Luunja valla infoleht
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Lastekaitsepäev Luunjas tähistamata ei jäänud!
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusel
ning MTÜ-l Luunja Raamatukogude
Tegevuste Selts on saanud toredaks
traditsiooniks korraldada lastekaitsepäeva koostöös. Nii toimiti ka sellel
aastal.
Ilusal suveõhtul vaadati MTÜ Teatribuss etendust „Tähtsad asjad“, meisterdati ühiselt valmis uhke pidupäeva
küpsisetort, mängiti õuemänge ja hüpati
batuudil.
Sündmust toetasid programm „Teater maale“ ja Luunja valla kohaliku omaalgatuse programm.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Luunja lastekaitsepäeval valmis koos lastega traditsiooniline pidupäevatort.
Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Hõbelusika said järjekordsed vastsed vallaelanikud
Lastekaitsepäeval, 1. juunil täitus Luunja päikseline roosiaed
pisikeste vallakodanike ja nende vanematega. Beebipeole olid
palutud pered, kellel aasta esimesel poolel oli aset leidnud
õnnelik sündmus pisipoja või -tütre sünni näol.
Kokku 43 pisipõnni said vallavanemalt kaasa õnnesoovid
ja kingiks hõbelusika. Toreda lauluga esinesid Luunja lasteaia

Midrimaa lapsed. Tehti juba traditsiooniks kujunenud beebide
ja perede ühispilt ning söödi torti.
Palju õnne kõikidele väikestele vallakodanikele ja nende
rõõmsatele vanematele!
Luunja vallavalitsus
Foto: Tiit Hellenurm
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Vallavolikogu 27. mai istungi kokkuvõte
Maikuu volikogu istung toimus 27. mail
vallamajas ning virtuaalselt VOLIS-e
infosüsteemis ja videokõne vahendusel
Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungi
avaliku ülekande jälgimiseks oli valla
veebilehele lisatud link.
Istungil osalesid distantsilt virtuaalselt seitse, istungisaalis elektrooniliselt
seitse volikogu liiget ning istungisaalis
füüsiliselt üks volikogu liige. Puudujaid
ei olnud.
Toimus tavapärasest pikem arutelu
päevakorra kinnitamise teemal. Põhjuseks oli päevakorra projektiga kavandatud esimene päevakorrapunkt „Kesakanni tee L1 kinnisasja omandamine“,
mida opositsioon soovis päevakorrast
välja jätta. Koalitsioon soovis küsimuse
läbiarutamiseks punkti siiski päevakorda jätta. Toimus hääletamine (seitse
häält päevakorra kinnitamise poolt ja
seitse häält vastu), mille tulemusena
jäi kavandatud päevakord kinnitamata. Seejärel otsustati Kesakanni tee
omandamine päevakorrast välja jätta ja
hääletada uuesti päevakorra kinnitamist.
Sel korral olid kõik volinikud muudetud
päevakorra kinnitamise poolt.
1. päevakorrapunktis pidas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande Kakumetsa külas Ruudu tee 3
ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu algatamise, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse
kinnitamise kohta.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetas eelnõu. Ruudu tee 3 ja Ruudu
tee 5 maaüksuste detailplaneeringu algatamise, lähtetingimuste, planeeringuala
piiri ja suuruse kinnitamise poolt hääletas 14, vastu oli üks volinik.
2. päevakorrapunktis tegi planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamise ning lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamise
kohta.
2014. aastal algatati Aia maaüksusel
detailplaneering üksikelamute ja korterelamute planeerimiseks. Menetluse käigus jõuti 2019. aastal valla poolt seisukohale, et sinna sobiksid siiski ainult
üksikelamud. Praeguseks on vahetunud

ka kinnistu omanik. Uus omanik esitas
avalduse vana poolelioleva menetluse
lõpetamiseks ja uue algatamiseks. Vallavalitsus tegi vana planeeringu lõpetamise otsuse ära, nüüd on kavas uue planeeringu algatamine samale maa-alale.
Planeeringu eesmärgiks on üksikelamute
rajamine ja lisaks Aia kinnistu lõigus
Ratasvälja tee teekoridori lahendamine.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetab planeeringu algatamist üksikelamukruntide moodustamiseks.
Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ning lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamise poolt
hääletas 14 volikogu liiget, üks volinik
jäi erapooletuks.
3. päevakorrapunktiks oli Lohkva
külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse
kinnitamine. Ettekandjaks oli ka siin
planeeringute nõunik Evelin Karjus.
Vallale on esitatud taotlus kahe
üksikelamu krundi kavandamiseks.
Üldplaneeringu kohaselt on tegemist
elamumaaga tiheasustusalal. Taotlus
vastab üldplaneeringule. Planeeringuja keskkonnakomisjon toetas planeeringu algatamist.
Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu algatamise,
lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja
suuruse kinnitamise poolt hääletasid
kõik volinikud.
4. päevakorrapunktis tutvustas vallasekretär Marko Jaeger Luunja valla
infolehe väljaandmise korda, mida
lubati uuendada, kui põhimääruse menetlemise ajal infolehte puudutav osa
põhimäärusest välja võeti.
Ettekandja andis ülevaate muuda-

tustest, mis kehtiva määrusega võrreldes
on kavandatud lehe väljaandmise korda
sisse viia (olulisemad planeeritud muudatused on lehe kolleegiumi kaotamine,
elanikele võimaluse andmine paberlehest
loobumiseks ning poliitilise sisuga artiklite avaldamise korra täpsustamine).
Toimus arutelu, mille tulemusena
otsustati, et määruse eelnõu osas tuleb
ka teine lugemine. Olemasolevale eelnõule oodatakse parandusettepanekuid
10. juuniks, misjärel saavad eelnõu ja
parandusettepanekuid arutada ka volikogu komisjonid. Eelnõuga saab seejärel
volikogus edasi minna järgmisel või ülejärgmisel korral.
5. päevakorrapunkt oli infopunkt:
• Vallasekretär informeeris volikogu,
et ta tutvub Tallinnas kasutusel oleva
volikogu infosüsteemi võimalustega.
Süsteem on alternatiiviks VOLIS-e
keskkonnale. Kui selgub, et süsteem
on parem kui VOLIS, siis võiks selle
(või selle baasil valdadele välja töötatava) infosüsteemi kasutuselevõttu ka
meie vallas kaaluda.
• Kaire Vahejõe luges ette valimisliidu
Luunja ja erakonna Isamaa märgukirja. Märgukirjaga saab tutvuda
istungi protokolli lisas.
• Arutati vallavalitsuse poolt info edastamist volikogule. Osa volikogu liikmetest leidis, et infot valla tegemistest
jõuab otse volinikeni liiga vähe. Volikogu esimees edastab volinike mure
vallavalitsusele, kes saab siin olukorda
kindlasti parandada.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
30. juunil.
Istungi käigust saab põhjalikuma
ülevaate volikogu istungi protokollist.
Kaimo Keerdo, volikogu esimees

Veski noortelaager
Käesoleva aasta suvel on Luunja valla paljulapseliste ja vähekindlustatud
perede 8–15-aastastel lastel järjekordselt võimalik kasutada soodustuusikuid.
Avaldusi Veski noortelaagrisse ajavahemikul 09.08.–14.08.2021 oodatakse
soovijatelt hiljemalt 12. juuliks 2021 e-posti aadressile vald@luunja.ee.
Võib juhtuda, et laager jääb siiski ära. Laagri ärajäämisest teavitame peresid kohe.
Täpsem info: Kairit Pahk, sotsiaalnõunik, tel 741 7101
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Vallavalitsuses maikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamute püstitamiseks Järvekalda tee 11, Kaare tee 65
Veibri külas, Tamme tee 19 ja Tamme põik 6 Põvvatu külas,
Mäe tee 2 Kakumetsa külas;
– puurkaevu rajamiseks Kraavi kinnistule Sirgumetsa külas ja
Unimudila kinnistule Kavastu külas;
– vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööde teostamiseks
Aasavälja tee 18 ja Vahtramäe teel Veibri külas, Kabina teel
lõigus Pillikoori tee 3 kuni Kabina tee 4 Lohkva külas ning
Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vahelisel lõigul;
– veehoidla (tiigi) rajamiseks Triibumäe kinnistule Sääskülas.

üksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks
tunnistamine;
– seada sundvaldus aktsiaseltsi Tartu Veevärk kasuks vee- ja
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Kasesalu teele Lohkva
külas;
– korraldada Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu;
– kiita heaks Luunja valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Kasutusload väljastati:
– üksikelamute kasutusele võtmiseks Mäe tee 1 ja Pääsukese
kinnistul Kakumetsa külas.

Määrati:
– projekteerimistingimused Kulli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks räästajoone kõrguse muutmise osas,
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Pilka tee 24 Pilka
külas ja kõrvalhoone ehitusprojekti koostamiseks Suitsu
kinnistul Sirgumetsa külas;
– munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele kohaaadressi ja sihtotstarbe määramine (Veibri küla, Perve);
– Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale anda kohanimeks Jaanilille põik.

Kinnitati:
– üks hajaasustuse programmi toetuse aruanne;
– riigihangete „Luunja valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“, „Luunja valla kruusakattega teede osaline
remont“ ning „Pajula tee 2 lasteaia mööbli ostmine“ tulemused;
– K. E. Söödi lasteluule preemiate väljamaksmine;
– 2021. aasta omaalgatusprojektide taotlusvooru rahastamisotsused.
Kehtestati:
Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
Otsustati:
– korraldada avatud menetlusega riigihanked „Pajula tee 2
lasteaia mööbli ostmine“ ning „Puiestee 28 Luunja keskkooli mööbli ostmine“;
– korraldada lihthanke menetlusega riigihange „Pumbamaja
rekonstrueerimine näitusepaviljoniks“;
– tunnistada kehtetuks ehitusload Parkmetsa tee 4, 6 ja 8
Põvvatu külas ning Järvekalda tee 11 Veibri külas;
– võõrandada vallale kuuluv ning ebavajalik kinnisvara elektroonilise enampakkumise korras;
– Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Luunja vallavalitsuse
05.03.2014. a korralduse nr 73 „Lohkva külas Aia maa-

Nõustuti:
– Veibri külas asuva Saare maaüksuse ning Sirgumetsa külas
asuva Karukäpa maaüksuse jätmisega riigi omandisse;
– Lohkva külas asuva Väikerähni katastriüksuse sihtotstarbe
muutmisega maatulundusmaaks;
– Sääsekõrva külas asuva endise Tammiku katastriüksuse
lähiaadressi muutmisega Kapsta katastriüksuseks;
– ühe üürilepingu pikendamisega ja ühe sõlmimisega;
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks
Sepa tee L2 paigaldatavale maakaabelliinile;
– loa andmisega spordivõistluse „Transtar Temposari III etapp“
korraldamiseks.
Sotsiaaltoetusi maksti 27 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
13
– juubelitoetusi
10
– muid toetusi
4
–
Marko Jaeger, vallasekretär

14. juuni kuni 14. september suletakse Kabina sild liiklusele
Transpordiameti tellimusel alustab Nordpont OÜ 14.06.2021
Kabina silla ehitustöödega riigiteel nr 22252 Lohkva – KabinaVanamõisa km 3,246–3,346.
Kogu ehitusperioodil, ajavahemikul 14.06–14.09.2021, on
sild liiklusele suletud.
Ümbersõit on tähistatud marsruudil Lohkva-Põvvatu
(skeem leitav valla kodulehel).
Maakonnaliinide bussid ei teeninda remondi ajal LAO,
PUUPILLI, METSAKALMISTU ja VEIBRI peatusi.

KABINA ja HAASLAVA TEE peatusi teenindatakse sissesõiduna ning neid peatusi läbitakse kogu remondiperioodi
jooksul.
Lao, Puupilli ja Metsakalmistu peatuste sõitjad saavad maakonnaliini bussile Lohkva peatuses. Veibri peatuse sõitjatele on
lähim Haaslava tee peatus. Linnaliin nr 13 sõidab Lao, Puupilli
ja Metsakalmistu peatustes tavapäraselt.
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud
Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise
eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kahe üksikelamu maa
krundi moodustamiseks ja kruntidele
ehitusõiguse andmist. Planeeringuala
hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 20a
kinnistut suurusega 3599 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 Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu
tee 5 maaüksuste detailplaneeringu
koostamise eesmärgiga kaaluda võimalusi suurendada elamukruntide hoonestusalasid ja loobuda maa-alale ühise
reoveepuhasti kavandamisest. Planeeringuala hõlmab Kakumetsa külas

Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksusi
suurusega kokku ligikaudu 1 ha. 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 vallavalitsus suunas avalikustamisele Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeringuga moodustatakse üks
elamumaa krunt suurusega 8000 m²,
millele antakse ehitusõigus üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette
nähtud transpordimaa krundid. Muus
osas säilib senine põllumaa maakasutus.
Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 14.06.–
13.07.2021 Luunja vallamajas ja Luunja
valla veebilehel https://luunja.ee/teated.
Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja
vallavalitsusele esitada planeeringu
kohta kirjalikke arvamusi elektrooni-

liselt aadressile vald@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14, Luunja
alevik. Avaliku väljapanku tulemuste
arutelu toimub 22.07.2021 kell 15.00
Luunja vallamajas.
◆◆◆
Luunja vallavalitsus on lõpetanud
Lohkva külas 2014. a algatatud poolelioleva Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning vallavolikogu on algatanud maa-alal uue
detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse
andmist üksikelamutele ja abihoonetele.
Planeeringuala hõlmab Aia kinnistut ja
planeeringuala ulatuses Ratasvälja tee L1
kinnistut. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline
alusplaan ja mürahinnang, täiendavate
uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E–R
8.00–16.30) ning Luunja valla veebilehel
http://luunja.ee planeeringuteadete alt.

Suvised teetööd Luunja vallas
Luunja vallas 2021. a suvel remonditavad teelõigud ja teetruubid.
Nr Objekti nimi

Töö kirjeldus

Töö maht

1 Kantsi tee

2× pindamine + eeltööd + mahasõitude ehitus (16 tk)

12 555 m²

2 Kuusekese vkt

2,5× pindamine + eeltööd + mahasõitude ehitus (17 tk)

2531 m²

3 Roosi vkt tee pindamine 2,5× pindamine + eeltööd + mahasõitude ehitus (20 tk)

2950 m²

4 Nahksepa tee

Purustatud kruusast katte ehitamine + eeltööd

2040 m²

5 Kitse tee

Purustatud kruusast katte ehitamine + eeltööd

2520 m²

6 Kitsevälja tee

Purustatud kruusast katte ehitamine + eeltööd

4635 m²

7 Kantsi tee truup

Amortiseerunud truubi asendamine uutega (läbimõõt 1200 mm, pikkus 15,4 m)

8 Kõivu tee truup

Amortiseerunud truubi asendamine uutega (läbimõõt 800 mm, pikkus 9 m)

Tänavu suvel on kavas Luunja vallas ca 3,3 km ulatuses katta kruusateed tolmuvaba kattega, remontida kruusateid ligikaudu
2,1 km ulatuses. Lisaks remonditakse kaks teetruupi – Kantsi ja Kõivu.
Tööd teostatakse perioodil juuni kuni august 2021.

Aivo Paabo, majandusnõunik
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Hea vallarahvas
Kohe-kohe saabub astronoomiline suvi.
Ehitustegevus Luunja vallas tõotab kõigi
eelduste kohaselt kujuneda elavaimaks
viimaste aastate hulgas. Põhilised tööd
toimuvad kolmel suvekuul, aga suurtest
mahtudest tingituna jätkuvad ehitustööd
kuni novembrikuuni. Lootma peab,
et ehitustegevust ei suuda nimetamisväärselt pidurdada tublisti tõusnud puuja rauamaterjali hinnad.
Suve lõpul avab uksed Pajula tee 2
lasteaed. Praegu teostatakse viimistlustöid ja paigaldatakse sisekommunikatsiooni seadmeid. Eeltööd on tehtud
väliala, parkla ja kõnnitee rajamiseks.
Hoo on sisse saanud Lohkva spordihoone ehitus. Siinkohal tahan tänada
kinnistuomanikke mõistva suhtumise
ja koostöö eest hoonele vajalike soojus-,
vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamise projektide kooskõlastamisel. Rajatavas hoones saab olema täismõõtmetes
spordisaal, mis vastab tänapäevastele
võrkpalli- ja korvpallivõistluste korraldamise nõuetele. Hoone on projekteeritud
koos pealtvaatajatega kuni 250 inimesele.
Vilgas tegevus käib ka Luunja Keskkooli A-korpuses. Lõppfaasis on lammutustööd ja alustatud on uute vaheseinte ladumisega. Lisaks üldehitustöödele vahetatakse välja täies ulatuses tugevvoolu-,
nõrkvoolu-, vee- ja kanalisatsiooni-,
ventilatsiooni- ning soojussüsteemid.

Rekonstrueerimise tulemusena rajatakse
ka korrustevaheline lift. Tööd on planeeritud valmis saada novembri alguseks.
Kui linna ääres asuva lasteaia ehitus
on planeeritud valmis saada selle suve
lõpuks, siis valmimisjärgus on projekteerimistööd Luunja alevikus asuva
lasteaia Midrimaa rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Ehitustöid on
plaanis alustada juba käesoleval aastal.
Graafikus ollakse samuti Luunja
Jõesadama puhkeala II etapi ehitustöödega. Katendite ja tehnovõrkude
ehitus ning maastiku kujundustööd
lõpetatakse augustikuu lõpuks.
Eespool käsitletud suuremahulistele
ehitustöödele lisaks on planeeritud ja
korraldatud ka väiksemamahu lisi
hanketöid: Pajula 2 lasteaia mööbli
valmistamise ja paigaldamise hange,
Luunja Keskkooli A-korpuse mööbli
valmistamise ja paigaldamise hange,
Jõesadama 2 teise korruse osalise rekonstrueerimise hange, pumbamaja
näitusepaviljoniks rekonstrueerimise
hange, sepikoja projekteerimise hange,
Kaare tee kommunikatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise ja sõidutee väljaehitamise projekteerimise hange.
Üheks oluliseks tegevuseks on vallavalitsus pidanud teedevõrgu kruusakattega sõiduteede pindamist. See
on küll suur investeering, kuid samas

mingil perioodil hakkab kulusid kokku
hoidma, kuna jäävad ära kruusakattega
teede praegused korrastus- ja hoolduskulud. Pindamisele läheb Kantsi tee
2,05 km ulatuses ja Kuusekese ning
Roosi väikekohtade sõiduteed.
Alustatud on Luunja valla uue üldplaneeringu koostamisega. Esimene
kohtumine, nii-öelda tutvustusring
on planeeringu koostajal läbi viidud.
Üldplaneeringu eesmärgiks on kogu
valla territooriumi ruumilise arengu
põhimõtete ja üldiste arengusuundade
määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine
ning seeläbi Luunja vallast atraktiivse
elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Kindlasti kaasab töörühm isikuid
ja asutusi, kellel võib olla põhjendatud
huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste
arengusuundumuste vastu.
Metsas on puugid, teedel roolijoodikud – nii näib, nagu suvi oleks
meie jaoks ohtlik aeg. Millegipärast tundub, et suvi möödub enne, kui see alatagi jõudis.
Soovin teile kuldse päikese soojust
nii suveaega kui ka südamesse!
Lugupidamisega
Tõnu Muru

Loome üheskoos Euroopa kultuuripealinna programmi
Tartu 2024 kutsub lõunaeestlasi
üles looma Euroopa kultuuripealinna programmi.
Sügisel avab Tartu 2024 regionaalse
taotlusvooru, millega otsitakse Euroopa
kultuuripealinna väärilisi sündmusi ¼
Eestile – Antsla valda, Elva valda, Kambja
valda, Kanepi valda, Kastre valda, Luunja
valda, Nõo valda, Otepää valda, Peipsiääre valda, Põlva valda, Rõuge valda,
Räpina valda, Setomaa valda, Tartu valda, Tõrva valda, Valga valda, Viljandi
linna, Võru linna ja Võru valda. Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 viib ellu
Tartu linn koos kõigi tiitlile kandideerinud 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega.

25. mail toimus Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse telgis sellekohane infopäev Luunja, Kambja ja Kastre sündmuste ja elamuste korraldajatele.
Kel on soovi Luunja valla programmi rikastada, palun tutvuge Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel
oleva infoga https://luunjakultuur.ee/
tartu-2024-luunjas/, ettekannetest tehtud videosalvestus on leitav kodulehe
galeriist. Kui teil tekib mõtteid ja soove programmis osaleda, võtke palun
ühendust Kadiga 5309 3670 või kadi.
kalmus@luunja.ee.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

SA Tartu 2024 programmikoordinaator
tutvustamas Luunja vallale kultuuripealinnaga saabuvaid võimalusi
Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
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Uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Luunja vallavolikogu võttis 29.04.2021
vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra.
Kogu toetuste ja teenuste taotlemisega seotud info on vallakodaniku
jaoks nüüd leitav ühest dokumendist.
Abivajajatel on lihtsam saada ülevaade
oma võimalustest. Vastu võetud kord
annab infot selle kohta, millistel tingimustel ja millises mahus abi osutatakse
ning kuidas tagatakse teenuste ja toetuste kättesaadavus.
Sotsiaaltoetuste puhul on jäänud
samaks kõik sissetulekust mittesõltuvate
toetuste määrad. Korras on fikseeritud ja
lahti seletatud ka leibkonna sissetulekust
ja konkreetsetest vajadustest sõltuvad
toetused.
Luunja valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused on koduteenus, väljaspool
kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus,
turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus.

Lisaks korraldatakse võimalusel ja isiku
abivajadusest lähtuvalt nõustamisteenuseid, perelepitusteenust, kriisiabi, sh laste
leinalaagris osalemist, tugirühmades ja
tugiprogrammides osalemist, toiduabi
ja viipekeele tõlketeenust.
Valla poolt korraldatavad või osutatavad teenused rahastatakse kas osaliselt või täies ulatuses valla eelarvest.
Sissetulekust sõltumatud toetused
on sünnitoetus (esimene osa 300 eurot,
teine osa 150 eurot, kolmas osa 150 eurot
ja iga järgneva lapse puhul 420 eurot),
aabitsatoetus (170 eurot), koolilõuna
toetus (100%), õppetoetus (100% töövihikute ja ühistranspordi kuupileti
maksumusest), eakate juubelitoetus
(70 aasta juubeliks 40 eurot, 75 aasta
juubeliks 45 eurot, 80 aasta juubeliks
50 eurot, 85 aasta juubeliks 55 eurot,
90 aasta juubeliks 60 eurot, 95 aasta
juubeliks 65 eurot ja 100 aasta juubeliks 130 eurot), hooldajatoetus (sügava
puudega inimese hooldajale 100 eurot
kuus, raske puudega inimese hooldajale 70 eurot kuus, sügava puudega lapse
hooldajale 150 eurot kuus ja raske puu-

dega lapse hooldajale 120 eurot kuus)
ning matusetoetus (450 eurot).
Sissetulekust sõltuvad toetused on
lastelaagritoetus (kuni 100%), tervisetoetus retseptiravimite kompenseerimiseks
(kuni 60 eurot aastas), tervisetoetus lapse
prillide hüvitamiseks (kuni 100% prillide
maksumusest), tervisetoetus meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks
või laenutamiseks (kuni 150 eurot aastas), tervisetoetus hapnikuravi saajale
(kuni 22 eurot kuus), tervisetoetus nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks (kuni 100 eurot kvartalis), küttepuudetoetus (kuni 150 eurot aastas) ja
toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi
korral (kuni 2000 eurot).
Lisaks on valla poolt traditsiooniline
hõbelusikas vastsündinud vallakodanikule, kaks korda aastas suure pere toetus ja jõulupakid Luunja valla 2–10-aastastele lastele.
Täpsem info Luunja vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik

Luunja liikumisraskustega laste pered saavad
abivahenditerapeudi ja tehniku koju kutsuda
Erivajadustega laste vanemad puutuvad aeg-ajalt kokku probleemiga, et
lapse ratastool või seisuraam vajab
väljavahetamist või kasvule sobivamaks reguleerimist. Sageli pole
pered kursis, et laste liikumisabivahendite soetamiseks ei pea tingimata ise esindusse kohale tulema, vaid
lasteterapeudid ja abivahenditehnikud
teevad ka koduvisiite.
Invaru liikumisabivahendite terapeut
Tiina Trukits selgitab, et lapsele kohase
lahenduse leidmiseks tuleb arvestada
tema igapäevaste vajaduste ja tervisliku
seisundiga, aga ka keskkonnaga, kus
abivahendit kasutatakse. Nii teevadki
abivahendikeskuse spetsialistid lisaks
lasteasutuste visiitidele ka koduvisiite, et
koos perekonnaga valida välja kasutatavasse keskkonda sobiv abivahend. „See
säästab Luunja inimesi sõidust meie
Tartu esindusse ja koduses keskkonnas
tunneb end laps kahtlemata ka turva-

lisemalt ja mugavamalt,” leiab Trukits.
„Tihti pole pered kursis, et terapeudid ja tehnikud teevad ka koduvisiite, kus
meil on juba kaasas valik abivahendeid,
et laps saaks neid oma koduses keskkonnas järgi proovida ja sobivaima välja valida,” rääkis Trukits. „Abivahenditehnik
reguleerib abivahendid kodus lapse
jaoks parajaks ja õpetab peredele nende
kasutamist. Abivahendi valimisel tuleb
lähtuda lapse tervislikust seisundist ja
pidada silmas, et lapse kasvades võivad
tema vajadused muutuda. Siin saab spetsialist samuti abiks olla ja nõu anda, kas
piisab abivahendi kohandamisest või
tuleks see vahetada välja suurema või
hoopis mõne teise mudeli vastu.”
„Samas kasvavad lapsed kiiresti ja ka
abivahendi vajadus võib kiiresti muutuda. Seepärast tasub lastega peredel
võimalusel pigem vahend üürida kui
välja osta, sest üürimine on mugav ja
soodne viis, kuidas selgitada välja, kas

abivahend ka tegelikult lapsele sobib,”
soovitab Invaru spetsialist ja lisab, et
kõik üüritavad vahendid läbivad enne
kasutajani jõudmist põhjaliku hoolduse.
Tiina Trukitsa sõnul on abivahendikeskuse, sotsiaalkindlustusameti ja
lapsevanema koostöö tavaliselt piisavalt põhjalik, nii et koju proovimiseks
toodud abivahendi saab enamasti kohe
kasutusse jätta.
Luunja valla sotsiaalnõunik Kairit
Pahk julgustab erivajadustega laste
peresid pöörduma valla poole. „Vallal
on perede abistamiseks mitmeid võimalusi. Pakume transporti haridusasutusse
ja vajadusel kompenseerime ka abivahendi omaosaluse. Kõik sõltub abivajaja olukorrast,” kinnitab Pahk, lisades, et vald
suhtub igasse abivajajasse isikupõhiselt ja
koos perega on võimalik otsustada, kuidas vald saab õla alla panna.
Kristi Kool, Invaru infojuht
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Kuidas toimib Luunja vald
Kogu Eestis on kohalikud omavalitsused
juhitud ühtse süsteemi alusel. Selle on
loonud Riigikogu ning omavalitsuste
töökorraldus sõltub suuresti riigi poolt
etteantud tingimustest.
Valla juhtorganitest saab välja tuua
vallavolikogu ja vallavalitsuse. Vallavolikogu on valla elanike poolt valitud
elanike esinduskogu, kelle põhiliseks
ülesandeks on vallale pikaajalise arengusuuna andmine ning suuremate strateegiliste otsuste tegemine. Volikogu nimetab ametisse ka vallavanema, kelle ettepanekul moodustatakse ülejäänud vallavalitsus. Volikogu ja vallavalitsuse otsustuspädevus tuleneb enamasti riigi poolt
vastuvõetud seadustest ja määrustest,
mis jagavad konkreetseid pädevusi ja ülesandeid. Volikogu saab talle antud pädevusi ka vallavalitsusele edasi volitada.
Teiseks on oluline, et eristada
tuleb Luunja vallavalitsust kui ametiasutust ning vallavalitsust kui ametiasutuse sees tegutsevat otsustuskogu.
Nii ametiasutuse kui ka otsustuskogu
tegevust juhib vallavanem. Igapäevaseid
tegevusi viivad läbi ametiasutuse ametnikud, kellele on antud kindlad õigused
ja kohustused oma valdkonna otsuste
vastuvõtmiseks või valla otsustuskogudes (volikogu ja vallavalitsus)
vastu võetud otsuste elluviimiseks. See
tähendab, et igapäevaselt tegutsevad
ametnikud neile seatud raamides iseseisvalt, kuid enamasti ka vallavanema
või vallasekretäriga oma tegevust kooskõlastades.
Luunja vallavalitsus kui otsustuskogu peab oma istungeid üldjuhul korra
nädalas. Vallavalitsuse liikmed määrab
volikogu, kuid selle juht on seaduse

kohaselt alati vallavanem. Samuti osaleb
vallavalitsuse istungitel sõnaõigusega
vallasekretär, kes peab tagama otsuste
õigusliku korrektsuse. Vallavalitsuse
liikmed ei ole ametiasutuse palgalised
töötajad, kuid neile makstakse siiski
volikogu poolt määratud hüvitist töös
osalemise eest. Vallavalitsus võtab vastu
korraldusi ning otsuseid, mis tulenevad
seadustest, valla põhimäärusest ning
volikogu poolt antud volitustest, kuid ta
ei tegele ametiasutuse igapäevase tööga.
Kõige parema ülevaate vallavalitsuses
arutatud teemadest saab igakuiselt vallalehest vallasekretäri koostatud kokkuvõttest. Samuti koostatakse iga istungi
järgselt lühiprotokoll, mis neid arutlusi
ja otsuseid sisaldab.
Võrreldes ülejäänud Eestis tegutsevate kohalike omavalitsustega paistab Luunja vallavalitsus silma väikese
ametnike ja töötajate arvuga. Seetõttu
on ülimalt oluline koostöö erineva valdkonna ametnike, vallavanema kui ka
vallasekretäriga. Vallasekretär, kellel peab
seaduse kohaselt olema õigusharidus,
annab nii ametnikele, vallavanemale,
vallavalitsusele kui ka volikogule nõu
nende valdkonna otsuste õiguslike aluste
osas ning aitab ka vastavaid otsuseid korrektselt vormistada. Lisaks juhib vallasekretär vallakantseleid. Peale ametnike
on ametiasutuses ka töötajaid, kes toetavad ametnikke nende töös, kuid kes ei
vaja ametnikele seadusega antud volitusi.
Lisaks eelnevale on Luunja vallal ka
hallatavaid asutusi, kes tegutsevad
iseseisvalt, kuid vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt etteantud eelarve ja
põhimääruse alusel. Asutuse juhtidel
on siiski lai otsustuspädevus, mis teatud

juhtudel on tagatud riigi poolt seaduse
alusel, et vältida valla liigset sekkumist
asutuste igapäevatöösse. Luunja valla hallatavad asutused on Luunja Keskkool,
Luunja Lasteaed Midrimaa, Lohkva Lasteaed, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
ning Luunja valla Keskraamatukogu.
Seonduvalt eelnevaga on Luunja
vald asutanud ka kaks sihtasutust –
Luunja Varahalduse Sihtasutus ning
Sihtasutus Luunja Jõesadam. Sihtasutused on eraõiguslikud isikud, kes
tegutsevad iseseisvalt ja oma eelarvega ehk ei ole otseselt allutatud Luunja
vallavalitsusele. Nende põhilised ülesanded on määratud põhikirjades, mille
on kinnitanud volikogu. Sihtasutused
osutavad eelkõige vallale teenuseid ning
haldavad valla varasid, seda lepingute
ja põhikirja alusel. Sihtasutusi kontrollib vald nõukogude kaudu, mille liikmed nimetab vallavalitsus. Nõukogu
ülesanded tulenevad nii põhikirjast kui
seadusest ning põhiliseks ülesandeks on
sihtasutusele pikaajalise suuna andmine
ning sihtasutuse juhtkonna järelevalve.
Samuti valib nõukogu sihtasutuse tegevjuhtkonna, kelle ülesandeks on asutuste
igapäevane juhtimine.
Kõigi Luunja valla kasuks töötavate
inimeste siiras soov on Luunja vallaelu edendamine ning selleks vajaliku
koostöö arendamine, ülimalt oluline
on ka hea koostöö vallaelanikega ning
omavahel. Olenemata vahel ka ületamatuna tunduvatest eriarvamustest peame
siiski igapäevaselt püüdlema lugupidavate arutelude ning edasiviivate mõtete
arendamise poole.
Marko Jaeger, vallasekretär

Avaldame koos lapsevanematele tänu!
Ütle avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma
lastele toeks olnud.
Viimane aasta on pööranud elu
lastevanemate jaoks pea peale. Kriisist
tingituna on tulnud silmitsi seista väljakutsetega väga mitmel rindel. Lastevanematest on saanud täiskohaga õpetajad,
treenerid, vaba aja planeerijad, nõustajad ja selle kõige juures on nad veel
täitnud endi igapäeva töökohustusi.
Sotsiaalministeerium on algatanud
toetuskampaania, millega kutsutakse

avalikult tänama ja tunnustama erakordse aasta läbi teinud lapsevanemaid.
Igaühel on võimalik isiklikult avaldada
lastevanematele tänu. Kampaaniaveebis www.aitähsulle.ee saab sisestada
lapsevanemate nimesid, kellele soovitakse tänu avaldada. Veebi sisestatud
lastevanemate nimed kuvatakse koos
tänusõnadega mitmel pool nii digikui välimeedias.
Samal ajal juhime tähelepanu ka lapse-

vanemate oma vajaduste täitmisele ning
abisaamise võimalustele. Mõistame, et
see kõik on lastevanemaid suuresti kurnanud. Teadmatus, kaua kriisiolukord
veel kestab, tekitab ärevust ja mõningal
juhul ka depressiooni. See aga mõjutab
otseselt nii laste kui ka lastevanemate
heaolu ning toimetulekut koduses keskkonnas. Ükski lapsevanem ei peaks oma
murega olema üksi. Julgustame siinkohal kõiki vanemaid küsima abi selleks
mõeldud kanalites – www.lasteabi.ee ja
www.tarkvanem.ee.
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2020/2021. õa III trimester
2020/2021. õa III trimestri parimad
tulemused vabariigi, maakonna aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.
Pranglimise võistlused: Tony Märtson (4.b klass) saavutas nii Tartumaal
kui ka üle-eestilises arvestuses 4.–
6. klasside seas 1. koha. Remy Märtson
(6.a klass) saavutas maakonnas 2. koha
ja üle-eestilises arvestuses 9. koha. Mõlemad pääsesid pranglimise vabariiklikku
online-finaali. Võistlus läks edukalt ja
Tonyst sai neljakordne Eesti meister,
Remy saavutas vabariiklikul võistlusel
13. koha.
Tartumaa jutuvestjate võistlusel
1.–3. klassi õpilastele sai 1. klasside arvestuses eripreemia 1.c klassi õpilane
Marten Säälik (õp H. Kikas).
Tartumaa Omavalitsuste Liidu
2021. aasta tänuüritus Tartu maakonna
2020/2021. õppeaasta aineolümpiaadide ja õpilasvõistluste parimatele toimub virtuaalselt. Meie kooli parim ainetundja on Lauri Kask bioloogias, õpetaja
Liis Rüütel.
Kiituskirjaga lõpetasid klassi järgmised õpilased: Kira Bezrukova, Maria
Laaniste, Kristiina Ordning, Merilin
Otsa, Oliver Suit, Hannes Pastik, Therese
Thora Tagamets, Nora Hänilane,
Johanna-Marie Jüris, Jarek Kadarpik,
Maria Laes, Nika Ojukas, Lisanna Pihl,
Henry Reinhold, Saara Suun, Mairold
Zoo, Mirell Vili, Aiki Prits, Kenneth
Ehala, Eliisabet Kaupmees, Nora
Kranich, Villem Oja, Johannes Paluoja,
Kirtel Saar, Marten Säälik, Helen Vaher,
Mattias Juks, Kristella Arula, Justyna
Blok, Johanna Järv, Karola Kask, Emma
Klais, Jaslyn Kristelle Lepik, Ly Rekker,
Robi Saar, Getter-Ly Ustav, Laura
Lote Õunapuu, Meribel Hanson, LiisMarii Himmaste, Remy Järvet, Rome
Jürmann, Robert Kutkin, Timo Kuusk,
Karina Marchenko, Ott Oskar Padar,
Robert Pedoksaar, Kiira Pettai, Liis
Pihlak, Kaarel Rosi, Laur Rosi, Reio

Saarine, Samuel Markus Sepp, Ott
Veenpere, Laura-Liis Kasak, Kaspar
Mutso, Mona Prits, Mirtel Voimann,
Johanna Ainsalu, Artur Arjukese, LauraLiisa Jõesaar, Helena Eva Lepik, Annabel
Leppik, Emili Lomp, Hugo Madisson,
Kendra Oja, Rebeka Rääk, Sander Sokk,
Tobias Suun, Tristan Thor Tagamets,
Sven Uus, Marietta Verst, Selena Jasmine
Ploomipuu, Nete-Liis Poska, Raiko
Siinmaa, Lisete Uulimaa, Indra Eller,
Greete Meus, Grete Pillessaar, Meribel
Kask, Kerttu Keerdo, Tony Märtson,
Nelly Nuuma, Mia Marta Võlli, Aron
Belov, Piibe Petra Lempu, Reti Soe,
Tormi-Kaspar Taal, Mikk Vaher, Janely
Värnomasing, Hanna Alise Õunapuu,
Roosi Laaniste, Iris Sulg, Kaisa Elisabeth
Vahtra, Mirjam Kaldoja, Kenert Piks,
Roland Rask, Kert Vändra, Brendon
Davõdov, Ketlin Papp, Nele Eelmäe,
Sander Kask, Lennart Muuli, Alvar
Liigus, Melissa Lokk, Ketlin Mutso,
Rebekka Rekker, Laura Kübarsepp,
Kirsi Laaniste, Birgit Laurson, Katarina
Verst, Elise Belov, Lauri Kask, Romili
Eelmäe, Marion Poljakov, Marlen
Tohvre-Baranov, Karolin Lukka, Andrea
Lääts, Egle Oolberg (hõbemedal), Elis
Opmann (hõbemedal).
Heade ja väga heade õpitulemustega lõpetasid klassi järgmised
õpilased: Merlin Gogolin, Kermo Jantra,
Lenna Kingsepp, Alice Klais, Maris Puur,
Raikko Rekker, Getrin Vissel, Revor
Väits, Melissa Gargul, Scarlett Karotamm, Triinu Mägi, Meribel Männamets, Kener Peterson, Trishelle Sau,
Mattias Rohtla, Vanessa Värnomasing,
Kris Sokk, Maria Košeleva, Kermo Kiin,
Mattias Birnbaum, Daniel Gorbunov,
Demid Harutyunyan, Rasmus Ostra,
Airon Savi, Adelina Sokolovskaja,
Markko Tellisaar, Meryssa-Bel Uusleer,
Remy Leidik, Sofia Mamontova, Merille
Peterson, Laura Roose, Mirtel Rämson,
Leandra Annuk, Grete Gogolin, Kaur
Heinsaar, Joanna Killak, Mia Triin
Loog, Ralf Pettai, Ranno Põder, Samuel

Sirendi, Karl Stremberg, Oliver Sulg,
Trevor Volmer, Hannaliisa Lain, Vesse
Tamm, Sven Sebastian Aria, Johann
Juks, Lenna-Marii Roosaar, Kertu Roots,
Sten Marius Salumets, Henry Soomuste,
Reimo Tuul, Oskar Laanes, Hanna Loore
Laats, Cristal Leidik, Adeele Lokko,
Egle Puksa, Kertu Russing, Aleksandr
Sokolovski, Laura Schulz, Uku Veenpere,
Rihard Metsoja, Romari Eelmäe, Säde
Riin Hiiob, Kennet Jantra, Jakob Juht,
Raiko Ranel Kaur, Petra Männaste,
Mikk Tasane, Steven Toon, Viktor
Parts, Laurits Lauk, Rodion Gussarov,
Stella Jahu, Marinell Karing, Kevin
Olefirenko, Maikel Olefirenko, Kerden
Tomingas, Siim Heinsaar, Kalmer Kiiver,
Sebastian Lillmann, Arabella Miina,
Ron Neltsas, Tormi Pärtel, Lysandra
Rooma, Daniil Žužlov, Robert Taruto,
Ilja Bezuglov, Lee Karin, Marcus Koidu,
Anett Lisell Pendla, Romet Siinmaa,
Virginia Dzjubak, Meribell Pihlak,
Emilia Pintšuk, Sten Taruto, Kendron
Vään, Renee Kangur, Hannaliisa
Kingsepp, Remy Märtson, Anete Rähn,
Anastasia Seliverstova, Tuule Tensing,
Marten Vassiljev, Kevin Järvet, Margret
Männiste, Hanna Maarja Salumets,
Mairon Zoo, Gregor Volmer, Keteriin
Keerdo, Romet Koodres, Grethe Lisette
Neltsas, Sandra Gavrilova, Hardi Ernits,
Jette Leele Jõe, Eleri Puksa, Adora Roots,
Lysete Rüütli, Romel Savi, Gretelis Rein,
Deisi Anelle Poska, Carola Koiduaru,
Viktoria Parts, Marleen Rohelpuu, Kert
Gregor Tagamets, Speili Reenumägi,
Rasmus Kaldoja, Merilin Jõesaar,
Karolin Kangur, Markkus Puidak, Katre
Puksa, Markus-Maximus Puusepp,
Maribel Punnar, Tauri Saar, Marten
Punnar, Sander Treumuth, Maksim
Kelus, Egert Linnas, Annabel Piiritalu,
Lisette Rohelpuu, Markus Keres, RenoRene Padar, Gregor Uustalu, Evelin
Otsa, Victoria Unuks, Patrick Välja,
Cärolyn Dietrich, Heidy Loikonen.
Ülle Taaber, õppe- ja arendusjuht

Luunja Keskkool registreerib uueks, 2021/2022. õa-ks õpilasi kõikidesse klassidesse
Luunja ARNO keskkonna kaudu 25. augustini 2021. a.
Info telefonil 741 7317, www.luunja.edu.ee

Arendav ja loov –
see on Luunja kool
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Luunja Keskkooli 2020/2021. õa lõpetajad
9.A klass
1. Elise Belov
kiituskiri
2. Kristofer Dietrich
3. Uku Rasmus Ernits
4. Daniel Ilves
5. Keiti-Kai Jantra
6. Karel Kangur
7. Verner Karu
8. Lauri Kask
kiituskiri
9. Hanna-Liisa Kord
10. Emil Meoma
11. Alfred Miina
12. Sandra Paal
13. Joosep Pärnalaas kiituskiri
14. Henri Raid
15. Grettel Liis Raudsepp
16. Speili Reenumägi
17. Markus Saaremaa
Klassijuhataja Signe Hansen

9.B klass
1. Karmen Arolepp
2. Robin Eelmäe
3. Romili Eelmäe
kiituskiri
4. Elis Ilves
5. Merilin Jõesaar
6. Rasmus Kaldoja
7. Karolin Kangur
8. Arko Kasemets
9. Maksim Košelev
10. Markkus Puidak
11. Katre Puksa
12. Maraibel Punnar
13. Marten Punnar
14. Markus-Maximus Puusepp
15. Tauri Saar
16. Sander Treumuth
17. Algina Tšuris
Klassijuhataja Sirle Suurväli

Lõpuaktus toimub 21.06 kell 12 Luunja roosiaias.

12. klassi lõpetajad – XLIII lend
1. Cärolyn Dietrich
2. Henry-Heiki Ein
3. Liana Fjodorova
4. Lisette Kallaste
5. Keidi Kasuk
6. Jane Krõlova
7. Heidy Loikonen
8. Rasmus Muuli
9. Egle Oolberg
hõbemedal
10. Elis Opmann
hõbemedal
11. Robin-Johannes Padar
12. Mari Pohla
13. Rasmus Rekker
14. Helen Saar
15. Marcus Robin Soo
16. Markkus Suun
Klassijuhataja Heli Paal
Lõpuaktus toimub 21.06 kell 15
Luunja roosiaias.

Egle Oolberg – Luunja Keskkooli aasta õpilane 2020
Luunja Keskkoolis on viimastel aastatel kujunenud kenaks
traditsiooniks, et õpilasesindus korraldab detsembris aasta
õpilase valimised ning tiitel kuulutatakse välja kooli jõuluballil.
Oleme aga juba harjunud, et viimastel aastatel on koroonapandeemia tõttu palju piiranguid ja muudatusi. Nii toimus
seekord ka aasta õpilase kandidaatide esitamine hoopis hiljem
ja elektrooniliselt. Kandidaate said esitada kõik 5.–12. klassi
õpilased. Enim kordi välja pakutud kandidaadid kutsuti vestlusele kooli juhtkonnaga. Tõenäoliselt arvavad lugejad juba

isegi, et see vestlus toimus videokohtumisena nii harjumuspäraseks saanud Zoomis.
Aprillikuus toimunud vestlusel küsisime igalt õpilaste
väljavalitud kandidaadilt, kes ta on ja miks just tema peaks
olema aasta õpilane 2020. Eglelt saime teada, et 12. klassi õpilasena on tema prioriteet eksamiteks valmistumine ning tema
hobiks on fotograafia. Lõppeval õppeaastal õpilasesinduse
presidendina ning varasemalt aktiivse liikmena on ta olnud
eeskujuks teistele ning innukalt kaasa löönud erinevate sündmuste korraldamisel. Samuti on Egle julgelt kaasa rääkinud nii
kooli kui valla tasandil, kui on küsitud noorte arvamust.
Kaasõpilased kirjutasid kandidaate esitades Egle kohta
järgmist:
„Ta on näinud vaeva, et Luunja Keskkool paremaks kohaks
muuta ja on eeskujuks paljudele.“
„Ta on julge, aus, töökas, ustav, jutukas, aktiivne, sõbralik
ja väga kohusetundlik.“
„Ta on väga aktiivne õpilasesinduse tegemistes.“
„Ta õpib hästi ja on olnud aktiivne noor.“
„Ta teeb kõike ja tal on head hinded.“
„Ta on vägagi usin õpilane ja ta on alati püüdnud arvestada
teiste õpilastega.“
Aasta õpilane kuulutati välja 19. mail, kui abituriendid istutasid kooli juurde oma lennu puu. Ootasime pikalt võimalust
tiitel mõnel pidulikul sündmusel üle anda ja lõpuks jõudsimegi piirangute leevenemise ära oodata.
Palju õnne ja tuult tiibadesse Sulle, Egle!

Aasta õpilane 2020 Egle Oolberg. Foto: Omar Saksing

Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht
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Lugedes targaks ja loovaks!
Õppeaasta alguses otsustasime oma kolmanda klassiga, et
sel aastal loeme hoolega raamatuid. Alustasime meie oma
raamaturalliga, mille idee oli lugeda võimalikult palju endale
meelepäraseid raamatuid. Iga loetud raamatu eest lisandus
meie rallirajale üks pildike. Kui rallirada oli täitunud teatud arvu erinevate raamatupiltidega, ootas lapsi ees üllatus.
Raamaturalli oli tõeline motivaator, nii et õpetajal oli raamatute ülesmärkimisel ja pildikeste kleepimisel lastega keeruline
sammu pidada.
Oktoobris hakkasime aga iseendis veelgi enam lugemisisu tekitama. Liitusime põneva „Lugemisisu“ programmiga, mille idee
on samuti tutvustada lastele põnevat kirjandust ning kutsuda
neid lugema. Sügisel külastasime ühiselt esimest korda Luunja
raamatukogu, et igaüks saaks endale toreda lugemispassi vormistada. Lugemispass sisaldas erinevaid ülesandeid, mis tuli
täita pärast endale meelepärase raamatu lugemist. Õhinat ja
põnevust jagus palju! Oli neid, kel täitus lugemispass esimese
kuuga, aga ka neid, kel oli mõne kuu pärast juba mitu passi
täidetud. Õpetajana on tõeline nauding ja rõõm näha, kui laps
avastab enda jaoks raamatute põneva maailma ning tahab ka
oma lugemiskogemustest rääkida.
Et raamatukogu oleks meie klassi õpilaste jaoks meeldiv ja
vahva koht, kust leida rõõmu, lohutust, elamusi ja seiklusi, siis
külastasime Luunja raamatukogu veel mitmel korral. Tänu
Luunja raamatukoguhoidjale ja Luunja Keskkooli õpetajale
Riina Belovile said lapsed selle aasta jooksul arutleda, mis koht
raamatukogu üldse on ja kuidas on võimalik raamatukogus
mõnusalt aega veeta. Samuti õppisid lapsed, mida sisaldab üks
hea raamat ning kust saab raamatu teekond alguse. Kolmanda
klassi lapsed koostasid ka ise ühe väga toreda raamatu, mille
tegemine oli õpilaste jaoks tõeline nauding. Iga laps sai olla
kirjanik ja mõelda välja nii fantaasiarikka loo kui vähegi soovis
ja seejärel läks lugu järgmise lapse kätte illustreerimisele.
Hämmastav, kui palju loovust lastes peitub!

Sõnadetektiivid

Avastasime üheskoos, et raamatukogu on tore paik ka mõne
keeletunni läbiviimiseks. Võõrsõnade õppimiseks on peaaegu
võimatu paremat kohta leida. Mõnus, rahulik ja õppimist
toetav keskkond ning suur hulk vajalikke raamatuid on kohe
käepärast, et teemast paremini aru saada ja seda kinnistada.
Selgus, et meie klassis käivad tõelised sõnadetektiivid, kelle
terav pilk leiab sõnastikust kõik võõrsõnad üles!
Laste arvates oli tundide läbiviimine raamatukogus vaheldusrikas ja lõbus. Neile meeldis ise otsida ja avastada ning tunda end tõelise kirjaniku või illustraatorina. Tundide käigus
leidsid lapsed mitmeid huvitavaid raamatuid, mida võis kohe
koju laenutada ning aasta lõpuks kogunes klassi peale ikka
suur hulk vahvaid raamatuid, mida loeti ise ja soovitati soojalt
ka kaaslasele. Meie lugemisisu kasvas sel aastal väga tulemusrikkalt ning kindlasti jätkame sellega ka uuel õppeaastal!
Laura Loorius
Luunja Keskkooli 3.a klassijuhataja

Noored kirjanikud. Fotod: Laura Loorius
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Üheksa-aastane maailmarekordiomanik
Ei juhtu just sageli, et Eestis püstitatakse
maailmarekord teivashüppes. Sellise saavutusega
sai 30. mail hakkama Luunja Keskkooli 3.b klassi
õpilane Marietta Verst.
Kääriku II teivashüppevõistlused võitis Marietta U12 tüdrukute vanuseklassis (2010 ja nooremad) tulemusega 2.76 ning
püstitas sellega 9-aastaste maailmarekordi (30.05.2021 Kääriku
kergejõustikustaadionil).
Juba eelmise hooaja TV 10 Olümpiastarti võistlustel näitas
Marietta, et teivashüpe talle sobib, saavutades individuaalse
II koha nooremate tüdrukute teivashüppes.
Hoiame Mariettale pöialt järgmistel võistlustel. Äsja saavutas ta esikoha Tartumaa koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel 300 m jooksus. Alanud on ka TV 10 Olümpiastarti
50. hooaeg.
Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht

Võitmatud noored jalgpallurid Luunjast
Luunja Keskkooli 3.–5. klassi poisid võitsid 2021. aasta Tartumaa koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel esimese koha. Noored
jalgpallurid mängisid sedavõrd hästi, et suutsid võita kõik mängud. Finaalile kohaselt osutus viimane mäng kõige tasavägisemaks. Mängu normaalaeg lõppes seisuga 1:1, sellele järgnesid penaltid. Luunja poiste jalg oli täpsem ja närv kindlam kui
Ülenurme poistel ning võidukarikas toodi koju.
Tiina Rosi, kehalise kasvatuse õpetaja

Tartumaa 2021. aasta MV jalgpallis võitnud meeskond koosseisus: esireas Ron Neltsas ja Ilja Bezuglov, tagareas vasakult
Tony Märtson, Mikk Tasane, Eikko Marten Mettis, Romari Eelmäe, Laurits Lauk, Kaspar Mutso, Kalmer Kiiver, Daniil Zuzlov.
Foto: Tiina Rosi
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Tiu-tiu! Ja teisiti, see kevad tuli teisiti!
See aasta oli ka lasteaias koroona tõttu
teisiti.
Kui me aga maikuuks taas kõik lasteaias kokku saime, oli palju rõõmu üksteise nägemisest ja koos tegutsemisest.
Maikuu ettevõtmised olid lühidalt
järgmised: taimede kasvatamine,
emadepäevaks kingituste ja kaartide
valmistamine, omavalmistatud hummuste maitsmise hommik õues, arvuti
lahtikruvimine, matkamine Luunja oma
õpperajal, rabarberikoogi küpsetamine,
bussireisid Luunja vallas, Grüne Fee
maitsetaimedega igakülgne tutvumine
(st nuusutamine, maitsmine, salatiks
tegemine), Kasti-Kati ja Maa päev ning
lasteaia õue koristamine, lasteaia aia
kaunistamine maalide ja meisterdustega,
rattapäevad ja mängupäevad, mis põnevamad kui kunagi varem, sest õues said
ära tuunitud erinevad paigad.
Midrilindude rühmal oli võimalus
minna Vapramäele ja saada osa õppeprogrammist „Matemaatika looduses“.
Loendasime, mõõtsime, kaalusime,
korjasime jänesekapsast, mängisime
erinevaid mänge.
Midrihiired sõitsid Maanteemuuseumi.
Jah, sel aastal sai tõesti vähe lasteaiast
kaugemale. Talvisel tervise- ja loodusenädalal jäi ära reis Luunja vallas. Soovisime tutvustada valla põnevamaid paiku
ning üle vaadata ja loendada valla erinevad külad. Nüüd, kevadel, reisid toimusid.
Lapsed teavad, et lasteaed on Luunja
alevikus ning enamasti teatakse ka oma
koduküla nime. See, et Luunja vallas on
20 küla, oli lastele uudis. Ka on enamusel
käimata Kavastus, mis siis veel muudest
paikadest rääkida.
Midrilindude ja Midrihobude rühma
reisi aitas kenaks muuta bussijuht Enn
Raja. Alustasime teekonda Kavastu poole
ja juba oligi Sirgu külas esimene peatus.
Vallas oli Henrik Visnapuu aasta.
Lapsed nägid luuletaja kodukohta. Lugesime koos: See aasta tuleb kevad teisiti.
Tiu-tiu! Ja teisiti, see aasta teisiti ...
Siis tuli Sääsekõrva küla ja Jaan Jaago
kodukoht. Maailmameistri elulugu
tekitas lastes soovi saada ka ise maadlejaks ning teadmine, et kooli minnes
saab maadlusklubis osaleda, oli mitmel
olemas.

Matemaatika looduses. Foto: Tiina Pern

Kavastu Suurkivil Midrilinnud ja Midrihobud. Foto: Annika Kallas

Midrilinnud ja Midrihobud Kavastu parve uurimas. Foto: Annika Kallas
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Teekonnal Kavastusse said lapsed
teistele näidata oma kodusid, imetlesime
uusehitusi, nägime ja õppisime nimetama külasid Sava, Kikaste, Poksi.
Ja olimegi Kavastus. Eestis on ligi 100
rändrahnu ja üks neist asub Kavastus,
kandes erinevate allikate järgi nime
Kikaste Suurkivi või Kavastu Suurkivi või
Luunja Suurkivi: selle pikkus on 10,5 m,
laius 8,2 m, kõrgus 2,3 m, ümbermõõt
26,7 m. Sellise suure kivi otsa ronimine
ja tema uurimine on elamus!
Kavastus nägime, kus asub meie
lasteaia Kavastu rühm, kui suur on
Palmako tehas. Rohkem aega kulus
Emajõe ja parve uurimisele. Kohal oli ka
parvemees ning temalt kuulsime kõike
Tiit Veeberi, parve ajaloo ja taastamise
kohta.
Seejärel tegime väikese jalutuskäigu
Kavastu pargis ning juba ootaski meid
paviljonis Lille Reissaar Luunja Maanaiste Seltsist, et pakkuda reisiseltskonnale sooje pirukaid ja teed. Kuluski
ära sel vihmasel päeval! Aitäh, Lille!
Reisi jätkudes nägime ka ohvrikivi
ehk Kohtukivi, veel laste kodusid, ääretuid viljapõlde. Ja ikka valla erinevaid
külasid: Sääsküla, Viira, Pilka, Savikoja,
Kakumetsa. Meie sõit lõppes Luunja
lasteaias. Reisida oli olnud tore, kuid
lastel oli väga hea meel, et pärast seda
sai veel ka õues mängida.
See kevad tuli teisiti ja nii jäi ära
lõpupeol traditsiooniline ühine tordi-
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söömine. Lasteaia lõpetajad pidutsesid
29. mail oma rühmas koos rühmakaaslastega.
Lasteaias enam, ma ei käi,
Igatsema jään olnud hetki häid!
Lehvitan ma sulle, lasteaed hea,
mind ootab koolitee, sinna sammud sean!

13
Soovime kooliminejatele vahvat
kooliaega ning kõigile rõõmsat ja kaunist suve! Kui mujale reisida ei saa, tehkem seda Luunja vallas. Siin on, mida
vaadata!
Tiina Pern
Midrilindude rühma õpetaja

Just nii laulsid meie lasteaia 24 poissi ja
tüdrukut Midrilindude ja Midrihobude
rühmast.

Kavastu Midrijänkude rühma lõpetas kolm last. Foto: Tiit Hellenurm

Lõpetas 17 Midrilindude rühma ja seitse Midrihobude rühma last. Foto: Neeme Aria

KULTUURIELU

14

Nr 6 (293) Juuni 2021

Vajame kvaliteetseid lugemistreenereid!
Tänapäeva lapsed ei loe... Minu laps
loeb vaid koomikseid... Aga minu oma
istub vaid arvutis... Minu laps loeb ainult
kohustuslikku kirjandust... Aga minu
lapsele ei antagi kohustuslikku kirjandust! Minu oma loeb internetist raamatute kokkuvõtteid! Ma saan lapse lugema
ainult meelitades... Mina sunnin oma last
lugema! Minu laps loeb, aga ta ei saa mitte midagi aru, kuigi tegu on eesti keelega...
Need on meie lastevanemate murelikud
mõtted, mida iga päev kuuleme. Oleme
ühel meelel, et lugemisoskus on oluline
ning see ei tähenda mitte ainult tähtede
kokkuveerimist, vaid ka sõnadetaguse
maailma mõtestamise oskust. Nii nagu
heaks sportlaseks ei saa treeninguta, ei
saa osavaks lugejaks ilma harjutamata.
Kui laps on jäänud oma valikutega omapäi, teeb ta pigem lihtsaid ja mugavaid
otsuseid, kus pingutus on minimaalne.
Aktiivne raamatulugemine (kui sellele
eelneb sobiva raamatu otsimine poest
või raamatukogust) nõuab kindlasti rohkem vaeva kui nutitelefonist arvutimängu lahtiklõpsamine. Harjutamist vajavad
mõlemad.
Nii nagu sportlase teekonda toetab
treener, võiks ja peaks täiskasvanu innustama ka oma lapse lugemisoskuse
treeningut. Veidi alarmeeriv on asjaolu,
et meie laste lugemisisu on piisavalt kõrge eelkoolieast algkooli lõpuni (4. klass),
hiljem aga nn hoog raugeb. Lapse
lugemaõpetamisel oleme (vanemad,
lasteaiaõpetajad ja klassiõpetajad) usinad treenerid – hangime lastele raamatuid, innustame neid. Alates 5. klassist
on laps aga miskipärast oma lugemisoskusega jäänud omapäi – las ta siis loeb
ise midagi, ta ju oskab lugeda. Ise lugema
jääb järjest vähem eesti lapsi, paraku.
Seepärast ei ole sellesuvisel lugemisväljakutsel ealisi piiranguid. Osalema
on oodatud nii lapsed kui ka nende
vanemad. Ülesanded on sellised, mis innustavad suuri ja väikeseid lugemise ja
raamatute teemal dialoogi pidama. Ehk
õnnestub midagi muuta ja vähemalt
meie ei ole need täiskasvanud, kes loo
alguses olevaid mõrusid lauseid vahetavad! Meie ülesanne täiskasvanutena on
aidata oma lapsel omandada eluks vajalikud baasoskused, lugemis-, kirjutamisja arvutusoskus, ja neid ka arendada.

Käesoleval aastal osales Luunja raamatukogu esmakordselt „Lugemisisu“
lugemisprogrammis. Ka selle puhul
selgus, et ükskõik kui toreda ettevõtmisega laps ka tegeleb, on hädavajalik
täiskasvanu toetus ja innustus, kui see tegevus hõlmab pikemat ajavahemikku ja
on vaja rakendada veidigi tahtekindlust.
Sellepärast ütlengi väga suured
tänusõnad Luunja lasteaia koolieelikute õpetajatele Tiina Pernile, Jana
Šmatovale, Marie Ivanovale, Luunja
kooli õpetajatele Laura Looriusele,
Maarja Kassile, Marilin Madissoole,
Evelin Kivisaarele, Hanna-Mari
Hillepile, samuti Laura emale, Kaarli
ja Lauri emale ning Mona emale.
Aitäh, et otsustasite olla lastele toeks!
Luunja raamatukogu liitus ka uue
„Lugemisisu“ hooajaga, nii et sügisest
saab jätkuda põnev koostöö raamatukogu ja valla haridusasutuste vahel.
9-aastane Laur Rosi püstitas „Lugemisisu“ rekordi. Nimelt luges ja tegi ta
märkmeid 35 raamatu kohta. Lugemishuvi oli Lauril juba varases eas, juba
kaheaastasena uuris ta uudishimulikult
raamatuid. Päriselt lugema õppis ta suvel
enne kooli „Maša ja karu“ raamatute
abil.
Väga sooja sõnaga meenutab ta
Luunja lasteaia Midrimaa Midrihobude
rühma, kus lapsi leebelt raamatuteni suunati: rühmatoa raamaturiiulil olid alati
ahvatlevad uued teosed ja riiuli juures
diivan lugemiseks. Ka Midrimaa trepikoja raamatuvahetuskastid olid väga
suureks abiks lugemisisu tekitamisel.
Esimest korda käis Laur raamatukogus juba enne kooli. Nüüdseks on nad
terve perega usinad Lohkva ja Luunja
raamatukogude külastajad ja lugejad.
Laurile meeldivad seikluslikud
džungliraamatud. Vahel on ta raamatu
valimata jätnud, sest pildid kohe üldse
ei meeldi, aga raamatu paksus Lauri ei
hirmuta. Vastupidi.
Lauri lemmikraamat on „Harry
Potter“. See hakkas teda huvitama tänu
samateemalistele Legodele. Lauril on
kahju vaid sellest, et ta juba nooremana
ei teadnud, et selline lahe raamat olemas
on, muidu oleks võinud seda vabalt juba
enne kooli lugeda.
Kui Laur suureks saab, siis hakkab
ta võib olla akrobaatikatreeneriks, seik-

Laur: „Valin paksu raamatu ja teen
lugemises pause – nii saan seiklusi kauem
nautida!“ Foto: Tiina Rosi

lejaks või leiutajaks. Või hoopis filmitegijaks, sest tal on juba seitsme filmi
ideed valmis kavandatud. Ka on Lauril
hetkel pooleli seikluslik džungliraamat,
mida ta kirjutab oma vennale. Lugemisoskust peab Laur oluliseks igas ametis.
Tema arvates ei ole lugemine praegu
laste seas populaarne, sest lapsed mängivad lugemise asemel arvutimänge.
Selleks, et lapsed taas raamatuid lugema
hakkaksid, on Lauril väga konkreetne
soovitus lapsevanematele: võtke lastelt
nutitelefonid käest ära!
***

Eelinfoks: Luunja raamatukogu
on suvepuhkusel ja suletud 1. juulist 14. juulini. Palun ära pane sel
perioodil tagastuskasti raamatuid! Aitäh!
Riina Belov
Luunja raamatukogu
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Parim 2020. a lasteluulekogu on Anti Saare „Suur koogitegu“
Parimaks ja terviklikumaks 2020.
aastal ilmunud lasteluulekoguks
tunnistati Anti Saare luulekogu
„Suur koogitegu“, millele on
haaravad ja terasele lugejale
süvenemist ning palju
uurimisvõimalusi pakkuvad
illustratsioonid loonud Priit Pärn,
Olga Pärn ja Märt Rudolf Pärn.
Žüriile valmistas head meelt, et uusi
lasteluulekogusid ilmus 2020. aastal 27,
mis on pea poole rohkem kui aasta varem. Valik on suur ja oma lemmiku leiavad nii riimide austajad kui ka vabavärsi
lugejad. Samuti on teemade valik väga
lai, ulatudes unelauludest ja kollilugudest
kuni päevakajaliste kätepesuteemadeni.
Žürii liikmetel jätkus kiidusõnu
paljudele erinevatele autoritele. Lõppvooru jõudsid Jürgen Rooste, Anti Saar,
Leelo Tungal, Aidi Vallik, Markkus
Saksatamm ja Tiina Steinberg. Kunstilisest küljest tõsteti esile Aidi Valliku
„Unelaulude“ kogumikku, Jürgen Rooste
luulekogu „Kollilood“ ja Anti Saare
luulekogu „Suur koogitegu“.

Anti Saare tunnustamine Luunja valla 30. sünnipäeva kontsertaktusel. Foto: Tiit
Hellenurm

2020. aastal ilmunud lasteluulekogusid hindasid preemia algatajad
Toivo Ärtis ja Helju Hallap, Jaanika Palm
Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Luunja
valla raamatukogude esindaja Lea Tali,
algklassiõpetajate esindaja Hanna-Mari
Hillep, Eesti Kirjanike Liidu esindaja

Karl-Martin Sinijärv ning Eesti Kunstnike Liidu esindaja Kadi Kurema.
Luunja vald annab lasteluulepreemiat välja alates 1988. aastast. Võitjatele
on tunnustuseks rahaline preemia.

• last julgustada ja tunnustada;
• õpetada last tugevate tunnetega toime
tulema;
• arendada last mängu abil;
• lahendada konflikte;
• tulla toime stressiga.

„Imeliste aastate“ kohta saab rohkem
teada https://luunjakultuur.ee/tervis/.

Kadri Sõrmus, haridusnõunik

Imelised aastad
12. mail lõpetas kolmas vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgrupp
Luunja vallas, kohtuda sai põhiliselt
Zoomis kuid ka kultuurimajas. Koolitajad Rena Pent ja Marika Käggo alustavad uue grupiga septembris. Gruppi
registreerimise kuulutame välja augustis.
,,Imelised aastad“ koolitustele ootame
2–8-aastaste laste vanemaid:
• kes soovivad saada vastuseid lapse
kasvatamisel tekkinud küsimustele ja
õppida, kuidas paremini toime tulla;
• kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine,
sõnakuulmatus jne.
Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud.
Koolitusel õpitakse kuidas:
• kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse direktor
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Luunjas etenduv „Keisri usk” puudutab eestluse juuri
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses etendub teist suve
järjest Henrik Visnapuu / Loone
Otsa ajalooline näidend „Keisri
usk“, mille korraldajad pälvisid
Tartumaa kultuuritegija 2020
tunnustuse.
Näidend räägib 1840. aastate Eestimaast – mõisa ja kiriku võimu all näljas ning teoorjuses elavast talurahvast,
pääsemist tõotavast usuvahetusest,
õigusest ja õiglusest, maast ja armastusest, eneseväärikusest ning enda eest
seismisest. On huvitav teada, et Visnapuu 80 aastat tagasi kirjutatud näidend „Keisri usk“ jõudis toona Estonia
proovisaali, kuid keelati esimese Eesti
Vabariigi ajal enne esietendust poliitilistel põhjustel ära. Teatri- ja muusikamuuseumi arhiivis säilinud käsikiri

jõudis autori 130. sünniaastapäeva
tuultes draama ajaloolisse tegevuspaika
Luunjasse, olles saanud Eesti suveteatrite
kroonimata kuningannalt Loone Otsalt
uue hingamise.
Tillukest imet maailma serval
märkas Eesti teatrimaastiku üks ägedamaid teatrikriitikuid Danzumees, kes
ütleb „Keisri usu“ kohta nõnda: „Mängitud kahel tasandil, paljude tegelastega,
ent ometi ei lagune see laiali. Rääkimata
harrastajate usaldamisest ning kammerliku ja massi vahel sujuvatest liikumistest
ning kogu saali mõnusast mitmekülgsest
ärakasutamisest.“ Samuti ei juhtu just
tihti, et väikest teatrietendust saadaks
selline edu – „Keisri usu“ meeskond sai
õnnestunud etenduse eest rohkem kui
ootamatult Eesti Kultuurkapitalilt
Tartumaa Kultuuritegija 2020 tunnustuse.
Henrik Visnapuu / Loone Otsa ajaloolise näidendi „Keisri usk“ lavastas

Raivo Trass, kunstilise kujunduse tegi
Jaak Vaus, muusikalise kujunduse autor
on Feliks Kütt.
Osades: Garmen Tabor, Eva Püssa,
Katrin Kalma, Merilin Kirbits, Karmen
Saar / Loone-Ly Lempu, Nero Urke,
Raimo Pass, Janek Joost, Ivo Eensalu,
Rauno Kaibiainen, Tarvo Krall, Enn
Lillemets, Erik Ruus, Jaanus Tepomees,
Aivar Jõgar, Harti Kiveste, Toomas
Liivamägi, Andrus Novoseltsev, Karl
Martin Vahejõe.
Sellel aastal toimuvad etendused Luunjas ajavahemikul 1.–10. juuli, piletid
saadaval Piletilevist.
Koduleht: https://keisriusk.voog.com/
Kadri Sõrmus
Kadi Kalmus

Janek Joost, Katrin Kalma, Jaanus Tepomees, Merilin Kirbits, Enn Lillemets, Ivo Eensalu, Tarvo Krall, Rauno Kaibiainen, Eva Püssa,
Karl-Martin Vahejõe. Foto: Imbi Mälk
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LUUNJA VALD 30

Luunja vald sai 30!
Pühapäeval, 16. mail täitus Luunja vallal 30. tegutsemisaasta.
Juubeliaasta pidustused said alguse Luunja jõesadamas toimunud tänuüritusega, kuhu olid kutsutud valda pikaajalise
panuse andnud, valla juhtimise ja kogukonnaga seotud
inimesed ning naaberomavalitsuste esindajad.
Üritusel õnnitleti Luunja vallavolikogu esimesse koosseisu
kuulunud volinikke.

Tänati pikaajalise ja südamega tehtud töö eest järgmisi vallavalitsuse töötajaid:
◆ Aare Anderson
◆ Leili Pekler
◆ Edma Dovnar
◆ Aime Koor
◆ Tamur Tensing
◆ Lilia Raudheiding

Edasised juubelisündmused leiavad aset juba juulis, kui Luunja mõisapäevade raames on 29. juulil kavas kogu
vallarahvaga valla sünnipäeva tähistamine.

Foto: Tiit Hellenurm

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus avas väligalerii
Luunja Keskkooli, Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse ning Merivälja lasteaia
poolt algatatud heategevuskampaania
„Loovusega haiglatele toeks“ raames
loodud laste kunst on välja pandud
Luunja bussijaama galeriisse.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
värvis noorte abiga aleviku bussijaama
üle ning avas seal valla sünnipäeva
tähistamiseks väligalerii. Esimesel näitusel võib näha laste joonistusi üle Eesti.
Lapsed ja noored tänavad oma kunstiga meie kaasaja kangelasi – meditsiinitöötajaid. Näituse avamisel esitas Luunja
Keskkooli õpilane Grete Gogolin ka
laulu „112“, mille Luunja kooli õpetajad
Marika Loderaud ja Liina Arras kirjutasid. Kampaania raames laekus korraldajatele 200 kunstitöö ümber ning
tunnuslaul „112“ sai sisse lauldud eesti,
vene, inglise, hispaania, võru ja kihnu
keeles. Facebooki lehelt „Loovusega
haiglatele“ on võimalik vaadata kõiki
töid ja kuulata laule. Laste ja noorte tööde teine väljapanek on üles seatud Tallinna Merivälja lasteaia õuegaleriisse, mis
sündis samuti tänu ühisele ettevõtmisele
koguda laste ja noorte tänuavaldusi.

Näitus „Loovusega haiglatele toeks“ jääb avatuks kuni 25. juulini. Foto: Tiit Hellenurm

Fotod bussijaama galerii avamisest on leitavad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehelt.
Kadi Kalmus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor
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Luunja korvpallinaiskond pani end maksma!
Luunja naiste korvpallinaiskond võitis
Eesti Naiste esiliigas pronksi!
5.–6. juunini 2021. a toimus Paides
E-piima spordihallis selle hooaja Eesti
naiste esiliiga finaalturniir. Koha turniiril kindlustas ka Luunja naiskond,
alistades play-off mängudes kahel
korral Narva PSK.
Laupäevases poolfinaalis tuli vastu
võtta kaotus liiga kindlalt favoriidilt
Audentese spordiklubilt punktidega
73:46. Kolmanda koha mängus võttis
Luunja treener Rauno Kiuru abiga
ennast kokku ja võitis skooriga 68:62
BC Elva/CHK-d, kes oli päev varem
kaotanud Rapla korvpallikoolile.
Doris Park tõi võitjate parimana
19 punkti, 7 lauapalli ja 7 resultatiivset
söötu. Maarja Kalma lisas 17 silma ning
Kadri Uiga arvele jäi lõpuks 16 punkti
ja 11 lauapalli. Triin Teppo võttis lisaks
neljale punktile ka 15 lauapalli ning
jagas kaaslastele 6 tulemuslikku söötu.
Naiskonda kuuluvad: Andrea-Martha
Teesaar, Gerli Odrusk, Kristin Tamberg,
Doris Park, Tiina Terasmaa, Kairi Poljakov, Triinu Toomla, Kadri Uiga, Kadri
Tein, Maarja Kalma, Jaanika Kurgjärv,
Laura Jõgisoo, Triin Teppo, Triin Sarnit.
Peatreener: Rauno Kiuru.

Naiskonnaga saate tutvuda veebiaadressil: https://luunjakultuur.ee/luunja-korvpallinaiskond-2
Suur tänu Luunja naiskonnale ja treenerile! Kohtume 2021/2022. hooajal
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditöö spetsialist

Pronksmedali võitnud korvpallinaised. Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Peale pikka spordisündmuste põuda toimus 6. juunil traditsiooniline Luunja maastikurattasprint. Fotod ja protokollid on leitavad
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehelt. Fotol 10–14-aastased stardijoonel. Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
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Suvi tuleb sadamasse
Luunja Jõesadamas on navigatsioonihooaeg täistuuridel käimas. Kaikohad
on välja renditud ja liiklus sadamas tihe,
eriti ilusate ilmadega nädalavahetustel.
Tuleb hakata ette valmistama täiendavate kaikohtade rajamist paadikanali
vastaskaldasse.
Sadama puhkealal on tööd sujunud
väga hästi. Suured vihmad tekitasid
küll seisakuid ja probleeme, kuid need
on leidnud lahenduse. Maastik hakkab
võtma arusaadavamat ilmet, käiguteed
on saanud kruusakatte. Paigaldatakse
elektrikaableid, et ala saaks ka valgustatud. Õiget hetke ootab haljastamine.
Taimi istutatakse ka ujumistiigi osale
kaldanõlvale, kus neil on ülesanne anda
veekogule paremat väljanägemist, kindlamat kallast ja aidata hoida vett puhtana. Kui see on tehtud, saab ka vee täies
mahus tiiki sisse lasta. Esimesed julged
ja kärsitud on juba rannaliiva leidnud,
kuid seda ei tahaks küll soovitada, kui
ehitus veel käib.
Luunja mõisa sepikoja renoveerimise hange tuli paraku aprillis tunnistada

kehtetuks hankija omal algatusel.
Sõelale jäänud pakkumused ületasid
Luunja Jõesadama sihtasutusele antud
eelarvevahendite võimalusi. Hetkel on
käimas uus hankemenetlus. Loodame,
et läheb paremini. On ju PRIA ja Riigi
Tugiteenuste toetusrahad ootamas ja
kasutamata jätta neid ei taha.
Keskkonnainvesteeringute Keskusele
esitatud toetusetaotlus statsionaarse
24-meetrise maabumissilla rajamiseks
Kantsi keskuse juurde sai positiivse
vastuse. Kuivõrd taotlejaid oli väga
palju, siis pakkus KIK rahastustoetust
väiksemas mahus, vaid kolmandiku.
Võtame selle vastu, sest maabumissilda
on vaja ja toetus ka ainult kolmandiku
ulatuses teeb maabumissilla rajamise
kergemaks. Projekti viime ellu tuleval
aastal.
Kantsi külastuskeskuse head toimimist on takistanud tegutsemispiirangud
koroonaviiruse tõttu ja ajale alla vandunud sild. Silla taastamine algsel kujul
olemasoleva projekti järgi on käimas.
Parima pakkumise tegi osaühing Kodu-

Esimesed suvitajad juba meie uues rannas. Foto: Indrek Kärner

lahendus ja sild saab valmis hiljemalt
juuli keskpaigaks. Tegevuspiirangud
lubavad Kantsi ruume üritusteks kasutada alates 14. juunist, siseruumides
küll poole täituvusega. Kantsi keskuse
vallale üleandmine RMK poolt kestab
ja võtab veel aega. RMK on oma vara
siseruumidest juba ära viinud ja meie
sihtasutus on uued lauad-toolid ning
muudki vajalikku asemele hankinud.
Hoone ees jõe ääres on puid hooldatud
ja võsa maha võetud. Hoone eeskoja
põrandale on paigaldatud uued plaadid. Kavas on ka terrassi korrastada. Igal
juhul saab üritusi jälle korraldada!
Kavastu parvemehed on jälle suviselt
ametis ja parv ning paat aitavad üle jõe.
Parvemeeste majja on hangitud lihtne
sisustus. Kõige olulisem muudatus on
see, et nüüd saab ülesõidu eest tasuda ka
kaardimaksega.
Luunja Jõesadam soovib kõigile pikka ja
värvikat suve maal ja veel!
Indrek Kärner
Kaspar Killak
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Aita leida Tartu maakonna 2020. a tublimad ettevõtted!
Maakondlik arenduskeskus Tartu Ärinõuandla viib koostöös kohalike omavalitsustega maakonna parimate ettevõtete tunnustamiseks juba 7. korda läbi
Tartumaa ettevõtluse auhinna konkursi. Sel korral on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa: märka tublit kohalikku ettevõtet ja esita ta
auhinna kandidaadiks!
Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind, mida korraldab Tartu Ärinõuandla,
on maakonna kõrgeim tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim
mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud
elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud kohalikku piirkonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning on aidanud kaasa piirkonna
positiivsele ja tasakaalustatud arengule.
Konkursi käigus autasustatakse 2020.
aasta tublimaid ettevõtjaid kolmes kategoorias. Kandidaate saab esitada kahe
kategooria autasule:
1. Tartumaa edendaja tiitlile saab esitada sellise Tartumaa ettevõtte, kes on
2020. aastal panustanud piirkonna arengusse, toetanud kohalikku kogukonda ja
kogukondlikke algatusi, näiteks:
– on aidanud rajada mänguväljakuid,
parke, spordiplatse või muud elanike
jaoks vajalikku sotsiaalinfrastruktuuri;
– on sponsoreerinud kohalikke tegevusi, viinud ellu mingi muu piirkonda
edendava tegevuse;
– ettevõtte juhtkond on aktiivne kohalikus kogukonnas;
– on pakkunud töökohti konkurentsivõimeliste inimestele, praktikakohti
kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele;
– teeb koostööd teiste kohalike ettevõtetega (sh tellib näiteks teenuseid/tooteid;
– on investeerinud kohaliku infrastruktuuri arendamisse (teed, platsid, torustik, valgustus jne);
– on panustanud keskkonnakaitsesse.
Selle kategooria võitja valitakse üksnes
Tartumaa elanike soovitatud kandidaatide põhjal! (Mõistagi võivad kandidaate
üles anda ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad ja omavalitsused)
2. Tartumaa parima tööandja tiitlile
saab esitada sellise Tartu maakonna
ettevõtte, kes on 2020. aastal oluliselt

panustanud/panustab oma töötajate heaolusse, näiteks:
– koolitab oma töötajaid;
– investeerib töökeskkonna parandamisse;
– investeerib töötajate tervise edendamisse;
– pakub töötajatele muid soodustusi või
teeb nende eluolu paremaks.
3. Aastaaruannete põhjal valitakse ka
Tartumaa suurima investeerija.
Miks peaks konkursile kandidaate esitama ja konkursil osalema?
Ikka selleks et märgata ja eelkõige tänada meie tublisid Tartu maakonna ettevõtteid. Lisaks tunnustamisele galaüri-

tusel saab iga kategooria võitja auhinnaks
võimaluse turundada ennast 2000 euro
ulatuses Postimehe erinevates kanalites.
Seni on Luunja valda tulnud üks
Tartumaa ettevõtluse auhind. 2018.
aastal tunnustati Tartumaa suurima
investeerijana Palmakot.
Vaata ringi oma koduvallas ja anna
teada, milline ettevõte on 2020. aastal
heade tegudega silma paistnud!
Kandidaate saab esitada kuni
30. juulini Tartu Ärinõuandla kodulehel:
arinouandla.ee.
Konkurss viiakse läbi PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) projekti raames ning seda rahastab Euroopa Liidu
Regionaalarengu Fond.
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Esita oma idee Tartumaa loometalgutele!
Loometalgud sobivad kõigile oma
ideede edasiarendamiseks ja teostamiseks. Piisab sellest, kui sul on väike
mõte, idee alge või unistus, millega
soovid kodukandis, tööalaselt või hobi
korras midagi paremaks muuta. Või
on just Sinul looduskaunis kohas maakoht, hoone või ruumid, millele soovid
rakendust leida. Loometalgud on igaühele hea võimalus saada ise muutuste
algatajaks ja juhtijaks.
Loometalgutel osalemine on lihtne.
Külasta Tartumaa loometalgute kodulehekülge ja täida ära ankeet. On hea,
kui Sul on endal üks või mitu mõttekaaslast juba olemas. Esitatud ideega
ootame liituma veel mõttekaaslasi, keda
see kõnetab, ning aitame kokku panna
meeskonna. Kõige kasulikum ongi see,
kui meeskonna moodustavad erineva
taustaga inimesed, keda sa ei tunne.
Idee esitamise kaudu saad näha, et sinuga sarnaselt mõtlevaid inimesi on veel.
Vunki mano! metoodikale vastavalt
saavad loometalgutel kokku ettevõtjate
realistlikkus, kodanike kogemus, eksperdi pädevus ja ametnike vastutus.
Kaks päeva järjest tegeled koos
meeskonnaga oma idee arendamisega.
Ajusid ragistades tuleb pidevalt kastist
välja mõelda, et leida kõige paremad
lahendused. Mentorid oma teadmiste
ja kogemustega ei lase meeskonnal
sihist kõrvale kalduda, nad on igati
abiks, et idee fookus taas paika saada.
Kindel on see, et valmis lahenduseni
nende kahe päeva jooksul ei jõua, kuid
oled saavutanud kindla arengu, paika
saanud sihid ja mis peamine – sinu idee
on saanud laiemat kajastust ning sul
on meeskond. Loometalgutel pannakse paika ka edasised sammud ning see,
kui kiiresti tulemuseni jõutakse, sõltub
edaspidi sinust ja meeskonna koostööst.

osalemist igaühele, kes tahab oma ideed
selgeks mõelda. Sõltumata sellest, kas
tegemist on väga toore või juba küpsema
ideega. Talgutel saad metoodiliselt selle
läbi mõelda ja kogenud mentorite nõu.
Seda kogemust ei saa mujalt nii kerge
vaevaga ja ilma rahata. Kolmas suur
kasu on ka: see on hea koht, kus leida
kaasamõtlejaid, isegi kui neid ei teki
kohapeal uute meeskonnaliikmetena,
on see siiski hea platvorm sõna levima
saamiseks. Miks ei tasu osaleda? No
selleks pole ühtegi head põhjust.”

Ideid saab esitada 30. augustini.
Lisainfot saab küsida Kaidi Randpõllult:
kaidi.randpold@tartumaa.ee
Vaata järele: https://www.tartumaa.
ee/loometalgud2021
Tartumaa loometalgute korraldusmeeskond
Kaidi Randpõld
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Kristi Vals
Võrumaa Arenduskeskus

Loometalgutel mõttetöös

Tule julgesti loometalgutele ideele
hoogu juurde andma, Sinu päralt on
tasuta ruumid, igakülgne toetus ja abi
metoodikate rakendamisel, toitlustus ja
lõbusalt töine õhkkond.
Indrek Maripuu, Võrumaa Vunki
mano! loometalgute ja ka Tartumaa
loometalgute mentor: „Mina soovitan

Esimeste Tartumaa loometalgute võitjad (osa naiskonnast). Fotod: Timo Arbeiter
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Üleskutse suveks: teavita TTJA-d ohtlikust ehitisest!
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet (TTJA) kutsub üles märkama ja
teavitama ohtlikest ehitistest, mis asuvad kas kodukohas või jäävad silma
suvisel Eestimaal ringi liikudes. TTJA
peadirektor Kaur Kajak märkis, et ehitiste ohutuse tagamine vajab suuremat
tähelepanu, mistõttu on täna alanud ja
kogu suve kestev teavitus- ja märkamiskampaania väga oluline ettevõtmine.
„Me kõik tahame end nii oma kodukohas kui ka Eestis ringi liikudes turvaliselt tunda. Ehitiste omanikukohustuste
korrektne täitmine parandab kõigi
inimeste elukvaliteeti ning hoiab ära
eluohtlikud olukorrad ja rängad õnnetused. Paraku on meil Eestis suurel hulgal vanu halvas seisukorras ehitisi, mille
korrashoiuga ei ole tegeletud ning nende
ohutust tuleb regulaarselt kontrollida.
Kutsume kõiki üles märkama ja vajadusel teada andma ohtlikest hoonetest
ja muudest rajatistest nii enese ümber
kui mujal Eestis,” ütles Kajak.
TTJA ehitus- ja raudteeosakonna
juhataja Kati Tamtik sõnas, et ehitis on
ohtlik, kui see võib kahjustada inimese
elu või tervist, vara või keskkonda. „Hetkel ei oska hinnata, kui palju on Eestis
ohtlikke ehitisi, seega on vastava numbri
ja ulatuse väljaselgitamine üks TTJA
tänavusuvise kaardistamise kampaania
eesmärke,“ täpsustas ta.
Seadusest tulenevalt vastutab ehitise ohutuse eest selle omanik, mistõttu
TTJA soovib kaardistada ohtlikud ehitised, tuvastada nende omanikud ning
kohustada omanikke võtma kasutusele
meetmed esmase ohu likvideerimiseks.
Kui ehitis ei ole otseselt ohtlik, siis kuulub järelevalve selle korrashoiu ja nõuetele vastavuse üle kohalike omavalituste
pädevusse. Teada ei pea andma endale
kuuluvatest hoonetest ja neist, mille
omanik on teada. Viimasel juhul tuleb
võimalikust ohust teavitada esmalt
hoone omanikku.
Ehitised, mille kohta TTJA soovib teavitusi saada, on näiteks järgmised:
• Varisemistunnustega hooned, müürid, tugiseinad ehk ehitised, mille
puhul tekib kahtlus, et need hakkavad varisema, aga ka hooned, mis
on juba osaliselt varisenud ja mille

•

•
•

•

uksed-aknad on avatud ning ligipääs
hoonesse ei ole takistatud;
ohukahtlusega rõdupiirded või muud
hoonete väljaulatuvad osad, mille
puhul tundub, et lähiajal võib toimuda varing;
katmata kaevud ja muud sügavad
augud, kuhu on oht sisse kukkuda;
nõukogudeaegsed laste mänguväljakud, mida ei ole korrapäraselt
hooldatud ning millel võivad olla
liiga kitsad redelipulkade vahed või
teravad servad või mis on lihtsalt
katki;
muud ohtlikud ehitised, kuhu on
kõrvalisel isikul lihtne sattuda ja kus
on vigastuste saamise oht (näiteks
teravad servad, sh lahtised plekid,

katkised klaasid, kõrguses liikumine
ilma piireteta, lahtised redelid/trepid
vms).
Palume kõigil, kes märkavad ohtlikku
ehitist, teavitada TTJA-d sellest meiliaadressil ohtlikehitis@ttja.ee või TTJA
kodulehe kaudu (ttja.ee/marka-ohtlikku-ehitist). Lisa teavituse juurde info
ehitise asukohast, ohu kirjeldus ning
foto(d) ehitisest!

Aap Andreas Rebas
Kommunikatsiooni peaspetsialist
Tel 6672153 | 56457757
www.ttja.ee | Endla 10a, Tallinn 10122
Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Amet

Märka
ohtlikku
ehitist!
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Jalgrattakoolitusel Luunjas selgus laste liiklemises
mitmeid puudusi
Selleks korraks on jalgrattakoolitus Luunjas möödanik,
kuid mõtlemisainet said sealt kaasa kõik, nii lapsed,
nende vanemad, politseinikud kui ka koolipere, kes
nüüd kõik üheskoos peavad pingutama, et meie lapsed
jõuaksid liikluses osaledes tervelt ka tagasi koju.
Jalgrattasõidupäevad näitasid ilmekalt,
et väga paljude laste rattad ei ole juba
mõnda aega kestnud rattahooajast hoolimata sellises seisukorras, et nendega
oleks ohutu liikluses osaleda. Tühjad
rehvid, olematud helkurid, rääkimata
kiivrite puudumisest, on vaid mõned
näited sellest, kui hoolimatult lubatakse
lapsed liiklusesse.
Enne kui rattasõidu õppimise ja
liikluskasvatusega pihta sai alata, tuli
üheskoos parajaks reguleerida kiivrid,

pumbata täis rehvid, varustada rattad
nõutavate lisaseadmetega ja alles siis sai
hakata tegelema peamisega – rattasõidu
õppimisega. Tublimad sooritasid päeva
lõpuks ka rattasõidu ja teooria eksamid.
Ühes lastega arutlesime sellegi üle,
mis juhtub õnnetuse korral peaga, kui
see on kaitsmata ja millist kasu võiks
saada kiivrist, mis peas loperdab ning
kukkudes sootuks minema lendab. Lapsed olid tragid ja tublid ning teadsid
enamasti, et õnnetuse korral on kiivrist

pea kaitsmisel palju kasu.
Loodame väga, et see rattasõidu
algtõde jõuab ka vanemateni, nii et
nad nüüd esimesel võimalusel soetavad oma lapsele elupäästva kaitsekiivri,
mille kandmine on rattasõidul pealegi
kohustuslik.
Kuna väga paljude laste kiivrid ei
olnud õiget mõõtu või olid valesti reguleeritud, siis tuletame meelde kiivri
kandmise põhitõed, sest pead kaitseb
ainult paras ja õigesti reguleeritud kiiver.

• Kiiver ei tohi peas loksuda, vajuda silmadele ega kuklasse ja selle vältimiseks tuleb kiiver reguleerida kiivri taga olevatest paeltest parajaks.
• Liiga väike ega ka liiga suur kiiver ei kaitse kukkudes põrutuste eest.
• Kiiver peab olema peas otse ja korralikult kinnitatud.
• Ära kanna kiivri all nokamütsi ega ka hobusesaba. Need lükkavad
kiivri õigest asendist välja ja kaitse pole enam kindlustatud.
Ilusat suve ning ohutut rattasõitu!

Argo Lääts, Tartumaa piirkonnapolitseinik
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Juubelipidustustest ja vallaelu argipäevast
Vaatamata pandeemiast tingitud piirangutele olid seekordsed valla juubelipidustused tõepoolest väga läbimõeldult
korraldatud. Alustades punasest vaibast
külaliste sisenemisel ja lõpetades väärikate inimeste pildistamisega koos volikogu esimehe ja vallavanemaga ning
hea kontserdiga. Vallaelanikel, kes seekord kutsutud külaliste hulka ei kuulunud, ei ole põhjust pettuda. Kui olukord
lubab ja märgid näitavad, et nii on, siis
tähistatakse suvise traditsioonilise suurüritusega ka valla sünnipäeva, kuhu on
kõik oodatud.
Kui 16. mail 30 aastat tagasi Edgar
Savisaar Luunja kultuurimajas Jaan
Õunapuule ametiraha kaela pani, said

tollastest külanõukogu saadikutest volikogu liikmed. Neil tuli hakata lahendama vallaelanike elu korraldamise
neid probleeme, mis varem olid majandite lahendada. Tegelema tuli hakata
inimeste igapäevamuredega, alustades
aiamaade harimisest ja ruumide küttest,
lõpetades defitsiidi jagamisega. Uute
teemadena lisandusid reformid.
Suuremad muudatused tulid 1993. a
sügisel, kui toimusid uued volikogude
valimised ja jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (lüh. KOKS).
Sellega määratleti konkreetsemalt kohaliku omavalitsuse tegevus ja lahutati
vallavanema ja volikogu esimehe ametikoht. Tolleaegne juhtimine erines prae-

gusest peamiselt selle poolest, et puudus
nn poliitiline kemplemine. Otsuste tegemisel küll vaieldi, kui need olid tasemel, milline ettepanek enamiku arvates
sobis.
Kolmekümne taasiseseisva aasta
jooksul on Luunja vallas praegu ametis
viies vallavanem ja viies volikogu esimees. Kui oleks ise seaduseandja, siis
teeks nii, et vallavanema koht ei oleks
poliitiline, seega ei sõltuks valimiste
tulemustest. Sellisel juhul saab vallavanem valla juhtimisel rohkem kasutada
oma oskusi ja võimeid, saab olla võrdselt
kõigi vallakodanike vallavanem.
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GERDA KORDEMETS

Osades:
Mart Toome
Inga Lunge
Karin Tammaru
Indrek Taalmaa
Jüri Vlassov
Märten Männiste
Kersti Tombak
Nils Mattias Steinberg
Kaidi Soosaar
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Luunja
mõisapäevad
2021
29. juuli – 1. august

1. AUGUST
LUUNJA JÕESADAM

2021
2021
KELL 12

TILLUDE JA LASTE ROOSIAIA DUATLON

KELL 13
KELL 14

LASTEDISTANTS / 100 m • 5 km • 1,5 km

PÕHIDISTANTS / 350 m • 12 km • 3 km

9. JA 10. AUGUST
LUUNJA LAULULAVA
KELL 19.00
Piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas ja kohapeal.

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

VARIA
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IN MEMORIAM

URMAS SAKS
30. III 1958 – 24. V 2021
Ootamatult lahkus igaviku teele mees, kelle
toimekas elu on jätnud palju jälgi Luunja valda
ja mujalegi. Oleme kaotanud väsimatu töömehe,
hea sõbra, aktiivse kogukondlase.
Urmas tahtis ning jaksas väga palju. Edukas ratsasportlane,
treener, hobusekasvataja, rakendispordi entusiast. Lisaks
pereisa, ettevõtja, talupidaja.
Urmas on üks neist, kelle tegemiste kaudu teatakse
Luunjat lähedal ja kaugel. Tema küntud vaod on sügavad,
Luunjast on kujunenud Lõuna-Eesti ratsaspordikeskus. Ta
oskas suurepäraselt tuua nii lapsi kui täiskasvanuid hobuste
juurde, oma nõu ja eeskujuga innustas, õpetas, suunas
suurt hulka ratsaspordihuvilisi.
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Urmas oli selge ja otsekohese jutuga ning kindlate
põhimõtetega. Temast peeti lugu kui oma ala asjatundjast,
tema kogemusi ja nõu hinnati kõrgelt, tema sõnal oli kaalu
ka muudes, sealhulgas koduküla ja valla asjades. Urmase
juhitud kaarikul sai paljudel kordadel toodud tuli Luunja
valla jaanipidudele. See oli uhke ja efektne. Sama uhke
tunne oli lastel, kui Urmas tegi sõitu vankri või saaniga.
Alles mõne aasta eest ei pidanud Urmas paljuks võtta
koos oma suksudega ette pikk teekond, et pista rakendivõistlusel rinda Euroopa tippudega.
Ühel kohtumisel tema kodus kinkis Urmas mulle
hobuseraua. Rääkis kingituse juurde ka oma mõtteid ja
lugusid. Aitäh, Urmas, hoian ja mäletan.
Hea Urmas, Sinu tehtu ja õpetatu elab edasi Sinu kodutalus, lähedastes, sõprades, kõikides nendes, kes Sinuga
ühist teed on käinud.
Sügav kaastunne lähedastele.
Sinu sõidud jätkuvad taevastel radadel. Meie meenutame Sind tänutunde ja lugupidamisega.
Aare Anderson

Foto: Aare Anderson

SURNUAIAPÜHAD

VÕNNU KIHELKONNAS 2021. AASTAL
AHJA KALMISTUL
24. juunil kell 13.00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
27. juunil kell 13.00
VÕNNU VANAL KALMISTUL
4. juulil kell 13.00
Eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11.00.

VÕNNU UUEL KALMISTUL
18. juulil kell 13.00
Eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11.00.
Mälestamised saab teada anda kohapeal või eelnevalt
saata meiliaadressile vonnu@eelk.ee
.........................................................................................
Lisainfo: Võnnu kogudus 749 2322, õp Urmas Paju 529 3100
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Oled oodatud!
Suvine
LEERI LÜHIKURSUS
algab 24. juulil kell 13.00
Võnnu kirikus

JUUNI
20.06 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saal

Leeritunnid toimuvad kord nädalas.
Leeripüha on Võnnu kirikus augustis.

23.06 Luunja valla jaaniõhtu 18.00
Luunja laululava. Tasuta
Info 5309 3670

JUULI
1.–10.07 Etendub H. Visnapuu / L. Otsa näidend
„Keisri usk“
Vaata etenduste kuupäevi https://www.piletilevi.ee/est/piletid/teater/mitmesugust/hvisnapuu-l-ots-keisri-usk-73697/
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
Piletid müügil Piletilevis ja tund enne etenduse algust.
Vaata ka https://keisriusk.voog.com/
11.07 Sisevete festival
Luunja Jõesadam
Info https://www.sisevetefestival.ee/
29.07–01.08 Luunja mõisapäevad
29.07 Suur valla sünnipäevapidu
30.07 Kogukonnapäev
31.07 Laadapäev
01.08 Luunja triatlon
Info 5309 3670

Leerikursus on ristiusu põhitõdede teadasaamiseks ja
ettevalmistus leeripühaks. Leerikursusele võib tulla ka
ilma ristitud saamise ja koguduseliikmeks hakkamise
eelsoovita. Leeri saab tulla alates 15. eluaastast, vanuse
ülempiiri ei ole. Eraldi grupid on noortele ja täiskasvanutele. Kui mingist piirkonnast on huvilisi taas rohkesti,
siis soovi korral toimuvad leeritunnid piirkondades
kohapeal.
Leerikursus on tasuta!
Võta julgesti ühendust, pane nimi kirja ja tule kohale!
+++++++

LASTERISTIMISPÜHA
MÜÜA METT 25. juulil kell 11.00
Võnnu kirikus
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Oma
Kreemjas
mesilapsi võivad kirikusse ristimisele tuua kõik!
Ristida
saab
Klaaspurk 470g
4€ ka muudel aegadel. Kindlasti on vajalik

talituseks ette registreerida ja asjad läbi rääkida.
Võtke meiega ühendust:
Võta
julgesti ühendust, pane nimi kirja ja too lapsed
MÜÜA
METT
www.facebook.com/mesilepa
Tel.
5384
0097
kohale!
MÜÜA METT

09.08 ja 10.08 suvelavastus „Kihnu jenka“
Klaaspurk 700g 5€
Luunja laululaval
+++++++
1kg
Klaaspurk 700g
5€7€
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja enne etenduse Plastikämber
Kreemjas
mesi
Plastikämber
1kg 7€
MÜÜA
METT
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
algust kohapeal.
Registreerumine
ja lisainfo:
Klaaspurk
470g 4€
Kreemjas
mesi

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel

urmas.paju@eelk.ee
749 2322, 529 3100
saadame pakiautomaadiga.
18.08 Kultuurireis Kolkjasse
Klaaspurk
470g
4€5€
Klaaspurk
700g
Suu magusaks!
Võtke meiega ühendust:
Vaatame etendust „Serafima ja Bogdan“.
Plastikämber 1kg 7€
www.facebook.com/mesilepa
MÜÜA METT
Võtke meiega
ühendust:
MÜÜA
METT
5384 0097mesi
Külastame Voronja galeriid ja Peipsimaa külastuskeskust Tel.
Kreemjas
www.facebook.com/mesilepa
MÜÜA
Tel. Klaaspurk
5384 0097
470g 4€ METT
Info 5309 3670
MÜÜA METT
Klaaspurk 700g 5€ Klaaspurk 700g 5€
Võtke meiega ühendust:
20.08 Mängufilmi „Soo“ esilinastus 18.00
Klaaspurk 700g Klaaspurk
5€on pärit700g
5€
vallast! Tartu ja Luunja
PlastikämberMesi
1kg
7€ Luunja
www.facebook.com/mesilepa
Plastikämber
1kg 7€
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
Plastikämber
1kg
7€
Plastikämber
Tel. 5384 0097
Mesi
on
pärit
Luunja
vallast! Tartu ja1kg
Luunja7€
saadamemesi
pakiautomaadiga.
Kreemjas mesi Kreemjas
Piletid 5/4 eurot
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
Klaaspurk
470g
4€
Suu
magusaks!
Kreemjas
mesi
saadame
Klaaspurk
470g
4€ pakiautomaadiga.
Kreemjas
mesi
magusaks!
Võtke Suu
meiega
ühendust:
Klaaspurk 470g
4€ Klaaspurk 470g 4€
www.facebook.com/mesilepa
Suvesündmuste kava täieneb pidevalt. Vaadake Luunja
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Tel. 5384 0097
Võtke meiega ühendust:
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehte ja FB kasutajad
saadame pakiautomaadiga.
www.facebook.com/mesilepa
Võtke meiega ühendust:
https://www.facebook.com/luunja.kultuurimaja.
Võtke
meiega ühendust:
Suu
magusaks!
Tel.
5384 0097
www.facebook.com/mesilepa
Tel 5384 0097

NÄITUSED

Bussijaama galeriis võib vaadata kampaania „Loovusega
haiglatele tänuks“ kunstinäitust. Luunja vallamajas on
fotonäitus „Vana aja maja“.

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

Tartu ja Luunja piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel saadame
Mesi onpakiautomaadiga.
pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadameSuu
pakiautomaadiga.
magusaks!
Mesi on pärit Luunja
Suu magusaks!

piires kohaletoimeta
saadame pakiautom
Suu magusaks!
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
ROSANNA ŠOIS

11.04.2021

RIKO SAKSING

28.04.2021

ANDREAS SÄÄLIK

05.05.2021

KARL MARTIN KUUSNIIT

19.05.2021

Siirad vabandused kõigi lapsevanemate ees eelmisesse
vallalehte lipsanud segaduse pärast sünnikuupäevades!
LEIDI HELESA PIKKA

31.03.2021

LENNA VIIRA

07.04.2021

KAJA GORŠIČ

09.04.2021

NELLI SINIMÄE

17.04.2021

SEBASTIAN ROOTS

24.04.2021

RASMUS MICHELSON

24.04.2021

Arvutite hooldus ja remont
Kogemustega IT-spetsialist pakub kiiret ning
kvaliteetset teenus sulle sobival ajal.
Info: 53 544964

MULTŠI MÜÜK LOHKVAS

lounaeestihaljastus.weebly.com/kasvuhooned
Tel 5884 1525

Valla elanikele soodustus -10%!

Näidistega saab tutvuda
Reolas Ülenurme vallas Tartumaal
(Tartust väljasõidul Võru suunas, Põlva ristmikul)
Valla elanikele soodustus -20€!

Lahtiselt 1m3 40€
Big Bag 1.7m3 75€
4.50€
Kott 80l
lounaeestihaljastus.weebly.com/multsi-muuk
Tel 5884 1525

KASVUHOONETE MÜÜK ja PAIGALDUS

alates 299 € + tasuta transport
Kevadel üks mure vähem!

Mälestame

Õnnitleme
juunikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

URMAS SAKS
30.03.1958–24.05.2021

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

