säilitatakse olemasolev
elamukompleks, täiendavalt antakse
uuele ehituskrundile ehitusõigus ühe
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on

lahendatud ühisvõrkudest. Planeeringuga nähakse ette Veibri tee maa-ala
laiendamine 15 meetrini ja lahendatakse
teemaa elemendid. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
◆◆◆

Luunja vallavalitsus on kehtestanud
Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse
detailplaneeringu. Planeeringualale
moodustatakse elamumaa krunt, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja
abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 305 m² ja kõrgusega
kuni 8 m põhihoone ja 5 m abihoone.
Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on
lahendatud ühisvõrkude baasil. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne
eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
◆◆◆

Luunja vallavolikogu on algatanud
Lohkva külas Kiu (43201:003:0421)
maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda võimalusi maaüksusele
täiendava elamukrundi moodustamiseks
ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule
ja abihoonele. Planeeringuala suurus on

18 454 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline
alusplaan ja mürahinnang, täiendavate
uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R
8.00–16.30) ning Luunja valla veebilehel
http://luunja.ee planeeringuteadete alt.
◆◆◆

Luunja vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksusele ja otsustanud
jätta algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 9051 m².
Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala kruntida ja määrata ehitusõigus kuni kahe maksimaalselt kolmekorruselise kergetööstus-, kaubandus-,
teenindus-, büroohoone ning rattasõidu staadioni rajamiseks. Vajalik on
koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda
detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses
(Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–
16.30) ning Luunja valla veebilehel
https://luunja.ee/teated.

Talude registreerimine avatud talude päevale
Alanud on talude registreerimine tänavu 25. juulil toimuvale
avatud talude päevale. Talusid
saab suviseks tippsündmuseks
kujunenud üritusele kirja panna
kuu aja jooksul ehk aprilli lõpuni.
Avatud talude päeval osalemiseks tuleb
talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel www.
avatudtalud.ee/et/talule. Registreerimine
lõpeb 30. aprillil. Palume registreerimisel kindlasti teada anda, kas talu on
avatud lisaks pühapäevale ka laupäeval.
Samas tuleb meeles pidada, et avatud

talude päeva põhipäev on pühapäev,
25. juuli ning sel päeval on külastajatele
avatud kõik registreerunud talud.
„Avatud talude päev toob tuhanded
eestimaalased erinevaid talutootmisi ja
ettevõtlikke maapiirkondi külastama
juba seitsmendat aastat järjest. Kutsun
üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid üritusel osalema. See
on teie võimalus, kus saate tutvustada nii
oma tegevust, tooteid-teenuseid kui ka
piirkonda tervikuna, kus te oma mõttekaaslastega tegutsete,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Avatud talude
päeval on hea võimalus pakkuda kohalikku toitu ja kaupa otse oma õues külastajatele, kes tänulike tarbijatena tulevad

teie juurde ka edaspidi.“
Ministri sõnul tuleb sellelgi aastal
avatud talude päeva korraldamisel
arvestada koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega. Samas näitas mullune
kogemus, et viiruse levik oli suvekuudel
pidurdunud, päeva korraldamine õnnestus taludel edukalt ning pälvis külastajate suurt tähelepanu.
2020. aastal oli üle Eesti avatud 281 talu,
kuhu tehti nädalavahetusel kokku üle
213 000 külastuse. Tegu on avatud talude
päeva külastusrekordiga.
Maaeluministeerium
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Algas Lohkva spordihoone ehitus
Lohkvas alustati spordihoone
ehitust, kuhu tuleb suur pallimängude saal, neli riietusruumi
ning neli väiksemat saali erinevate liikumisharrastustega
tegelemiseks.
Luunja vald ostis endise Vararealiseerimiskeskuse kinnistu, uue aadressiga Kabina tee 14, 2008. aastal, mil algne
eesmärk oli rajada sinna noortekeskus
ja raamatukogu. Kaarhalli, varjualuste
ja garaažide asemele rajatakse endise

kontorihoone juurdeehitusena spordihoone ja parkla. Hoones saab olema
täismõõtmetes spordisaal, mis vastab
tänapäevastele võrkpalli- ja korvpallivõistluste korraldamise nõuetele. Hoone
on projekteeritud koos pealtvaatajatega
kuni 250 inimesele.
Spordihoone arhitekt on Jüri Siim
arhitektuuribüroost Siim & Põllumaa.
Spordihoone ehitab eelmise aasta lõpus
korraldatud projekteerimis- ja ehitushanke võitja Mapri Ehitus OÜ. Projekti
algatajaks oli MTÜ Lohkva Külaselts
Kaire Vahejõe eestvedamisel. Ehitusega
seotud tegevuste elluviimise eest vastu-

tab valla poolt SA Luunja Varahaldus.
Ehitust rahastatakse 2020. aasta lõpus
riigi poolt vallale eraldatud 390 000eurose COVID-19 investeeringutoetuse
ja Luunja valla eelarvevahendite abil.
Hoone projekteerimise ja ehitamise kogumaksumus on 1 549 590 eurot. Spordihoone valmib 2021. aasta novembris.
Lisainfo:
vallavanem Tõnu Muru, tel 513 9142,
tonu.muru@luunja.ee
SA Luunja Varahaldus juhataja
Harri Lepp, tel 5688 0441,
varahaldus@luunja.ee

Uus spordihoone kerkib Lohkvasse endise Vara realiseerimiskeskuse hoone asemele. Arhitekt Jüri Siimu eskiis

2021. aasta navigatsiooniperioodil kehtivad kaikoha hooajatasud
Kaikohatasu

Navigatsiooniperiood 1.05.2021–31.10.2021

Täishooaeg

– üle 6 m pikkused alused 700 eurot käibemaksuga;
480 eurot käibemaksuga Luunja valla elanikule.
– kuni 6 m pikkused alused 600 eurot käibemaksuga;
380 eurot käibemaksuga Luunja valla elanikule.

Külaliskoht

Külaliskoha kasutamine tasuta 48 tundi ainult
etteregistreerimisel, saates SMSi numbrile 516 6213.

HOOAJA HIND
SISALDAB:
kaikoht, videovalve,
joogivesi, WC,
prügivedu,
elektrivarustus.
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Sotsiaaltransporditeenuse kliendile
Alates aprillist 2021 võtab
pilootprojekti „Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite
testimine“ raames sotsiaaltranspordi korraldamise
kohustused omavalitsuselt üle
Tartumaa Ühistranspordikeskus.
Eelmainitud pilootprojekt on algatatud
Sotsiaalministeeriumi poolt Euroopa
Sotsiaalfondi meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“
tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja
toimetulekuraskustega inimestele ning
nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“ jaoks. Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa
Sotsiaalfond, 15% on kohalike omavalitsuste omaosalus. Projekt kestab kaks
aastat.
Otsuse kliendi suunamiseks sotsiaaltranspordi teenusele teeb kohalik omavalitsus. Selleks tuleb elanikul
pöörduda vastava sooviga elukohajärgse
omavalitsuse sotsiaalosakonda.
Klient võib abistajana kaasa võtta ühe
saatja, kui ta vajab saatja abi sõidukisse sisenemisel, sõidu ajal ja/või sihtkohas. Vastav õigus peab olema märgitud sotsiaaltransporditeenusele suunamise otsuses.
Kui klient on teenusele suunatud, siis
on kas tal endal või valla poolt kinnitatud kontaktisikul õigus sõite tellida.
Sõite saab tellida vastavalt omavalitsuse
poolt etteantud marsruutidel ja mahus.

Tellimine
Sõidutellimuste vastuvõtmine toimub
tööpäeviti kell 8.00 kuni 17.00 Tartu-

maal teenust osutava OÜ Tartaline
dispetšeri telefonil 730 0200 või e-posti
aadressil sotsiaal@tartaline.ee. Tellimus, mis on laekunud vähemalt kolm
tööpäeva enne teenusvajaduse päeva,
tagab sõidu toimumise soovitud päeval
ja kellaajal. Muudel juhtudel toimub
teenindamine vastavalt sõidukite saadavusele.
Tellimisel edastab klient lähtekoha
ja sihtkoha aadressid ning kas sihtkohta
jõudmise või lähtepunktist peale võtmise soovitud aja.
Klient teavitab dispetšerit, millist abi
ta vajab sõidukisse saamiseks, sõidu ajal
ja sõidukist sihtkohta jõudmiseks ning
kaasavõetavast pagasist ja abivahenditest.
Klient ei telli sõitu või tühistab juba
tellitud sõidu, kui tema või tema saatja
on nakkusohtlik.
Klient teavitab dispetšerit esimesel
võimalusel, kui ta loobub sõidust, telefonil 730 0200.
Vedaja kasutuses on kolme tüüpi
sõidukid: tavaline sõiduauto, ratastoolivõimekusega sõiduk ja raamitranspordiks kohaldatud sõiduk. Vastava valiku, lähtudes kliendi erivajadustest, teeb
dispetšer.

Hinnakiri
Teenusele kehtib kliendi omaosaluse
hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest.
• koduvalla piires
3 eurot / üks sõidukord
• maakonna piires
5 eurot / üks sõidukord
• vabariigi piires
30 eurot / üks sõidukord

Hind on arvestatud ühele sõidusuunale.
Tasumine toimub kliendi sisenemisel
sõidukisse.
Kohalikul omavalitsusel on õigus
klient vabastada omaosaluse tasumisest
või vähendada omaosaluse määra 50%
võrra. Kui kliendile lähtuvalt tema erivajadustest on ette nähtud saatja, siis
tema sõidab kaasa tasuta.

Sõitmine
Klientide teenindamine toimub tööpäevadel kell 07.00–19.00. Erandjuhtudel ka ööpäevaringselt ja puhkepäevadel.
Dispetšeril on õigus klientide sõite
ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni
1 tund varasemat kohalejõudmise aega
ja/või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide
teenindamisega.

Sõidu registreerimine
Kõik kliendi sõidud registreeritakse nii
sisenemisel kui ka väljumisel juhiseadmes Ühiskaardiga. Selleks peab olema
kliendil isikustatud Ühiskaart. Ühiskaarti saab isikustada veebikeskkonnas
aadressil https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso. Valla sotsiaalosakond
saab väljastada Ühiskaardi, kui sotsiaaltranspordi teenuse kasutajal endal avalikul liiniveol kasutuses olevat Ühiskaarti
ei ole.
Tartumaa Ühistranspordikeskus
Luunja vallavalitsus

Võimalus taotleda toetust omaalgatusprojektideks!
Head Luunja valla teotahtelised elanikud, vabaühendused ja seltsid!
1. aprillil 2021 avati Luunja valla kevadine kohaliku omaalgatuse taotlusvoor. Kui teil on hea mõte, mida soovite Luunjas
ja Luunja heaks korda saata, siis nüüd on võimalik sellele 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! Taotlusi on võimalik esitada kuni 25. aprillini. Taotlemine toimub
konkursi korras ja taotlusvormid leiate valla kodulehelt.
Enne taotluse esitamist on soovitav tutvuda määrusega “Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja
vallas”.
Kadri Sõrmus, haridusnõunik
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Lõkkes võib põletada vaid puhast puitu
Prügi põletamine koduaedades on
päevakajaline just kevadel, kui võetakse ette suurpuhastus kodus ja aias. Aiamaal peenraid korrastades või viljapuid
lõigates tekib aiaprügi, mida soovitakse
lõkkes põletada.
Kuigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine kõige lihtsam viis, on
lõkke tegemine paljudes asulates keelatud. Enne aiajäätmete põletamist
uuri, kas lõket üldse teha tohib. Täpsed
tingimused saad teada oma valla- või
linnavalitsusest, need on kirjas kas
jäätmehooldus- või heakorraeeskirjas.
Kui lõkke tegemine on lubatud, ära
lisa sinna olmejäätmeid, vaid põleta
ainult kuivi oksi. Puulehed ja muud taimed sobivad paremini kompostimiseks,
mitte põletamiseks.
Sageli näeme aga tossamas lõkkeid,
kuhu on pandud ka põletamiseks ebasobivaid asju. Äraviskamisele lähevad
vanad mööbliesemed, riided, jalanõud,
rehvid, ehitusjäätmed ja muu kasutuks
muutunud kraam. Neid asju aga tulle
panna kindlasti ei tohi.
Pea meeles, et jäätmete põletamisel
kahjustad enda ja naabrite tervist, seetõttu on see ka seadusega keelatud.
Jäätmeid lõkkes põletada ei tohi, sest
põletamisel tekkinud toksilised ained
ei saasta mitte ainult õhku, vaid ladestuvad maapinnale, kandudes sealt edasi põhjavette. Jäätmete põletamisel õhku
paiskunud mürgiseid aineid hingame

me ise sisse, samad ained langevad aias
kasvavatele taimedele ning jõuavad meie
kehasse aiasaadustega, näiteks marjade
või köögiviljadega. Seepärast ära pane
kunagi lõkkesse midagi muud peale
kuivade okste, immutamata puidu või
kiletamata papi ja paberi.
Prügi põletamisega kaasnevad
müüdid on visad kaduma. Sageli arvatakse, et kui vanasti põletati prügi ahjus
ja lõkkes, siis järelikult võib seda teha
ka nüüd. Aastate jooksul on jäätmed
muutunud: kui mõnikümmend aastat
tagasi pakiti toiduained paberisse ja
klaastaarasse, siis praegu kasutatakse
valdavalt plastpakendeid. Samuti on
kasvanud jäätmete hulk, sest tarbimine
on muutunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest vabaneda on need liigiti sortida: paberi- ja
papijäätmed ning plastpakendid saab
viia avalikesse kogumiskonteineritesse,
pandimärgiga pudelid taaraautomaati.
Vanad mööbliesemed, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle anda
jäätmejaama.
Reeglid näevad ette, et ka üksikud
suvilad peavad liituma korraldatud
jäätmeveoga, mis tagab regulaarse
sega olmejäätmete äraveo. Talveperioodiks, kui suvemaja ei kasutata,
on võimalik leping peatada. Uuri selle
kohta kohalikust omavalitsusest.
Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või vastuse küsimusele,

Põleta lõkkes ainult puhast puitu. Foto: Anne Vahter

kuhu millised jäätmed viia, leiad lehelt
kuhuviia.ee. Kohalike võimaluste kohta
saab uurida ka omavalitsuse koostatud
jäätmehoolduseeskirjast või valla kodulehelt.

Kas teadsid, et …
jäätmete koostises on aineid, mis lõkkes
põletades vabanevad keskkonda ning
võivad tuulega kanduda oma koduaiast
kaugemalegi. Plastide mittetäielikul
põlemisel paiskub õhku mürgikokteil,
mis sisaldab mh vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid, mis
on üks mürgisemaid ühendeid, mida
inimene on suuteline tekitama – ja seda
just kodusel jäätmepõletusel. Dioksiinid on silmale nähtamatud ja nende
mõju inimese tervisele ei avaldu kohe.
Sageli võib minna aastaid, enne kui
haigusnähud ilmnevad. Mõnel juhul
võivad mõjud avalduda alles järglastel.
Kõige rohkem tekib dioksiini plasti,
kilekottide, rehvide, töödeldud puidu
ja paberi ning muu taolise põlemisel.
Need on pika toimega mürkained, mis
sadestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, neid süües jõuavad mürgised ained
meie organismi.
Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooniosakond

HARIDUSELU
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2020/2021. õa II trimester Luunja Keskkoolis
2020/2021. õa II trimester Luunja
Keskkoolis oli töine ja tulemuslik:
• maakonna vene keele tõlkekonkursil saavutas 11. klassi õpilane Eva
Kübard 5.–6. koha (õp K. Suviste);
• piirkondlikul keemiaolümpiaadil
saavutas 9. klasside arvestuses 9.a
klassi õpilane Lauri Kask 5. koha
ja 8. klasside arvestuses 8.a klassi
õpilane Melissa Lokk samuti 5. koha
(õp Ü. Tõnutare);
• piirkondlikul ühiskonnaolümpiaadil saavutas 6.b klassi õpilane Hanna
Maarja Salumets 6. klasside arvestuses 4. koha (õp A. Markus);
• piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil
saavutas 9. klasside arvestuses Lauri
Kask 1. koha ning Joosep Pärnalaas
5. koha (õp L. Rüütel).
Hea õppeedukuse ja käitumise eest
avaldati direktori käskkirjaga kiitust
järgmistele õpilastele: Kira Bezrukova,
Merlin Gogolin, Martin Goršič, Kermo
Jantra, Veiko Järvelt, Lenna Kingsepp,
Alice Klais, Marie Laaniste, Kristiina
Ordning, Merilin Otsa, Hannes Pastik,
Maris Puur, Raikko Rekker, Oliver Suit,
Therese Thora Tagamets, Getrin Vissel,
Revor Väits, Nora Hänilane, Jarek
Kadarpik, Johanna-Marie Jüris, Maria
Laes, Triinu Mägi, Lisanna Pihl, Henry
Reinhold, Mattias Rohtla, Nika Ojukas,
Trishelle Sau, Saara Suun, Mirell Vili,
Scarlett Karotamm, Meribel Männamets,
Aiki Prits, Mairold Zoo, Kenneth Ehala,
Eliisabet Kaupmees, Nora Kranich,
Mirell Metsla, Johannes Paluoja, Kirtel
Saar, Marten Säälik, Mattias Juks,
Kermo Kiin, Maria Košeleva, Villem
Oja, Getter Paide, Mihkel Pärnamets,

Helen Vaher, Vanessa Värnomasing,
Justyna Blok, Karola Kask, Emma Klais,
Jaslyn Kristelle Lepik, Robi Saar, GetterLy Ustav, Laura Lote Õunapuu, Kristella
Arula, Daniel Gorbunov, Johanna Järv,
Gregor Ojaste, Andri Perijärv, Ly Rekker,
Airon Savi, Adelina Sokolovskaja,
Markko Tellisaar, Meryssa-Bel Uusleer,
Meribel Hanson, Liis-Marii Himmaste,
Rome Jürmann, Timo Kuusk, Ott Oskar
Padar, Kiira Pettai, Liis Pihlak, Kaarel
Rosi, Laur Rosi, Reio Saarine, Ott
Veenpere, Remy Järvet, Robert Kutkin,
Remy Leidik, Karina Marchenko, Robert
Pedoksaar, Laura Roose, Mirtel Rämson,
Samuel Markus Sepp, Laura-Liis Kasak,
Kaspar Mutso, Mona Prits, Leandra
Annuk, Grete Gogolin, Joanna Killak,
Ranno Põder, Hele-Liis Rannik, Samuel
Sirendi, Oliver Sulg, Mirtel Voimann,
Helena Eva Lepik, Hugo Madisson,
Rebeka Rääk, Tobias Suun, Tristan
Thor Tagamets, Sven Uus, Marietta
Verst, Johanna Ainsalu, Artur Arjukese,
Laura- Liisa Jõesaar, Hannaliisa Lain,
Annabel Leppik, Emili Lomp, Kendra
Oja, Sander Sokk, Vesse Tamm, Selena
Jasmine Ploomipuu, Sven Sebastian
Aria, Johann Juks, Nete-Liis Poska,
Lenna-Marii Roosaar, Kertu Roots, Sten
Marius Salumets, Raiko Siinmaa, Henry
Soomuste, Reimo Tuul, Lisete Uulimaa,
Indra Eller, Greete Meus, Uku Veenpere, Grete Pillessaar, Enelin Lai, Cristal
Leidik, Adeele Lokko, Rihard Metsoja,
Egle Puksa, Kertu Russing, Laura Schulz,
Aleksandr Sokolovski, Meribel Kask,
Kerttu Keerdo, Tony Märtson, Nelly
Nuuma, Mia Marta Võlli, Kennet Jantra,
Jakob Juht, Raiko Ranel Kaur, Laurits
Lauk, Petra Männaste, Viktor Parts,
Mikk Tasane, Steven Toon, Aron Belov,

Reti Soe, Tormi-Kaspar Taal, Mikk
Vaher, Janely Värnomasing, Hanna Alise
Õunapuu, Rodion Gussarov, Stella Jahu,
Marinell Karing, Piibe Petra Lempu,
Kevin Olefireno, Kerden Tomingas,
Roosi Laaniste, Kaisa Elisabeth Vahtra,
Siim Heinsaar, Sebastian Lillmann,
Arabella Miina, Ron Neltsas, Lysandra
Rooma, Iris Sulg, Daniil Zuzlov,
Mirjam Kaldoja, Kenert Piks, Roland
Rask, Kert Vändra, Ilja Bezuglov, Lee
Karin, Marcus Koidu, Romet Siinmaa,
Meribell Pihlak, Emilia Pintšuk, Sten
Taruto, Taisi Türkson, Kendron Vään,
Brendon Davõdov, Renee Kangur,
Remy Märtson, Ketlin Papp, Anete
Rähn, Anastasia Seliverstova, Tuule
Tensing, Marten Vassiljev, Nele Eelmäe,
Kevin Järvet, Margret Männiste, Hanna
Maarja Salumets, Mairon Zoo, Keteriin
Keerdo, Grethe Lisette Neltsas, Hardi
Ernits, Jette Leele Jõe, Sander Kask,
Lennart Muuli, Adora Roots, Lysete
Rüütli, Romel Savi, Melissa Lokk,
Ketlin Mutso, Alvar Liigus, Deisi Anelle
Poska, Gretelis Rein, Laura Kübarsepp,
Kirsi Laaniste, Birgit Laurson, Katarina
Verst, Carola Koiduaru, Viktoria Parts,
Marleen Rohelpuu, Elise Belov, Lauri
Kask, Joosep Pärnalaas, Romili Eelmäe,
Merilin Jõesaar, Rasmus Kaldoja,
Karolin Kangur, Markkus Puidak, Katre
Puksa, Maribel Punnar, Marten Punnar,
Tauri Saar, Sander Treumuth, Maksim
Kelus, Egert Linnas, Annabel Piiritalu,
Marion Poljakov, Lisette Rohelpuu,
Marlen Tohvre-Baranov, Andrea Lääts,
Karolin Lukka, Evelin Otsa, Victoria
Unuks, Cärolyn Dietrich, Egle Oolberg,
Elis Opmann.
Ülle Taaber, õppejuht

Liikuma kutsuva kooli kevadised väljakutsed
Distantsilt õppimine ja töötamine surub
sageli liiga pikaks ajaks arvutiekraani
taha. Selle eest, et õpilased ikka liiguksid
ja õue ka läheksid, hoolitsevad pidevalt
kehalise kasvatuse õpetajad, andes erinevaid liikumisega seotud ülesandeid.
Nüüd panid loovainete ja loodusainete
õpetajad seljad kokku ning kuulutasid
välja kevadise aardejahtide seeria.
Esimese aardejahi teemaks on linnud. Kümne päeva jooksul on õpilastel

ülesandeks märgata looduses erinevaid
linde ja need fotole püüda. Tehtud pildid
tuleb Padletis üles laadida ja seal saab ka
teiste tehtud fotosid vaadata ja hinnata.
Aardejahil osalemine on vabatahtlik,
kuid kui õige arv linde on koos, saab
loodusõpetuses ja kehalises kasvatuses
lisahinde teenida.
Õpetajatel on oma liikumisväljakutsed. Et ringi liikumine oleks põnevam,
saab kasutada nutitelefonide abi. Õpe-

taja Martin Pihl loob kolleegidele igaks
nädalaks keskkonnas Loquiz uue mängu, kus iga 350 m liikumise järel avaneb
uus küsimus. Kõigi küsimuste avamiseks
on vaja liikuda minimaalselt 7 km, kuid
viimase nädala parimad liikujad läbisid
mängu käigus kuue päeva jooksul 50 ja
30 km.
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht
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Hea lapsevanem ja tulevane koolilaps!
Sellel aastal toimub Luunja Keskkoolis
eelkooli asemel veebipõhine tutvumiskuu 1. klassi astuvatele lastele ja nende
vanematele.

laste vanematele. Laste koolivalmidusest räägivad ja vastavad teie poolt esitatud küsimustele meie kooli logopeed
ja psühholoog.

• 20. aprillil kell 18.00–19.00 toimub
vahva tutvumistund lastele nende tulevase klassijuhatajaga.
• 22. aprillil kell 18.00–19.00 toimub
vahva tutvumistund lastele nende tulevase klassijuhatajaga.
• 27. aprillil kell 18.00–19.00 toimub
infotund septembris kooli tulevate

Kohtumised toimuvad keskkonnas
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/896
02631126?pwd=S3AxMmhFdjBVYUl
LaitLSVkwL1JnUT09. Sissepääsusõna:
Luunja
Lisaks kohtumistele on võimalik
2021. aasta kevadisel kriisiajal kasutada kooliks valmistumisel veebipõhist

õpikeskkonda. Iga Luunja keskkooli
1. klassi astuja saab soovi korral personaalse ligipääsukoodi veebipõhisesse
haridusmängude keskkonda ALPA. Selle
ligipääsu abil saavad lapsed poole aasta
jooksul oma oskusi lihvida ja eakohaseid
arendavaid õppemänge proovida.
Esimeste klasside klassijuhatajad
Aule Sepp
aule.sepp@luunja.edu.ee
Hanna-Mari Hillep
hanna-mari.hillep@luunja.edu.ee

Õpilaste vastuvõtt Luunja Keskkooli
Luunja Keskkool registreerib uueks,
2021/2022. õppeaastaks õpilasi kõikidesse klassidesse kuni 25. augustini 2021
Luunja ARNO keskkonna kaudu.
1. klassi saab registreerida kuni 30. aprillini 2021, täites taotluse Luunja
ARNOs, valides 2021/2022. õppeaasta. Luunja ARNOsse saab siseneda
ID-kaardiga, mobiil-IDga või SmartIDga.

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 25. augustiks
2021:
• sünnitunnistuse koopia;
• sisseastuja tervisekaart;
• koolivalmiduse kaart.
Koolikohustuslikust east noorema lapse
puhul esitada koolivalmiduse kaart või
nõustamiskomisjoni otsus koos taotlusega hiljemalt 30. aprilliks k.a.

10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, elektroonilise testi
(16.04.2021) ja vestluse tulemuste alusel. Sisseastumisvestlused toimuvad
maikuus 2021. Täpsem teave saadetakse
avalduses esitatud meiliaadressile. Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja tahet õppida Luunja Keskkoolis.
Täiendav vastuvõtt toimub 24.08.2021.

Tony Märtson – neljakordne Eesti meister pranglimises
Juba mitmendat aastat on Luunja kooliperel olnud põhjust
pöialt hoida meie tublidele peastarvutajatele Tony ja Remy
Märtsonile.
Eelmisel kevadel jäid uues olukorras osad võistlused pidamata, kuid selleks aastaks on ka pranglimise turniirid kolinud
online-keskkonda.
10.–12. märtsil 2021 toimus pranglimise virtuaalne maakonna finaal.
Tony Märtson 4.b klassist saavutas nii Tartumaal kui ka
üle-eestilises arvestuses 4.–6. klasside seas 1. koha. Remy
Märtson 6.a klassist saavutas maakonnas 2. koha ja üle-eestilises arvestuses 9. koha. Mõlemad poisid pääsesid edasi
31. märtsil toimunud pranglimise vabariiklikku online-finaali.
Võistlus läks edukalt ja Tonyst sai neljakordne Eesti meister. Tiitel on seda väärtuslikum, et esimest aastat võistles Tony
„Oskajate“ vanuseklassis (4.–6. klass).
Juba 24. aprillil on Tony Märtson Eesti koondise liikmena
osalemas rahvusvahelisel finaalvõistlusel.
* Pranglimine on aja peale peastarvutamine Miksikese keskkonnas üle
veebiliidese. Idee ja rakenduse autor on Prangli saarel Prangli põhikooli
direktorina töötanud Kalev Põldsaar.

 Eesti meister Tony venna Remy toetusel rahvusvahelisteks
võistlusteks harjutamas. Foto: Ülle Hint-Märtson
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Distantsõpe Midrimaa moodi ehk lasteaias ja kodus
Kui koolid tegutsevad praegu distantsõppel, siis lasteaed toimetab paralleelselt
nii kodus kui ka lasteaias olevate lastega.
Midrimaa püüab igati toetada peresid, kellel lapsed kodudes. Õpetajad on
tihedas kontaktis vanematega erinevate
kanalite kaudu. Oma igapäevategevustest anname teada lasteaedade internetipõhise infosüsteemi Eliis kaudu,
lisaks suheldakse Zoomis, Meetis või
Messengeris. Eelmisel kevadel omandatud oskused on kinnistunud ja õpetajatel on julgus ja kogemus neid kanaleid
kasutada. Aiarühmad korraldavad igal
nädalal videokohtumisi peredega. Alguses oli see nii vanematele kui ka lastele
võõras ja harjumatu, ei juletud osaleda
või ekraanil rääkida. Ka perede soovid
ja võimalused on erinevad. Arvestame
kõige sellega! Eriti toredad on olnud
kolmepoolsed videokohtumised, kus üks
õpetaja on lastega rühmas, teine õpetaja
kodukontoris ning pered oma kodudes.
Kutsume peresid jagama ka õpetajatega
lapse koduseid tegemisi fotodena.
Jagan toredaid koostöönäiteid. 3–4 a
Midritriinude rühma lapsed joonistasid
projekti „Sõbrad“ raames oma kaisukaid
ning värvisid neid samade värvidega,
nagu mänguasi oli. Samamood tegid
lapsed ka kodudes ning saatsid lasteaeda
foto, kus peal laps, kaisukas ja lapse
joonistus. Viiesed Midrikutsude lapsed
valmistasid lasteaias ja kutsusid ka peresid kodudes tegema tervislikku puuviljasalatit. Komponendid võis valida ise,
laps sai ise lõigata, segada ja loomulikult
ka ära süüa. Tore ettevõtmine oli kevade
saabumise eel, mil lapsed endile ise raamid meisterdasid ja läbi nende kevademärke otsisid. Videokohtumine oli ülesande seletamiseks ja lõpuks oli lastel
võimalus rääkida ja näidata, kuidas neil
läks. Viieste Midrihiirte rühma õpetajad
pugesid aga ise kostüümidesse ja nii
said arvutiekraanil Meeti-teatris kokku
pühadejänku ja kevad. Lapsed on saanud julgust digikeskkonnas üksteisega
suhelda, hetkel harjutatakse mikrofoni
nupu õigeaegset sisse- ja väljalülitamist. Koolieelikute õpetaja on rahul, et
andis sõpradele võimaluse Zoomis omavahel kohtuda, lapsed olid õnnelikud.
Hästi õnnestus töö, mil lapsed seitsme
maailmaime teemal oma püramiidi
pidid kujundama. Sünnipäevalapsi ei

unustata, neile saadavad midrilinnud
kaardi postiga koju. Midrihobude rühm
innustab kodus olevaid lapsi toimetama
sarnaselt lasteaiaga: valmistati ise
seemnelinte, ajatati sibulaid, otsiti liiva
seest kulda ning meisterdati kalapüügimäng. Rühma projektil on põnev nimi –
„Yukon“. Eks guugeldage, mis see on, aga
vaid selle rühma lapsed teavad, mida
kõike põnevat sellise teema raames
teha saab – võrdselt kodus ja lasteaias!
2–3 a Midrikiisude laste huvi on superkangelastel, laste jaoks on tuttavad ja
tähtsad Elsa, Ämblikmees, Lepatriinu,
Superman jt. Rolli sisse elada aitavad
kostüümid. Peredele pakuvad õpetajad
koju erinevaid tegevusvõimalusi. Kaheaastaste rühma projekt „Minu viis
väikest sõrme mullas“ võimaldab edukalt
õues ja aias tegutseda ka kodulastel. Meie
lasteaia Kavastus asuva 8. rühma nimeks
sai Midrijänkud, üheskoos seletatakse

rühma väärtusi, otsitakse rühmale laulu
ja joonistatakse midrijänkut. Milline
ta siis on? Õpetajad saadavad kodudesse tegevusideede linke ka Lastekast
jm. Meie muusikaõpetaja valmistab
igaks nädalaks muusikatunni video ja
nii on kodus hea koos õpetajaga laulda, vt https://youtu.be/O11A7TNVS4c.
Liikumisõpetaja suunab lapsi koduste
käepäraste vahenditega võimlema, ikka
toredate videolinkide kaasabil. Püüame
peresid nõustada, pakkudes erinevaid
artikleid lugemiseks või koolituslinke,
näiteks Pesapuu Perekeskus, Varajase
Kaasamise Keskus. Aitäh, head õpetajad,
et olete loovad ja rõõmsameelsed ning
toimetate nii lasteaia kui ka kodulastega!
Hoiame tervist ja kasutame seni suhtlemiseks digivõimalusi. Päikest, lootust ja
kevadeootust!
Lia Raat
Luunja lasteaed Midrimaa

Õpetaja Tiina eestvedamisel lasime 1. aprillil, karjalaskepäeval õue lehma, keda juhib
liikumisõpetaja Pille. Foto: Tiina Pern
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Luunja Lumekooli MTÜ tegemistest 2020/2021. talvehooajal
Meie valla tublid suusatajad olid tänavu
talvel aktiivsed: treeningutel osaleti
keskmiselt neljal päeval nädalas ja kokku
osaleti Eestis viiel mäesuusavõistlusel
ning ühel freestyle-võistlusel. Igal võistlusel võtsid Eesti parimad noored mäesuusatajad omavahel mõõtu ühel kuni
neljal erineval sõidudistsipliinil. Luunja
mäesuusatajatel õnnestus võistlustelt
koju tuua hulganisti auhinnalisi kohti:
erinevates vanuseklassides saavutati
kaks esikohta, seitse teist kohta ja tervelt 19 kolmandat kohta. Lisaks napsati
freestyle-võistlustelt üks esikoht ja üks
teine koht. Eesti noorte meistrivõistluste üldkokkuvõttes saavutasid Luunja
sportlased häid tulemusi: U10 poiste
vanuseklassi teine koht jäi Tarmo Tederi
nimele, U12 poiste kolmandaks võitles
end Laurits Lauk ja Madleen Lauk saavutas U16 vanuseklassis kolmanda koha.
Lume sulades jätkame üldfüüsilise vormi parandamist ning treenime
rulluiskudel, mitte küll nii tihedalt kui
talvel, mil treeningud olid neljal kuni
viiel päeval nädalas, koolivaheaegadel
lausa iga päev. Kindlasti on suvel ka üks
kuni kaks treeninglaagrit Leedus, kus
on olemas sisehall, mis võimaldab suusatada kasvõi südasuvel. Järgmise hooaja
välislaagrid sõltuvad suuresti maailmas
möllavast viirusest, kuid loodame väga,
et see taandub.
Järgmisel sügisel ootame treeningutele kõiki lapsi, kellel on huvi mäe-

Freestyle-võistluste auhinnad. Foto: Tarmo Teder

suusatamise vastu. Huvi korral võib
juba praegu küsida infot meiliaadressilt
luunjalumekool@gmail.com.
Siinkohal soovime tänada kõiki oma
toetajad. Suure panuse on andnud Luun-

ja vald ning eriti soovime tänada oma
lapsevanemaid, tänu kellele on lapsed
nii kaugele jõudnud.

Luunja Lasteaia Midrimaa logopeed Kristel Lempu
ootab kõiki Luunja valla lapsi alates beebieast
kuni koolini tasuta nõustamisele.
Täpsem info meiliaadressil
kristel.lempu@gmail.com või Luunja lasteaiast.

Luunja Lumekool MTÜ

RAAMATU TUTVUSTUS
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„Terje hobujutud“ ehk uus raamat elust enesest
Kevad saabus Sirgu külla värske, ahjusooja raamatuga. Nimelt on Saksa Ratsakooli pikaajaline omanik ja eestvedaja
Terje Saks otsustanud aastate jooksul
toimunud toredad juhtumused kokku
koguda ja üles kirjutada ühtseks jutukoguks. Kuigi pealtnäha lasteraamat,
on tegelikult jutud elust enesest ning
sobivad lugemiseks igas vanuses lastele
ja ka täiskasvanutele. Jutte ilmestavad
fantastilised joonistused illustraator Tiia
Tallolt.
Autor ise ütleb raamatu loomise
kohta nii: „Suvel peetavates lastelaagrites
käib meil palju lapsi ja kui saabus õhtu,
siis mõned väiksemad lapsed tahtsid, et
keegi loeks või räägiks unejuttu. Ütlesin,
et öelge üks hobuse nimi, räägin loo. Nii
need lood elust enesest saidki räägitud
peaaegu kõigist hobustest ja kuna lastele
nii meeldis neid kuulata, siis otsustasin
sellel sügistalvel, et on aeg need üles
kirjutada. Küsisin Tiialt, kas ta joonistab
pildid ka juurde, ja nii see valmis saigi!“
Raamatust leiab ka Luunja elanikele
tuttava halli vankrihobuse Välgu, kes
on lugematuid kordi toonud kohale
laulupeo ja jaanipäeva tule ning sõidutanud külarahvast. Samuti on raamatus saanud koha paljusid Luunja lapsi
lasteaia või algklasside üritustel sõidutanud paksuke poni Harri. Juttu on ka
erinevatest võistlushobustest – Wifi S,
Weenus S, Wiplala S, kes on sündinud
siinsamas Luunja ja Kavastu vahelise tee
ääres ning osad neist on käinud võistluskogemuste hankimiseks ning medalitega
pärjamiseks ära ka nii kaugetel maadel,
kus iga inimenegi ehk pole käinud. Kuid

sellest kõigest lähemalt juba raamatus
endas.
Lisaks talli hobustele on koha leidnud raamatus nii vanad kui ka praegused sõbrad ja tuttavad. Raamatukaante
vahele on saanud tubli ratsakooli õpilane Ingrid, kes oli võistluste alguses
võistlusriietega tallis kohal, kuigi hobune, kellega võistelda, oli veel teadmata.
Raamatut saab hankida Terjelt endalt,
kirjutades info@saksahobused.ee või
helistades +372 513 7012
Siret Saks
Raamat „Terje hobujutud“ 
Ourson. Fotod: Tiia Tallo

Kuidas laenutada raamatuid piirangute ajal
Lohkva, Luunja ja Kavastu raamatukogud
• Luunja valla raamatukogudes võib korraga viibida
ÜKS külastaja (või vanem lastega);
• Kohustuslik on kanda maski ja puhastada käsi sisenemisel ja väljumisel;
• Riiulitelt külastajad endale ise raamatuid valida ei saa,
oma soovid tuleb esitada raamatukogu töötajale;
• Ajalehtede-ajakirjadega kohapeal tutvuda ei saa – neid
on võimalik endale koju laenutada;
• Internetipunkti saab kasutada vaid hädavajalike toimingute tegemiseks.

Laenutamise võimalused:
• Kirjuta e-kiri:
Luunja raamatukogu, luunja.raamatukogu@luunja.ee
Kavastu raamatukogu, kavastu.raamatukogu@luunja.ee
Lohkva raamatukogu, lohkva.raamatukogu@luunja.ee
• Helista:
Luunja raamatukogu, 5300 7224
Kavastu raamatukogu, 741 3236
Lohkva raamatukogu, 748 8818
• Tule raamatukogusse ja esita oma soov!
• lugeja.ee keskkond

VARIA / TEATED
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Loometalgutele unistust ellu viima
Olen Tiia Järvpõld ja olen teostamas
ühte hullumeelset unistust. Nimelt soovin korraldada (loodetavasti suve teisel
poolel) stand-up-stiilis vestlusõhtu „Eriti
Eriline Eraelu”.
Unistus sai tõsisema alguse Tartumaa loometalgutel oktoobris 2020.
Vestlusõhtuga soovin inspireerida
inimesi elama oma elu ilma takistusteta – arvan, et inimesed loovad endale ise takistusi ja suudavad neid ka ise
loovalt ületada.
Seisan selle eest, et toetada erivajadustega inimesi teel iseseisva, ligipääsetava, täisväärtusliku elu poole.
Soovin, et nad julgeksid unistada ja oma
unistusi teostada. Võime küll koos mõelda, aga julgus unistada ja see ellu viia
tuleb ikkagi igaühe enda seest.
Vestlusõhtutel jagan inspiratsiooniks
oma elukogemust natuke üle võlli. Usun,
et läbi naeru saab rääkida väga tõsistest
asjadest ja läbi ühe elukogemuse saame rääkida elust endast. Vestlusõhtutega soovin ulatada nii käe (või jala) kui
südame neile, kes veel kahtlevad võrdväärse elu võimalikkuses. Minu arvates
võrdväärne elu tähendabki seda, et igaüks sooviks ja saaks oma elu rahuldust
pakkuvalt ja õnnelikult elada ning olla
lihtsalt üks kõigi teiste seas.
Loometalgute juurde jõudsin juba
2019. a. sügisel Võrumaal, kus osalesime
Kuldvõtmekese meeskonnaga. Järgmis-

tel ehk IV Vunki mano! loometalgutel
võitsime Heaolu eripreemia. Loogiline
jätk oli minna Tartumaa loometalgutele,
kuna olen ise pärit Kastre vallast Tartumaalt.
Praeguseks on Kuldvõtmekese meeskond kahanenud kaheliikmeliseks, aga
ma ei ole pettunud. Ehk ongi see omamoodi positiivne. Peaeesmärk on luua
korralik Kuldvõtmekese fond, mille
kaudu pakkuda eelkõige vaimset ja
hingelist tuge ning julget inspiratsiooni
kõigile, kes seda vajavad.

Loometalgud on näidanud, et
oleme kõik millegi loojad, olgu meil
siis erivajadus või mitte. Sellepärast
tunnengi ma ennast teiste loojate seas
superhästi ja ma loodan, et ka teised
tunnevad sama.
Kohtume Kõrvekülas 1.–2. oktoobril
2021 ja armastame ikka oma unistusi
teoks teha!
Tiia Järvpõld
Blogija „Tiia elu“ ja
Kuldvõtmekese fondi eestvedaja

Tiia Järvpõld. Foto: erakogu

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisele KOOLITUSELE „Samm tööellu muutuval tööturul“
*Kui oled tööturult eemal olnud kuus kuud või kauem ja hetkel ei õpi

Meilt saad teada rohkem oma võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid. Koolituse osad on (130 tundi):

1. Eneseanalüüs, 2. Töövestlus, 3. Isiklik tööõnne valem, 4. Muutuv tööõigus, 5. Arvuti tööotsingul, 6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta MAI TEISES POOLES (kuupäev selgumisel)
REGISTREERU juba nüüd: 526 5488 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartu, Lutsu 3 (Jaani kiriku lähedal)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Luunja vallavalitsuse toel.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

VARIA / TEATED

14

Nr 4 (291) Aprill 2021

Kaardistame üheskoos allikad!
Inimene on alati sõltunud loodusest
ja loodus omakorda suurel määral inimestest, nende tegevuse tagajärgedest.
Hästi toimivad ökosüsteemid võimaldavad inimestele erinevaid hüvesid,
nagu puhas vesi, erinevad kütte- ja
ehitusmaterjalid, viljakas muld, toit, aga
ka kehaline tervis ja vaimne rahulolu
ning veel palju muud. Saame kõik koos
seda kvaliteeti hoida, kasutades looduse poolt antavat säästlikult ja kaitsvalt.
Maapõuest allikatena väljavoolav põhjavesi on üks olulisi maavarasid, mis toidab erinevaid vee-elupaiku, on looduses silmailuks, on samuti meie tarbe- ja
joogivee varu. Eestis on oletatavasti
umbes 15 000 allikat, millest ametlikult
on teada vaid alla 1500.
Maapõue joogiveevarud ei ole lõpmatud ning põhjaveevarude hoidmine
võiks olla iga inimese südameasjaks. Selle
eesmärgi saavutamiseks on loodud vastavasisuline veebirakendus Allikad.info.
Veebirakendus annab võimaluse igal
inimesel kaasa lüüa kodanikuteaduse ja
-teadlikkuse kasvule. Kogutud vaatlus-

andmed aitavad kaasa allikate paremale
majandamisele.
Luunja valla haldusterritooriumil
paikneb kokku 20 küla ning elab 5181
(01.02.2021 seisuga) elanikku, kes kõik vajavad igapäevaseks elutegevuseks puhast
ja kvaliteetset vett. Põhjavesi on Luunja
vallas keskmiselt kaitstud. Niisugune
kaitstuse tase viitab sellele, et põhjaveekiht on piisavalt sügaval (12–25 m)
ning selle peal lasuvate kihtide koostis
ja omadused ei lase saasteainetel põhjaveeni jõuda. Kahjuks ei ole teada, palju
Luunja valla territooriumil on allikaid,
need andmed keskkonnaregistris puuduvad. Oma kodukoha põhjaveevarude
kaitsmiseks ja hoidmiseks oleks hea allikad kindlasti üles leida ja kaardistada.
Hea valla elanik, kutsun sindki andma oma panuse veeressursside säästvaks majandamiseks. Ajal, mil kooskäimise ja koostegemise võimalused
on piiratud, on hea võimalus minna
loodusesse. Teha seda kas üksi või
perega, nautida loodust ja panustada

kodanikuteadusesse, kaardistades
selleks kas meie kodukoha – Luunja
valla – või teisi Eesti allikaid.
Allikad.info veebirakendus on mugav,
võimaldades allikavaatlust sisestada
ka allika juures või lisada vajalik informatsioon hiljem kodus. Samuti ei ole
oluline nutiseadme olemasolu, sest
veebirakendus töötab kõigis seadmetes,
vajalik on vaid internetiühendus.
Täpsem informatsioon https://allikad.
info.
Mõnusat looduse nautimist ja kodukoha tundmaõppimist!
Eerika Luukas

Nr 4 (291) Aprill 2021

MATKASARI

15

Ka sel aastal tuli kevad teisiti
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus on
jätkuvalt koroonapiirangute tõttu üritusteks suletud, kuid proovime pidevalt siiski nii huvitegevust kui elamusi
pakkuda. On hea meel, et paljud meie
ringijuhid on oma tegevuse viinud veebi
ja huvitegevus pole vaatamata keerulisele situatsioonile katkenud.
Sellel talvel käivitasime uue projektina kogupere kalastusringi Nils
Rati juhendamisel, mis on osutunud
populaarseks ettevõtmiseks. Nils on
oma ala fanaatik ja seetõttu on osanud kalastamispisikuga nakatada nii
mõnedki väikesed ja suured huvilised.
Veidi vaheldust pakub ka meie
matkasari „Minge metsa, Luunja pered!“, mida veavad matkajuht Palbo
Vernik ja noorsootöötaja Gärry Keerdo.
Pühapäevaste matkadega jätkame kindlasti kuni piirangute lõpuni.
Meie maja töötajad teevad ettevalmistusi algavaks kevadsuviseks hooajaks. Loodame, et saame suvel korraldada täies mahus laagreid ja malevaid,
toimuma saavad jaaniõhtu, mõisapäevad
ja paljud teised üritused. Kahjuks peame
16. maiks planeeritud valla 30. sünnipäeva pidustused edasi lükkama, kuid
pidamata need kindlasti ei jää. Samuti
on tehtud äärmiselt raske otsus – Laste-

laulupidu 150 Luunjas ei toimu ka
2021. aastal. Siiski pole me kaotanud
lootust mängida taas juuli kahel esimesel
nädalal Visnapuu „Keisri usku“.
Tartumaal on käimas hoogsalt ka
Tartu 2024 ettevalmistusperiood. Kõikides omavalitsustes on loodud loova
valla koostöökogud, kelle ülesandeks
on kogukondi kaasates jõuda uue kvaliteedini nii kultuuri- kui turismivaldkonnas, seda nii teenuste, sündmuste kui
turismiobjektide arendamisel. Ootame

siinkohal kõikvõimalikke ideid, nii
suuremaid kui väiksemaid, mida
teha, et Luunja vald oleks 2024. aastal
vääriline sihtkoht Euroopa kultuuripealinna külalistele. Kadi Kalmusega
võib julgelt võtta ühendust Messengeris,
e-posti teel kadi.kalmus@luunja.ee või
helistada telefonil 5309 3670.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
pere nimel
direktor Kadi Kalmus

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kalustusring Nils Ratti juhendamisel on saanud
sel koroonakevadel hitiks nii väikeste kui suurte seas. Juhendaja Nils Ratt ootab
kalastushuvilisi liituma kolmapäeviti ja pühapäeviti. Foto: Nils Ratt

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse matkasari on jõudnud kuuenda matkani sel koroonakevadel. Matkajuht Palbo Vernik ja
noorsootöötaja Gärry Keerdo plaanivad peresid metsa matkama kutsuda vähemalt piirangute lõpuni. Siin üks osa matkajatest
kevadet nautimas Valgemetsas. Foto: Kristina Keerdo
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
CAMILLA KÜÜSVEK

17.02.2021

LISETTE HILDUNEN

01.03.2021

HUKO MÄLL

01.03.2021

AARON AASMÄE

03.03.2021

GEORG HAMATVALEJEV

05.03.2021

LISSEL GROMOV

06.03.2021

EVALD LEHT

08.03.2021

OTT MATIS KUMM

09.03.2021

BRIGITTE KIISLA

16.03.2021

Sihtasutus
Luunja Jõesadam
võtab tööle
PARVEMEHI!

Tööülesanded:
• Kavastu parve ja
paadiga inimeste ülevedu;
• parvega sõidukite ülevedu;
• piletite müük;
• parve ja paadi korrashoid;
• parve sadamaala ja parvemaja korrashoid.
Ootame sind tööle, kui oled
• aus ja kohusetundlik;
• töökas;
• hea suhtleja, vajadusel ka veidi muus keeles;
• saad oma sõidukiga Kavastusse, kui elad kaugemal.
Saada oma avaldus ja CV hiljemalt 26. aprilliks 2021
meiliaadressil kantsi@luunja.ee
Lisainfo telefonil +372 5646 4500

Mälestame
LEMBIT OJAMAA
11.11.1934–07.03.2021
ELHARD KAHHA
27.07.1929–21.03.2021
ÕIE-HERMINE SUITS
25.07.1924–23.03.2021
KARL KARU
23.10.1947–25.03.2021

Õnnitleme
aprillikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

REIN REBEN
06.09.1945–26.03.2021
HENN LINDE
09.02.1951–28.03.2021

Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Ketlin Alaväli
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus

Luunja Vallavalitsuse
ametlikud teated ja uudised
Koduleht: www.luunja.ee
Facebooki leht: Luunja vald
E-post: luunjavv@luunja.ee
Telefon: 741 7319

Kodu Uudised on loetav ka internetis aadressil www.luunja.ee

