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Meenutades noore valla algusaastaid

Tänavu täitub Luunja vallal
30. tegutsemisaasta. Kui viis
aastat tagasi saime juubelit
tähistada terve nädala jooksul
toimunud üritustega, siis
sel korral peame arvestama
erinevate piirangutega, kuid
sünnipäev siiski ära ei jää.

16. mail kell 15

avatakse Luunja bussijaama
kunstigalerii, mille esimene näitus on kokku pandud
heategevuskampaania
„Loovusega haiglatele tänuks”
laste joonistustest.

16. mail kell 16

toimub kutsetega tänuüritus
vallaellu panustanud inimestele.

29. juuli – 1. august

jätkuvad juubelipidustused
kõigile vallaelanikele erinevate
üritustega Luunja Mõisapäevade
raames.

Kuna olin töötanud enne vallavanemaks
valimist kaks aastat abivallavanemana, ei
olnud eesootav päris tundmatu.
Nagu taasiseseisvunud noor riik nii
ka vald pidi läbi käima kõik taassünni
etapid. Suurimad reformid olid maa- ja
omandireform. Neist maareform nõudis
vallaametnikelt kõige enam pingutamist.
Ka omandireformi puhul tuli vahel õigluse jalule seadmiseks kasutada riigikohtu lahendite abi. Kolhooside tekkimisel ühistati talunike vara kolhoosi
omandisse. Ühistamise kohta koostati
aktid, kus oli üles loetud ühistatud vara.
Mulle üllatuseks olid ühistatud varade
aktid ka suures osas säilinud. Tõenäoliselt sõltus akti täpsus ka varasid ühistava komisjoni põhjalikkusest. Nimelt
oli ühes aktis kirjas, et peale loomade
ja põllutööriistade ühistati ka 40 l lüpsisooja piima!
Selleaegne väga mahukas toiming
oli ka eluruumide erastamine. Enamik
eluruume kuulus enne valla teket kohalikele majanditele. Majandid andsid eluruumid vallale üle ja vald erastas need
eluruumid elanikele. Selleks et neid
erastada, tuli eluruumid mõõdistada ja
plaanistada. Erastamine toimus notaribüroos ostu-müügilepingu alusel.
Kuna vallaelanike arv nendel aegadel oli kaks korda väiksem, oli ka vallaametnike arv väiksem kui praegu. Aga
tuleb ütelda, et ametnike ülesanded olid
ka siis samalaadsed ja töö tuli ära teha
nende ametnikega. Kui võrrelda selle ja
praeguse aja valla eelarveid, siis eelarvete
suurused on enam-vähem isegi võrreldavad, ainult siis olid käibel kroonid ja
nüüd eurod. Ka siis kulus enim raha
haridusele ja erinevalt praegusest päris
palju ka sotsiaalvaldkonnale. Peale tublide vallaametnike olid ka vallaelanikud
väga tublid. Nad lõid alati kaasa kõikides
ettevõtmistes. Vald osales edukalt Emajõe mängudel ja Eestimaa talimängudel.
Aga sporti tehti ka kohalikel võistlustel
nagu praegugi.
Selle aja sisse mahub ka nn soojasõda

Tartu linnaga, Kavastu parve taaskäivitamine, mille eestvõtjaks oli AS Giga ja
Tiit Veeber, kelle poolt on ehitatud kohalikul kütusel töötav Lohkva katlamaja.
Tähtis on laste laulupidude traditsiooni
taastamine ja kuidagi ei saa mainimata
jätta ka Luunja kultuurimaja korraldatud Luunja kantripidusid ja akordionimuusika päevi. Kui viimased suurüritused on kahjuks hingusele läinud,
siis kõige pikema traditsiooniga Luunja
ratsaspordipäev toimub ikka edasi.
Kui ma 15 aastat tagasi arvasin, et
kümne aasta pärast elab Luunja vallas
3500 elanikku, siis nii ka läks. Kuna
valla tulubaas on otseses sõltuvuses
vallaelanike arvust, siis iga lisanduv
vallakodanik tõstab tulubaasi. Väga
ammusest ajast on meeles, et üksikisiku
tulumaks tõusis juba ühe hästiteeniva
maksumaksja lisandumisega.
Soovin vallale palju õnne sünnipäevaks ja loodan, et vallakodanike
arv jätkuvalt kasvab ja et Luunja vald
jätkab ikka iseseisvana!
Aare Songe
vallavanem aastatel 1996–2008
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Vallavolikogu 29. aprilli istungi kokkuvõte
Volikogu istung toimus 29. aprillil
VOLISe infosüsteemi vahendusel ja
lisaks sõnavõttude paremaks tagamiseks
samaaegselt Microsoft Teamsi keskkonnas.
Istungi käigu jälgimiseks oli valla
veebilehele lisatud videoülekande link.
Istungil osalesid distantsilt virtuaalselt üheksa, istungisaalis elektrooniliselt
neli ja füüsiliselt üks volinik ning istungilt puudus üks volinik.
Planeeritud päevakorra kinnitamise
poolt hääletas 13 volinikku, üks volinik
jättis hääletamata.
1. päevakorrapunktis tutvustas
sotsiaalnõunik Kairit Pahk sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda, mis
koondab seni Luunja vallas sotsiaalhoolekannet reguleerinud määrused ühte
määrusesse, ning andis ülevaate sisse
viidud suurematest muudatustest. Konkretiseeritud on Luunja valla poolt makstavad sissetulekutest sõltuvad ja mittesõltuvad sotsiaaltoetused. Uue eelnõu
kehtestamisega ei muutu Luunja valla
seni kehtinud sotsiaaltoetuste määrad.
Küll aga fikseeritakse lastelaagritoetus,
tervisetoetus, küttepuudetoetus ja toetus
kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi puhul,
mida senini on menetlenud ja vallavalitsusele toetuse taotluse rahuldamiseks
ettepaneku esitanud Luunja vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on määruse väljatöötamisel aktiivselt kaasa löönud ja toetas uue määruse vastuvõtmist
volikogule esitatud kujul. Volinikud toetasid eelnõu esimesel lugemisel kinnitamist ning kõik volinikud hääletasid
määruse vastuvõtmise poolt.
2. päevakorrapunktis pidas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande Lohkva külas Soojuse põik 2
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamise, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste
kinnitamise kohta.
Detailplaneeringuga taotletakse üldplaneeringu muutmist äriotstarbelise
hoone rajamiseks elamumaa juhtotstarbega alale. Maatükk asub Lohkvas
aktiivse tootmistegevuse (Tarmeko) ja
äritegevuse piirkonnas. Ka siin ei ole
tootmispiirkonna vahetusse lähedusse
ilmselt mõistlik elamute rajamisega
konfliktialasid juurde tekitada, seega
võiks eeldada, et äritegevus on sobilik

puhver tootmis- ja elamupiirkonna
vahele. Vastavalt seadusele on ka keskkonnamõjude eelhinnang teostatud. Eelhinnangus jõuti järeldusele, et koht on
äritegevuseks sobilik. Detailplaneeringu
algatamise, keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste kinnitamise poolt hääletasid kõik
volinikud.
3. päevakorrapunktis tegi planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Luunja vallavolikogu 18.06.2020 otsuse
nr 39 „Luunja alevikus Aedniku tn 10,
10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste
detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine“ muutmise kohta.
Planeeringu menetlemise käigus oli
selgunud vajadus planeeringuala laiendamiseks selliselt, et lõpuks oleks üks
dokument, mis kogu antud maa-alal
kehtib. Vallavolikogu 18.06.2020 otsuse
nr 39 muutmise poolt hääletasid kõik
volinikud.
4. päevakorrapunktis tegi planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande Kabina külas Mooni (43201:001:
2142) maaüksuse detailplaneeringu
algatamise, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamise
kohta.
Detailplaneeringuga taotletakse
võimalust kuni kuue elamumaa krundi planeerimiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamutele ja abihoonetele.
Lähtetingimustes on antud minimaalne
krundi suurus 4000 m2 ja tänavate laius
10 m. Ühele krundile soovitakse ehitusõigust kuni kolmele hoonele (üks elamu
ja kaks abihoonet). Detailplaneeringu
algatamise poolt hääletas 13 volinikku
ja üks volinik jäi erapooletuks.
5. päevakorrapunktis tutvustas
menetleja-keskkonnaspetsialist Küllikki Tokman uut Luunja valla jäätmehoolduseeskirja. Võrreldes seni kehtiva
eeskirjaga muutuvad uues eeskirjas jäätmete sortimise ja liigiti kogumise nõuded. Täpsemalt on selgitatud, millised
on segaolmejäätmete mahutisse mittesobivad jäätmed ja mis tingimustel tohib
jäätmemahutisse panna halvasti lõhnavaid ning määrivaid jäätmeid, tuhka,
pühkmeid ja liiva.
Kui seni kehtivas eeskirjas oli pakendijäätmete konteiner kinnistul kohustuslik alates kümne korteriga elamust,
siis uue eeskirja kohaselt tekib see kohustus alates nelja korteriga elamust (või ka

ühismahutit kasutavas kogukonnas).
Täpsemalt on sätestatud biolagunevate jäätmete liigiti kogumine ja
kompostimine, jäätmemahutite tehnilised nõuded ning täpsustatud on biojäätmete kogumiseks kasutatava süvamahuti maksimaalne suurus (mis on
kuni 300 liitrit). Viimase täpsustuse
tingis asjaolu, et aina rohkem tuntakse
vallas huvi süvamahutite paigaldamise
vastu, aga väikseim süvamahuti, mida
turul pakutakse, on 300-liitrine.
Muudetud on nõudeid jäätmemahuti
paiknemiskohale ja juurdepääsuteele
võrreldes seni kehtiva eeskirjaga.
Jäätmemahuti paiknemise suurim kaugus jäätmeveoki lähimast võimalikust
peatuskohast on 10 meetrit. Täpsustatud
on juurdepääsutee laiust ja vaba kõrgust
tee kohal. Jäätmeveoki takistusteta ligipääsuks on vajalik tee laius vähemalt
3,5 m ja vaba kõrgus 4,5 m (sellised on
vedajate nõuded, vältimaks veoautode
kahjustamist).
Kindlaks on määratud korraldatud
jäätmeveo raames jäätmete liigiti kogumise eritingimused. Kui varasemalt oli
korraldatud jäätmeveo raames kohustus paberit ja kartongi tekkekohal
(kinnistul) koguda kaheksa ja enama
korteriga elamu puhul (välja arvatud
juhul, kui majal on projektijärgne ahiküte või tahkekütusega katel), siis uue
eeskirja kohaselt on paberi ja kartongi
veo kohustus kõikidel korter- või ridamajadel. Paberit ja kartongi võib põletada vaid tulealustamise eesmärgil.
Soovi korral on võimalik korraldatud jäätmeveo raames paberi ja kartongi ning biojäätmete vedu tellida alates hankelepingu sõlmimisest ka nendelt
kinnistutelt, kus veokohustust ei ole.
Eeskiri oli täiendamisel ja kooskõlastamisel Põllumajandus- ja Toiduametis, Keskkonnaametis ja Terviseametis. Tehtud ettepanekud on määrusesse sisse viidud.
Uue jäätmehoolduseeskirja kehtestamise poolt hääletasid kõik istungil osalenud volinikud.
Infopunktis käsitleti Luunja valla 30
tegevusaasta juubeli tähistamist; Luunja
lasteaia projekteerimistööde käigus
parkimisala planeerimist ja mänguväljaku küsimust; kalastusringi tegevust
ning Emajõe Suursoo Looduskeskuse
munitsipaliseerimist.
Järgmine volikogu istung toimub
27. mail.
Kaimo Keerdo, volikogu esimees
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Vallavalitsuses aprillikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamute püstitamiseks Tamme põik 1, 2 ja 3, Tamme
tee 6 ja 8, Saare põik 7, 9, 11 ja 13 Põvvatu külas, Saare põik
1, 2 ja 3 Lohkva külas, Saaga tee 29 Kikaste külas;
– puurkaevu rajamiseks Paltseri kinnistule Sääsküla külas ja
Vasila kinnistule Sirgu külas;
– Luunja valla staadioni rekonstrueerimiseks Luunja alevikus;
– spordihoone ehitamiseks Kabina tee 14 Lohkva külas.
Kasutusload väljastati:
– Parkmetsa tee, Saare põik, Saare tee, Tamme põik ja Tamme
tee maaüksustele rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustiku
kasutusele võtmiseks Põvvatu külas.
Kinnitati:
– hajaasustuse programmi 2021. aasta taotluste hindamise
komisjon;
– üks hajaasustuse programmi toetuse aruanne;
– K. E. Söödi lasteluule auhinna korralduskomisjon ja žürii;
– Lohkva Lasteaia arengukava 2021–2023;
– riigihangete „Luunja valla üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ ja
„Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimine“ tulemused.
Kehtestati:
Rõõmu külas Uus-Teearu maaüksuse osaala detailplaneering.
Otsustati:
– seada sundvaldus elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Timuski
kinnistule Lohkva külas;
– vabastada alates 12.04.2021 kuni 30.04.2021 Luunja valla
lapsevanemad kohatasu maksmisest lasteaedades ja kompenseerida eralasteasutustele lapsehoiukohta kasutavatelt
Luunja valla lapsevanematelt saamata jääva kohatasu
maksumus;
– tunnistada kehtetuks Luunja vallavalitsuse 23.02.2021 korraldus nr 66 „Muri külas Sahkapuu katastriüksuse jagamine“;

Kohanime määramise
eelteade
Luunja vallavalitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 255
kehtestatud Lembitu maaüksuse detailplaneeringu
alusel kavandab Luunja vallavalitsus Veibri külas planeeringus kavandatud liikluspinnale määrata kohanimeks Jaanilille põik.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja
valla kodulehel www.luunja.ee.

– korraldada Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu
eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu;
– korraldada lihthange „Luunja valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“;
– kooskõlastada Luunja Maanaiste Seltsi poolt projekti esitamine Tartumaa Omavalitsuste Liidule kahe kergmüügileti
paigaldamiseks Luunja vallale kuuluvale Jõesadama 6
kinnistule Luunja alevikus ja MTÜ Maadlusklubi Jaan
poolt projekti esitamine Tartumaa Omavalitsuste Liidule
toetuse saamiseks välijõusaali seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks Luunja vallale kuuluvale Mänguväljaku kinnistule
Kavastu külas;
– korraldada lihthange „Luunja valla kruusakattega teede
remont“.
Määrati:
– projekteerimistingimused Telveri kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks ja Soojuse tee 13 akumulatsioonimahuti paigaldamise ja korstna rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks Lohkva külas ja ehitusprojekti koostamiseks
Rauakase kinnistul Sirgumetsa külas;
– Luunja vallas Pilka külas Metsatuka maaüksuse detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale kohanimeks Metsatuka tee.
Nõustuti:
– ühe munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamisega;
– Pilka külas Margu katastriüksuse jagamisega ja määrati
koha-aadressid.
Sotsiaaltoetusi maksti 24 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
11
– matusetoetusi
5
– juubelitoetusi
5
– muid toetusi
3
Marko Jaeger, vallasekretär

Planeeringuteade
Luunja vallavolikogu on muutnud otsusega 18.06.2020 nr 39
algatatud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama
tn 10 maaüksuste detailplaneeringuala piire ja suurust seoses
planeerimise käigus ilmnenud juurdepääsu lahendamise
vajadusega Aedniku tn 10b, Jõesadama tn 8 ja Jõesadama tn
8a kinnistute maa-alal ja AS Emajõe Veevärgi planeeritava
rajatisega. Lisaks laiendatakse planeeringuala katastriüksusele
tunnusega 43201:001:2093 (Emajõgi), et tagada kogu puhkeala ja sadama maa-ala terviklik lahendus. Otsusega saab
tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik,
E–R 8.00–16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee
planeeringuteadete alt.
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud
Kabina külas Mooni (43201:001:2142)
maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kuue üksikelamu maa krundi
moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab
Luunja vallas Kabina külas Mooni
(43201:001:2142) maaüksust suurusega 2,97 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 Siku maaüksuse
detailplaneeringu eskiislahenduse.
Planeeringuga moodustatakse üks
elamumaa krunt suurusega 16 721 m²,
millele antakse ehitusõigus üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on
ette nähtud transpordimaa krundid.
Muus osas säilib senine põllumaa maakasutus. Planeering teeb ettepaneku üld-

planeeringu muutmiseks. Planeeringu
eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul
10.05.–08.06.2021 Luunja vallamajas ja
Luunja valla veebilehel https://luunja.
ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada
planeeringu kohta kirjalikke arvamusi
elektrooniliselt aadressile vald@luunja.
ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14,
Luunja alevik. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 21.06.2021 kell
16.00 Luunja vallamajas.
◆◆◆

Planeeringuala suurus on ligikaudu
1 ha. Planeeringu koostamise eesmärk
on kaaluda võimalusi kinnistule auto
müügi- ja teeninduskeskuse rajamiseks.
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
https://luunja.ee/teated.

Luunja alevikus asuva Talli maaüksuse
(43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu kohta üks kirjalik avaldus arvamuste ja küsimustega.
Kõikidele avaliku väljapaneku ajal kirjalikult esitatud küsimustele on vastatud ja
arvamused arvesse võetud ning avalikku
arutelu ei korraldata.

◆◆◆

◆◆◆
Luunja vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
koostamise Lohkva külas Soojuse põik
2 maaüksusele ja lähialale ning otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Luunja vallavalitsus on kehtestanud
Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:
1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse Uus-Teearu
kinnistu osaalale ette kolm uut üksikelamu maa krunti suurustega ligikaudu
3000–4000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Veevarustus on lahendatud
Kotardi tee 3a maaüksusel asuva puurkaevu baasil ja reoveekanalisatsioon
igal krundil individuaalselt biopuhastiga. Planeering on kooskõlas Luunja
valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Vallavara võõrandamise teade
Luunja vallavalitsus võõrandab elektroonilise enampakkumise korras
oksjonikeskkonnas www.osta.ee Luunja
vallale kuuluvad järgmised korteriomandid ja kinnisasjad:
1. Kavastu külas aadressil Kavastu
keskus 4-8 (kinnistu registriosa nr
3445804, 395/6891 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 8,
mille üldpind on 39,5 m2, katastritunnus
43203:002:0008, sihtotstarve elamumaa,
pindala 2543 m2, ehitisregistri kood
104039114).
Enampakkumise alghinnaks on
10 000 (kümme tuhat) eurot.
2. Kavastu külas aadressil Kavastu
keskus 2-2 (kinnistu registriosa nr

3640304, 484/6917 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 2,
mille üldpind on 48,4 m2, katastritunnus
(43203:002:0007), sihtotstarve elamumaa 90% ja ühiskondlike ehitiste maa
10%, pindala 2394 m2, ehitisregistrikood 104036905). Enampakkumise
alghinnaks on 10 000 (kümme tuhat)
eurot.
3. Sirgumetsa külas asuv Linnu kinnistu (kinnistu registriosa nr 3948104,
417/2538 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille
üldpind on 41,70 m2, katastritunnus
43203:001:0034, sihtotstarve elamumaa, pindala 26 700 m2, ehitisregistri
kood 104005532). Enampakkumise alghinnaks on 1000 (üks tuhat) eurot.

4. Savikoja külas asuv Lennuraja kinnistu (kinnistu registriosa nr 1335204,
katastritunnus 43201:001:0503, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa,
pindala 3640 m2). Enampakkumise alghinnaks on 1000 (üks tuhat) eurot.
5. Savikoja külas asuv Ojaperve kinnistu (kinnistu registriosa nr 1102204,
13/92 kaasomandist, katastritunnus
43201:002:0335, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 35 300 m2). Enampakkumise alghinnaks on 500 (viissada)
eurot.
Viited enampakkumise toimumisele
avaldatakse valla kodulehel
www.luunja.ee.

Nr 5 (292) Mai 2021

VALLA ELU

5

Luunja valla haridusasutused saavad korda
Luunja valda Pajula tee algusesse on
2021. aasta talve jooksul kerkinud üks
ruumikas maja, mille avaral hoovil
hakkavad juba sel sügisel ringi jooksma Luunja valla lapsed – Luunja vallas
valmib uus lasteaed. Lasteaia ehitust
aitab finantseerida Riigi Tugiteenuste
Keskus ning selle ehitab valmis ehitusfirma Embach. „Ehitus on igati sujunud,
hoone on püsti ning sise- ja välistööd täie
hooga käimas,“ kiidab vallavanem Tõnu
Muru. „Koroona on püüdnud siin talvel
meile kaikaid kodaratesse visata, kuid
valla majandusnõuniku Aivo Paabo,
Embach Ehituse projektijuhi Marko
Tarro eestvedamisel ning ehitusjärelevalve Kalev Pärna valvsa pilgu all oleme
tihedas koostöös jõudsalt edasi liikunud.
Uut lasteaia-aastat saavad lapsed alustada selles majas,“ kinnitab vallavanem.
Tulevased 116 uue lasteaia last peavad
aga veel aasta jagu ootama, sest 2021.–22.
õppeaastal kolivad Pajula tee lasteaia-

Ehitus käib täie hooga. Foto: Kadri Sõrmus

majja kuus Luunja lasteaia Midrimaa
rühma. Midrimaa lasteaiahoones aga
läheb lahti selline remont, mida hiljuti
35. sünnipäeva tähistanud maja veel
näinud ei ole. „Söögisaal, muusikatuba,
üheksa rühma, suur saal, uued võimalused tööks erivajadustega lastega, uuenenud ja suurem õueala,“ aitab lasteaia
direktor Uuve Jakimainen rõõmsalt tulevikku piiluda. „Seda remonti oleme väga
kaua oodanud,“ tõdeb ta. „Me ei mahtunud ju enam lasteaeda ära, kuid see
mure saab nüüd lahendatud. Hea meel
on veel selle üle, et meie rahvusvahelist
rohelist lippu kandev lasteaed muutub
ka hoone poolest keskkonnasõbralikuks
ja säästlikuks ning tilkuvad kraanid, ohtlikud elektrijuhtmed ning liigkülmadliigkuumad ruumid saavad ajalooks.“
Luunja valla majandusnõunik Aivo
Paabo kinnitab, et Midrimaa lasteaia
projekteerimine käib ning juba praegu
tehakse jõupingutusi selleks, et Midri-

maa maja lasteaiaperele järgmisel aastal
uues kuues üle anda.
„Pajula tee lasteaia ehitus, kooli
A-korpuse remont, Midrimaa renoveerimisprojekti koostamine ning
ehitustööde käivitamine,“ loetleb vallavanem haridusasutustega seotud töid.
„Päevad on pikad ja kiired, kuid kui
kõik need objektid kord korda saavad,
on ikka süda rahul küll,“ muheleb vallavanem Tõnu Muru.
Laste lasteaiajärjekorda registreerimine
ning lasteaiakohtade pakkumine käib
endiselt Luunja valla ARNO kaudu.
2022. aasta alguses, kui Luunja ARNOsse
lisatakse uus lasteaed, tekib vanematel
võimalus Luunja ARNOs oma lasteaiaeelistused uuesti üle vaadata.
Kadri Sõrmus
Luunja valla haridusnõunik

HARIDUSELU
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Algab Luunja Keskkooli ümberehitus
Maikuu algul alustati Luunja Keskkooli
kõige suurema korpuse rekonstrueerimistöödega. Peale ehitusprojekti koostamist, mille autor oli Kirde Projekt OÜ,
korraldas vallavalitsus riigihanke. Madalaima hinnaga pakkumise esitas AS Eviko.
Rekonstrueerimistööde lepingujärgne
kogumaksumus koos käibemaksuga on
1 767 960 eurot. Omanikujärelevalvet
teostab OÜ Ehitusagentuur.
Tööde käigus rekonstrueeritakse
koolihoone A-korpuse siseruumid täies
mahus ning söökla eesruum B-korpuses. Samuti ehitatakse koolihoonesse
kaasaegne vee-, kanalisatsiooni-, kütteja ventilatsiooni- ning jahutussüsteem.
Uuendatakse nõrk- ja tugevvooluosa.
Peasissepääsu kõrvale paigaldatakse lift.
Suur tänu kooli töömeestele ja koristajatädidele, kes ainekabinettides oleva
sisustuse võimlaruumi ümber paigutasid. Raskemate asjade liigutamisel oli
abiks ka kolimisfirma.
Ehitustööd on planeeritud lõpetada
hiljemalt novembri alguseks. Peale renoveerimist on selles koolimaja osas kindlasti palju värskem ja moodsam sisekujundus ning lisaks neli klassiruumi.
Heiki Tooming, ehitusnõunik

Vasakult ehitusnõunik Heiki Tooming, Luunja Keskkooli direktor Toomas Liivamägi
ja vallavanem Tõnu Muru vaatavad veel viimast korda üle remonti minevaid ruume.
Foto: Ketlin Alaväli

Luunja Keskkool on eTwinningu kool
eTwinning on koostööprogramm õpetajatele, mis annab võimaluse õppida
kolleegidelt nii välismaal kui ka Eestis,
jagada häid kogemusi ning osaleda
koos õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides.
Esimene eTwinningu projekt toimus
Luunja koolis aastal 2007. Rõõm on
näha, et meie kooli õpetajad on järjest
enam avastanud eTwinningu võimalusi
kas osaledes koolitustel või erinevates
projektides.
Sel aastal saime taas suure tunnustuse osaliseks: Luunja Keskkool kuulub Eestis üheksa haridusasutuse hulka, millele on antud eTwinningu kooli
märk aastateks 2021–2022.
eTwinningu kooli märgiga tunnustab
ja hindab eTwinning nii üksiktvinnijate
kui ka kogu kooli osalemist, pühendumust ning õpetajate meeskonna ja koolijuhtide koostööd.
Praegu on meie koolis viis aktiivset

projekti eTwinningu keskkonnas.
Üheks uueks Erasmus+ projektiks sel
õppeaastal on ,,Steps forward a healthy
school“ („Sammud tervislikuma kooli
suunas“). Projekti eesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine, väikeste
sammude haaval õpilaste mõtlema panek enda ja lähedaste tervise peale, samuti tervise edendamine koolis ning
distantsõppe ajal. Projekti kestvus on
kaks aastat ning projektis osalevad peamiselt gümnaasiumiastme õpilased.
Lisaks Luunja koolile osalevad projektis
veel koolid Saksamaalt, Portugalist, Hispaaniast ja Poolast. Mitme partneriga
toimis juba eelmises Erasmus+ projektis väga hea koostöö ning tore on sama
seltskonnaga jätkata.
Käesoleva aasta algusest on toimunud regulaarsed õpetajate kohtumised
veebi vahendusel ning ka aprilli lõpus
planeeritud esimene õpilaste kohtumine
Portugalis toimus juba tavapäraselt

Zoomi teel. Kohtumise viis läbi koolitaja
Harald Lepisk, kes pani õpilasi mõtlema
ja arutlema vaimse tervise teemadel.
Samuti andis ta nippe ja ideid, kuidas
end motiveerida ning teatud probleemidega toime tulla.
Margit Laidvee
Luunja Keskkooli saksa ja
inglise keele õpetaja
eTwinningu mentor
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Luunja valla 30aastane teekond tänasesse
Eesti Vabariik, Luunja vald
Vallavanemaks valiti Jaan Õunapuu

2014

Valmis Põvvatu-Luunja kergliiklustee

2016

Avati Konsum Veibri külas

1992

Loodi Kavastu Algkool-Lasteaed

2018

1993

Vallavanemaks valiti Kaljo Pung

1995

Avati Laste laulupeo mälestuskivi Kabinas

Luunja roosiaia rekonstrueerimine ja
Luunja-nimelise roosisordi aretamine
Valmis Idaringtee III etapp

1996

Vallavanemaks valiti Aare Songe

2019

Peeti esimesed Luunja valla mõttetalgud

1997

Ilmus esimene infoleht Kodu Uudised

2020

2004

Emajõe Suursoo Looduskeskuse rajamine

2005

Avati Kavastu kauplus
Ühislautade likvideerimine Luunjas

2008

Vallavanemaks valiti Aare Anderson

Luunja Jõesadama valmimine
Pajula tee 2 lasteaia ehituse algus
Luunja valla tänavalgustuse uuendamine
Ühinemine Tartu rattaringlusega
Kavastu-Algkool Lasteaia sulgemine
Vallavanemaks valiti Tõnu Muru

2010

Uue vallakeskuse valmimine
Lohkva lasteaia valmimine

2021

2011

Alustati Idaringtee ehitusega

Lohkva spordihoone ehituse algus
Luunja puhkela rajamine
Alustati Luunja Keskkooli renoveerimist

2013

Münnichi mälestusmärk ja -pargi avamine

1991

Tunnustus Luunja vallale
Mullune kõiki Eesti omavalitsusi
hõlmav küsitlus näitab, et
Luunja vald on parimate hulgas
mitme näitaja osas.
Rahandusministeeriumi tellimusel korraldati 2020. a algul põhjalik uuring,
mille käigus küsitleti ligikaudu 11 000
inimest üle Eesti.
Küsiti elanike hinnanguid mitmete
sisuliste valdkondade, sh omavalitsuse
juhtimise, arengu ja inimeste kaasamise
kohta, samuti muutuste kohta viimase
kolme aasta jooksul.
Kõnealune küsitlus peegeldab ühest
küljest valdade-linnade elanike hinnanguid konkreetsete valdkondade osas,
lisaks annab väärtuslikku tagasisidet

selle kohta, kuidas inimesed hindavad
eelneva kolme aasta jooksul toimunud
muutusi. See annab väga hea võrdlusmaterjali haldusreformieelse ajaga võrreldes. Ühinenud omavalitsuste puhul
näitab tagasiside, kas elanike rahulolu
on kasvanud, vähenenud või jäänud samaks. Reformi tulemusel liitunud omavalitsuste jaoks on küsitlus üheks indikaatoriks, hindamaks reformi sisulisi
mõjusid elanike pilgu läbi.
Luunja valla näitajad on parimate
hulgas valla juhtimist, kaasamist ja arengut puudutavates küsimustes. Näiteks
vaid 5% küsitletutest pole rahul muutustega valla üldise arengu osas eelnenud
kolme aasta jooksul, 7% pole rahul muutustega valla juhtimises eelnenud kolme
aasta jooksul.
Paraku ei ole hinnangud sama posi-

tiivsed kõikide valdkondade osas, sh
teed-tänavad, transport, liikuvus jt.
Mõne teise uuringu põhjal joonistuvad
selgesti välja probleemikohad, mida
tuleks eraldi põhjalikumalt käsitleda
ning jätkuvalt panustada olukorra parendamisse. Omavalitsuse arendustegevus
on lõputu protsess, mitmes valdkonnas
tuleb Luunja vallal veel kõvasti pingutada, et elanikele pakutavat parandada.
Detailsemalt on kõnealuse küsitluse
materjaliga võimalik tutvuda
https://minuomavalitsus.fin.ee/sites/default/files/failid/KOV_Kokku.xlsx.
Oluline on rõhutada, et küsitlus kajastab
hinnanguid seisuga jaanuar 2020.
Aare Anderson, vallavanema ametis
kuni novembrini 2020
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Moodsal ajal „Moodsast ajast“
Möödunud kaks kuud on Luunja valla raamatukogude jaoks
olnud taas kohanemise aeg. Aeg õppimiseks ja uute lahenduste
leidmiseks.
On rõõm tõdeda, et kuigi külastajad ei võinud riiklike piirangute
tõttu ise raamatukogu avariiulitelt oma valikuid teha, lugemissoov
siiski ei raugenud. Leidsime teisi teid – kirjutasime, helistasime ja
suhtlesime ning raamatupakid läksid taas teele.

Kahjuks ei saanud kohapeal toimuda ka
vastne Kellaviietee kohvik, mis sai aga
uue vormi.
Märtsi ja aprillikuu väljakutseks loosisime sarja „Moodne aeg“ romaanid.
Sari tähistab juba 20 aasta juubelit, kuid
Luunja raamatukogu lugejatele pole
see veel piisavalt tuttav. Sestap ka väike
lugemismüks, mis oli kõigi meie jaoks
innustav.
Sarja kuuluvaid tõlkekirjandusteoseid ei saa nimetada peavoolu kirjanduseks. Pigem leitakse uusi alternatiive
lugude jutustamiseks, seda siis ootamatute pööretega süžee või ebatraditsiooniliste karakterite valikul. Sageli on
romaanile lisatud põhjalik järelsõna, mis
kommenteerib autorit ja/või tegevustiku
taustsüsteemi. Väärtuslik lisamaterjal.
Lugesime, vestlesime ja salvestasime
oma muljed.
„Moodsa aja“ sarja raamatuid lugesidlaenutasid kaksteist raamatukogu lugejat. Lugesime kahe kuu jooksul läbi 30
erinevat romaani.

Anu: „See on romaan peresuhetest,
sõprusest, lapsepõlvest ja suureks saamisest. Võitudest ja kaotustest. Kõik Elly
lähedased ja tuttavad elavad kirevat elu,
kuid olenemata ajast või asukohast pole
see kellelgi lihtne. Selgub, et õnnelikuks
saamine on igaühe enda ülesanne.“
Kuigi tundub, et romaanis on kõik
„iseenda eest väljas“ ja lapsed omapäi,
siis ometi on tajutav nähtamatu tugivõrk, mis aitab. Nii lohutab Elly tädi tüdrukut: „Mõnikord peame lihtsalt maailmale meelde tuletama, et me oleme
erilised ja et me oleme ikka veel olemas.“

Meie edetabel on järgmine.

Neljanda koha sai T. Kinnuneni debüütromaan „Nelja tee rist“. See romaan
saab ühelt lugejalt ohtralt kiidusõnu. Romaanis on eriti ilmekad vägevad naised,
matriarhaat. Romaan annab aimu, kuidas
on läbi aegade püütud „ravida“ homoseksualismi – vanglakaristusest haiglasse
sulgemiseni. Romaanil on ka järg „Peraküla“, kuid see teos jäi vähem mõjuvaks.

Esimese koha pälvis vaieldamatu lemmik – Sue Monk Kiddi „Mesilaste salajane elu“.
Katrin mõtiskleb: „See on helge
raamat, samas hämmastavalt kurb
(või hoopiski kurb, aga hämmastavalt
helge?), täis uskumatuid ja ometigi
loogilisi kokkusattumusi. Lugu leinast
ja selle läbitöötamise etappidest. Lugu
inimõigustest ja nende eest võitlemisest.
Lugu armastusest ja inimlikkusest nende
eri vormides. Lugu andestamisest. Minu
hingekeeli see igatahes puudutas.“
Napilt teiseks jäi S. Winmani „Kui jumal oli jänes“, minajutustajaks tüdruk
Elly.

Mõttelisele kolmandale kohale paigutub D. Glattaueri „Hea põhjatuule
vastu“. Katrin jagab: „Daniel Glattaueri e-kirjade vormis kirjutatud “Hea
põhjatuule vastu“ on psühholoogiat
veidigi uurinud inimese jaoks selge
õpikunäide armumise dünaamikast.
Sellest tehtud Vanemuise lavastus ning
romaani järg “Kõik seitse lainet” on samuti suurepärased.“

Esiviisiku lõpetab F. Beigbederi „Armastus kestab kolm aastat“. Mitme lugeja ühisarvamus on, et see on ühe sõõmuga loetav, kuid sisu vaieldav. „Noore
mehe hala,“ arvab üks lugeja. Romaani
idee on huvitav – minategelane püüab
loogika ja näidete abil küüniliselt tõestada, et armastus kestabki vaid kolm aastat, kõik muu on inimkonna illusioon.

Kuidas lugu lõpeb, jäägu uutele lugejatele
avastamiseks. „Moodsa aja“ romaanid
rikuvad reegleid ja ületavad tabusid. Samuti avardatakse lugeja silmaringi.
K. J. Fowleri „Me oleme kõik täiesti
endast väljas“ laseb lugejal kaasa tunda
Rosemaryle, kelle kaksikõde, kellega ta
seletamatut ühendust tundis, äkki tema
elust kaob. Ehmatav pööre tuleb loosse,
kui selgub, et tegu polegi mõrvajuurdluse või kadunud inimlapsega, vaid
šimpansiga. Teadlasest isa tegi eksperimenti oma lapsega, kasvatades teda koos
ahviga! Üllatav ja ühtaegu õõvastav on
aga fakt, et 20. sajandi alguse meditsiinieetika lubas selliseid inimkatseid korduvalt läbi viia ka päriselus.
Terviseteemad on meie igapäevareaalsus. Ka ilukirjanduses. Seega oli
P. Deville’i romaani „Katk ja koolera“,
mis kuulus ka kulka kirjanduse sihtkapitali 2020. aasta soovitusnimekirja,
ilmumine väga täpselt ajastatud. Reaalsetest inimestest, kuid siiski ilukirjanduslik teos jälgib arsti, teadlase, maadeavastaja, kuid ennekõike katkubakteri
avastaja Alexandre Yersini elu- ja töökäiku. Omaette lisaväärtus romaanis
on 19. sajandi meditsiini- ja teaduselu
visandamine.
Täitsa juhuslikud, aga huvitavad
kokkupuutepunktid on romaanil ka
ETV uue saksa teleseriaaliga „Charité“,
kus samuti 19. sajandi mainekad meditsiiniteadlased, nende võitlus ajaga vajalike vaktsiinide väljatöötamisel, olgu
parasjagu laastavaks vaenlaseks katk,
koolera või tuberkuloos. Kas kunagi loeme romaani ka teadlasest, kes hävitas
koroona, näitab aeg.
Märkimist vääris ka Y. Ogawa „Majapidajanna ja professor“, kus mälukaotusega professori ja tema majapidajanna ilusa sõpruse taustal antakse
lugejale võimalus rännata matemaatilises võlumaailmas.
Anu jagab lugemiselamusi R. Seethaleri
„Tubakapoodniku“ kohta: „Noor maapoiss satub suurde linna ja tutvub Sigmund Freudiga. See on lugu sõprusest,
armastusest ja Natsi-Saksamaa poliitikast 1938. aastal Austrias.“
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Austriasse viib lugejad ka T. Glavinici
„Öötöö“, küll hoopis teises ajas ja teises võtmes. Andero annab veidi aimu
sisust: „Romaan on haarav, põnevust
kruvitakse osavalt. Jonas ei saa hommikul ärgates esimese hooga arugi, et
Viinis pole kedagi. Pole mingit katastroofi, pole eufooriat, on vaid hämming.
Hakkab tegelema rutiinse ellujäämisega.
Peagi tekib peategelasel paranoia, sest
magamise ajal midagi juhtub, midagi
on teisiti. Lugejana tekib küll mõte, et
kuidas tavapärased süsteemid, näiteks
elektriühendus, ikka veel säilinud on. Oli
huvitav jälgida ja mõelda, mida inimene
teeb, kui ta on täiesti üksi maailmas.“
Lapsepõlvest tuttav „Palle üksi maailmas“ kasutab samasugust motiivi, laseb
peategelasel kommipoest komme ja
pangast raha võtta; trammi ja tuletõrjeautot juhtida, kuid ometi on süvenemas
ärevus – kus kõik teised on ja millega see
olukord lõpeb. Millega lõppeb „Öötöö“,
lugege ise.
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võib see lõppeda. Üllatusi jagus ja pettuma ei pidanud.“
Ka L. Shriveri „Me peame rääkima
Kevinist“ on ehmatav ja ebamugav lugemine, puudutab aspekte, mida alla surume. Paneb kaasa mõtlema, kas lapsed on
ikka alati rousseaulikult siirad ja puhtad
lehed või on neiski oma loomupärane
julmus.
Samasse teemasse sobitub A. Nothombi
„Armastuse sõda“, kus diplomaatide
lapsed mängivad sõda, kuid nagu päris
sõjas ületavad seal mängu ja inimlikkuse
piire. Katrin nimetab romaani enda jaoks
täiesti vales helistikus olevaks.

9
Viimased kaks romaani annavad ilukirjandusliku vaate, kuidas sotsiopaadid
on empaatiavõimetud juba lapseeas.
Oli huvitav, emotsionaalne ja hariv
lugemisrännak. Suur tänu lugejatele ja
kaasamõtlejatele!
Liigume edasi! Maikuu väljakutseks on
sari „Põhjamaade romaan“, mida kirjastus Eesti Raamat on välja andnud
lausa kakskümmend neli aastat, nii et
valikuvõimalusi on.
Kohtumiseni raamatukogus!
Riina Belov
Luunja raamatukogu

Anu luges üht sarja värskeimat romaani,
D. Krieni „Armastust hädaolukorras“.
„Mõnus psühholoogiline sissevaade
nelja naise ellu. Võiks ju mõelda, et
«naistekas”, aga see on hoopis midagi
muud. Pani mõtlema, et meil kõigil on
oma lugu ja naistele on armastus liikuma panevaks jõuks. See, kuhu välja jõuame, võib meid ennastki üllatada!“
Anu luges ka S. Rooney tunnustatud
esikromaani “Vestlused sõpradega”.
„Hoopis teistsugune lugu noore naise
seiklustest abielumehega. Läbitakse
kõik kõrvalhüppe tavapärased etapid
ja emotsioonid on siirad ning täpsed.
Noore naise lugu küpseks saamisest, kus
kaalukausile pannakse nii sõprus kui
tunded.“
Mõnikord on raamat julm ja vastik, aga
sa tunned kohustust see lugu lõpuni lugeda, sest tead, et see, mis seal juhtub,
pole kusagil kaugel ega kellegi teisega. See
juhtub siin ja praegu, 21. sajandi heaoluühiskonnas. Hoolikalt varjatud lood.
Anu: „J. Tervo “Layla“ on natuke ebameeldiv lugemine inimkaubandusest.
Lugu algab Türgis elava kurdi tüdruku
eluga, kes lõpuks jõuab KreekaSaksamaa kaudu Soome. Põnevust hoiab
hämmastav sissevaade kurdide ellu ja
traditsioonidesse ning lugu ise, kuidas

Laste lugemisprogramm „Lugemisisu“ lõpetab hooaja 15. mail. Palun too oma täidetud
lugemispass selleks ajaks Luunja raamatukogusse! Aitäh! Foto: Riina Belov
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Millal muutub kassi ja koera pidaja loomapidajaks ning
milliste nõuetega tuleb arvestada
Kevadega käivad kaasas uued tuuled,
nii ka sellel aastal. Seekord tõi aprillikuu lõpp kaasa kohustused paljudele
lemmikloomade omanikele, sh koerte ja
kasside pidajatele.
Nüüdsest tuleb selgelt eristada, kas
koeri ja kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil.
Lemmiklooma pidamiseks ei peeta
näiteks koerte ja kasside aretamist ning
kasvatamist ja nende müümist või tasuta
ära andmist.
Loomapidajad, kes tegelevad loomade
ajutise pidamisega, näiteks loomapoed
või hoiukodud ja varjupaigad, on nüüdsest kohustatud kõigist oma tegevuskohtadest teavitama kui ettevõtjad. Sama
peavad tegema koerte ja kasside tulu
saamise või omandiõiguse üleandmise
eesmärgil teise riiki viimise ja toomisega
tegelevad isikud. Loomatervise määruse
kohaselt on ettevõtja isik, kes vastutab
loomade eest, sealhulgas piiratud kestusega ajal, v.a lemmikloomapidajad ja
veterinaararstid.
Loomapidajad peavad oma tegevusest teavitama. Kõige lihtsam on seda
teha e-PRIA kaudu, kus pärast sisenemist ja esindatava valimist tuleb loomapidajal esitada majandustegevusteade
(Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus >
Majandustegevusteade).
Majandustegevusteate peavad esitama nii eraisikutest loomapidajad kui
ka juriidilised isikud, kuna tegemist on
majandustegevusega. Juriidilised isikud
saavad teateid edastada alates 28. aprillist 2021 ja füüsilised isikud alates
26. maist 2021.
Teavitust tehes tuleb esitada loomapidaja isiku- ja kontaktandmed ning
postiaadress, tegevuskoha asukoha
aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning
tegevussuun(a)d.
Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta neid registris ka
muuta, hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
Nendel isikutel, kes tegelevad varjupaikadega ja kogumiskeskustega, kust
koeri ja kasse viiakse teistesse riikidesse,
on nüüdsest tegevusloakohustus. See
tähendab, et tuleb esitada tegevusloa
taotlus. Seda saab teha e-PRIA kaudu
pärast e-PRIAsse sisenemist ja esin-

datava valimist (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused >
Alusta uut taotlus > Tegevusloa taotlus).
Tegevusloa taotlusi on võimalik esitada e-PRIAs alates 12. maist. E-PRIAs
esitatud tegevusloa taotluse andmed
jõuavad samaaegselt nii PRIA põllumajandusloomade registrisse kui Põllumajandus- ja Toiduametisse ning viimane kontrollib nõuetele vastavust
ka kohapeal. Taotluses tuleb esitada
loomapidaja isiku- ja kontaktandmed
ning postiaadress, tegevuskoha asukoha
aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning
tegevussuun(a)d.
Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta registrit planeeritavast
muudatusest teavitada. Sisuliste muudatuste puhul tuleb seda teha enne muudatuse rakendamist, et Põllumajandus- ja
Toiduamet saaks veenduda, et muudatused ei mõjuta tegevusloa kehtivust.
Lisaks teavitusele ja vajadusel tegevusloa taotlemisele peab iga loomaomanik mõistma oma rolli ja vastutust
hoolealuste heaolu ja tervise tagamisel,
kuna meie neljajalgsed sõbrad ei saa ise
selleks palju ära teha.
Kui mul on kodus üks kass ja koer,
kas ma pean ennast PRIA kaudu tegevusest teavitama?
Selgelt tuleb eristada, kas koeri ja
kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil. Juhul, kui pead koera
ja kassi lemmikuna ning ei tegele koerte
ja kasside aretamisega ning kasvatamisega eesmärgiga neid müüa või tasuta
ära anda või ei paku loomale hoiukodu,
siis ei pea oma tegevusest teavitama.
Kui minu koeral/kassil sünnib pesakond ja ma annan pojad soovijatele,
kas pean end registreerima?
Jah, sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada.
Kui minu kassil/koeral sünnivad
pojad, kas ma pean PRIA kaudu oma
tegevusest teavitama?
Juhul kui kassil või koeral sünnivad
pojad ning soov on need endale jätta,
siis teavitama ei pea. Küll aga tuleb teavitada, kui kassi- või koerapojad antakse
üle või müüakse uutele omanikele.

Kui mul on rohkem kui üks koer ja
ka mõni kass, nad on hästi hoitud ja
hoolitsetud, aga nende pojad olen ma
alati müünud ja plaanin seda ka edasi
teha, siis mida ma peaksin tegema?
Sellisel juhul tuleb oma tegevusest
teavitada. Kõige lihtsam on seda teha
e-PRIA kaudu, kus pärast sisenemist ja
esindatava valimist tuleb loomapidajal
esitada majandustegevusteade (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja
teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).
Minu naabril on n-ö kassivabrik/
koeravabrik ja mulle tundub, et nende
eest ei ole väga hästi hoolitsetud. Mida
saab nende loomade heaks teha?
Esmalt tuleks naabri tähelepanu
juhtida tema kohustustele. Kui sellest
ei ole abi, siis teavitada antud naabrist
Põllumajandus- ja Toiduametit.
Kas registreerimise puhul peab mul
olema juriidiline ettevõte?
Ei, teavitamise puhul pole oluline,
kas tegemist on eraisikuga või juriidilise
isikuga. Juriidilised isikud saavad teateid
edastada alates 28. aprillist 2021 ja füüsilised isikud alates 26. maist 2021.
Minu juures on naabri kass hoiul,
omanik on ise välismaal tööl, kas pean
end registreerima?
Kuna kassi hoitakse see aeg, mil
omanik on ära ning omaniku naastes
kass läheb omaniku juurde tagasi, siis ei
tule end registreerida.
Pea meeles, et vastutad oma hoolealuse:
• piisava söögi, joogi ja muu heaolu eest;
• tervise eest, sh raviks määratud ravimite andmise eest vastavalt veterinaararsti korraldusele;
• identifitseerimise, registreerimise ja
vaktsineerimise eest.
Rohkem infot leiab Põllumajandus- ja
Toiduameti kodulehelt.
Elen Kurvits
kommunikatsiooniosakond
Põllumajandus- ja Toiduamet
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Eestis on 330 jahipiirkonda. Jahipiirkond antakse jahiseltsi (või mõne
muu jahimeeste organisatsiooni) kasutusse 10 aastaks. 2013. a vastu võetud
jahiseaduse kohaselt kehtib jahipiirkonna kasutusõiguse luba kümme aastat
pärast seaduse jõustumist, seega lõpevad
paljude jahipiirkondade kasutusõiguse
load 1. juunil 2023. Seaduse mõtte
kohaselt saab jahipiirkonna enda kasutusse jahiselts, kes kogub enim maaomanike nõusolekuid jahipiirkonna
kasutamiseks. Nendes jahipiirkondades, kus maaomanike ja jahimeeste
suhted on normaalsed ja on sõlmitud
ka maa jahindusliku kasutamise lepingud, ei tohiks olla probleeme ka uue loa
saamisega.
Praegu on jahipiirkondade kasutajad
aktiivselt pöördunud maaomanike poole
ettepanekuga sõlmida leping maa jahinduslikuks kasutamiseks. Soov lepinguid
sõlmida on igati positiivne ja tervitatav,
kuid maaomanik peaks veenduma, et ka
tema huvid kaitstud oleks.
Lepingu sõlmimisel soovitame maaomanikel ettepandud leping hoolikalt läbi lugeda ja enne allkirjastamist
veenduda, et tema huvid on piisavalt
kaitstud.
Eelkõige juhime tähelepanu ulukite
võimalike kahjustuste ennetamise ning
tekkinud kahjustuste kompenseerimise

Foto: Olavi Hiiemäe

Jahinduslikest lepingutest maa- ja metsaomanikele

Eesti Metsa eriauhinna saanud foto sokust.

Allikas: Eesti Mets (3/2018, lk 5). Foto: Olavi Hiiemäe

Eesti
Metsa auhind
arvutamise fikseerimisele lepingus. Mõ- lepingust keelduda ning vajadusel ka

auhinna jänese pildile, mille tegi Argo
Argel.
Ajakirja Eesti Loodus auhind kuulub aga Karl Tammistele, kes sai pildijahipidamine. Mitnele maaomanikule on saadetud jahiseltsi keelata oma maal
le pead pidi puuõõnsusesse tunginud
meid fotograamaaomanikke
on eksitatud väitepooltänavuse
allkirjastamiseks
lepinguid,
mil-kohtasidki
jääkoskla.
loodusfotovõistluMetskitsi
tänavusel jahil kõige
enam,
ehkki tuleb
Loodusfotovõistluse
se „Vereta jaht” Eesti tasude
Metsa fid
les kompensatsiooni
arvutamise
ga, et
leping
sõlmida ka juhul,tänavune
kui
auhind läks üle metsavahetee püüdma mindi hoopis aasta looma meister on Indrek Ilomets, kel õnnesmehhanism
on
umbmäärane
ja
piirduei
soovita
oma
kinnistul
jahi
pidamist
sammuvale sokule. Looma püüdis pil- ilvest. Peakorraldaja Tiit Hundi sõnul tus teha hea taustaga kvaliteetne foto
ükskiedaspidi
fotokütt jahilooma
ei näinudki.
metstildrist.
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kes kirjeldas
nud
võima
lusegaoma
leppida
lubada.
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miseks
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uhkete Soovitame
traavlitega. Tänavõrrelda
„Vereta
jahi” fotosid saab vaaLisaks metskitselekasutava
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isand
Sokk, Eesti
metsade
•
Looduslik
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peletusefekt seisneb
lõhnas (lambarasv).
graatsiliseim
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Horisont
andiski
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Mets
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https://erametsaliit.ee/
Küsimuste
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võtta
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Kiire ja efektiivne töötlemine (pritsitav valmissegu).

•
Pikk toimeaeg tänu heale ilmastikukindlusele (ca 8 kuud).
tegevused/jahindus/.
Erametsaliiduga
aadressil
•
Saab töödelda niiEesti
okas- kui ka
lehtpuid.
•
istikust palgipuuni – tüve pritsimine tagab kaitse sarvesügaerametsaliit@erametsaliit.ee.
Erametsaliidu hinnangul on Kasutatav
maamise ja koorimise vastu.
Kindel
kaitse
•
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hästi nähtav. metsa ja aeda!
Kindel kaitse
metsa
jatöötlemist
aeda!
• lepinEi mõju kahjulikult töödeldavatele taimedele ega looduskeskkonnale!
omanike ja jahiseltside
vaheliste
TricoKertu
Tõestanud
ennastulukitõrjevahend
nii Euroopas, sh Skandinaavia maades,
kui ka
gute sõlmimine igati tervitatavEfektiivne
ja vajaKekk-Reinhold
viimastel aastatel Eestis, Lätis ja Leedus, kus
kõigi efektiivsuskatsete
Efektiivne • ulukitõrjevahend
Trico
tulemused
on
ühesed
–
Trico
on
hetkel
saada
olevatest
repellentidest
Looduslik
toode, peletusefekt seisneb lõhnas (lambarasv).
lik, samas on maaomanikul alati
Eesti Erametsaliit
kõigeõigus
tõhusam kaitse ulukikahjustuste vastu!

•
•
•
•
•

• Pikk toimeaeg tänu heale ilmastikukindlusele (ca 8 kuud).

Looduslik toode, mille peletusefekt seisneb lõhnas (lambarasv).
• TELLIMINE
Pärast(pritsitav
töötlemist
hästi
Kasutatav
istikust palgipuuni.
JA
INFO: valmissegu).
tel 5552nähtav.
6619 ja 5822
2000
Kiire ja efektiivne töötlemine
Pikk toimeaeg tänu• heale
ilmastikukindlusele
(cainfo@systemseparation.ee
8 kuud).
Ei mõju
kahjulikult või
töödeldavatele
taimedele ega looduskeskkonnale!
www.systemseparation.ee
Saab töödelda nii okas- kui ka lehtpuid.
Kasutatav istikust palgipuuni – tüve pritsimine tagab kaitse sarvesügamise ja koorimise vastu.
2000;
info@systemseparation.ee
www.systemseparation.ee
•
Pärast
töötlemist hästi nähtav.
•
Ei mõju kahjulikult töödeldavatele taimedele ega looduskeskkonnale!

Tel 5552 6619; 5822
Luunja valla loomaarst
AAVO ARRAK
Tõestanud ennast nii Euroopas, sh Skandinaavia maades, kui ka

Kojukutsed tel 5647 1121

viimastel aastatel
Eestis, Lätis ja MTÜ
Leedus, Loodusajakiri
kus kõigi efektiivsuskatsete
autoriõigus
tulemused on ühesed – Trico on hetkel saada olevatest repellentidest
kõige tõhusam kaitse ulukikahjustuste vastu!

Loomade ravi • Operatsioonid •
Vaktsineerimine • Kiibistamine
Passi vormistamine ja looma ettevalmistamine välismaale sõiduks

HÄDAABI 24 H

EESTI METS 3/2018

Koerte treeningud

Kutsikakoolitus • Kuulekus • Jälg •
Kaitse • Konsultatsioon •
Kaasaegsed õppemeetodid
www.koeraabc.ee, info@koeraabc.ee
www.facebook.com/koeraabc
tel 5851 3331
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Klaaspurk 700g 5€
Klaaspurk
700g
5€7€
Plastikämber
1kg
MÜÜA
METT
Plastikämber
Kreemjas
mesi 1kg 7€
Kreemjas
mesi
Klaaspurk
470g 4€
Klaaspurk 700g 5€
Klaaspurk 470g 4€
Võtke Plastikämber
meiega ühendust:1kg 7€
www.facebook.com/mesilepa
Võtke
meiegamesi
ühendust:
Kreemjas
Tel. 5384 0097
www.facebook.com/mesilepa
Klaaspurk 470g 4€

12

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
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piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
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1kg 7€vallast!
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Klaaspurk
470g 4€
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja

Tel. 5384 0097

Õnnitleme vastseid vanemaid!
SEBASTIAN ROOTS

31.03.2021

RASMUS MICHELSON

04.04.2021

LEIDI HELESA PIKKA

07.04.2021

LENNA VIIRA

17.04.2021

KAJA GORŠIČ

24.04.2021

NELLI SINIMÄE

24.04.2021

NORA MOORMAA

26.04.2021

Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Klaaspurk 700g
5€on pärit700g
Klaaspurk
5€ vallast! Tartu ja Luunja
Mesi
Luunja
Tel. 5384 0097 Plastikämber 1kg 7€

Võtke meiega ühendust:

Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
Tel.saadame
5384 0097 pakiautomaadiga.
Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Võtke
meiega ühendust:
Suu
magusaks!
www.facebook.com/mesilepa
Tel.
5384 0097

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

Tel 5384 0097

saadame pakiautomaadiga.

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

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

piires kohaletoim
saadame pakiaut
Kaeve-, planeerimis-Suu magusaks

Killustik, kruus,
liiv ja muld veoga.

ja laadimistööd,
septikute paigaldus,
ehitusplatside koristus.
Tel 5566 3503

Tel 527 1324
Kopp-laaduri tööd.
Tel 5817 2269

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

Info: 53 544964

Mälestame
ENE SAAR
30.11.1964–01.04.2021

Õnnitleme
maikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

KAIE METSANURK
24.02.1943–18.04.2021
TIIU TAABER
20.03.1941–24.04.2021

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

