Luunja valla infoleht

Nr 7 (294) Juuli 2021

Luunja
mõisapäevad
2021
29. juuli – 1. august

NELJAPÄEV, 29.07

Suur valla sünnipäevapidu

• 18.30 Fotonäituse “Luunja vald 30” avamine bussijaama galeriis
• 19.00 Sünnipäevakontsert Luunja jõesadamas
* Luunja jõesadama betoonkai avamine
* Tervitused:
laulukoorilt Jõeõed
rahvatantsurühmalt Trambali
Haaslava meeskoori ansamblilt Väike Punt
noorteansamblilt Jacob Cream jt
* Magus üllatus Luunja õpilasmalevalt
Peaesineja

Teave: 5309 3670
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Vallavolikogu juunikuu istungi kokkuvõte
Juunikuu volikogu istung toimus
30. juunil vallamajas, VOLIS-e infosüsteemis ja videokõne vahendusel
Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungi
avaliku ülekande jälgimiseks oli valla
veebilehele lisatud link.
Istungil osalesid distantsilt kaks volinikku ja istungisaalis 11 volikogu liiget.
Puudujaid oli kaks.
Päevakorrast jäeti välja Luunja valla
infolehe väljaandmise korra teine lugemine ja määrusena kinnitamine. Laekunud on mitmeid erinevaid arvamusi eelnõu täiendamiseks ning lisaaja võtmine
lehe väljaandmise korra üle arutelude
pidamiseks on seega igati põhjendatud.
Täpsustatud päevakorra kinnitamist
eraldi ei hääletatud, kõik volinikud olid
sellise päevakorraga nõus.
1. päevakorrapunktis tutvustas valla
finantsjuht Hille Luts volikogule Luunja
valla 2020. a majandusaasta aruannet ja
sõltumatu vandeaudiitori aruannet.
Majandusaasta aruanne on koostatud
konsolideerimisgrupi kohta tervikuna,
mis hõlmab ka valla hallatavaid asutusi
ja sihtasutusi. Konsolideerimisgrupi bilansi maht oli aasta lõpus 13 380 436 eurot. Laenukohustusi jäi aasta lõpuks üles
2 887 007 eurot, aastaaruande tulem oli
1 525 922 eurot. Raha jäi aasta lõpuks
arvelduskontodele 2 177 047 eurot. Investeerimistegevuse finantseerimiseks võeti
1 500 000 eurot laenu. Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus oli aasta lõpus 14% (lubatud ülemmäär 80%). Põhivara investeeringuid tehti kokku 1 981 464
euro ulatuses (koos käibemaksuga).
Majandusaasta aruannet auditeerinud Audiitorbüroo Fides OÜ audiitori arvates kajastab konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruanne kõigis
olulistes osades õiglaselt konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga
31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta konsolideeritud
finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga.
2. päevakorrapunktis andis volikogu
revisjonikomisjoni esimees informatsiooni revisjonikomisjoni seisukohast
Luunja valla 2020. a majandusaasta aruande kohta.

Komisjon oli tutvunud majandusaasta aruande ja selle lisadega ning kohtunud vandeaudiitoriga. Kuulanud ära
audiitori arvamuse ja seisukohad, leidis
revisjonikomisjon, et Luunja valla poolt
esitatud 2020. a konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne ja selle lisad
kajastavad valla kui terviku finantsseisundit objektiivselt. Revisjonikomisjon tegi volikogule ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.
3. päevakorrapunktis kinnitati Luunja
valla 2020. a majandusaasta aruanne 13
poolthäälega.
4. päevakorrapunktis tutvustas finantsjuht Hille Luts Luunja valla 2021. aasta
lisaeelarve kava.
Käesoleva aasta eelarve kogumaht
suureneb 301 066 euro võrra. Koos lisaeelarvega on Luunja valla 2021. aasta
eelarve kogumaht 16 898 804 eurot.
Põhitegevuse tulud suurenevad
150 066 euro ja kulud 94 759 euro võrra.
Põhitegevuse tulem suureneb kokku
55 307 eurot. Investeerimistegevuse
eelarve suureneb 55 307 euro võrra.
Sihtotstarbeliselt on kokku laekunud
vahendeid 245 759 eurot. Lisaks sihtotstarbelistele summadele suurendatakse
põhitegevuse tuludes veel riigi lisaeelarvest saadava eraldisena toetusfondi
summat 55 307 euro võrra.
2021. aasta lisaeelarve kinnitati 13
poolthäälega.
5. päevakorrapunktis esitas vallasekretär Marko Jaeger ettekande volikogu liikmete arvu määramise, valimisringkonna moodustamise ning
mandaatide arvu määramise kohta.
Volikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 17. Kuna valla elanike arv on
tõusnud üle 5000, siis see on ka miinimum, mis seadus ette näeb. Valimisringkondasid on üks ja mandaatide arv on
valimisringkonnas samuti 17.
Volikogu liikmete arvu määramise,
valimisringkonna moodustamise ning
mandaatide arvu määramise kinnitasid
volinikud 13 poolthäälega.
6. päevakorrapunktis andis vallasekretär Marko Jaeger selgitusi Luunja valla
valimiskomisjoni moodustamise kohta.

Kuna Vabariigi Valimiskomisjon oli
teavitanud, et seadus käsib enne valimisi
komisjoni koosseisu uuesti kinnitada,
tuli seda teha. Valla valimiskomisjoni
koosseisus muudatusi ei tehtud, komisjoni koosseis kinnitati 13 poolthäälega.
7. päevakorrapunktis oli esimesel lugemisel avaliku ürituse korraldamise kord.
Ettekande tegi eelnõu koostanud vallasekretär Marko Jaeger. Eelnõule oodatakse parandusettepanekuid hiljemalt
10. septembriks. Kavas on korraldada
ka üks avalik arutelu koos ühenduste
ja seltsidega, kes selliseid üritusi korraldavad.
8. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu algatamise, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamise
kohta.
Taotletakse detailplaneeringu algatamist üksikelamute ja kaksikelamute
kruntidele. Üldplaneeringu järgi on tegemist ühe- ja kahepereelamu maaga. Lähtetingimustes tehti pärast planeeringu- ja
keskkonnakomisjoni koosolekut muudatus ja muudeti kruntide miinimumsuuruseid (algses kavandis olid krundid
planeeritud oluliselt väiksemana).
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetas eelnõu.
Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16
maaüksuste detailplaneeringu algatamine kinnitati 13 poolthäälega.
9. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Kavastu külas Päikse (43203:002:0138)
maaüksuse detailplaneeringu algatamise, lähtetingimuste, planeeringuala
piiri ja suuruse kinnitamise kohta.
Taotletud on üldplaneeringu kohase
detailplaneeringu algatamist ühe eramu
(koos abihoonetega) rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt on suurem osa
kinnistust põllumajandusmaa (reserveeritud elamumaana) ja jõepoolne osa
on metsamaa. Taotlus vastab üldplaneeringule. Kinnistu Emajõe-äärne ala jääb
rohevõrgustiku piirkonda. Hoonestust ei
taotleta rohevõrgustiku ega metsaalale.
Lubatud on kolm hoonet, üks eramu ja
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kaks abihoonet. Juurdepääs on Kantsi
teelt, vee- ja kanalisatsioonivarustus on
lokaalne.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjonil ei olnud põhjust keelduda detailplaneeringu algatamisest.
Kavastu külas Päikse (43203:002:
0138) maaüksuse detailplaneeringu algatamise, lähtetingimuste, planeeringuala
piiri ja suuruse kinnitamise poolt hääletas 12 volinikku, üks volinik jäi erapooletuks.
10. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Lohkva külas Miili (43201:001:1151)
maaüksuse detailplaneeringu algatamise, planeeringuala piiri, suuruse ja
lähtetingimuste kinnitamise kohta.
Planeeringuga taotletakse hoonestamata kinnistule üldplaneeringukohast
äri- ja laohoonete rajamist. Üldplaneeringus on ala määratud põllumajandusmaana, reserveeritud ärimaana. Asukoht
on äritegevuseks sobilik. Lubatud on
kuni kolm hoonet.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetas eelnõu.
Lohkva külas Miili (43201:001:1151)
maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piir, suurus ja lähtetingimused kinnitati 13 poolthäälega.
11. päevakorrapunktiks oli infopunkt,
milles käsitleti järgmisi teemasid:
– sadamakapteni kättesaadavusest;
– Luunja sadama turvalisemaks muutmisest;
– hüppetorni hankega seonduvast;
– Kantsi turundamisega seonduvast;
– jõesadama juhatuse liikmete tööülesannetest;
– sihtasutuse turundamisega seonduvast;
– Luunja vallas käesoleval suvel kultuurivaldkonnas toimuvast;
– Kavastu kettagolfi väljaku kasutamisega seonduvast;
– pensionäridele peo korraldamisest.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
26. augustil.
Istungi käigust põhjalikuma ülevaatega
on võimalik tutvuda volikogu istungi
protokollis.
Kaimo Keerdo
volikogu esimees
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Vallavalitsuses juunikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamute püstitamiseks Raukase kinnistule Sirgumetsa külas, Tamme tee 10
Põvvatu külas, Ristimetsa tee 18 Kakumetsa külas, Aasavälja tee 15 Veibri külas,
Linnupesa tee 8 Lohkva külas;
– üksikelamu rekonstrueerimistööde teostamiseks Trolli kinnistul Kõivu külas;
– keskkatlamaja koostootmisjaama laiendustööde teostamiseks Soojuse tee 14
Lohkva külas;
– angaari püstitamiseks Valguse tee 4 Lohkva külas;
– puurkaevu rajamiseks Taga-Saare kinnistule Kavastu külas;
– veetorustike, kanalisatsioonirajatiste ja sademeveetorustike ehitustööde teostamiseks Vankri teel Kakumetsa külas;
– tänavavalgustuse taristu ehitustööde teostamiseks Vankri teel Kakumetsa
külas.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamute kasutusele võtmiseks Tuuleaasa tee 1 ja 11 Lohkva külas, Koolmeistri põik 3 Luunja alevikus, Aliise tee 4, Aasavälja tee 19 ja 21 Veibri külas,
Kaariku tee 21 Kakumetsa külas, Hobunurme tee 11 Põvvatu külas;
– ridaelamu kasutusele võtmiseks Tamme tee 13 Põvvatu külas;
– Toonekure teele Põvvatu külas.
Kinnitati:
– hajaasustuse programmist 2021. a eraldatud toetuse saajate ja mittesaajate nimekiri;
– vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise tulemused.
Otsustati:
– lihthanke „Pumbamaja rekonstrueerimine näitusepaviljoniks“ kõigi pakkumuste
tagasilükkamine ja hankemenetluse lõpetamine;
– korraldada avatud hankemenetlusega riigihanked „Luunja Keskkooli siirdeseinte
ostmine“ ning „Luunja Keskkooli õpilaste bussiveoteenus 2021/2022. õppeaastal“.
Määrati:
– projekteerimistingimused saunamaja ehitusprojekti koostamiseks Värati kinnistul Sääsekõrva külas, Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks, mobiilsidemasti ehitusprojekti koostamiseks Ohaka kinnistul Põvvatu
külas, tee-ehitusprojekti koostamiseks Kesakanni tee L1 kinnistul ja Kaare tee
kinnistul Veibri külas, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Kesalille kinnistul
Põvvatu külas.
Nõustuti:
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Luunja valla omandis olevatele kinnisasjadele
AS-i Emajõe Veevärk kasuks avalikes huvides vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks ja korrashoiuks;
– Soosaare vkt 14a liitmisega Soosaare vkt 14 kinnisasjaga;
– katastriüksuste Uus-Teearu Rõõmu külas, Lembitu ja Jaanilille tee 1b Veibri külas
jagamisega ning määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed;
– ühe munitsipaalüürilepingu sõlmimisega.
Sotsiaaltoetusi maksti 44 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
18
– juubelitoetusi
13
– toidutoetusi
2
– muid toetusi
11
Marko Jaeger, vallasekretär
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud
Kavastu külas Päikse (43203:002:0138)
maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa
krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse
andmist üksikelamule ja abihoonetele.
Planeeringuala hõlmab Luunja vallas
Kavastu külas Päikse (43203:002:0138)
kinnistut suurusega 8094 m². Vajadusel
on lubatud planeeringuala laiendada
juurdepääsutee planeerimiseks. 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
http://luunja.ee planeeringuteadete alt.

Luunja vallavolikogu on algatanud
Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja
Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja
kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Lohkva
külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid
suurusega kokku ca 2 ha. Vajadusel
on lubatud planeeringuala laiendada
juurdepääsutee planeerimiseks. 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
http://luunja.ee planeeringuteadete alt.

Luunja vallavolikogu on algatanud
Lohkva külas Miili (43201:001:1151)
maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda võimalust
maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks.
Planeeringuala hõlmab Luunja vallas
Lohkva külas Miili (43201:001:1151)
maaüksust suurusega 10 976 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega.
Vajalik on koostada detailplaneeringu
ala digitaalne geodeetiline alusplaan
ja muinsuskaitse eritingimused, 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 valla oma kaardimäng
Luunja vallal valmis 30. sünnipäevaks „Eesti
mängu“ sarja kuuluv kaardimäng „Luunja vald”.
Juubeliaasta tähistamiseks andis Luunja vallavalitsus koostöös
Nuti Grupp OÜga välja kaardimängu „Eesti mäng. Luunja
vald”, milles on 108 põnevat küsimust Luunja valla kohta läbi
ajaloo ning mis on kasutatav ka koos lauamänguga „Eesti
mäng”.
„Oma mäng on Eestis praeguseks vaid ühel omavalitsusel
peale Luunja valla. Meil on käimas Luunja valla juubeliaasta,
mida tähistame laste ja perede aastana ning seetõttu on sellise
mängu väljaandmine väga tähenduslik. Koos perega mängides on nii lastel kui ka täiskasvanutel põnev saada uusi teadmisi ning harivaid küsimuste kaarte saab lisada ka populaarse „Eesti mängu” lauamängu küsimuste sekka,” ütles mängu
loomise üks eestvedajatest haridusnõunik Kadri Sõrmus.
Tänavu täitub Luunja vallal 30. tegutsemisaasta, mille
puhul toimuvad kogu aasta vältel erinevad üritused. 16. mail
avati bussijaamas väligalerii heategevuskampaania „Loovusega
haiglatele tänuks” laste joonistuste näitusega ning tunnustati
vallaellu panustanud inimesi. 29. juulil toimub suur sünnipäevapidu vallarahvale ning 30. juulil on „Eesti mäng. Luunja
vald” esitlus, kus huvilised saavad oma teadmised võistumängimisel proovile panna.
Mängukaarte on võimalik endale soetada edaspidi Luunja kultuuri- ja vabaajakeskusest ning Luunja raamatukogust.
Luunja vallavalitsus

„Eesti mängu“ sarja kuuluvad mängukaardid „Luunja vald“.
Foto: Ketlin Alaväli
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Teavitus üldplaneeringust
Teavitamine Luunja valla üldplaneeringu ja KSH algatamisest
ja ettepanekute küsimine koostatud lähteseisukohtadele ja
KSH väljatöötamise kavatsusele
Luunja vallavalitsus on asunud koostama
Luunja valla üldplaneeringut, koostatud
on üldplaneeringu lähteseisukohad ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) väljatöötamise kavatsus.
Luunja vallavolikogu algatas 27. juuni 2019. a otsusega nr 39 Luunja valla
üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS)
§ 76 lõike 1 kohaselt koostatakse üldplaneering koostöös valitsusasutustega,
kelle valitsemisalas olevaid küsimusi
üldplaneering käsitleb, ja planeeringualaga piirnevate kohaliku omavalitsuse
üksustega.

PlanS § 76 lõikest 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse valdkonna
eest vastutav minister, isikud, kelle
õigusi planeering võib puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, kellel
võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt
kaasneva olulise keskkonnamõju või
üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised
keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad
mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Luunja vallavalitsus on koostanud
üldplaneeringule lähteseisukohad ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse vastavalt PlanS
§ 80 lõigetele 1 ja 2 ja PlanS § 6 punktile
12. PlanS § 81 lõike 1 kohaselt esitame
teile üldplaneeringu lähteseisukohad ja

keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse nende kohta
ettepanekute saamiseks.
PlanS § 81 lõike 2 kohaselt on teil
õigus esitada üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast
lähtudes ettepanekud, samuti hinnangu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja
piisavuse kohta.
Palume ettepanekud esitada hiljemalt 02.08.2021 e-posti aadressile
vald@luunja.ee.
PlanS § 81 lõike 4 kohaselt juhul
kui isik või asutus ei ole oma ettepanekuid määratud tähtaja jooksul esitanud,
loetakse, et ta ei soovi üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse kohta ettepanekuid esitada.

Emajõe koostöövõrgustiku jõeretked „Avasta Emajõgi“
Juulis ja augustis avaneb kõigil huvilistel
võimalus avastada Emajõe loodust ja ajalugu.
Jõeretkede sari „Avasta Emajõgi“ pakub kokku
kuue temaatilise jõeretke abil avastamisrõõmu
nii suurtele kui väikestele.
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Tammetsa sõnul
sündis jõeretkede matkasari Emajõe koostöövõrgustiku ühistööna. „Võrgustikku kuulub ligi 50 organisatsiooni – kõik
Tartumaa omavalitsused, ligi 35 ettevõtet ja mittetulundusühendust ning riiklikud keskkonnahoiuasutused. Üheskoos
on võetud südameasjaks Emajõgi nähtavaks muuta ja jõega
seotud puhkevõimalusi arendada,“ rääkis Tammets.
„Retkedel osalejad saavad lähemalt tutvuda viikingite ajalooga lodjakojas ning parvetada või purjetada lodi Jõmmuga
Emajõel ja Peipsil. Jõelaev Pegasuse pardal räägib põnevaid
lugusid Aleksei Turovski, laevad Signild ja Ahti viivad külalised tutvuma Euroopas ainulaadsete ja omanäoliste AlamPedja luhtadega. Sumedate augustiõhtute müstikat saab
kogeda tõrvikutega kanuumatkal või siis rahulikul gurmeeõhtusöögiga vulinaretkel,“ tutvustas Tartumaa Arendusseltsi
tegevjuht erinevaid jõeretki. Ta lisas, et kõigi sõitude puhul on
tegemist tervikpaketiga, kus pakutakse kohalikku Tartumaa
toitu, mis kuulub piletihinna sisse.
Emajõe koostöövõrgustikku kuuluva MTÜ Rebase sadama
juhatuse liige Sakari Neuvonen kinnitas, et näeb koostöös
suurt potentsiaali. „Emajõe koostöövõrgustik saaks väga palju
teha terve Lõuna-Eesti identiteedi kujundamisel. Jõematkade
ühine korraldamine on esimene pääsuke ja see näitab, kui

palju erinevaid matku saab juba praegu Emajõe avastamiseks
ette võtta.“
Lisaks piirkonna ja oma teenuste tutvustamisele ning
arendamisele on Emajõe koostöövõrgustiku südameasjaks ka
jõe ja looduse keskkonnasäästlik kasutamine. Seetõttu järgib
jõeretkede sari „Avasta Emajõgi“ rohefestivali põhimõtteid:
näiteks kogutakse prügi liigiti, pakutakse kohalikku toitu ja
tasuta joogivett ning külalisi innustatakse võimalusel kohale
tulema ühistranspordi või jalgrattaga.
Lisainfo jõeretkede sarja kohta „Avasta Emajõgi“: www.
visittartu.com/et/joeretked. Piletid saadaval Piletilevis. Lisainfo: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusselts, tel 5340 9873
Helle Tolmoff, Tartu linnavalitsuse avalike suhete
osakonna kommunikatsioonispetsialist

Foto: Emajõe Lodjaselts
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Luunja valla arukate külade arenguprogramm
Luunja valla külad osalevad MTÜ
Lohkva Külaseltsi eestvedamisel arukate
külade arenguprogrammis. LEADER
koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ eesmärk on pakkuda tuge ja
koolitustegevusi programmis osalevatele
küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Koostööprojekti lisandväärtusena luuakse Eesti
arukate külade võrgustik, et suurendada kohalike kogukondade võimekust ja
teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21.
Aruka küla eesmärk on kohaliku elu
edendamine ja uute võimaluste leidmine
kohalikule elanikule. Arukas küla teab
oma tugevusi ja vajadusi ning kogukonna liikmete koostöös lükkab käima
just need tegevused ja teenused, millest
enim puudust tuntakse. Olgu selleks
kaugtöökeskuse käivitamine, teenused
noortele peredele, ettevõtjate võrgustumine ja kohaturundus, rohemajandus
jne. Arukates külades on aktiivsed elanikud, kes kasutades parimaid kättesaadavaid teadmisi ja oskusi, leiavad
üheskoos praktilisi lahendusi nii puudustele kui ka põnevatele ja uutele kohalikele võimalustele.
Arukate külade arenguprogrammis
osaleb kokku üle Eesti 24 küla või piirkonda. Tartumaalt osalevad programmis
Luunja vald ja Ulila alevik. Iga osalev
küla/piirkond loob aruka küla strateegia
ja tegevuskava ning 2022. aastal viib ellu
piloottegevuse. Kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate
külade strateegiate loomise protsessi ja
edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu. Pilootprogrammi järgselt on võimalus tegevused planeerida ja taotleda rahastusi
uuel programmperioodil 2021–2027.
Arukate külade arenguprogrammis on
meil võimalus osaleda kuues koolitusmoodulis erinevatel teemadel (nt sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi ja logistika

lahendused, isemajandamise võimekus ja äriteenused jne), lisaks osaleda
kahepäevasel õppereisil Eestis ja viiepäevasel õppereisil välisriigis (välisreis
on planeeritud 2022. a kevadeks) ning
iga küla/piirkond saab oma mentori.
Arenguprogrammis on meil koostööpartneriteks Luunja vald ja Tartumaa
Arendusselts.
Luunja valla külad osalevad selles projektis eesmärgiga välja töötada külade
strateegia ning nutikas interaktiivne
keskkond/kaardirakendus ehk ühtne
süsteem, kuhu koondatakse valla territooriumil paiknevad teenusepakkujad,
turismiobjektid, ettevõtted, talud, loodusja ajaloolised objektid koos info, piltide
ja videotega. Kaardile ligipääs on planeeritud nii veebist kui ka avalikelt
interaktiivsetelt ekraanidelt. Ettevõtluse
suurendamine piirkonnas jääbki tihti
ka selle taha, et kohalik kogukond ei
tea, mida nende külas/vallas pakutakse.
Oluline on luua strateegiline visioon,
mis aitaks kaasa nii külade sidustamisele
kui ka piirkonnas elanikkonna suurenemisele, mis tooks kaasa ettevõtluse aktiivistumise ja teenuste kättesaadavuse
kodupiirkonnas.
Meil on väga põnev ja suursugune mõisaajast pärit ajalugu ja säilinud on mitmed ajaloolised hooned ning samuti
põnevad loodusobjektid. Ühtse turismi
virtuaalse kaardi loomine aitaks tutvus-

Arukad külad. Allikas: maainfo.ee

tada põnevat ajalugu nii kogukonna liikmetele kui ka turistidele. Samas annaks
see suurema tõuke ettevõtluse arengule
ja turismiobjektide laienemisele ning
ajaloo väärtustamisele. Projektis osalemisega kaasneksid suuremad oskused
ja teadmised, kuidas Luunja valda pikalt
läbiva suure potentsiaaliga Emajõge intensiivsemalt kasutusele võtta ning läbi
interaktiivse keskkonna saab arendada
ka loodusturismi.
See on vaid esialgne pilootprojekti idee,
kuid üheskoos strateegia loomisega loodame leida lahendusi paljudele kitsaskohtadele ja jätkuprogrammis viia ka
teised ideed ellu. Strateegiadokumendis
määratletakse eesmärgid, arengusihid ja
konkreetsed tegevused, mida hakatakse
ühiselt kogukonnas ellu viima. Näiteks
konkreetsed tegevused ettevõtluse arendamiseks, kvaliteetse elukeskkonna loomiseks, kogukonna teadlikkuse ja maine
tõstmiseks, traditsioonide hoidmiseks
ja turismi edendamiseks, kogukondliku
isemajandamisvõimekuse suurendamiseks jne. Kindlasti aitab strateegia
koostamine, arenguprogrammis osalemine ja jätkuprojektide taotlemine mitmel unistusel ka teoks saada.
Kohalike elanike aktiivsus ja kaasamõtlemine panebki küla elama!
Kaire Vahejõe
Luunja valla arukate külade eestvedaja
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Meeldetuletuseks lemmikloomaomanikele
Hoolimata sellest, et koerte väljaheidete probleem on juba aastaid
üleval olnud, on inimeste teadlikkus
sellest, et oma koera järelt tuleb koristada, endiselt puudulik. Seetõttu
meenutavad ka meie teed, tänavad ja
haljasalad sageli „miinivälju“.
Vallavalitsusele laekub palju pöördumisi
nii haljasaladel, teede ja tänavate kui ka
kergliiklusteede ääres asuvate koerte
väljaheidete kohta.
Koerte väljaheidete teemat on viimastel aastatel tõstatatud ka sotsiaalmeedias. Osad on pahased hooletute
koeraomanike peale ja peavad vastutavaks just neid. Teised nõuavad, et
vald käiks ja koristaks, paigaldaks
silte, trahviks. Kolmandad on hoolsad
koeraomanikud, kes saavad ebaõiglase
pahameele osaliseks. Kõigil on lõpuks
tuju rikutud. Kurb on näha, et osad
koeraomanikud ei saa aru, mida nende
hooletus põhjustab.
Koera väljaheite koristamata jätmine
rikub ühise ruumi üldpilti, aga see mõjutab ka keskkonda ning võib kahjustada
isegi sinu või su koera tervist. On väär
arvata, et koera väljaheide väetab maapinda – see pigem kahjustab seda. Lisaks
levitavad koerte väljaheited baktereid,
mis võivad kaasa aidata haiguste tekkele.
Kõiki täis junnitatud haljasalasid tuleb korras hoida ja hooldada. See tähendab, et osadel meist pole luksust valida
haljakule mitte minna. Trimmerdajad
ja muruniitjad on kohustatud „miiniväljale“ minema ja oma tööd tegema. Ja
nii lendab niidutöid tehes väljaheiteid
kahte lehte, rohu sees olevad junnid
pritsivad trimmerdades näkku ja riietele.
Tegelikult on see räige hoolimatus, mida
koeraomanikud põhjustavad. Metsas ja
põldude vahel koeri jalutavad inimesed
arvavad, et sinna võib ju koera väljaheited maha jätta. Ei või!
Kiire netiotsing näitab, et tänapäeval leiab lemmikloomakauplustest
rohkelt tarvikuid, mis teevad koeraomaniku elu lihtsamaks. Ilmselt kõige
levinum viis väljaheidete koristamiseks
on koguda need kilekotti. Selle jaoks
müüakse spetsiaalseid ja mugavalt
kasutatavaid väikeseid kilekotte, mille
saab hoidja abil näiteks ka koerarihma
või enda vöö külge kinnitada.

Müüakse ka biolagunevaid kilekotte
ning lõhnatundlikel koeraomanikel on
võimalik valida ka lõhnastatud variant,
näiteks lavendlilõhnaga kilekotike. Kilekott koos väljaheitega tuleb kindlasti
prügikasti visata. Väljaheite maast ülestõstmisel võib abi olla ka hügieenikühvlist, millega saab koera väljaheite täiesti
kontaktivabalt maast üles tõsta. Hoia
käepärast ka niisked salvrätikud, et käte
puhastamine oleks lihtsam.
Valla lemmikloomade pidamise eeskirja järgi on loomapidaja kohustatud
järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid
ning koristama kohe oma looma väljaheited.
Oma koera järelt koristamine näitab
hoolivust kaaskodanike vastu. Olukorra
parandamiseks ja koeraomanike korrale
kutsumiseks on vaja ühiskondlikku aktiivsust. Kui märkate koeraomanikku,
kes jätab looma järelt väljaheited koristamata, tuleks talle julgelt juurde astuda
ja märkus teha.
Kui aga ühiskondlik aktiivsus puudub, tuleb kaaskodanike ja nende lemmikloomade tegevuse tagajärjed ühiselt
ära koristada. Tiheasustusaladel on kinnistuomanikel kohustus hoida korras
kinnistuga külgnev puhastusala.

Loomaomanik olla tähendab
kohustust ja vastutust
Lisaks üldistele loomadega seotud seadustele peab iga loomaomanik järgima valla lemmikloomade pidamise
eeskirja ning avalikus kohas täitma
heakorra eeskirja nõudeid. Koera järelt
tuleb väljaheiteid koristada kõikjal –
metsas, niidul, heinamaal, pargis
jne. Ei ole eluliselt usutav, et praegu on
koeraomanikke, kes pole kuulnud nõudest lemmiklooma järelt koristada ega ka
sellest, et koristamata jätmise eest on võimalik trahvida. Pigem on tegu laiskuse
ja lohakusega, kohustuste vältimisega.
Ka spetsiaalse prügikasti puudumine
või vahetus läheduses mitteasumine ei
õigusta looma järelt mittekoristamist.
Lemmikloomaga avalikus ruumis
viibides tuleb tema eest vastutada.
Positiivne on see, et hooletute lemmikloomaomanike kõrval on palju neid, kel
ei teki küsimustki, kas nad peaksid oma
looma tekitatud jäätmed üles korjama.

See näitab tõelist vastutustunnet ja eeskuju.
Siinkohal tuletaks meelde loomapidaja peamised kohustused, mis tulenevad lemmikloomade pidamise eeskirjast, pidades eelkõige silmas heakorda
ja kaaskodanike heaolu:
1. Iga loomaomanik on kohustatud
kohe koristama oma looma tagant
reostuse. Haljasaladele, teedele, tänavatele ja mänguväljakutele maha jääv
reostus pahandab seal jalutavaid või
mängivaid mitteloomaomanikke.
2. Avalikes suplusrandades on koera
ujutamine keelatud.
3. Looma tuleb pidada kinnisel piiritletud territooriumil, nii et looma
väljapääsemine oleks välistatud.
Järelevalveta kass või koer loetakse
hulkuvaks ja nad kuuluvad kinnipüüdmisele. Koerale kuuluval või
tema kasutuses oleval territooriumil
peab olema tema olemasolust teatav
hoiatussilt ning peab olema kindlustatud ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääs.
4. Rihma kasutamine on kohustuslik
koeraga avalikus kohas viibides. Rihmata tohib koeral lasta joosta tarastatud aias. Kui tegemist on kurja
koeraga, on kohustuseks kasutada
avalikus kohas viibimisel suukorvi.
See, kas koer on kuri või mitte, sõltub koeraomaniku hinnangust, kuna
tema on see isik, kes koera tegude
eest vastutust kannab. Iga lahtiselt
patseeriva koera puhul on tegemist
omaniku poolt seaduserikkumisega.
5. Looma omanik on kohustatud kaduma läinud looma otsima. Iga loomaomanik peab oma looma kiibistama
ja registreerima lemmikloomaregistris (www.llr.ee). Samuti tuleb varustada oma loom kaelarihmaga, millel
on omaniku nimi ja telefoninumber,
et oleks omanikku kergem tuvastada.
Heakord on meie kui kogukonna ühine töö. Hoiame Luunja valla avaliku
ruumi puhtana, hoolime teistest ning
väärtustame ka nende inimeste tööd,
kes iga päev meie ilusama elukeskkonna nimel vaeva näevad.
Küllikki Tokman
menetleja-heakorraspetsialist
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Luunja noorte tervisliku eluviisi soodustamine
Luunja asub looduskaunis kohas Emajõe
ääres, kus on mitmeid võimalusi sportlike eluviiside harrastamiseks. Lapseeas omandatud sportlikud harjumused
tagavad paremad eeldused ka hilisemas
elus tervislikumate valikute tegemiseks.
Soodustades sedasi elustiilist tulenevate haiguste ennetamist ja tervena elatud eluaastate hulga märkimisväärset
suurendamist. Selle aasta veebruarikuus
ilmus sotsiaalmeedias Luunja Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Martini
üleskutse, kus ta soovis õpilastele talverõõmude nautimiseks leida kasutatud
suusa- ja uisuvarustust. Kehalise kasvatuse õpetaja sõnul on laste tung uisutada
nii suur, et korralike uiskude puudusel
tuleb kontrollida, et lapsed voodrita uiskudega jääle ei läheks.
Luunja Keskkooli vilistlasena tekkis soov oma kodukoha kooli toetada.
Koos MTÜ Lohkva Külaseltsi esinaise
Kaire Vahejõega võtsime kiirelt plaani
leida projektirahastus, et selle abil soetada koolile uued uisud. Samal ajal oligi

just avatud projektitaotluste LEADERmeede noortelt noortele, kuhu saigi
taotlus esitatud. Kehalise kasvatuse õpetaja Martini abiga said valitud uiskude
suurused ja huvijuhi Heliga koostöös
leitud koolipoolne meeskond.
Meie talved on heitlikud, mistõttu
on talvise uisutamise rõõmud väga
lühikesed. Uisutamise rõõmu pikendamiseks sai tehtud otsus, et tuleks soetada uisud, mis on mitmeotstarbelised
ehk neid saab kasutada suvel ja talvel,
mis tähendab, et uiskudel on kergesti
vahetatavad suvised rattad talvise uisutera vastu.
Tartu Ülikooli arstiteaduse tudengina olen varasemalt teinud mitmeid
esmaabikoolitusi ja ka selle projekti raames viisin läbi mitu esmaabikoolitust,
kus õpetasin õpilastele viise, kuidas
tegutseda uisutades tekkinud trauma
puhul. Koolitusel tutvustasin erinevaid
võimalikke traumasid ja viise nendest
tulenevate kahjustuste vähendamiseks.
Peamine eesmärk oli näidata noortele,

Esmaabikoolitus. Foto: MTÜ Lohkva Külaselts

kuidas anda esmaabi, kasutades käepäraseid vahendeid, sest õnnetuse korral
kiire tegutsemine võib ära hoida paljud
hilisemad probleemid. Esmaabikoolitused on olulised, sest seeläbi muutub
sportimine turvalisemaks ning noortel
on olemas oskus toimetada õnnetuse
tekkimisel ja teadmised, kuidas üksteist
abistada.
LEADER noorte projektist saadav
toetuse summa ei olnud piisav, et kõik
väljavalitud uisud saaks soetatud ja seetõttu pani oma õla alla MTÜ Lohkva
Külaselts, kes aitas katta puuduoleva
summa. Luunja Keskkool sai kokku 20
paari reguleeritava suurusega multifunktsionaalseid uiske. Uisusaapad on
neljas suuruses: XS (29–32) 5 paari;
S (33–36) 5 paari; M (37–40) 5 paari;
L (40–43) 5 paari.
Soovime Luunja Keskkooli õpilastele
turvalist sportlikku sõitu uiskudel!
Kahro Lempu
projektijuht
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Luunja Keskkooli
õpihuvi laager
Õpihuvi laager – mis see on ja miks seda vaja on? Nagu nimigi
ütleb, on see laager, kus osaletakse koos koolikaaslastega, kus
on huvitav ning kus laagritegevuste käigus ka õpitakse, äratatakse huvi õppimise, teadasaamise ja isetegemise vastu. Õpihuvi laager aitab siduda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi,
lihvida suhtlemis- ja koostööoskusi ning tunda rõõmu kaaslastega koos tegutsemisest. Need Luunja Keskkooli õpilased,
kes 2020. aasta sügisel Valgemetsa Noortelaagri projektlaagris
osalesid, juba teavad, mida sellisest laagrist oodata. Nendelt
lastelt saadud positiivne järelkaja ongi andnud innustust ka sel
aastal kooliaastat ühislaagriga alustada.
2021. aastal oli koolil võimalik koostöös noortekeskusega taotleda laagri jaoks raha riigieelarvest. Luunja vallas
võtsid õpihuvi laagri projekti eestvedamise enda kanda
Gärry Keerdo ja Teli Taimre koostöös Luunja vallavalitsuse
haridusnõuniku Kadri Sõrmusega. Nii taotleti Haridus- ja
Teadusministeeriumi kaudu raha kolmeks kolmepäevaseks
õpihuvi laagriks, et turgutada põhi- ja keskhariduse tasemel õppijate õpimotivatsiooni, vaimset tervist, üldpädevusi
ning huvi ainevaldkondade vastu. Õpihuvi laagriks eraldas
Haridus- ja Teadusministeerium täiemahulise toetuse, milleks
on 48 000 eurot. Õpihuvi laagri viivad ellu Luunja Keskkooli ja
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajad – meie õpetajad
ja noorsootööspetsialistid.
Õpihuvi laagri tegevused lähtuvad kahest peamisest eesmärgist: sotsiaalsete oskuste arendamine ja õppekava pädevuste saavutamine mitteformaalsete tegevuste kaudu. Laagris
on mitteformaalne õpe lõimitud formaalsega (loodusained,
sotsiaalained, matk, vaimne tervis, ellujäämisoskuste arendamine) ning üldoskuste arendamine põimitud ainealaste erioskuste õppimisega.
Õpihuvi laagris osalevad Luunja Keskkooli õpilased 3.–12.
klassidest koos õpetajatega. Laagrid toimuvad kolmes vahetuses perioodil 2.–11.09.2021 Valgemetsa Noortelaagris
Põlvamaal.
Iga laagripäev on tinglikult jagatud kolmeks: hommikune
matkapõhine üldoskuste ja ainealaste teadmiste õpe, pärastlõunane iseendaga olemise aeg, mis sisaldab valitud eriilmelisi
tegevusi, ja õhtune aeg, mis on suunatud grupi ja meeskonna
koostöistele tegevustele ning meelelahutusele.
Täpsem info laagri kohta ilmub augustis Luunja valla Kodu
Uudistes.
Teli Taimre, Luunja Keskkooli huvijuht
Gärry Keerdo,
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noorsootöötaja

END SÄTIN
KOOLITEELE MA …
1. KLASSI ÕPILASELE VAJALIKUD KOOLITARBED:
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Mugav koolikott
Õpilaspäevik (A5)
Pinal
Värvipliiatsid ja viltpliiatsid (kumbagi 12 värvi)
3–4 harilikku pliiatsit
Kogujaga teritaja
Kustutuskumm
Käärid (kumerate otsadega, vasakukäelisele vastavalt vasakukäelise omad)
30 cm joonlaud (jääb kooli)
Pinalisse mahtuv joonlaud
Plastiliin
Õlipastellid
Pulgaliim (suurem) ja PVA-liim (väike)
Guaššvärvid ja vesivärvid (vähemalt 6 värvi)
Pintslid (vähemalt 3 suurust – väike, keskmine,
suur)
Joonistusplokid (A4 ja A3), minimaalselt 20 lehte
Veetops (kaanega)
Märjad salvrätikud
Kahepoolsed värvilised paberid (A4)
Kaks 16 joonega ja üks suure ruuduga vihik (siseja välisääred joonitud)
Kiletaskud (10 tk)
Lihtne kiirköitja
A4 kummiga/krõpsuga mapp töölehtedele
A3 trukiga/kummiga mapp kunstitööde jaoks
(paelaga mapp ainult juhul, kui laps oskab siduda)
Lauamatt (60 × 40 cm)
Vahetusjalanõud (lahtised, heleda tallaga)
Spordiriided ja -jalatsid
Riiete jaoks nööriga suletav riidest lapse nimega
kott
Õpilaspileti ümbriskaaned
Plastkorv lauasahtlisse (kõrgus 9 cm, pikkus 20
cm, laius ligikaudu 30 cm)

24.08 kell 11.00–13.00
toimub Luunja Keskkooli
tulevastel 1. klassi lastel ja
nende vanematel kooliga
tutvumine.
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Tuult tiibadesse,
armsad Luunja Keskkooli lõpetajad!
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Kõik sõltub sinust endast. Kui usud, et
võidad, siis võidadki. Kui sihti näed ees,
jõuad pärale. Usu ja looda ja armasta,
toeta kaaslast ja toetu ta õlale. Kui
juhtubki nii, et komistad, tõuse jälle ja
ole sirgemgi veel!
Selliste mõtetega algas 21. juuni päikesepaistelisel
päeval Luunja roosiaias lõpuaktus, kus anti lõputunnistused 34le põhikooli lõpetajale. Kiituskirjaga
lõpetasid kooli Elise Belov, Lauri Kask, Joosep
Pärnalaas 9.a-st ning Romili Eelmäe 9.b-st.
Lõpetajatele andsid head soovid teele kaasa
Luunja vallavanem Tõnu Muru, Luunja Keskkooli
direktor Toomas Liivamägi, klassijuhatajad Signe
Hansen (9.a) ja Sirle Suurväli (9.b). Möödunud
aastaid meenutasid lõbusate ja südamlike lugudega Elise Belov (9.a) ja Sander Treumuth (9.b).
Lapsevanemate nimel edastas tänusõnad Ülle
Kangur. Lõpetajaid olid õnnitlema tulnud ka nende esimene õpetaja Marika Muttik ning 9.a klassi
eelmine klassijuhataja Siret Soe.
Aitäh kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele meeldiva koostöö eest.
Luunja koolipere soovib värsketele lõpetajatele
tuult tiibadesse ja kõrget lendu oma unistuste poole.

Medaliga lõpetajad Egle Oolberg ja Elis Opmann küünlaid süütamas

Klassijuhatajad
Signe Hansen ja Sirle Suurväli

Päikeseline päev kaunis Luunja roosiaias jätkus
gümnaasiumi lõpuaktusega. Teele saadeti
Luunja Keskkooli 43. lend – ühe etapi oma elust
lõpetas 16 noort.
See oli sõbralik, abivalmis ja rahulik lend.
Kiiret polnud kunagi. Klassijuhatajana on mul hea
meel, et kaks lennu õpilast olid nii tublid, et lõpetasid kooli hõbemedaliga – Elis Opmann ja Egle
Oolberg. Viimane valiti koolipere poolt ka aasta
õpilaseks 2020.
Koos veedetud aeg avardas silmaringi nii õpilastel kui õpetajatel ja viimased poolteist aastat tuli
päris palju õppida distantsilt. Aga ees ootavad uued
väljakutsed ja uued teed. Seda teed otsides, leides ja
käies ärge unustage neid, kes teid teele saatsid, oma
sõpru, oma vanemaid, oma õpetajaid.
Värsked LKK vilistlased, tuult tiibadesse ja edukat ning säravat elu teile!
Klassijuhataja Heli Paal

Luunja Keskkooli põhikooli lõpetajad. Fotod: Neeme Aria, FNA OÜ
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Kohvikutehommik Lohkva lasteaias
Sel aastal tuli kevad nagu siiani – linnulaulu, laste kilgete ning laulu ja tantsuga. Ainult selle aasta kevad oli natuke teistsugusem kui eelnevad ja nii
jäi lasteaia õuealal traditsiooniline kevadpidu pidamata. Meie ei lasknud end
sellest aga häirida ja otsustasime, et kui
kevad algas teistmoodi, siis tähistame
ka teistmoodi! Peo asemel otsustasime
hoopis korraldada vahva kohvikutepäeva päris suupistete, päris müüjate ja
päris ostjatega.
Üritus toimus lasteaia õuel, kus igal
rühmal oli enda kohvikuala. Eelnevatel
päevadel meisterdas iga rühm maitsvaid
ja omanäolisi suupisteid, mida enda
rühma letile müüki panna. Peab mainima, et valik oli rikkalik!
Üheks päevaks tuli käibele ka täitsa
päris raha – Lohkva liir. Sellega sai õuekohvikutes maksta. Müüjarollis olid õpetajad ning klientideks lapsed. Suupistete
hinnaks oli 1 Lohkva liir ja seega sai iga
laps teha ühe korra oma valiku ning ostu
sooritada. Lastel tuli ringi käia, hoolikalt
mõelda ja valida, mida oma „taskuraha“
eest osta võiks. Vahva oli vaadata, kuidas
lapsed pärast ostu sooritamist üksteisega
oma maitsvaid valikuid jagasid.
Nii lastele kui õpetajatele meeldis
väga selline vahva ja hoopis teistmoodi
hommik. Jääb vaid loota, et saame järgmisel aastal üritust korrata ning sel korral külalisteks paluda ka vanemaid!
Helena Orav, Anneli Mõtsmees

Sabatähtede rühma lapsed kohvikus ostlemas. Foto: Eliisa Nigol

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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Robolo lapsed programmeerivad lustiga
nii distantsilt kui kontaktis
Lohkva külaseltsi ja Luunja valla toetusel tegutseb juba viiendat aastat Robolo
robootikaring. Ringis käivad valdavalt
Lohkva lasteaia vilistlased, kes juba lasteaias said endale külge robootikapisiku.
See pisik on ütlemata positiivne ja tugev,
ei andnud alla ka keerulisel kevadisel
ajal, kui huvitegevus oli kontaktis keelatud ja ainus võimalus oli programmeerimist arendada veebikohtumiste kaudu.
Pingutasid mõlemad pooled. Ringijuhendajana püüdsin leida ideid ja keskkondi veebis, millega saaks lastega põnevat ette võtta ja nende motivatsiooni
hoida. Lapsed pingutasid iganädalastel
kohtumistel keskkondades ise hakkama
saamise ja ülesannete lahendamisega.
Oi, oli raske, eriti siis, kui noorel programmeerijal tekkis programmi viga ja
seda üles ei leidnud. Appi tulid ringi-

kaaslased, kes aitasid – õppisime oma
ekraanipilti teistega jagama ja nõnda ka
veakohta leidma.
Nõnda me siis pusisime koos: programmeerisime veebikeskkonnas mänge,
tegelesime kujundamise ja logode loomisega. Aprilli lõpuks olid aga lapsed nii
väsinud ekraanide taga tegutsemisest, et
otsustasime teha pausi, kuni jälle kokku
võime saada.
Suur oli rõõm, kui saime juunis teha oma
suvelaagripäeva, mille teemaks “Suvi ja
robotid”. Eesmärk oli, et iga osaleja valib
ühe roboti ja programmeerib selle inimese abistajaks suvisel ajal, et inimene
saaks rohkem vabadust argiülesannetest
ja veeta rohkem aega oma lähedastega.
Nii mõtlesidki lapsed välja programmid,
kus robot oli kokk või ärataja, kadunud

Robootikalaagris osalejad tänukirjadega. Foto: Anneli Mõtsmees

loomade otsija, pimedate inimeste abistaja, meelelahutaja või muruniitja. Ideid
oli rohkemgi, kuid aega ei jagunud kõigi
nende rakendamiseks. Meie laagripäeva
kokkuvõtet saab vaadata QR-koodi
kaudu.
Laagripäev näitas, et lapsed tahavad
päriselt kokku saada ja programme koos
robotitega katsetada. Ainult ekraanist
jääb väheks.
Olen ääretult tänulik, et Robolo
huviringi on kõik need aastad toetatud
ja loodan, et see jätkub ka edaspidi. Uuel
õppeaastal ootan ringi vabadele kohtadele uusi 1.–4. klassi noori programmeerimishuvilisi.
Anneli Mõtsmees
robootikaringi juhendaja

SPORDIELU

14

Nr 7 (294) Juuli 2021

Kavastus on valminud kettagolfi rada
Koostöös Luunja vallavalitsusega, kes toetas 2020. aastal kettagolfi korvide ja ketaste soetamist, on avatud Kavastu mõisapargis kettagolfi rada. Tegu on lihtsa rajaga, mis sobib nii algajatele kui ka muidu harrastajatele. Maastik on huvitav, kuna ala
on võrdlemisi väike, aga soov oli mahutada võimalikult palju
korve. Rada lookleb puude vahel, mis muudab raja huvitavaks,
kuid peamine on see, et algus- ja lõpp-punkti saab iga mängija
ise valida. Nii saab igaüks esitada endale sobiva väljakutse.
Kettagolf on oma olemuselt ja etiketilt sarnane tavalise
golfiga, sobides erinevas vanuses ja füüsilises vormis inimestele. Kellele kõndimine ja jooksmine ei paku pinget, võib
oma tervisekilomeetreid tulla koguma hoopis korvide vahele.
Rada on avatud kõigile mänguhuvilistele vabaks ja vastutustundlikuks kasutamiseks. Kel puuduvad mänguks vajalikud
kettad, siis augustikuuni saab neid tasuta laenutada Kavastu
poest (jälgi poe lahtiolekuaegu) ning augustist alates Kavastu
noortekeskusest. Kokku laenutatakse kolm komplekti kettaid,
kus ühes komplektis on valge, punane ja kollane ketas.
Kettagolfiraja valmimisele on kaasa aidanud Luunja vallavalitsus, AS Giga, OÜ Välgu Grupp. Suur aitäh teile!
Mängi targalt, austa rada ja esinda sporti!
Iren Hansen, Kavastu kogukonnaliige

Luunja vald
Tartumaa suvemängude kolmas!
Tartumaa suvemängudel saavutas Luunja
vald tubli kolmanda koha, jäädes jagama
võrdsete punktidega (76 p) teist ja kolmandat kohta Kambja vallaga. Kuna
Kambjal oli ka üks alavõit, siis jäi Luunja
lõplikus paremusjärjestuses kolmandale
kohale. Suvemängud võitis Tartu vald
kaheksakümne nelja punktiga.
Luunja ja Tartu olid ainukesed vallad, kes olid esindatud kõigil kuuel alal.
Võistlusaladena olid kavas laskmine
(5. koht), rannavõrkpall (4. koht), omavalitsusjuhtide laskmine (2. koht), orienteerumine (6. koht), petank (2. koht) ja
kettagolf (3. koht).
Suur tänu sportlastele, kes Luunja
eest väljas olid. Stardis näeme!
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditöö spetsialist

Esimene ring Kavastu kettagolfi rajal. Foto: Iren Hansen
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Luunja vald käis Käärikul võistlemas
10. ja 11. juulil toimusid Käärikul Eestimaa Spordiliit Jõud korraldusel 46. Eestimaa Omavalitsuste Suvemängud, kus
kokku osales 79-st riigi omavalitsusest
55. Arvestust peeti kolmes erinevas
kategoorias, omavalitsused alla 8000 elanikuga ja suuremad vallad ning linnad.
Luunja vald oli nagu alati rivis. Seekord
saavutasime üldarvestuses 21. koha, väikeste valdade arvestuses 7. koha.
Suvemängude võitjateks suurte valdade
arvestuses tulid Rae vald, Tartu vald ja
Türi vald. Väikeste valdade kategoorias
astusid poodiumile Kiili vald, PõhjaSakala ja Vinni vald. Linnadest olid paremad Paide, Viljandi ja Rakvere.
Luunjast oli väljas kergejõustiklased,
võrkpallurid, petanki mängijad, discgolfarid, mälumängu võistkond, naiskorvpallurid, jalgrattakrossis osalejad
ja omavalitsuse esindaja, vallavolikogu
esimees Kaimo Keerdo, kes saavutas
7. koha.
Suurepäraseid saavutusi näitasid
meie kergejõustiklased Katarina Verst,
kes noppis oma vanuseklassis kettaheites

Katarina Verst (TU18), võistles nii 100 m
jooksus, kaugushüppes ja kettaheites
(2. koht) ning kuulitõukes (3. koht).
Pilidil koos Aleksander Tammertiga.
Fotod: Tiit Hellehurm

Olevi Allase (M) tõi Luunja vallale
1500 m jooksus 2. koha ja 5000 m
jooksus 1. koha.

hõbeda ja kuuliviskes 3. koha ja Olavi
Allase, kes tõi Luunjale hõbedase medali 1500 m jooksus ning kuldse 5000 m
jooksus.
Esikümne kohad saime veel naiste
korvpallis (3 × 3) – 6. koht ja jalgratturid
saavutasid maastikurattakrossis 8. koha.
Täpsemaid tulemusi saab vaadata

Eestimaa Spordiliit Jõud kodulehelt
http://www.joud.ee/est/g79s5270.
Tänan südamest kõiki, kes on alati
koduvalla eest valmis võistlustulle
astuma.
Kadi Kalmus, Luunja Kultuuri-ja
Vabaajakeskuse direktor

Luunja valla

Luunja
mõisapäevad
2021

Kodukohvikute öö

29. juuli – 1. august

Armastuse öö kohvikud
LOHKVA KÜLAS KIU TALUS

2021
KELL 12

TILLUDE JA LASTE MÕISAPARGI DUATLON

KELL 13
KELL 14

LASTEDISTANTS / 100 m • 5 km • 1,5 km

PÕHIDISTANTS / 350m • 12 km • 3 km

Juhend ja registreerimine:
www.luunjakultuur.ee/luunja-triatlon-2021
Kaupo Kiiver 53 01 1161
Kaido Linde 50 13 555
TOETAJAD:

luunjakultuur.ee/luunja-triatlon-2021

1. AUGUST
LUUNJA JÕESADAM

(Lohkva-Kabina maantee ja Kasesalu tee ristis)

12.08.2021
kell 18.00
LOHKVA LAULUMAA
LAULULAPSED

KÜLAKAPELL LUSTRE

KARL-MARKUS KAIV
JÕEÕED

KINO: „NEED VANAD
„
ARMASTUSKIRJAD

EPP KÄRSIN

Info: 56158379
lohkva.kulaselts@gmail.com
MTÜ Lohkva Külaselts, MTÜ Luunja Maanaiste Selts,
MTÜ Sirgu küla selts, MTÜ „Luunja Aidarahvas“ ja
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

SELTSIELU
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Luunja Maanaiste Seltsi reis Räpinasse
26. juunil sõitsid rõõmsad Luunja Maanaiste Seltsi liikmed Räpina poole, et
näha-kuulda, kuidas seal läheb, ning
kindlasti ka uute teadmiste-oskuste saamiseks.
Kohe alguses tuleb ära öelda, et suurima elamuse saime kohtumistest sealsete asjatundlike inimestega.
Leo Kütt tutvustas meile Räpina
Loomemaja. Kodulehel on öeldud: „See
on hea elamuse koht, kuid mitte ainult
ajaloolise hoone pärast – majarahvas
ning isetegemisest saadav tohutu rõõm
muudavad loomemaja külastamise erakordseks ja meeldejäävaks elamuseks.“
Vaatasime näitust „Lapiline Balti kett”,
mis on tehtud Baltimaade käsitööseltside
ühistööna. Värvide, erinevate võimaluste
rohkus lapitööks oli fantastiline.
Isetegemise rõõmu saime ka – keraamikaringis kruusi valmistamine ning
teadmised, mida teha koduse marja- ja
õunasaagiga.
Siis kohtusime Toivo Leesiga, kes tutvustas meile Sillapää lossi ja selles asuvat väikest, kuid teaberohket kodulooja aiandusmuuseumi. Saime nuputada
aegade taguste asjade nimetusi ja otstarvet. Oli rõõm näha ka Valdur Madissoni fotot ja nime Räpina aianduskooli
tegijate reas.
Külastasime liigirohket mõisaparki
ja aianduskooli kollektsiooniaeda. Kui
seni olid kahelnud mõne taime nimes,
siis nüüd, peale aia külastust, teadsid
täpselt, kes sind rõõmustab õiteiluga

Kuulame juttu peenarde rajamisest ja korrashoiust.

kodus amplis või lillepeenras.
Aiandusest saime veel rohkem teada.
Eestis ja Lätis on pea 800 aeda ja parki,
mis külastajatele avatud ning kannavad
ühist nimetust Aiapärlid. Palusalu aed,
mille on loonud Reet Palusalu, kuulub
ka aiapärlite hulka.
Meid võttis vastu ja koolitas Maria
Palusalu. Saime teada, kuidas ka enda
aed muuta Inglise stiilis lopsakaks ja
efektseks õitemereks. Kuidas oma tulevasest aiast igal aastaajal midagi põnevat ja vaatamisväärset leida. Kuidas on
meie tulevane aed hooldusvabam, sest
umbrohtudele ei jää lihtsalt ruumi. Kuidas teha nii kui Palusalu aias – selgelt
piiritletud peenraserv, mis annab aiale

Meie naisseltsi grupp rõõmsalt Palusalu aias 26. juunil 2021. Fotod: Helgi Kiik

korrektse, puhta välimuse. Siis jäävad
umbrohudki lillede vahel märkamata.
Õppisime tundma ka erinevaid, väga
häid tööriistu – peenraserva lõikaja,
servakäärid, kobestajad jms.
Muidugi oli võimalik kaasa osta puukoolist ka meeldima hakanud püsikuid.
Tagasi koju jõudsime kiiresti, sest
kogunenud muljed vajasid vahetamist
ja juttu meil jätkus!
Aitäh, Moonika Laanemägi ja Lille Reissaar, teie poolt ette valmistatud päev oli
tõesti tore päev!
Tiina Pern
MTÜ Luunja Maanaiste Selts
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3. juuli „Keisri usu“ etendusega tähistati Raivo Trassi juubelit. Lavastajat
olid õnnitlema tulnud kolleegid Eesti
Lavastajate ja Dramaturgide Liidust
ning Endla ja Rakvere teatrist. Juubilar
pälvis ka Luunja valla tänukirja.
Foto: Tiit Hellenurm

Luunja jaaniõhtu ja soe suveõhtu
meelitas mõisaparki 23. juunil palju
külalisi nii lähedalt kui kaugemalt.
Nagu alati toimusid rahvamängud,
köie tõmbamine ja sangpommi rebimine. Tantsumuusikat tegid Tiit
Hellenurm, L Dorado ning DJ Kristjan Veedler. Vallavanem Tõnu Muru
süütas Elva Maakaitsepäevalt toodud
Võidutuelga Luunja jaanitule.
Foto: Tiit Hellenurm 

TEATED
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Luunja
mõisapäevad
2021
29. juuli – 1. august

REEDE, 30.07

Kogukonnapäev
• 16.00 Navitrolla näituse
“Kes tähti ei tunne saab
komeediga vastu pead”
avamine Luunja vallamajas

Kapteni Keldri terrassil:
• 18.00 Ivar Letti teatrietendus kogu
perele “Kõnnin Eestimaa külas”
• 19.00 kaardimängu “Eesti mäng. Luunja vald”
esitlus
• 20.00 simman
Väägvere Kapelliga
Teave: 5309 3670
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Luunja
mõisapäevad
2021
29. juuli – 1. august

LAUPÄEV, 31.07

Laadapäev
Kell 10 Luunja jõesadamas

Mõisapäevade laat
• Esinevad lõõtsamehed Ants Järv ja Tõnis Tartes
• Luunja valla külade vahelised võistlused
• 20.00 Tuuli ja Teet Vellingu õdus kontsert Luunja roosiaias

„MÕTISKLUSI
ELULISEST
JA OLULISEST"

TASUTA!

Teave:
Laat (Katrin Madisson, 5805 1921, katrin.madisson1@gmail.com),
küladevahelised võistlused (5690 6898), üldkorraldus 5309 3670

Meid on ootamas

TULE TANTSIMA
LUUNJA KULTUURI- JA
VABAAJAKESKUSESSE
neljapäeviti kell 18-20
KOHTUME SEPTEMBRIS

- Tartumaa tantsupidu
- IV Kagu-Eesti tantsupidu
- koostöö kapelliga Lustre
- Trambali juubelikontsert
- kaasalöömine Maarjateatri etenduses
- rahvusvahelise tantsupäeva muusikavideo loomine
- muud põnevad esinemised ja koosviibimised

Jälgi meie tegemisi facebookis :)
juhendaja Annika Joy Meitern, 5397 6617, luunja.trambali@gmail.com

TEATED
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Mõisapäevad tulevad taas!
Luunja valla traditsioonilised
mõisapäevad leiavad aset
29. juulist 1. augustini.
Koos vallarahvaga on maha pidamata
Luunja valla 30. sünnipäev. Seda teemegi 29. juulil Luunja jõesadamas, kus
tervitusi tuuakse lähemalt ja kaugemalt.
Sünnipäevapeole paneb punkti ansambel Metsatöll. Enne sünnipäevapidu
avame bussijaama galeriis fotonäituse
„Luunja vald 30“.
On saanud toredaks tavaks tuua
Luunjasse mõni eriti äge kunstinäitus.
Tänavu avame vallamajas 30.07 kell
16.00 Navitrolla näituse „Kes tähti ei
tunne, saab komeediga vastu pead“.
Kell 18.00 jätkame oma programmiga Kapteni Keldri terrassil, kus mängitakse nii väikestele kui suurtele etendust „Kõnnin Eestimaa külas“. See lugu
viib meid üheskoos retkele, kus hargneb
lahti teekond lapseeast kuni elu kuldsete
hetkedeni, kus meil võiks olla aega järele mõelda kõige üle. Räägime linnast ja
maast, loodusest ja selle hoidmisest – kui
oleme temalt võtnud ja pole tagasi andnud, kuidas saaksime seda teha. Kus on
need paigad, kus puhkame, millised on
allikad, millest end laeme, räägime kodust ja kodukohast ning selle tähtsusest.

Sellest, kust kõik alguse saab…
Juubeliaasta tähistamiseks andis
Luunja vallavalitsus koostöös Nuti
Grupp OÜga välja kaardimängu „Eesti
mäng. Luunja vald“, milles on 108 põnevat küsimust Luunja valla kohta läbi
ajaloo ning mis on kasutatav ka koos
lauamänguga „Eesti mäng“. Oma mäng
on Eestis praeguseks vaid ühel omavalitsusel peale Luunja valla. Reedel,
30.07 kella 19 paiku esitleme seda mängu ka vallarahvale ja külalistele.
Õhtu lõpetab traditsiooniline simman, sedapuhku Väägvere külakapelliga.
Laupäeval, 31. juulil on jõesadamas
laat, kus toimuvad taas külade vahelised
võistlused, mille viib läbi möödunud
aasta võitja – Lohkva küla esindus. Veel
leiab aset mõndagi põnevat kogu perele,
kaubeldakse käsitöö, talukauba, taimede jms. Kohal on toitlustajad, lastele
batuudid ja karusell ning noortekeskuse
tegevuste telk, saab teha lõbusõitu parvsaunaga Emajõel jms. Meeleolu loovad
lõõtspillimängijad.
Õhtul kell 20.00 olete oodatud roosiaeda Tuuli ja Teet Vellingu intiimsele
kontserdile „Mõtisklusi elulisest ja olulisest“.
Tuuli Velling on muusik, laulukirjutaja ja luuletaja, keda paeluvad eri stiilide
sulamid, peidetud teravikuga tekstid ja

linlik poeesia nii sõnas kui ka muusikas.
Aja jooksul on ta teinud läbi teekonna
“Laulukarusselli” õrnahäälelisest laululapsest kuni nn noore vihase poetessini,
õppinud muusikat ja disaini, avaldanud
sooloalbumi „Kuus ruutmeetrit põrandapinda” ja luulekogud „Täiuslik ja turvaline” ning „6 m2”. Teet Velling on tuntud
ansamblist Jäääär. Ta mängib paljusid
pille – kitarre, perkussiooniinstrumente
ja iiri vilesid.
Pühapäev kannab spordipäeva
nime ning leiab aset juba tavaks saanud
Luunja triatlon. Toimub duatlon lastele ja triatlon nii lastele, noortele, põhiklassidele kui ka võistkondadele. Triatloni juhend on leitav Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse kodulehelt.
Laadal on palju põnevat kogu
perele, kaubeldakse käsitöö, talukauba,
taimede jms. Kohal on toitlustajad, lastele batuudid ja karusell ning noortekeskuse tegevuste telk, saab teha lõbusõitu parvsaunaga Emajõel jms. Päeva
juhib Meelis Külaots. Meeleolu loob
lõõtspillimängija.
Kohtumiseni Luunja mõisapäevadel!
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

09.08 ja 10.08 suvelavastus „Kihnu jenka“
Luunja laululaval. Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja enne etenduse algust kohapeal.

JUULI-AUGUST
29.07–01.08 Luunja mõisapäevad
29.07 Suur valla sünnipäevapidu
30.07 Kogukonnapäev
31.07 Laadapäev
01.08 Luunja triatlon
Info 5309 3670
08.08 Helgi retk Võrumaale
Väljasõit 9.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse eest
Osavõtumaks 5 eurot
Info 5565 1688

18.08 Kultuurireis Kolkjasse
Vaatame etendust „Serafima ja Bogdan“.
Külastame Voronja galeriid ja Peipsimaa külastuskeskust.
Registreerimine https://luunjakultuur.ee/uncategorized/
kultuurireis-kolkjasse/
Info 5309 3670
20.08 Mängufilmi „Soo“ esilinastus 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus. Piletid 5/4 eurot
28.08 Muinastulede öö 20.00
Kapteni Keldri terrassil ja Luunja jõesadamas
Info 5309 3670
Suveürituste kava täieneb pidevalt.
Vaadake Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehte ja
FB kasutajad https://www.facebook.com/luunja.kultuurimaja.

Klaaspurk 700g 5€
Klaaspurk
700g
5€7€
Plastikämber
1kg
MÜÜA
METT
Plastikämber
Kreemjas
mesi 1kg 7€
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Kreemjas
mesi
Nr 7 (294) Juuli 2021
Klaaspurk
470g 4€
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
Klaaspurk 700g 5€
Klaaspurk 470g 4€
saadame pakiautomaadiga.
Võtke Plastikämber
meiega ühendust:1kg 7€
Suu magusaks!
www.facebook.com/mesilepa
Võtke
meiegamesi
ühendust:
Kreemjas
Tel. 5384 0097 Klaaspurk 700g 5€
www.facebook.com/mesilepa
Klaaspurk 470g 4€
Tel. 5384 0097
700g 5€
MÜÜA
METT
Plastikämber
1kg 7€Klaaspurk
MÜÜA
METT

20

MÜÜA METT
MÜÜA METT
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BRIANNA SUSAN LOSSMANN

20.05.2021

KERTU VÄLK
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FREDI INNO
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HENRI INNO
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HUGO KENNETH PETTAI
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MARII TEDER

16.06.2021

ROXANN RATTUS

19.06.2021

Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g
4€on
piires
kohaletoimetamine
tasuta
vajadusel
Kreemjas
mesi
Mesi
pärit Luunja vallast!
Tartuning
ja Luunja

Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Klaaspurk 700g
5€Klaaspurk
700g 5€
Mesi on
pärit Luunja
vallast! Tartu ja Luunja
Tel. 5384 0097 Plastikämber 1kg 7€
Plastikämber 1kg 7€

Kreemjaspakiautomaadiga.
mesi
saadame
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel

Klaaspurk
470g 4€
Suu
magusaks!
Kreemjas mesi saadame
Klaaspurk
470g
pakiautomaadiga.
Võtke meiega ühendust:
Suu
magusaks!
Klaaspurk 470gVõtke
4€meiega
ühendust:

4€

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
www.facebook.com/mesilepa
www.facebook.com/mesilepa
piires
kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
Tel.
5384 0097meiega ühendust:
Tel.
5384meiega
0097 ühendust:
Võtke
Võtke
saadame pakiautomaadiga.

www.facebook.com/mesilepa
Suu
magusaks!
www.facebook.com/mesilepa
Tel 5384 0097
pärit
Luunja
vallast!
Tel. 5384 0097 Mesi
Mesion
on pärit
Luunja
vallast! Tartu
ja Luunja

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel

saadame
pakiautomaadiga.
Tartu ja Luunja
piires
kohaletoimetaSuu magusaks!
Mesi on pärit
Luunja vallast! Tartu ja Luunja
mine tasuta ning vajadusel saadame
piires kohaletoimetamine
pakiautomaadiga. tasuta ning vajadusel

saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
Suu magusaks!



Täida lünk
ja aita valida
Tartu maakonna
parimad ettevõtted!


 
 
     
 

Esita Tartumaa Edendaja ja
Tartumaa Parima Tööandja
kandidaat arinouandla.ee

Arvutite hooldus ja remont
Kogemustega IT-spetsialist pakub kiiret ning
kvaliteetset teenus sulle sobival ajal.

Kaeve-, planeerimisja laadimistööd,
septikute paigaldus,
ehitusplatside koristus.
Tel 5566 3503

Info: 53 544964
Killustik, kruus,
liiv ja muld veoga.
Tel 527 1324
Kopp-laaduri tööd.
Tel 5817 2269

Mälestame

Õnnitleme
juulikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

Mesi on pärit Luu
piires kohaletoim
saadame pakiaut
Suu magusaks

EDUARD TORI
12.01.1943–17.06.2021
UNO LÄTTE
31.12.1960–29.06.2021

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: vald@luunja.ee
Telefon: 741 7319

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

