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Luunja valla elanikkond kasvab jõudsalt
1. jaanuari seisuga on Luunja vallas 5186 elanikku, neist 2605
meest ja 2581 naist. Aasta jooksul tuli kokkuvõttes juurde 169
inimest. Kõige rohkem registreeriti oma elukoht Luunja valda
märtsis (55), novembris (49) ja detsembris (54). Vallasiseselt
muutis oma elukohta 79 inimest.
Suurim küla on endiselt Lohkva, kus elab 1619 inimest ehk
31% valla elanikkonnast. Huvitav on aga selles külas naiste
suurem osakaal, lausa 65 võrra rohkem kui mehi. Põvvatus
on seis aga vastupidine, mehi on 22 võrra rohkem. Kikaste ja
Sääsekõrva külas valitseb aga täielik tasakaal, mehi ja naisi on
täpselt ühepalju. Teistes külades on mehi ja naisi enam-vähem
võrdselt.
Möödunud aastal kasvas kõige rohkem, 69 elaniku võrra

Veibri küla, kus 1. jaanuari seisuga elab 1051 inimest.
Aasta jooksul sündis Luunja valda 69 last. Kui aasta esimesel poolel tundus, et poisse sünnib tüdrukutest oluliselt
enam, siis alates augustist seis muutus ja aasta lõpuks saavutasid tüdrukud napi võidu – sündis 34 poissi ja 35 tüdrukut.
Keskmiselt sünnib ühes kuus Luunja valda juurde kuus last.
Huvitav on ka Luunja valla elanike vanuseline koosseis.
Lapsed ja noored moodustavad poole valla elanikkonnast
(0–18 a 25% ja 19–36 a 24%). Vanuses 36–45 a on 17%, 46–
65 a on 23% ja 66–… on 11% elanikest. Vanimad elanikud
Luunja vallas on 97aastased.
Reet Käärik, registripidaja-sekretär

Sotsiaalvaldkonna teated
Head algavat valge metallhärja
aastat kõigile Luunja valla
elanikele!
Luunja valla toetused ja teenused on
jäänud samaks. 2021. aastal kavandatavatest vallapoolsetest toetuste ja teenuste
muudatustest teavitame jooksvalt.
Muudatused sotsiaalministeeriumi
haldusalas 2021. aastal.
Uuest aastast tõuseb töötutoetuse
määr 35%-lt 50%-le töötasu alammäärast. Päevamäär on alates 2021. aastast 9,42 eurot (31 päevaga kalendrikuus
292,02 eurot). Aasta alguses tõuseb ka
töötuskindlustushüvitise minimaalne
päevamäär. Töötuskindlustushüvitise
miinimumsuurus 2021. aastal on
9,73 eurot kalendripäevas.
Aasta algusest suureneb töötukassa
ettevõtlusega alustamise toetus 6000
euroni.
Uuest aastast tõusis ka töötukassa
tasemeõppe toetus, nii töötavad inimesed kui töötud saavad kuus ligi 292 eurot.
Alates 2021. aastast saavad raske ja sügava puudega lapsed lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid oma

kohaliku omavalitsuse kaudu ja ei pea
täiendavalt sotsiaalkindlustusametisse
pöörduma. Lapsevanema jaoks muutub tugiteenuste saamine lihtsamaks ja
kiiremaks, sest enam ei tule esitada taotlusi mitmele asutusele ja lapsevanem
saab teenuste saamiseks pöörduda edaspidi ainult oma kohaliku omavalitsuse
poole, kes võimaldab omavahendite ja
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusega
lastele vajalikud teenused. Kohalikule
omavalitsusele loob see võimaluse ise
hinnata ja otsustada teenuste vajaduse
üle ning saada ülevaade teenustele kuluvatest summadest ja vajalikest teenusmahtudest.
Pensionitõus. 1. aprillist tõuseb pension,
mis kasvatab keskmiselt vanaduspensionäri sissetulekut enam kui 20 euro võrra.
Pensioni baasosa tõstetakse 16 euro
võrra ning lisaks tõstetakse täiendavat
pensionilisa lapse kasvatamise eest poole
aastahinde võrra, mis lisab pensionile
veel 3,55 eurot iga lapse kohta ühele
vanemale. Ühtlasi tõuseb rahvapension
30 euro võrra – 251,61 euroni, mis aitab
tagada elatusmiinimumi kõige väiksema
pensioni saajatele.
Haigushüvitis teisest päevast. 1. jaanuarist hakatakse haigushüvitist maks-

ma alates teisest haiguspäevast. Tööohutuse ja töötervishoiu seaduse kohaselt
maksab tööandja haigushüvitist töötaja
2.–5. haiguspäeva eest senise 4.–8. päeva asemel ning ravikindlustuse seaduse
järgi hakkab haigekassa maksma haigushüvitist kõigile töötavatele kindlustatutele haiguse 6. päevast senise 9. päeva asemel. Töötaja omaosalus väheneb
kolmelt päevalt ühele päevale ning tööandja osalus väheneb viielt päevalt neljale päevale. Muudatus kehtib 1. jaanuarist
30. aprillini.
Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab
isikustatud nõu. Alates 2020. aastast on
nõu andval perearstil võimalus näha
inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud
ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi
täpsemat nõu anda.
Kõikidest muudatustest saab lisainformatsiooni Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: https://www.sm.ee/et/
uudised/2020-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas
Rõõmuderohket aastat!
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
tel 741 7101

VALLAVOLIKOGU

2

Nr 1 (288) Jaanuar 2021

Vallavolikogu 17.12.2020 istungi kokkuvõte
Möödunud aasta viimane volikogu istung toimus 17. detsembril. Võrreldes
eelmise istungiga oli volikogu koosseisus toimunud kaks muudatust. Volikogu uued liikmed on Einar Viira ja
Feliks Padar. Istung toimus paralleelselt
nii kultuuri- ja vabaajakeskuse saalis kui
ka VOLISe keskkonnas. Istungil osalesid
kõik volikogu liikmed.
Enne päevakorra kinnitamist luges
volikogu esimees ette kolm laekunud
avaldust. Valimisliidu Luunja fraktsiooni avalduses paluti muuta nimetatud
fraktsiooni koosseisu. Teise avaldusega
paluti moodustada volikogu fraktsioon
nimega Isamaa ning kolmanda avaldusega paluti valimisliidu Uus Luunja
fraktsioon registreerida uues koosseisus.
Järgnevalt toimus arutelu istungi lõpliku päevakorra üle ning kinnitati päevakord.
Esimeseks päevakorrapunktiks
oli istungil Luunja vallavolikogu
26.03.2020. a otsuse nr 15 „Omavalitsuse infosüsteemi VOLIS kasutusele
võtmine“ muutmine. VOLISe keskkonna kasutamine volikogu istungite
läbiviimiseks on välja toonud mõned
kitsaskohad, mida kevadel otsust vastu
võttes ei osatud ette näha. Seega vajas
istungite läbiviimise kord mõningaid
muudatusi ja täpsustusi. Võrdlemisi pika
arutelu käigus muudeti mõnevõrra eelnõu ühe punkti sõnastust. Häältega kaheksa poolt, seitse vastu võttis volikogu
otsuse vastu.
Teises päevakorrapunktis arutati maamaksumäärade kehtestamist
2021. aastaks. Vallavalitsuse ettepanek
oli, et maamaksumäärasid varasemate
aastatega võrreldes ei muudeta. Määrusega kehtestati 2021. aastaks maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast
aastas (välja arvatud määruse paragrahvi
2 lõikes sätestatud juhul). Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks kehtestatakse 1,0%
maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäärasid rakendatakse alates
1. jaanuarist 2021. Volikogu võttis määruse vastu 15 poolthäälega.
Kolmanda punktina oli päevakorras Luunja vallavalitsuse palgajuhendi teine lugemine ja määrusena
kinnitamine. Luunja vallavalitsuse
palgajuhendiga määrati kindlaks vallavalitsuse ametnike ja töötajate palga ja

töötasu maksmise kord ja vahemikud.
Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud nelja palgagruppi. Juhendi lisas
on Luunja vallavalitsuse teenistusgrupi
palgaaste ja palgaastme põhipalga
vahemik teenistusgruppidele. Juhendi ja lisa esitas volikogule juba eelmine
vallavalitsus, praegune vallavanem ja
vallavalitsus said samuti piisavalt aega
kujundada enda seisukoht nimetatud
küsimuses. Volikogu majanduskomisjoni ettepanek oli palgaastmete ülempiire vähendada 15%. Vallavanem tegi
ettepaneku kehtestada Luunja vallavalitsuse palgajuhend volikogule esitatud kujul. Toimus hääletus, mille tulemusena oli määruse vastuvõtmise poolt
13 volikogu liiget, üks liige erapooletu ja
üks liige määruse kinnitamise vastu.
Neljandas päevakorrapunktis oli
arutusel Luunja alevikus asuva Talli
maaüksuse (43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku korraldamine.
Planeeringute nõunik Evelin Karjus tegi
ettekande ja vastas volikogu liikmete
küsimustele. Vallavalitsus tegi volikogule
ettepaneku planeering vastu võtta ja
suunata kuuks ajaks avalikule väljapanekule. Ka volikogu planeeringu- ja
keskkonnakomisjon toetas vallavalitsuse
ettepanekut. Häältega 14 poolt, üks vastu otsustati detailplaneering vastu võtta
ning avalikule väljapanekule suunata.
Järgmises arutelupunktis arutati
Linnupesa tee ja Linnupesa tee tänavavalgustuse omandamisega seonduvat.
Majandusnõunik Aivo Paabo selgitas,
et Lohkva külas asuval Linnupesa tee
tänaval on sõidutee osa koos kõigi
kommunikatsioonide ja tänavavalgustusega nüüdseks valmis ehitatud. Välja
on ehitamata kaks kergliiklustee osa.
Omanikud soovivad Linnupesa teed ja
tänavavalgustust vallale üle anda. Nii
volikogu majanduskomisjon kui ka planeeringu- ja keskkonnakomisjon olid
küsimust arutanud ja jõudnud seisukohale, et tänava vallale ülevõtmist
nimetatud kujul ja tingimustel ei saa
toetada. Volikogu oli sama meelt ning
vallavalitsusele pandi ülesanne jätkata arendajaga läbirääkimisi ülevõtmise
tingimuste üle.
Kuuendas päevakorrapunktis oli
arutusel Luunja valla esindamine Eesti
linnade ja valdade liidus. Valda esindavad selles liidus vallavanem ja voli-

kogu esimees ning nende asendusliikmed. Volikogu otsustas kutsuda tagasi
senised valla esindajad ning nimetada
Eesti linnade ja valdade liidu üldkoosolekule Luunja vallavolikogu esindajana Kaimo Keerdo ja tema asendajana
Indrek Kärner ja Eesti linnade ja valdade
liidu volikokku Luunja valla esindajana
Tõnu Muru ja tema asendajana Aivo
Paabo. Otsuse poolt oli 14 volikogu liiget, üks volinik jäi erapooletuks.
Seitsmendas päevakorrapunktis oli
arutusel Luunja valla esindaja nimetamine Tartumaa omavalitsuste liidu üldkoosolekule. Kuna siin on valla
esindajaks volikogu esimees, siis otsustas volikogu kutsuda tagasi senise valla
esindaja ja nimetada Luunja valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule Kaimo Keerdo.
Järgnevalt oli volikogu päevakorras
Luunja vallavolikogu esindaja nimetamine Luunja Keskkooli hoolekogusse. Volikogu senine esindaja Kadi
Kalmus on kindlasti teinud hoolekogu
liikmena head tööd. Kuna aga käesoleval aastal on koolis planeeritud suured
ehitustööd, siis on väga oluline, et volikogu juhi ja kooli hoolekogu vahel oleks
võimalikult hea ja vahetu infovahetus.
Arutelu käigus kaaluti ka võimalust,
kuidas volikogu esimees saaks hoolekogu koosviibimistel osaleda, olemata
ise hoolekogu liige. Head lahendust
siin paraku ei leitud ja seetõttu otsustas
volikogu nimetada Luunja Keskkooli
hoolekogusse volikogu uue esindajana
Kaimo Keerdo. Otsuse poolt oli kaheksa
ja vastu seitse volikogu liiget.
Üheksandas päevakorrapunktis oli
arutusel Luunja lasteaia Midrimaa
põhimääruse muutmine. Ettekandja
Kadri Sõrmus selgitas volinikele, miks
vajab põhimäärus muutmist. Toimus
hääletus ning 15 poolthäälega võeti
Midrimaa lasteaia põhimääruse muutmise määrus vastu.
Infopunktis arutati vallaelanik
Peeter Suitsu kirja, Luunja valla eelarvestrateegiaga, uisuväljaku rajamisega
ning ka laste jõulupakkide jagamisega
seonduvat.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 28. jaanuaril.
Kaimo Keerdo
vallavolikogu esimees
kaimo.keerdo@luunja.ee
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Vallavalitsuses detsembrikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamute püstitamiseks Jõeharu tee 7 Veibri külas;
– vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustiku rajamiseks Jõekaare
teele Veibri külas;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Männi kinnistule Sirgu külas.
Kasutusload väljastati:
– aiamajale Pähkli kinnisasjal Kakumetsa külas;
– üksikelamutele Uus tn 7b ja Kännu põik 1 Luunja alevikus,
Kassi/1 Sääsküla külas;
– ridaelamule Vahtramäe tee 2 Veibri külas.
Kinnitati:
– Luunja vallavalitsuse istungite ettevalmistamise ja läbiviimise
kord;
– Luunja valla koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik
maksumus 2021. aastaks.

– Luunja vallas Sava külas asuva Kiilu katastriüksuse kohaaadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks
Roosikivi;
– Pajukurmu külas Saarepõllu ja Alatskivi metskond 173
kinnisasjade piire.
– Luunja Varahalduse Sihtasutuse ja Sihtasutuse Luunja Jõesadam nõukogu koosseisu ja nõukogu liikmete tasu.

Otsustati:
– võtta seisukoht Savikoja külas Metsandiku maaüksuse
detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete kohta ning määrati detailplaneeringu
avaliku arutelu aeg ja koht;
– kinnisasjadega sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuste erastamine ja liitmine Kabina külas Soosaare väikekohas (7 maaüksust);
– eraldada reservfondist raha seoses endisele vallavanemale
Aare Andersonile väljamakstava lahkumishüvitise ja kasutamata puhkuse hüvitise maksmiseks ning sellega kaasnevate
maksude tasumiseks;
– heaks kiita üks hajaasustuse programmi aruanne;
– Luunja noortekeskuse ruumide rekonstrueerimise riigihanke
kõigi pakkumuste tagasilükkamine ja hankemenetluse lõpetamine ning uue hankemenetluse korraldamine.

Nõustuti:
– vabastama sesoonselt korraldatud jäätmeveost üks kinnistu.

Muudeti:
– Luunja vallavalitsuse 12.06.2008 määrust nr 191 „Kohanime
määramine“;

Määrati:
– Mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus Luunja
valla liikmeõigusi teostavaks isikuks Luunja vallavanem;
– Tartu Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmeks vallavanem ja
tema asendajaks vallasekretär;
– Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikmeks vallavanem;
– K. E. Söödi lasteluule aastaauhindade preemiad.

Pikendati üks vallavara kasutamise üürileping.
Lõpetati üks ning otsustati sõlmida kaks munitsipaaleluruumi
üürilepingut.
Sotsiaaltoetusi maksti 88 korral, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
2
– paljulapseliste perede toetusi
9
– töövihikute toetusi
2
– matusetoetusi
1
– sünnitoetusi
21
– juubelitoetusi
18
– õpilaste toidutoetusi
3
– muid toetusi
3
– huvihariduse ja -tegevuse toetusi
3
26
– hooldustoetusi

Planeeringuteated
Luunja vallas Savikoja külas Metsandiku
maaüksuse detailplaneeringu avalikul
väljapanekul, mis toimus ajavahemikul
19.10.–01.11.2020, laekus vallavalitsusele
neli avaldust kokku 11 arvamusega. Arvamuste tulemusel tehakse planeeringus
vajalikud parandused ja täiendused, kuid
üles jäid ka ettepanekud ja vastuväited,
mille osas ei leitud avalikustamise käigus
kõiki osapooli rahuldavat lahendust ja ei
jõutud kokkuleppele.
◆◆◆
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja
avalikule väljapanekule suunanud Luunja
alevikus Talli maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu. Planeeringuala suurus
on u 10 ha. Planeeringuga kavandatakse

29 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu
maa krunti (kokku maks. 41 boksi) ja 3
korterelamu maa krunti (kokku maks. 135
korterit). Ligikaudu 9% ulatuses planeeritavast alast on kavandatud üldkasutatavaid
maid. Juurdepääs elamualale on ette nähtud Peru tee kaudu. Planeeringualale on
ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon,
sademeveekanalisatsioon ja kaugküte.
Detailplaneering teeb ettepaneku Luunja
valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 11.01–09.02.2021 Luunja vallamajas
ning veebilehel https://luunja.ee/. Avaliku
väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke
arvamusi.

Marko Jaeger, vallasekretär

LUUNJA VALLAVALITSUS
korraldab 4. veebruaril 2021 Luunja
vallamajas (Puiestee tn 14, Luunja alevik)
avalikud suulised enampakkumised:
kell 10.00
metallist kaarhall alghinnaga 500 €;

kell 10.30
metallist varjualune alghinnaga 500 €.
Täiendav info ja tingimused
Tagatisraha objekti kohta on 1000 € ja see peab
olema tasutud enne enampakkumise algust
ülekandega Luunja Vallavalitsuse arveldusarvele
EE982200001120133283, märkides ära, millisel
pakkumisel soovitakse osaleda. Tagatisraha
makstakse edukale pakkujale tagasi peale objekti
demonteerimist ja territooriumi koristust.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügileping. Füüsilisel isikul kaasa võtta isikut tõendav
dokument, juriidilisel isikul esindaja volitusi tõendav
dokument.
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Veendu oma aadressi ja postkasti korrektsuses
Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja
kirjad kohale tuua, peab saadetistele olema märgitud õige ja ajakohane aadress.
Kui aadress on vale, siis võib saadetise
õigele aadressile toimetamine olla postikulleri jaoks väga keeruline või lausa
võimatu ning saadetis suunatakse tagasi
saatjale. Õige aadressi kontrollimine
uute tellimuste puhul on eriti oluline,
kui teie piirkonnas on hiljuti toimunud
aadresside muutmine või määramine
kohaliku omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel oluline, et kliendi postkast oleks
õigesti märgistatud, hõlpsasti leitav ning
heas seisukorras. Eestis on ligikaudu
600 000 postkasti, mille hulgast paljud
ei vasta nõuetele või on õigesti märgistamata ja teevad kirjakandja töö raskeks ja
ajakulukaks.

Korrektne postkast, mis on ka hästi
märgistatud, teeb kirjakandja töö lihtsamaks ja aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini jõuda. Postkasti asukoha
puhul peaks jälgima, et sellele oleks
tagatud aastaringne ligipääs ja et tee
postkastini ning postkasti alune oleks
takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad,
lapsevankrid, suusad jne).
Oluline on ka, et postkast ning maja
oleks korralikult nime või numbriga
tähistatud, sest tähistamata postkasti
ei pruugi oodatud saadetised kohale
jõuda. Õige postkast on tähistatud maja
numbri ja tänava nimega või talu nimega või korteri numbriga. Samuti peaks
postkast olema lukustatav, ilmastikukindel ja piisavalt suur (minimaalsed
mõõtmed 25 × 35 × 6 cm) ja piisavalt
suure avaga (23 × 3 cm).

Kiiremale postikandele aitavad
kaasa ka grupipostkastid. Grupipostkast
tagab postikullerile aastaringse ligipääsu
ning elanikele seeläbi aasta ringi püsiva
postiteenuse. Lisaks aitab grupipostkast
postil inimesteni kiiremini jõuda, sest
postikuller saab nii korraga täita kõikide
ümberkaudsete majade postkastid. Seetõttu sõltub grupikastide arvust terve
kogukonna posti kohaletoimetamise
kiirus. Grupipostkasti saab tellida
Omniva kodulehelt: www.omniva.ee/
grupipostkast.
Ligi tuhandet postkasti teenindav
kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee
postkastide juurde on vesine, jäine või
lumine. Seetõttu paneb Eesti Post talve
lähenedes kõigile südamele, et inimesed
oma postkasti ümbrused korras hoiaks.

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) avas 11. jaanuaril riiklikest
vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on
projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad,
ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 11 828 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on
1. märts 2021.

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaministri Rain Epleri sõnul on
taotlema oodatud väga lai sihtrühm, et
riigi toel eriilmelisi keskkonnaprojekte
ellu viia. „Olgu nendeks siis uuringud,
keskkonnateadlikkust suurendavad
laagrid, üritused ja saated või hoopiski
ökodisaini lahendused, harrastuskalapüüki toetava taristu loomine, probleemliigi tõrje, korteriühistute liitumine
kaugküttevõrguga või mõne piirkonna
veesüsteemi uuendamine. Tule taotlema,

et tegutseda parema keskkonna nimel,“
sõnab keskkonnaminister.
Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi
kodulehelt. Taotlemine toimub andmesüsteemi KIKAS kaudu. Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle
aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine
toimub keskkonnaministri määruse
„Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse
töötas välja Keskkonnaministeerium.

Muutuvad ASi Emajõe
Veevärk teenuste hinnad

Teenetemärk Tartumaa Kuldne
Tammeoks ootab nominente

Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr 9-3/
2020-012 kehtestatakse ASi Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna klientidele alates 01.01.2021 uued teenuste
hinnad alljärgnevalt:
Elva (välja arvatud Elva linn), Jõgeva, Kambja, Kastre,
Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Tartu ja Vinni valla
tarbijatele.
1) Vesi: 1,229 €/m3 käibemaksuta; 1,475 €/m3 koos käibemaksuga.
2) Kanalisatsiooniteenus: 1,780 €/m3 käibemaksuta; 2,136 €/m3
koos käibemaksuga.
3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,194 €/m3 käibemaksuta; 2,633 €/m3 koos käibemaksuga.
AS Emajõe Veevärk

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika
aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule,
siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja
inimeste heaolule.
Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu ja see
antakse üle 24. veebruaril 2021 Eesti Vabariigi aastapäeva
Tartumaa pidulikul vastuvõtul.
Kandidaate saab esitada kuni 29. jaanuarini 2021.
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm asub aadressil
www.tartumaa.ee/tunnustamine.
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Pepleri 6, Tartu 51003 , tol@tartumaa.ee

TEATED
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Hajaasustuse programm Luunja vallas
Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud
2021. aastal 1. veebruarist
kuni 1. aprillini.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud
elektrivõrguga).
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale
Programmi raames saavad taotlejaks
olla isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele.
1. Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni
toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse.
2. Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse.
3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui see on ajatatud. Toetuse taotluses
tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d)
(nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama
oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad
vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele.
Kaastaotleja on isik, kelle maja-

pidamine saab lisaks toetuse taotleja
majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti
elluviimisse. Toetuse taotleja vastutab
toetuslepingus võetud kõigi kohustuste
täitmise eest.
Toetuse maksimaalne suurus ühe
majapidamise kohta on 6500 eurot.
Projekti kogukuludest võib toetus
moodustada kuni 67% ning oma- ja
kaasfinantseering peab moodustama
vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse
summa arvutamisel võetakse arvesse
ka aastatel 2016–2020 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku
omavalitsuse poolt kinnitatud.
Tegevuste planeerimisel tuleb kindlasti arvestada sellega, et iga valdkonna
jaoks on võimalik toetust saada ainult
üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi
taotlus.
Taotlus koosneb taotlusvormist (vastav vorm) ja järgmistest kohustuslikest
dokumentidest:
1) projekti eelarve (vastav vorm);
2) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt
projekti valdkonnast (vastav vorm
iga valdkonna kohta);
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav
garantiikiri (vabas vormis);
4) veevarustussüsteemide valdkonna
projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida
peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb
esitada ainult sel juhul, kui projekti
eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee
kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust
või sinna pumba paigaldamine või
olemasoleva kaevu asemele uue raja-

mine põhjusel, et olemasoleva kaevu
vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi
kulu võib lisada eelarvesse);
5) kaks võrreldavat hinnapakkumust.
Kui võrreldavate hinnapakkumuste
esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja
hinnakalkulatsioonid;
6) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek (vabas
vormis);
7) kinnistu omaniku kirjalik nõusolek
ainult sel juhul, kui toetuse taotlejaks
pole omanik (vabas vormis).
Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja
vajalike lisadega Luunja vallavalitsusele
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee
või tuues dokumendid paberkandjal originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti aadressil Puiestee tn 14.
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 (https://www.riigiteataja.
ee/akt/110122019004?leiaKehtiv) ja
konsulteerige valla ametnikuga.
Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad aadressil: https://
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.
Info: arendusnõunik Eddy Märtin,
eddy@luunja.ee, 741 7319

Hoolime teineteisest!
Soojad tänusõnad ka sel aastal Luunja valla mesinik Tauri Lepastele Mesilepa mesitalust.
Mesilepa OÜ poolt annetatud meepurgid tervistava ja maitsva meega jõudsid paljude puudust
kannatavate Luunja valla peredeni.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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Projekti „Kodud tuleohutuks“ 2021. aasta taotlusvoor
Alustatakse uut perioodi projektiga
„Kodud tuleohutuks“ 2021.
Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning elanikud vajavad kindlustunnet, et neid ei ole nende murega üksi
jäetud.
Päästeametil koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on
aastal 2021 käimas toimetulekuraskustes
olevatele inimestele suunatud projekt,
millega soovitakse puudustega kodud
tuleohutuks muuta. Taotlusvoor on
avatud 3.01.2021–28.02.2021. Taotluste
menetlemine ja otsuste tegemine toimub
jooksvalt kuni 15. märtsini 2021.
Projekti sihtrühm
Inimene, kelle kodus hakatakse projekti
raames töid teostama:
1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri
andmetel elama sellel pinnal;

2) on alaliselt pinnal elav isik, kuid 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.
Toetame alljärgnevat:
1. Olemasoleva küttekolde ja -seadme
parandamine;
2. Vana küttekolde ja -seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või
paigaldamine;
3. Korstnapühkimise teenus;
4. Vingugaasianduri paigaldamine;
5. Suitsuanduri paigaldamine*;
6. Esmaste tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamine*;
7. Eksperthinnang;
8. Elektrisüsteemi parandamine;

9. Elektriaudit;
10. Gaasiseadmete parandamine ja
vahetamine;
11. Erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega
inimeste häiresüsteemid jmt);
12. Vajaduspõhine/muu (eeldab detailset
vajaduse kirjeldust).
*Tegevus on abikõlblik kaasuvana puntides 1,
2, 3, 8, 10, 11, 12 loetletud tegevustele. Eraldi
tegevusena ei ole abikõlblik.

Rohkem infot Päästeameti kodulehelt:
https://kodutuleohutuks.ee/koostooprojektid/kodud-tuleohutuks-2021/.
Taotluste esitamise tähtaeg on kuni
28. veebruar 2021. Taotluse esitamiseks
tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole.
Luunja vallavalitsuse kontaktisikuks
on sotsiaaltööspetsialist Ene Madissalu,
tel 5332 5950, e-post ene@luunja.ee.

UUED TÖÖTAJAD

Ehitusnõunik Heiki Tooming

Arendusnõunik Eddy Märtin

Detsembri keskpaigas
asus ehitusnõunikuna
ametisse Heiki Tooming, kes tunnistati
avalikul konkursil parimaks.
Heiki on lõpetanud
Eesti Põllumajanduse
Akadeemia hüdrotehnikainsenerina. Varasemalt on Heiki töötanud
insener-geodeedina,
objekti- ja projektijuhina, ehitusjärelevalve insenerina ning
maa- ja ehitusnõunikuna. Viimati töötas Heiki Kastre vallas ehitusspetsialistina.
Kogemusi omab Heiki lisaks kohaliku omavalitsuse ehitustegevuse korraldamisele ja järelevalvele ka detailplaneeringute valdkonnas, mõõdistustööde teostamises ning teedeehitustööde projektijuhtimises.
Heiki väärtustab meeskonnatööd ja hindab head ajakasutust. Samuti on Heiki valmis uuteks väljakutseteks ning valla
elanike parimaks teenindamiseks.
Soovime Heikile edu ja jaksu uuel ametikohal!
Kodu Uudised

Jaanuari keskpaigas
alustas tööd Luunja
valla esimene arendusnõunik Eddy Märtin. Arendusnõuniku
peamisteks teenistusülesanneteks saab olema projektitaotluste
algatamine, koostamine ja rahastamise
võimaluste leidmine,
valla ja vallas tegutsevate ettevõtjate vahelise koostöö arendamine, hajaasustuse
programmi ning üldplaneerigu koostamise eestvedamine.
Eddy on lõpetanud Eesti Maaülikooli maakorralduse
magistri õppekava. Varasemalt on Eddy töötanud maakorralduses ning viimastel aastatel kinnisvara kutselise hindajana.
Teadmisi omab Eddy nii planeeringute, ehituse, maakorralduse kui ka majanduse valdkonnas. Eddy väärtustab võimalust täiesti uuel ametikohal esimesena alustada ning on pühendunud tooma valda täiendavat lisaväärtust arenduste näol.
Soovime Eddyle edu ja jaksu uuel ametikohal!
Kodu Uudised
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AITÄH, TAMUR!
Hiljuti lõpetas kauaaegne valla
ehitusnõunik Tamur Tensing
oma teenistuse vallavalitsuses.
Tamur on mitmekülgne mees –
lisaks oma põhitööle ja pereisa
rollile on ta panustanud ka valla
kultuuriellu.
Lõppenud aastal otsustas valla üks
teenekamaid tegijaid ameti maha panna.
Üle 20 aasta tööd valla heaks sisaldab
väga palju.
Aastate jooksul kujunes Tamur valla
jaoks oluliseks spetsialistiks, vastutades
erinevatel aegadel mitme valdkonna
eest – lisaks ehitusele on ta tegelenud ka
planeeringute, keskkonna, hajaasustuse
programmi ning mitmete projektide
juhtimisega. Tamur on andnud oma
panuse lasteaiakohtade loomisse, puhta
joogivee probleemide lahendamisse,
elukeskkonna kujundamisse, rääkimata
vallaelanike, oma kolleegide ja valla asutuste nõustamisest.
Tamur on suuteline lahendusi leidma ka keerulistele probleemidele, kaasa
mõtlema ja tegutsema, olles tulemustele
orienteeritud.
Ta on andnud kindla panuse Luunja
valla kujunemisel selliseks omavalitsuseks, nagu ta praegu on. Meil on

tulnud töös ette ka keerulisi hetki, aga
probleemid said lahendatud ja asjadega
edasi mindud. Tamuril on suutlikkus
tajuda üsna hästi ootusi oma tööle ning
sellest lähtuvalt toimetada. Ehitusvaldkonnas tuleb ikka ette vaidlusi ja
erinevate huvide põrkumist, mistõttu
pole selles ametis lihtne toimetada.
Tamur on kohalikku päritolu, siin koolis
käinud ning valdava osa oma senisest
töömeheteest siin tegutsenud.
Loomult otsekohene ja konkreetne,
vajadusel kriitilise meelega, ei pelga oma
arvamust välja öelda, mis tööandja jaoks
on oluline. Valmis tegema ka seda, mis
tema otseseks kohustuseks ei ole, mõistes, et nii on mõnigi kord vaja.
Vabal ajal on Tamur aktiivselt kaasa
löönud Aidateatri (MTÜ Luunja Aidarahvas) tegevustes, seejuures mitte üksnes harrastusnäitleja rollis. Ta debüteeris
näitekirjanikuna kohalikku kultuuripärandit väärtustava lavatükiga „Luunja
mõisa uus häärber“. Aidateatri lavastusena toodi see etendus vaatajate ette
2013. a mõisapäevadel, mil möödus
Luunja esmamainimisest 510 aastat.
Algupärandi sündmustik leiab aset
vahetult enne I maailmasõda, tegelaskujud on pärit Luunja mõisahärra parun
von Nolckeni ja tema lähikondlaste ringist. Ajalooline fiktsioon on täis unistusi, intriige, armastust ja ootust. 2014. a

ilmus kaksikraamat: Üllar Saaremäe
„Mina, Münnich: (H. G. von Volkhardti
järgi)“ ja Tamur Tensing „Luunja mõisa
uus häärber“.
Soovime Tamurile edu jätkuval töömeheteel ning uusi väljakutseid.
Aitäh suure panuse eest ja kordaminekuid edaspidi!
Aare Anderson
Tamuri kauane kolleeg

Valla eelarve pidas koroona-aastale edukalt vastu
Keerukas aasta on nüüdseks lõppenud
ning võime joone alla tõmmata ka
eelarve täitmisele.
Praegu võime öelda, et Luunja valla
eelarve pidas raskele katsumusele hästi
vastu.
Olulisima tuluallika – üksikisiku
tulumaksu laekumine kasvas võrreldes
mullusega 12% võrra. Sellega oleme
Eestis esimesed.
See on suurusjärk, mis oli algselt
eelarvesse kirjutatud ilma koroonapandeemia mõjudeta, sest eelarve koostamise ajal 2019. a lõpus polnud eesootavast pandeemiast loomulikult veel

aimugi. Küll aga olid olemas pikaajalised
kogemused ja ettevaatus, mis alati on
sundinud igaks juhuks planeerima eelarvesse piisava puhvri. Olen reaalselt
kaks varasemat kriisi üle elanud ja tean,
mida see tähendab. Mitte üksnes numbrite mõttes, vaid elanikele reaalsete teenuste näol. Juhtide vead võivad kalliks
maksma minna kogu elanikkonnale.
Eelarve kavandamine ei tähenda
lootmist heale õnnele, vaid täpset analüüsi ja riskide hindamist, lisaks kogemused ja vaist.
Kokkuvõttes oli eelarvesse arvestatud

puhver nii tugev, et pidas tugeva tagasilöögi vapralt vastu.
Nüüd tahaks loota, et valla järgnevate aastate eelarved suudetakse koostada sama kvaliteediga. See sõltub mitte
üksnes finantsistide pädevusest, vaid ka
otsustajatest. Oluline on mitte pingutada
üle, sama oluline mitte kõri liiga kõvasti
kinni pigistada. Mõlemad on halvad
lahendused, mille reaalseid tagajärgi
tunnevad omal nahal elanikud.
Aare Anderson
volikogu liige
vallavanema ametis kuni 12.11.2020
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Informaatikaolümpiaadi „Kobras“
eelvooru tulemused
Novembris 2020 osalesid 8. ja 9. klassi
õpilased informaatikaolümpiaadil „Kobras“. „Kobras” on üldhariduskoolide
õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, mille teemaderingi mahuvad
küsimused arvutite riist- ja tarkvarast,
arvutiturvalisusest ja -eetikast, arvutusja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud
matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest

üldisemalt. Viktoriin ei eelda programmeerimisalaseid eelteadmisi. (https://
www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/
kobras)
Nüüd on tulemused laekunud ning
eelvooru 5.–12. koha 37 punktiga saavutasid Elise Belov ja Lauri Kask. Esimese
nelja osaleja punktid olid vastavalt 42,
41, 41 ja 38. Kokku osales 9.–10. klassi
vanuserühmas (juuniorid) 737 õpilast.
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

7. ja 8. klassi õpilaste seas oli Luunja
Keskkooli parim Alvar Liigus 34 punktiga. Vanuserühma võitja sai 45 punkti,
kokku osales selles vanuserühmas 2165
õpilast.
Triin Nooska
Luunja Keskkooli
inglise keele õpetaja

Luunja Keskkooli Noorte Kotkaste rühm ootab uusi liikmeid
Detsembris alustas Luunja koolis tegutsemist Noorte Kotkaste rühm. Esialgne plaan oli tegevust alustada juba
novembris. Paraku tegi leviv viirus oma
korrektuurid ja esimese koonduse saime pidada alles detsembri alguses õuetingimustes. Detsembris toimus kokku
kolm koondust. Valiti rühmale nimi
ja tutvustati põgusalt organisatsiooni.
Õpiti sõjaväetelgi püstitamist ja korra
käidi ka metsas. Maastikul toimunud
koondusel õpiti, kuidas püstitada lihtne
varjualune ja kuidas märgades tingimustes tuld üles saada. Samuti valmistati metsas soe eine ja küpsetati lõkkel
vahukomme.
Rühm hakkab kokku saama kord
nädalas kestusega 1–1,5 tundi. Koondused toimuvad Luunja kooli ruumides,
koroonast tingitud piirangute ajal õues.
Korra kuus on plaanis koondus läbi viia
maastikul, mille käigus toimuvad praktilisemat laadi tegevused. Rühma koondustele lisanduvad laagrid. Rühmaga on
liituma oodatud kõik 4.–6. klassi poisid.
Osalemine on liikmetele tasuta. Pikemalt saab Noorte Kotkaste tegevusest
lugeda https://www.nooredkotkad.ee.
Rühmaga liitumiseks vajaliku info saab
Luunja kooli huvijuhilt või kirjutades
e-aadressile peedosk@gmail.com.
Tõnn-Siim Peedosk
rühma pealik

Sõjaväetelgi püstitamine. Foto: Heli Erik ►

Tule üles saamine. Foto: Tõnn-Siim Peedosk
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Kuus aastat loodusõpet Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toel
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) projekti toel on Luunja Keskkooli õpilased juba 2015. aastast alates
oma keskkonnaalaste teadmiste pagasit
täiendanud. Detsembris osaleti viimastel
õppekäikudel, mis kevadel toimumata
jäid. Kokku võtsid meie kooli õpilased
osa kahekümnest loodushariduslikust
õppekäigust. Külastati Jääaja Keskuse,
Tartu Loodusmaja, Tartu Ülikooli
loodusmuuseumi ja botaanikaaia ning
Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia õppeprogramme. Ka 2020/21. õppeaasta
projekt juba käib ning esimesed õppekäigudki on tehtud. Oleme õnnelikud,
et oleme saanud juba kuuendat aastat
külastada loodushariduslikke õppeprogramme tänu KIKi projekti rahastusele – tasutud on õppeprogrammide
maksumus ja bussisõit. Luunja Keskkooli koolipere jätkab rõõmuga oma
keskkonnateadlikkuse tõstmist.
Maarja Kass
projekti koordinaator

▲Tartu Loodusmajas mängulisel ekskursioonil. Foto: Mariliis Hollo
Uuringud parvel Jääaja Keskuses.
Foto: Martin Pihl ►
Viikingilaevaga Emajõel.
Foto: Maarja Kass ▼

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.
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Las jääda meie lastele jõulurõõm
Kõiki lasteaednikke terves Eestis piinas novembris-detsembris
küsimus, mis saab laste jõulupidudest. Nii ka meil Lohkvas,
aga meil polnud küsimus kas teha või mitte, vaid hoopis
kuidas. Kuidas korraldada pidu nii, et kõigil oleks ohutu
praegusel kurjal koroonaviiruse ajal, samas jääks lastele alles
jõulurõõm.
Otsustasime, et meie ühine lasteaia jõulupidu toimub õues.
Kahjuks küll ilma lastevanemateta, kuid teeme peost lasteaia
Facebooki lehel otseülekande, et ka nemad saaksid sellest osa.
Lastele sai välja kuulutatud, et toimub päkapikuhommik,
see, et jõuluvana ka tuleb, jäi neile kuni taadi tulekuni üllatuseks.
Nii saimegi rühmadega kokku ühel detsembri keskpaiga
hommikul maja taga oleva õuemaja ees, kus meiega liitusid
ei tea kust tulnud päkapikud Pikk ja Päkk. Kuid nad ei tulnud
traditsioonilise talvesõidukiga, vaid hoopiski aiakäruga ja oh
neid laste naerukilkeid, kui nad seda nägid. Lõbusad päkatsid laulsid ja tantsisid koos lastega, jutustasid vahvaid lugusid
oma tulekust. Tehti ettepanek lausuda võlusõnad, et kohale
võluda ka jõuluvana. Ja siis ta saabus, kuid oh häda, ilma kingikotita! Kuidas siis nii? Tuli välja, et päkapikud olid kingikotid
helikopterilt juba lasteaia hoovi puistanud. Keegi siis veel ei
teadnud, et kõik kingikotid kuuse alla ei kukkunud. Rühmad
alustasid vanuse järgi oma pakkide lunastamist, kuni järg
jõudis meie koolieelikute rühmadeni, aga nende kingikotid
olid kuuse alt puudu. Päkapikud Pikk ja Päkk panid aiakärule
hääled sisse ja otsisid need kiirelt õuest üles. Siis said ka meie
koolieelikud oma kingipakid välja lunastada.
Laulu ja tantsu oli terve õu täis ja polnud ime, et ka jõuluvana soovis meiega tantsu lüüa. Seal me siis trallisime jõuluvanaga, kuni kätte jõudis lahkumise aeg, sest ka teised lapsed
ootasid teda. Kuid enne veel, kui taat teele asus, salvestasime

erinevates keeltes jõulutervitused meie Erasmus+ CALL ja
MAGIC projektide koostööpartneritele.
Ja oligi aeg meie jõuluvanal teele asuda, kuid ta teab, et
ootame teda järgmistel jõuludel ikka ja alati tagasi.
Südame tegi soojaks, et saime lastele pakkuda jõulurõõmu
ka ajal, mis väga pidutsema ei kutsu.
Lumist talve kõigile ja püsige terved!
Lohkva lasteaia Sipsikute rühma meeskond

▲ Päkapikud Pikk ja Päkk saabusid. Foto: Jana Lode
▼Ühispilt jõuluvana ja päkapikkudega. Foto: Tea Pendla

HARIDUSELU

Nr 1 (288) Jaanuar 2021

11

Midrimaa hoiab ja hoolib
2020. aasta lõppes Midrimaal rõõmsalt
ja toimekalt. Kulgesime õuesõppemajast
heinapallidega jõulutareks muutunud
päkapikkude ja keskkonna maskoti
Kasti-Kati poolt avatud advendikalendrit järgides. Jõulud tulid ju lasteaeda
ikka – piparkoogilõhnalised ootusärevad
päevad täis mängu, meisterdamist ja
üllatusi. Aiarühmade jõulupeod toimusid sel aastal õues – meie enda jõulutares, Luunja roosiaia paviljonis, Sirgu
külas. Need olid omanäolised ja armsad:
laternaretked õhtuhämaruses, jõuluvana
otsimine Luunjast, linnukestele toidu
valmistamine ja söögipallide riputamine roosiaeda, Saksa talu hobuvankriga sõit, aga sellest kõigest võib lähemalt
lugeda Õpetajate Lehest https://opleht.
ee/2020/12/teistmoodi-joulud-ja-ouepeod/. On hea meel, et meie tegemisi
on märgatud ja nende vastu huvi tuntud
kaugemaltki Eestimaalt.
Toimetame oma väärtustest lähtuvalt. Rohelise kooli programmiga
seonduvalt kutsusime peresid koostööle
ja osalesime üle-eestilises Pakendikeskuse kampaanias „Kingikott uuele
ringile“, kogusime ja saatsime üle
200 koti teistele lastele rõõmu valmistama. Harisime endid teemal nähtamatud jäätmed. Näiteks mõtlemapanev fakt – nutitelefoni tootmisel tekib
86 kg jäätmeid, millest suurt osa ei saagi
ringlusse võtta. Kuidas olla ise teadlikum tarbija ja kasvatada õpetajatena
lastes keskkonnasäästlikku mõtteviisi?

Veel kogusime kodudes seisma jäänud
helkureid ja meisterdasime õuealale
pea- ja taskulampidega liikumiseks säravad pildid. Koos lastega valmistasime
suure hulga jõulukaarte Luunja valla
vanuritele, et neid rõõmustada, et
nad sel erilisel aastal end üksikuna ei
tunneks. Ka laste nõukogu püüdis lahti
mõtestada jõuluaega, kingituste tegemise ja saamise traditsiooni.
Kuna inimrohketes kohtades praegu
käia ei saa, siis tekkis idee minna koos
jahimeestega Vilussaare metsa ja katta
seal ka loomadele jõululaud.
Õpetaja Katrin: „Vastuvõtt jahimeeste poolt oli väga tore. Kohe küsisid
laste käest, kas kellelgi on tuttav jahimees
ja lasid neil lastel hakata teemat juhtima
ja küsimusi esitama. Sealt edasi tekkis ka
teistel lastel palju küsimusi metsloomade
elu ja jahipidamise kohta. Kõik küsimused said jahimeeste poolt vastatud
ja lapsed palju huvitavat teada. Peamine teadmine, mis lastel tekkis, oli see,
et jahimehed ainult ei küti loomi, vaid
ka uurivad, vaatlevad, toidavad ja vajadusel abistavad.“ Õpetajad Raili ja Kristi:
„Lapsed said võimaluse jätta loomadele
enda toodud puu- ja juurvilju ning visata
kohapeal olnud kottidest tammetõrusid,
vilja ja kartuleid. Saime teada, et loomad
armastavad soola limpsida, mille tarbeks oli söögiplatsi kõrvale paigaldatud
soolapost.“ Õpetajad Annika ja Tiina
meenutavad koos lastega: „Mets oli
vaikne. Mitte ühtegi häält polnud kuul-

▼ Midrilinnud metsloomadele toidulauda katmas. Foto: Tiina Pern

da! Jahimees ütles, et loomad läksid kõik
kaugele, kui meie tulekut kuulsid, aga
nad tulevad mõne päeva pärast tagasi.
Söödaplatsi kõrval oli vaatetorn – selgus,
et jahimehed peavad loomi loendama.
See vaatetorn ei olegi loomade laskmiseks. Seal oli koer ka! Täitsa jahikoer.
Kuulas käske, jooksis metsa jälgi otsima
ja kui jahimees kutsus, tuli varsti tagasi.
Me ei tohtinud koera toita. Silitada
tohtisime. Pealuud olid ka. Suured olid
sarvedega ja põdra omad. See põder on
väga suur loom, kui tal nii suur pealuu
on! Jahimees näitas veel kopra näritud
puud – see oli kui pliiats – ja kährikkoera
urgu. Kährikkoerad magavad praegu.
Isegi meie mängimine tema uru katusel
ei ajanud teda üles. Söödaplats nägi nii
isuäratav välja, et mitmed lapsed võtsid
oma porgandi, õuna ja sõid ise ära. Siis
saime metsas piraate mängida, pirukat
süüa ja kuuma teed juua.
See oli üks tore käik. Pärast oli selline
lahke, rõõmus, rahulolev tunne sees.“
Lohkva Külaselts, Luunja Jahiselts,
Airis ja Sergei Lellep, Kaire ning Silver
Vahejõe, jahikoer Alma – Luunja lasteaed Midrimaa tänab teid südamest!
Paigaldatud rajakaamera jäädvustas ka
peredelt lastele kaasapandud pidulaua
esimesed külalised – põdrad.
Tegusat 2021. aastat, tervist ja sära
silmadesse!
Midrimaa nimel
Lia Raat
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Kuidas elad, Kavastu küla?
2020 – see eriskummaline aasta tõi
Kavastu jaoks suuri muutusi. Aasta
esimesel poolel remonditi 2019. aasta tormikahjustuse tagajärgi, uuendati
lasteaia rühmaruumi, söögitoa koridori,
laste ja logopeedi tegevustuba sai lisasoojustuse. Õueala sai uue ronila, millele
noortelaager suvel liivaala tegi. Sügise
saabudes sai teoks kevadine kooliosa
sulgemise otsus, mille põhjuseks laste
vähesus – Kavastu kooli oli jäänud vaid
kaks õpilast ning üks esimesse klassi
astuja. Õpetaja ja väikese Lõõla algkooli
juhi kogemusele toetudes olen veendunud, et suurema kooliga liitumine
oli nende laste arengu ja tuleviku mõttes siiski õige. Hea, et lastele tuttavad
armsad õpetajad said jätkata oma tööd
Luunja Keskkoolis. Aitäh Kavastu kogukonna heaks tehtud töö eest ja „oma
laste“ toetamise eest koolis.
1. septembrist alates eksisteerib
Kavastu lasteaed, mis nüüdseks on liitunud Luunja lasteaiaga Midrimaa. Praegu
käib selles armsas väikerühmas 12 last.
Rühmal ei ole veel päris oma nime, kuigi
on mõtteid, mis see võiks olla. Ise nimetame seda praegu Kavastu majaks, kuid
nimekonkurss on avatud!
Kuna kool sai ajalooks, seadsime
eelmise vallavanema Aare Andersoniga
vesteldes augusti alguses lasteaiarühma tegevusele mitu olulist eesmärki:
võimaldada perede lastele hoidu ja
alushariduse omandamist ning toetada kogukonna koostööd. 7. oktoobril

toimusid valla, lasteaia ja kogukonnaga
mõttetalgud, 12. oktoobril arutelu kohalike noortega ning 11. novembril tegime Kavastu jõuluaja plaane. On väga
kurb, et koroonapiirangute tõttu ei
saanud plaanipäraselt teoks kõik laste,
lapsevanemate ja kogukonna koostegemised. Kuid mõndagi sündis siiski. Tänu
lasteaia üleskutsele ja energiliste noorte
mitme nädalavahetuse ühistegemistele
olid jõuluajal Kavastu lasteaiamaja õu
ja õuemajake erakordselt kaunid. Eriliselt suur tänu uhke jõulukamina eest,
mis pakub kasutamiseks mitmesuguseid
võimalusi. Oleme väga rõõmsad nii toreda ja südamega tehtud jõuluüllatuse üle.
Kahjuks ei saanud noored osaleda päkapikkudena laste peol, kuid loodame, et
12. oktoobri kokkusaamisel sündinud
lennukatest ideedest täitub veel nii mõnigi. Aitäh meie headele sõpradele ideede, kaasalöömise, abikäte eest!
Oluliseks eesmärgiks kogukonna
väikelaste elu mitmekülgsemaks muutmisel oli Kavastu lasteaia õueala avamine. Selle sammu astumiseks seadsime
eeltingimuse – lasteaia õu ja mänguala
peavad olema valgustatud ja valvatud.
Sügistalvel saidki üles seatud kaks
valgustit, mis muudavad õuetegevusi
hubasemaks. Turvalisust lisavad videovalve väsimatud ja tähelepanelikud
silmad.
Õuetegevuste avardamiseks rõõmustab Kavastu lasteaialapsi uus vedrukiik
ning tarnesüsteemis on koduteed otsi-

mas veel üks kiigeke. Armas aiamaja on
koduselt valgustatud, jõulukuusk rõõmustas oma säraga juba alates esimesest
advendist. Õues olemise ajal aitab
õpetajate tervist hoida soe töörõivas.
Ka Kavastu lasteaia siseruumides
on sügispoolaasta jooksul laste ja
õpetajate tervise nimel tehtud mõned
täiendused – ruumide seinad on kaetud helisummutavate plaatidega ning
pesukuivati aitab hoolitseda selle eest, et
voodipesu ei kuivaks rõdul ega rühmaruumides. Lahendamist ootab veel osade ruumide soojustus.
Kavastu õpetajad jätkasid enesetäiendamiseks õpinguid juba eelmisel
kevadel ning nüüd praktiseerivad väga
põnevalt projektõpet.
Palju põnevaid ideid on Kavastu
lasteaednikel, vanematel ja noortel veel
mõtteis ning tegudeks saamist ootamas.
Kui olukord lubab, siis kohtume juba
26. jaanuaril 2021!
Ja ikkagi tulevad meelde laulud „Maa
tuleb täita lastega“ ja „Kuni su küla veel
elab“… Seega suur palve kõigile Kavastu piirkonna peredele, kel on veel
sõpru vajavaid väikseid põnne – palun
andke oma lapsest teada digikeskkonna
ARNO, telefoni 5340 7693 või e-posti
lasteaed@luunja.ee kaudu. Kasvame
koos suuremaks!
Põnevat, koostöist aastat!
Uuve Jakimainen
Luunja lasteaia Midrimaa direktor

Lustime koos päkapikkudega. Foto: Lia Raat
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Lohkva küla areneb
Eelmise aasta oktoobris valmis Luunja
vallavalitsuse ja Lohkva Külaseltsi koostöös eskiisprojekt „Lohkva kogukonnakeskuse Varakas spordihoone juurdeehitus“. Arhitekt Jüri Siim joonistas
esialgse kavandi koos Viljo Videriga,
kes koostas lisaks tehnilise kirjelduse
ning ehitus-projekteerimishanke dokumentatsiooni.
Lohkva Külaselts on juba alates
2013. aastast korjanud ideid piirkonna vajaduste ja arengute kohta erinevatel koosviibimistel – on tehtud koosolekuid, avalikke arutelusid jne. Ideid
on kogunenud palju ja vajadusi on
kaardistatud. Lohkva küla koos naaberkülade Veibri ja Rõõmu külaga on kõige
kiiremini arenev piirkond Luunja vallas.
Uued arendused valmivad ja elanikke
tuleb üha juurde ning seoses sellega
kasvavad ka vajadused. Elukeskkonna
muudavad ikka sobilikuks nii füüsiline
keskkond kui ka teenused, mida on võimalik tarbida kodule lähedal. Lohkva
Külaseltsi tegevuse üheks eesmärgiks
on piirkonna areng ja erinevate teenuste
pakkumine. Oleme väikeste sammudega
liikunud elukeskkonna parendamise ja
mitmekesistamise suunas koos teiste
piirkonna partneritega. Praeguseks on
endisest kasutult seisnud, varasemalt
laiemale elanikkonnale teada-tuntud
Realiseerimiskeskuse hoonest renoveeritud vaid väike osa, kus on võimalik
pakkuda erinevaid huvitegevusi. Vajadused on piirkonnas oluliselt suuremad,
kui praegused võimalused seda suudavad pakkuda. Tänu riigi poolt tulnud
täiendavale investeeringutoe tusele
tekkis vallavalitsusel võimalus suunata
see Lohkva piirkonda. Täiendava investeeringutoetuse eesmärk on KOVide
toetamine investeeringute tegemisel

majanduse elavdamiseks eriolukorrast
tingitud majanduslangusest kiiremini
väljatulemiseks. Investeeringutoetust
antakse ainult uutele objektidele, ehk uus
objekt on see, mis ei olnud varem kavandatud kohaliku omavalitsuse 2020. aastaks vastu võetud eelarves. Lohkvasse on
kavandatud multifunktsionaalset hoonet
juba pikalt, kuid selleks puudusid rahalised vahendid. Siit saigi alguse idee
ehitada Realiseerimiskeskuse kinnistule vana kaarhalli asemele multifunktsionaalne spordihoone, mis rahuldaks
võimalikult laia tarbijaskonna vajadusi.
Loomulikult ei rahulda see veel kõiki
vajadusi, kuid nagu juba eespool sai
mainitud, siis Lohkva küla arendamisel
on astutud väikeseid samme suurte
eesmärkide poole.
Vastavalt esialgsele ideele ja eskiisprojektile on rajatavasse spordihoonesse
kavandatud väikese sahteltribüüni
ja rõduga universaalsaal erinevateks
pallimängudeks, võistlusteks, treeninguteks ja muudeks üritusteks. Suurt saali
saab eraldada kardinaga kaheks pooleks
ehk väiksemaks saaliks, mis võimaldab korraldada erinevaid üritusi samal
ajal. Universaalsaalist on projekteeritud
hoovi poole tõstetav suur uks suuremõõtmelise inventari või tehnika sisse
toomiseks. Kahest trepikojast on pääsud
teisele korrusele, kus on neli treeningsaali erinevateks tegevusteks, näiteks
aeroobika, poksi, jooga, jõutreeningu,
maadluse, tantsu, akrobaatika jms jaoks,
ning riietus- ja abiruumid. Lisaks on
plaanis kahe teise korruse saali vahele
kavandada voldiksein, mis võimaldab
kooskasutust ehk vajadusel kasutada
suuremat saali. Vestibüüli on planeeritud pesu- ja tualettruumid ning väike
kohvikunurk, kus saaks ürituste ajal toit-

Eskiisprojekt „Lohkva kogukonnakeskuse Varakas spordihoone juurdeehitus“

lustust pakkuda. Lisaks on mõeldud ka
keskkonnasäästlikkusele ja nii olemasoleva kivihoone kui ka projekteeritava
spordihoone katusele on kavandatud
päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks. Loodetavasti tekib edaspidi võimalus mõne projekti toel või koostöös
ettevõtjatega päikesepaneelid ka paigaldada. Lohkva spordihalli ehitab vastavalt
hanke tulemusele Mapri Ehitus OÜ.
Kinnistul praegu olev kaarhall, varjualune ja kõrvalhoone lammutatakse.
Olemasolev ja tihedas kasutuses olev
rulapark koos varjualusega jääb samale
kinnistule, kuid tuleb natuke ümber
paigutada.
Ees on ootamas väga põnev ja töökas aasta. Kindlasti tekivad piirkonnas
mõned ebamugavused ehitustegevuse
tõttu, kuid loodan südamest, et hea
eesmärgi nimel on kohalikud elanikud mõistvad. Oleme arvestanud, et
ehitustöö võib ka kogukonnakeskuse
ja noortekeskuse tegevusi mingil moel
mõjutada, aga eks aeg näitab ja hoiame
kindlasti teid kõigega kursis. Suurim
väljakutse saab olema kindlasti ehitustsoonis toimetamine ning ka ajutine
veeta olek, sest puurkaev läheb kinni ja
seni, kuni pole ühisveevärki ja -kanalisatsiooni, tuleb meil võib-olla leida ajutisi lahendusi.
Uue spordihalli valmimiseni saab
kogukonnakeskuses Varakas harrastada joogat, rulapargis sõita, sõudeergomeetril treenida, lauatennist mängida ja muud põnevat teha.
Jälgi meie Facebooki lehte.
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts
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Soov teha head on kauneim soovide seas
Möödunud aasta oli raske meile kõigile. Tänutundega saime
koos olla oma perega ning teada, et meil on enam-vähem
hästi. Kuid meie ümber on neid, kellele möödunud aasta oli
murelikum, kui ükski teine aasta on olnud. Eks rasked ajad
ja raskused ongi tagant tõukavaks jõuks, mis tekitab tunde ja
vajaduse kedagi aidata ja toetada.
MTÜ Lohkva Külaselts, MTÜ Luunja Maanaiste Selts,
MTÜ Sirgu küla selts ja MTÜ Luunja Aidarahvas koostöös
Luunja valla lasteaedade ja kooliga tulid jõulukuu alguses toredale mõttele üllatada meie valla eakaid, tehes neile
väikese kingituse, et muuta nende jõulud pisut helgemaks.
Eakad olid möödunud aastal väga keerulises olukorras. Nad
on Covid-19 riskigrupp, jõuluüritusi ei toimunud, külastused
olid pigem keelatud. Kõigil eakatel pole võimalust kasutada
sotsiaalmeediat, kus teistega või omavahel suhelda. Seega
mõtlesime jõulupakindusega just neile, et viia tänutundes
killuke hingesoojust ja hea sõnaga meeles pidada meie väärikaid eakaid vallaelanikke.
Tublide eestvedajate kaasabil pöörduti Luunja valla
haridusasutuste poole, kes olid kohe nõus kaasa lööma.
Luunja valla lasteaedade ja kooli lapsed valmistasid imeilusad
jõulukaardid, mille sisse kirjutati soojad soovid. Samal ajal
seltsides toimetavad tublid nobenäppudest naised said kokku
Lohkvas asuva Kogukonnakeskuse Varakas õmblustoas ja
õmblesid riidest kingikotid. Kingikotid aitasid sisukalt täita
Luunja valla ettevõtjad Grüne Fee Eesti AS, Mesilepa OÜ ja
Piima Hulgi OÜ.
Ega meil täpset aimu polnud (ja pole tänini), kui palju
eakaid Luunja vallas tegelikult on. Juhindudes isikuandmete
kaitse üldmäärusest ei olnud võimalik saada eakate kontaktandmeid Luunja vallamajast. Seega võtsime eesmärgiks valmis
saada 200 kingitust ja leida ise koos teiste vallaelanikega
üle Luunja valla üles ka kingisaajad. Kontaktide leidmine
ei olnudki väga lihtne ülesanne, kuid meie vabatahtlikele
päkapikkudele tulid abiks väga tublid abistajad.
Päkapikkudel olid enne jõule tihedad tööpäevad, lisaks
kingituste pakkimisele sai käidud kontakte otsimas naabrite
ja ka naabrite naabrite juures ning üheskoos abilistega said
jõuluõhtuks kõik kingitused ilusti laiali veetud.
Päkapikkude ülestähendusi pakkide jagamisel ja eakate
leidmisel: nägime rõõmu, tänu, rõõmupisaraid ja väga korras
elamisi, aga kuulsime ka muresid ja nägime vaesust. Kindlasti
on meie piirkonnas neid inimesi veelgi, kes oleksid väärinud
märkamist ja tunnustamist, kuid kahjuks ei olnud võimalust
saada nende kontakte või jäi pakk üle andmata erinevatel põhjustel (näiteks kuri koer aias jne). Meie esimene heategevuslik
jõulupakindus oli tore ettevõtmine ka meile endile. See andis
väärtusliku kogemuse, kuidas jagada väikest killukest rõõmu
ning teha koostööd.
Suur tänu Luunja lasteaia Midrimaa, Kavastu lasteaia,
Lohkva lasteaia ning Luunja Keskkooli töötajatele ja lastele
ning teile – Grüne Fee Eesti AS, Mesilepa OÜ, Piima Hulgi
OÜ.
Sügav kummardus kõigile kaaspäkapikkudele ja nende
abilistele: Eerika Luukas, Küllo Vään, Tarvo ja Sigrid Laas,
Kaire ja Silver Vahejõe, Lille Reissaar, Margo Lempu, Iiri Saar,

Heategevuslikud jõulupakid. Foto: MTÜ Lohkva Külaselts

Helina Lätti, Handri Kuslap, Pirjo Pall, Triin ja Margus Lauk,
Vjatšeslav Korobov, Tiina Kattus, Kärt Karhunen, Piret Uus,
Kaire Kollom-Vahtra, Mai Tagel, Loreida Visk, Tiiu Laas,
Eve Kurm, Ene Sepp, Katrin Madisson, Inga Kiudorf, Marget
Vellemäe, Kersti Tammur, Marta Tori, Tiivi Piibeleht, perekond Raud, Ene Suit, Marie Ivanova, Liidia Heinsoo, Tiina ja
Arvo Pern, Kaire Janter.
Loodame, et meil kõigil on uuel aastal rohkem aega mõelda neile, kellel on raske, ja me märkame rohkem neid, kes vajavad abi või killukest rõõmu.
Malle Karabelnik, MTÜ Lohkva Külaselts
Kristel Lempu, MTÜ Luunja Aidarahvas
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AJALOOST

Kavastu ajalugu peidab põnevat leidu
Ajaloouurijad ja militaristikahuvilised on mõne aja eest
teinud enda jaoks avastuse,
mis osadele kohalikele olnud
ka varasemalt teada. Kuid infot
napib ning seda püütakse
juurde hankida.
Tegemist on II maailmasõja ajal praeguse
Kavastu parve asukohas üle Emajõe rajatud hiigelsuure puidust sillaga, mis ulatus üle jõeoru ühelt mäenõlvalt teiseni
ning mille alt mahtusid laevad läbi.
Sild ehitati Saksa väejuhatuse käsul,
tööjõuna kasutati Vene sõjavange. Jõe
ületamine oli strateegiliselt ülioluline,
Emajõe-äärsed lahingud olid Eesti territooriumil Sinimägede järel kaalukuselt
järgmised.
Sild õhiti 25.08.1944 taganevate sakslaste poolt Alfons Rebase käsul. Postide
jäänused ulatuvad siiani maast välja.
Teadsin lapsest saati silla olemasolust
ja olen olnud kindel, et asjatundjatele on
see samuti teada.
Nüüd selgus, et valdkonna asjatundjate jaoks on tegemist väikese sensatsiooniga. Isegi professionaalsetel ajaloolastel on see kahe silma vahele jäänud,
kuigi Emajõe lahingutesse puutuvat on
uuritud ja publitseeritud omajagu, sh
Mart Laari jt uurijate poolt.
Praeguseks on teada paar fotot õhitud sillast, Saksamaa arhiividest otsitakse ka dokumentatsiooni. Samuti on
elus mõni tunnistaja, kes lapsena silda
mäletab ja sealt ise on üle käinud (kuigi
tsiviilisikutel oli sillale minek keelatud).
Teema on palju aastaid olnud arutusel asjaarmastajate militaarfoorumites.
Paljud ei usu taolise silla olemasolu,
tegemist on hiiglasliku rajatisega, mis
tehti valmis väga lühikese ajaga, seda objekti pole varasemalt dokumenteeritud.
Sellist ressurssi kulutati üksnes üliolulistes kohtades. Pikka aega on arvatud, et
selles kohas oli pontoonsild, ei enamat.
Esimesel fotol on pontoonsild, teisel
suure silla jäänused.
Teeme koos ajaloouurijatega vallalehes üleskutse, et leida veel elus olevaid tunnistajaid ja pilte.
Aare Anderson
vallavolikogu liige

Üleskutse!
Palume vallalehe lugejatelt teavet ja fotomaterjali 1944. aastal Kavastus
asunud puitsilla kohta (praegune Kavastu parve asukoht), et taastada
ning talletada tollased kronoloogilised sündmused nii meile endile kui ka
tulevastele põlvedele.
Oleme tänulikud igasuguse info eest. Soovi korral tagame allika
anonüümsuse.
Kui Teie mälus, vanades fotoalbumites või dokumentides leidub sellekohast materjali, siis palume võtta ühendust: Mare, tel 5397 9426.
Kogutav info läheb ka Maanteemuuseumi arhiivi ning saaks killud kokku
ka kohaliku ajaloo tarbeks.

Pontoonsild koos vaatega Kavastu mõisa hoonele (praeguseks hävinud)
Allikas: Militaar.net

Silla rusud Kastre poolt pildistatuna. Allikas: Militaar.net
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2020 – suurte vastuolude aasta
Lõppenud aasta oli eelnenutest
oluliselt erinev, seda nii Luunja
valla kui kogu maailma jaoks.
Mõistagi vajutas koroonapandeemia võimsa pitseri
kogu aastale, kuid õnneks
oli ka positiivseid arenguid.

tugevneda ning valla tulevikku kujundada. Usun, et ajutised tagasilöögid ei
suuda seda jõudu väärata.
Kui inimestel on süda õiges kohas,
väärtused paigas ja sihid selged, siis ei
jää tulemused saabumata.
Uued inimesed toovad ikka kaasa
värsket energiat, entusiasmi ja ideid.

Aasta tõi kaasa väga ootamatu ja valusa
katsumuse suurele osale inimkonnast.
Pandeemiast tulenevad mõjud inimeste
tervisele, käitumisele ning maailma
majandusele on ka praegu jätkuvalt
aktuaalsed. Aasta esimestel kuudel tuli
ka Luunja vallas kiiresti ja jõuliselt keskenduda kriisijuhtimisele ning kohandumisele erakorralises olukorras, et
säästa inimeste tervist ja samaaegselt
püüda tagada elukorralduse jätkuvat toimimist. Tänu inimeste tublidusele saime
selle väljakutsega üheskoos hakkama.
Teine suur mõjutaja oli poliitiline
elu, seda nii maailmas kui Eestis. Nüüdseks on selge, et katsed pakkuda radikaalset ja populistlikku alternatiivi ei
muuda inimeste elu paremaks, vaid
toovad uusi probleeme juurde. Õnneks
vajuvad taolised lained enamasti kiirelt
möödanikku, andes siiski ka väärtuslikke õppetunde edasiseks. Peamine ehk
see, et tasakaalukus on suur väärtus ning
ühiskonda ei saa juhtida kitsastest eesmärkidest lähtuvalt.

Investeeringud

Mõned olulisimad positiivsed
märksõnad
Meeskond
Kohaliku elu juhtimisel on võtmetähtsus
aktiivsetel kogukondlastel. Mitte üksnes
neil, kellele rahvas usaldab võimu teostamise, vaid ka teistel kaasalööjatel. Igaühel on õigus kaasa rääkida kohaliku elu
kujundamisel, aga siiski moodustub alati tuumik inimestest, kes võtavad enda
kanda rohkem vastutust ja eestvedaja
rolli.
Luunja vallas on praeguseks olemas
päris suur ring selliseid tublisid elanikke,
kellel on tahtmist mõelda, tegutseda ja
vastutada. Kevadel tegevust alustanud
koostöövõimelisel ja tõhusal meeskonnal on suur potentsiaal laieneda ja

Uuenenud meeskonna tõhus töö hakkas
kiirelt vilja kandma. Valda sai toodud
täiendavat toetusraha, käivitatud mitu
uut investeerimisprojekti, samas edasi
tegeletud ka kõikide seniste projektidega. Kokkuvõttes kaasnes olulist lisaväärtust valla jaoks, potentsiaal ning
töös olevate projektide hulk on suurem
kui kunagi enne.
Mitme suure projekti kallal tuli toimetada väga kiirelt, kõige ajakriitilisem
oli spordihalli projekt. Viimase rahastamiseks kujunesid unikaalsed võimalused
kaasata lisaks valla rahale ja Covid-19
riigieelarvelisele toetusele ka erakapitali
ning teha koostööd Tartu linnaga. Praeguses olukorras on need võimalused
paraku muutunud.
Loodan väga, et kõikide algatatud

projektidega minnakse siiski edasi ning
need viiakse ellu. Samuti seda, et jätkuvad valla jaoks olulised arengud kõikides
valdkondades.
Aasta lõpunädalatel toimusid suured
muutused valla juhtimises, aga neid siinkohal ei puuduta.
Neid on juba kajastatud ja kajastatakse edaspidigi.
Minu enda jaoks on karussellilt
mahatulek kokkuvõttes tervendav, pole
seda võimalust olnud juba palju aastaid.
Ees on ootamas tavapärasest tunduvalt keerulisemad ajad ja väljakutsed.
Nendega edukaks toimetulekuks on
vajalik hea koostöö, olemasoleva potentsiaali maksimaalne rakendamine ning
kõrvaliste tegevuste tahaplaanile jätmine. Loodan siiralt, et see saab alanud
aastal võimalikuks, et selle toel vallaelu
jõudsalt edasi viia.
Soovin kõikidele alanud aastaks kindlat
meelt, kordaminekuid ja tugevat tervist!
Aare Anderson
vallavolikogu liige
vallavanema ametis kuni 12.11.2020
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Alanud aastal loodab kultuuri- ja vabaajakeskus
olla oma inimestega päriselt koos
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus alustas 2021. aastat lootusrikkalt, et õige pea
kuri viirus taganeb ja saabub aeg, kus
saame oma inimestele taas pakkuda häid
emotsioone ja tegutsemisvõimalusi.
2020. aasta oli Visnapuu aasta. Hoolimata piirangutest toimus teema-aasta
raames mitmeid üritusi, kuid mõned
olulised ettevõtmised lükkusid 2021.
aastasse. Seetõttu on ka sellel aastal osadel meie plakatitel näha Visnapuu aasta
2020 logo.
2021. aasta on Luunja vallas kuulutatud laste ja perede aastaks. Jaanuaris avamegi Kavastus kogukonna- ja
noortekeskuse, mille nimeks sai Kavastu
Korter. Peale avamispidustusi anname
teada, kuidas ja mis tingimustel korter
avatud on. Eelmise aasta lõpus said ära
projekteeritud ka Luunja noortekeskuse
ruumid endises raamatukogus. Kahjuks
tuli vallavalitsusel esimene ehitushange
kehtetuks tunnistada ja välja kuulutada
uus hange. Loodame, et kõik õnnestub
ja kevadel saame juba Luunjas noortele
uksed lahti teha.
Ürituste korraldamisel proovime
leida senisest rohkem võimalusi,
kus kogu pere saaks osaleda. Laste ja
perede aasta keskseteks sündmusteks
saavad laste laulupidu, lastekaitsepäev,
koguperelaager, mõisapäevad ja mitmed
spordiüritused.
Kultuurivaldkonnas soovime jätkuvalt näidata ära kõik uued eesti filmid, tuua galeriisse Meie Aja Kangelane
ja Luunja vallamajja põnevaid näitusi,
korraldada kirjandussündmusi jne.
Traditsiooniliselt toimuvad Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, jaaniõhtu
ja jõuluüritused. Loodame, et olukord
viirusega võimaldab kevadel korraldada
peo eakatele, et kompenseerida jõulupeo
ära jäämist.
16. mail saab Luunja vald 30-aastaseks. Selleks suursündmuseks käivad
juba ettevalmistused ning loodame
teid üllatada suursuguse kultuuriprogrammiga.
Meie noortekeskused on ühinenud
Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse
pilootprogrammiga „Tervist edendavate noortekeskuste võrgustik Tartumaal“. Oleme koostanud tegevuskava ja
loodame, et saame selle täies mahus ka

Vallarahva aastalõpupeol pakkus kultuurimaja naispere 35. sünnipäeva torti. Foto: Tiit
Hellenurm

ellu viia. Tegevuskavas on mitu vaimse
tervisega seonduvat laagrit, uudseid
huviringe ning uusi üritusi.
Tervisedenduse valdkonnas alustavad ka tänavu kaks vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgruppi. Kuna „Imelised aastad“ võimaldavad koolitust vanematele, kelle laps on
kuni 7-aastane, siis oleme 2021. aastaks
võtnud eesmärgiks tuua Luunjasse ka
Gordoni perekooli koolitusgrupi, kuhu
ootame vanemaid, kelle lapsed on juba
kooliealised. Grupp alustab loodetavasti
sügisel.
Spordi- ja liikumisvaldkonnas jätkame valitud kursil. Nagu viiruse levik
võimaldab, jätkame traditsiooni, et korraldame vallas iga kuu ühe liikumisürituse. Jätkuvalt on meie jaoks väga
tähtis osaleda nii maakondlikel kui riiklikel omavalitsuste vahelistel mängudel.
Kõige operatiivsema info saab võistluste
kohta, kui liituda FB-grupiga „Luunja
valla harrastussportlased“. Häid tulemusi näitab ka meie korvpallinaiskond,
kes mängib naiste esiliigas. Korvpallinaiskonna tegemiste kohta, samuti kõike
muud meie asutuse kohta saab teada
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
kodulehelt https://luunjakultuur.ee/.
Lõuna-Eestisse jõuab 2024. aastal
Euroopa kultuuripealinna tiitel Tartu
2024. Kuid juba sel aastal on käivitunud
ettevalmistavad tegevused ning järg-

misel aastal alustab eelprogramm. See
ettevõtmine on nii suur ja laiahaardeline, et ainuüksi kultuurimaja sellega
tegeleda ei suuda. Ootame kogukonda,
organisatsioone ja ettevõtteid samuti
panustama. Aasta jooksul hakkame
kogukonda järk-järgult toimuvast informeerima ja teid koostööle kutsuma.
Kel asja vastu suurem huvi, saab lugeda
Tartu 2024 kodulehte https://tartu2024.
ee/et ja ennast kogu kontseptsiooniga
kurssi viia. Tartu 2024 avasündmuseks
Luunja vallas, nagu ka kõigis kultuuripealinnaga liitunud omavalitsustes,
on pidulik koostöölepingu sõlmimine.
Luunjas toimub see 28. jaanuaril algusega kell 13.00 kultuurimaja saalis.
Huvilised on oodatud sündmusele
kaasa elama!
Lisaks tervisekriisile on meie riiki
tabanud ka majanduskriis. Nagu kõik
teised omavalitsused ja nende asutused,
peame ka meie kokkuhoidlikud olema.
2021. aasta eelarveprojekt läkski vallavalitsusse juba väiksemate tegevuskuludega. Proovime jätkuvalt kirjutada
projekte ja leida oma tegevustele lisarahastust.
Soovime tegusat ja tervistavat koostööaastat meile kõigile!
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor
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Luunja vallarahva aastalõpupidu juhtisid luunjalaste lemmikud
vanaprouad Mahvalda ja Loreida

Tuleteater Zerkala maagiline tuleetendus aastalõpupeol Luunja
jõesadamas
◄ Ansambel Regatt kütab publiku alati üles – nii ka seekord.
Fotod: Tiit Hellenurm

Vanas aastas oli halba, head,
ning parandati mõned vead.
Sai eksitud ja tehtud vigu,
me tahte järgi kõik ei liigu.
Läinud aasta mured, mõõnad,
las jäävad seljataha rõõmsalt,
sest saabus aasta uus
ja maha jäid meist 12 kuud.
Homses päevas leia hetk,
et teha möödunule retk.
Meenuta veel veidi aega,
ning lähedasi meeles pea.
Halb ja mured jäta maha,
võta kaasa, kõik mis hea.
Olgu õnne, tervist, kodusoojust,
edu töös ja rõõmsaid hetki!

Suusatamist nautimas Kabina suusaradadel jaanauaris 2021.
Foto: Helgi Kiik
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ÜRITUSED / TEATED
16.02 Vastlapäeva õhtu peredele Vooremäel
Vastlakuklid, mängud, võistlused
Üritus toimub sobivate ilmaolude korral. Info 5690 6898

JAANUAR
22.01 Timo Kähari maalinäituse avamine 17.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane. Tasuta. Info 5309 3670
26.01 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse Kavastu
Korteri avamine
Kavastu keskus 6 (2. korrus)
10.00–13.00 külalised kutsetega
13.00–14.00 Kavastu eakad
14.30–17.00 Kavastu lapsed ja noored
17.30 Luunja lasteaia Midrimaa Kavastu rühma lapsevanemad ja töötajad
Info 539 3670
27.01 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse Kavastu
Korteri avamine
17.30–18.30 Kavastu kogukonna liikmed. Info 5309 3670
28.01 Luunja valla ja Tartu 2024 koostöölepingu allakirjutamine 13.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Info 5309 3670

VEEBRUAR
14.02 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Info 5309 3670

Luunja ku lt u u ri- ja vab aajak esku se hu viring

KO LMAPÄEVIT I K ELL 10.00
L ohk va VARAK AS

SEENIORIDE
JOOGA

Eesti Vabariik 103 üritused Luunja vallas
19.02 Luunja valla haridusasutuste laste ja noorte rongkäik Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde ja
miiting 10.15. Info 5309 3670
21.02 EV aastapäeva sulgpalliturniir 11.00
Luunja Keskkooli võimla. Info 501 3555
22.02 Mängufilm „Eesti matus“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
Piletid 5/3.50 eurot. Info 5309 3670
23.02 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus 18.00
Suupistelaud
Kohtade arv piiratud.
Osalemine eelregistreerimisega www.luunjakultuur.ee.
Sündmust saab vaadata interneti kaudu.
Info 5309 3670
22.02, 23.02, 25.02, 26.02 Koolivaheaja programm
Kavastu ja Lohkva noortekeskustes
Info www.luunjakultuur.ee ja 5648 9138
Seoses Covid-19 laialdase levikuga otsustatakse ürituste toimumine nädal enne ürituse kuupäeva. Jälgige meie kodulehte
www.luunjakultuur.ee ja Facebooki.

Näitused
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane on Timo Kähari maalinäitus.

L o hk va KO G U KONNAK ES KU S ES
VAR AK AS
T EIS IPÄEV IT I
18 . 30

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

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

Luunja valla e lanike le hind 5€/KUU
TAVAHIND 5€/KORD
Riietu kihiliselt
G rupiga võid liituda igal ajal!
Re gistre e ru tundi 5146153 Sigrid
või sigridlaas1@gmail.com

I NFO JA Regi s t reeru M IN E T EL : 5 1 4 6 1 5 3 - S igrid
võ i s igridl aas 1 @gm ail .co m

www.re ikite raapia.e u
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
MERIBEL TAMM

04.12.2020

SASKIA TUHA

10.12.2020

MILA SUURPERE

11.12.2020

ERKO SIREL

12.12.2020

MARC KOROBOV

26.12.2020

KUIVAD
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
koos transpordiga.
Telefon 505 1010

MÜÜA
toorest ja kuiva küttepuud.
Transport hinnas.
Pikkus ja jämedus vastavalt soovile.
Lepp/haab/segapuu alates 35 €/rm ja
kask 38 €/rm.
Kaminapuu 40 L halukotid 2 € kott.
INFO:
Est, Eng 5373 3322 või Est, Rus 5699 7196

Otsime oma meeskonda
TISLEREID ja PUIDUTÖÖLISI

Seoses tootmismahtude kasvuga ootab Thermory valmissaunade
bränd AUROOM Sind liituma meie vahva meeskonnaga.
Kui armastad puitu ja pead tähtsaks kvaliteeti ja ilu,
oled oma töös täpne, on see tööpakkumine just Sulle.
Vana-Kastres tegutsev ettevõte Auroom toodab kvaliteetseid tippklassi
saunasid, mida tellitakse üle maailma.

Tule ja liitu meie tegusa meeskonnaga.
Lisainfo Karin, telefon 5340 3102,
e-post kandideeri@thermory.com.
Vaata ka https://auroomwellness.com/ ja https://thermory.com.

Luunja valla loomaarst AAVO ARRAK
Kojukutsed tel 5647 1121
Loomade ravi • Operatsioonid •
Vaktsineerimine • Kiibistamine
Passi vormistamine ja looma ettevalmistamine
välismaale sõiduks

HÄDAABI 24 H



 
 
     
 

Mälestame

Õnnitleme
jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

ELMAR MEOMA
08.10.1943–30.12.2020
VITALI VASSILJEV
15.03.1972–03.12.2020

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

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

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

