Luunja valla infoleht
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Eesti Vabariigi aastapäeva rongkäik
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
algatatud ja korraldatud valla haridusasutuste laste ja noorte rongkäigust
Vabadussõjas langenute mälestuskivi
juurde vallamaja ees ja seal toimuvast
miitingust on saanud valla üks kindlaid traditsioone. Tänavune rongkäik
ja miiting toimusid juba seitsmendat
korda. Igal aastal ootame huviga traditsioonilist noore kõnet, mille sel aastal esitas Rasmus Muuli. Veel kõneles
vallavanem Tõnu Muru, kes asetas ka
mälestusmärgi jalamile pärja. Armsa
etteaste tegi 10. klass, kes õpetaja Signe
Hanseni juhendamisel esitas laulu
„Majakene mere ääres“. Vaatamata
krõbedatele külmakraadidele olid kohal
ka Midrimaa kõige väiksemad. Aitäh
meie lasteaedadele ja koolile selle toreda
päeva ja koostöö eest.
Fotod on kättesaadavad kultuuri- ja
vabaajakeskuse kodulehel.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

∆ Midrimaalased miitingul
∇ Luunja Keskkooli 10. klass rõõmustas meid kõiki armsa lauluga. Fotod: Tiit Hellenurm
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Vallavolikogu 25. veebruari istungi kokkuvõte
Veebruarikuu volikogu istung toimus
25. veebruaril Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses VOLIS-e infosüsteemi
vahendusel. Istungil osalesid distantsilt virtuaalselt neli ja istungisaalis
elektrooniliselt 11 volinikku.
Keskkooli direktori isolatsioonis viibimise tõttu jäeti kavandatud päevakorrast
välja viies päevakorrapunkt (Luunja
Keskkooli töötajate koosseisu kinnitamine).
Päevakorra kinnitamise poolt hääletasid
kõik volinikud.
Esimeseks punktiks päevakorras
oli valla 2021. a eelarve teine lugemine
ja määrusena kinnitamine. Valla finantsjuht Hille Luts tutvustas Luunja valla
2021. aasta eelarve esimese lugemise
järel eelarvesse sisse viidud muudatusi.
Esimese lugemisega võrreldes suurenes
eelarve maht muudatuste sisseviimisel
138 000 euro võrra.
Kõige olulisemad muudatused on
seotud Luunja Keskkooli A-korpuse
rekonstrueerimistööde teostamiseks
lisavahendite lisamisega eelarvesse.
Kooli remondi tarbeks lisati eelarvesse
ca 600 000 eurot. Lohkva uue spordihalli ehitustööde tarvis (täpsemalt veeja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks)
lisati eelarvesse 120 000 eurot. Sellised
muudatused eelarves tähendavad aga
seda, et kõike 2021. aastaks planeeritut
me teha ei suuda. Kõige olulisemate
investeeringute tegemiseks (ja kooli
remont seda kindlasti on) peame millestki loobuma. Jõesadama 2 on nüüd
2021. aasta investeeringute plaanist välja arvatud. Luunja noortekeskuse renoveerimise osas tuleb otsus (ehitushanke
väljakuulutamiseks) langetada siis, kui
on näha, kui hästi valla tulud praegustes
keerulistes majandusoludes laekuvad.
Valla laenukoormus kasvab sellel
aastal suurte investeeringute tõttu igal
juhul väga palju. Päris viimase seaduses
lubatud piirini vald siiski laenu ei võta.
Pigem tuleb mõnest planeeritud investeeringust sellel aastal loobuda.
Valla koondeelarve mahuks 2021.
aastal on 16 597 738 eurot. Eelarve kinnitamise poolt hääletas kaheksa volinikku,
vastu oli kuus ning üks volinik oli erapooletu.

2. päevakorrapunktis tutvustas vallasekretär Marko Jaeger peale esimest
lugemist valla põhimääruse eelnõusse
laekunud ja põhimääruskomisjonis läbi
arutatud ning eelnõusse sisse viidud
muudatusettepanekuid.
Toimus hääletus ning valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamise poolt
hääletas 14 volinikku, vastu oli üks.
3. päevakorrapunktis tutvustas vallasekretär Marko Jaeger volikogu töökorra
eelnõu.
Luunja vallavolikogu töökord kinnitati 15 poolthäälega.
4. päevakorrapunktis oli arutusel revisjonikomisjoni tööplaani tutvustus ja
tööplaani kinnitamine. Komisjoni esimees Margo Lempu tutvustas revisjonikomisjoni tööplaani eelnõu. Täpsustati
eelnõu ühe punkti sõnastust.
Revisjonikomisjoni tööplaan kinnitati 15 poolthäälega.
5. päevakorrapunktis tegi ettekande
majandusnõunik Aivo Paabo Padila tee
kinnisasja vallale omandamise kohta.
Padila tee kinnisasja omanik OÜ
Raid Invest oli esitanud Luunja vallavalitsusele ja vallavolikogule avalduse,
milles soovis tasuta võõrandada Luunja
vallale Padila tee kinnistu. Volikogu on
kehtestanud 2016. a Rõõmu külas Padila
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu,
mille kohaselt peale tee väljaehitamist
antakse teemaa kinnistu tasuta üle
Luunja vallale.
Majanduskomisjonil Padila tee kinnisasja omandamise küsimuses vastuväiteid ei olnud.
Padila tee kinnistu vallale omandamise otsus võeti vastu 14 poolthäälega.
6. päevakorrapunktis tegi ettekande
majandusnõunik Aivo Paabo Padila teele
rajatud tänavavalgustuse vallale omandamise kohta. Padila tee tänavavalgustuse
omanik oli esitanud Luunja vallavalitsusele ja vallavolikogule avalduse, milles
soovis tasuta võõrandada Luunja vallale
Padila tee tänavavalgustuse.
Majanduskomisjon toetas tänavavalgustuse vallale omandamist. Padila
tee tänavavalgustuse vallale omandamise otsus võeti vastu 14 poolthäälega.

7. päevakorrapunktis tegi samuti ettekande majandusnõunik Aivo Paabo
Vahe tee L2 ja L3 vallale omandamise
kohta.
Kabina külas asuva Vahe tee lõikude
Vahe tee L2 ja Vahe tee L3 kinnisasjade omanikud on esitanud Luunja
vallavalitsusele ja vallavolikogule ühisavalduse, milles soovivad vallale tasuta võõrandada nimetatud kinnistud.
Vahe tee L2 ja Vahe tee L3 kinnistud
on Luunja vallale vajalikud avalikes huvides. Omandatavad kinnistud annavad võimaluse jätkata tervikliku ning
vallale kuuluva Vahe tee moodustamist.
Majanduskomisjon toetas teelõikude
omandamist.
Vahe tee L2 ja L3 vallale omandamise otsus võeti vastu 15 poolthäälega.
8. päevakorrapunktis andsid volikogu
alatiste komisjonide esimehed ülevaate
möödunud aasta komisjoni tööst.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni eelmise aasta tööst andis ülevaate Kadi
Kalmus.
Komisjonis on aasta jooksul kaalutud
erinevate toetuste eraldamist, menetletud
määrusi, arutletud lasteaiakoha tasu üle
ja käsitletud munitsipaaleluruumide
ning eakate hoolekande küsimusi. Käsitletud on ka perearstiteenuse osutamist
vallas, puudega laste hoolekande küsimusi ja erinevaid projekte ning analüüsitud olukorda meie hoolekandes.
Komisjoni ja ettekandja seisukoht
oli, et vallas ei ole strateegilist sotsiaalpoliitikat, ettepanekutega soovitakse
jõuda käesoleva aasta arengukavasse.
Valmis tuleb saada terviseprofiil. Tuleb
kaaluda, kuidas kaugemate hajakülade
inimestele pakkuda vajadusel pereõe
alternatiivteenust. Probleemiks on nn
Valga maja olukord.
Majanduskomisjoni eelmise aasta tegemistest andis ülevaate Kaire Vahejõe.
Komisjoni töö põhimahu moodustas volikogu päevakorras välja kuulutatud majandusvaldkonda puudutavate
teemade arutamine. Komisjonis arutati
ka seda, kuidas on võimalik majanduskomisjonil rohkem panustada valla
arengusse. Koostöös sotsiaalkomisjoniga
sooviti käesoleval aastal üle vaadata
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valla arenguperspektiivid ja sotsiaalvaldkonnast tulenevad kohustused ning
sätestada uue aasta eelarves sotsiaalvaldkonna eelarvevajadused. Kaasajastamist vajavad üürimäärad. Käsitleti
bussiootepaviljonide paigaldamise ja
kauplusehoone teise korruse renoveerimise teemat.
Revisjonikomisjoni tööst andis ülevaate
Aare Songe.
Kontrolliti ametijuhendeid, ametiautode kasutamist ja isiklike sõiduautode tööalase kasutamise kompenseerimist ning projektide rahastamise
vastavust sätestatud tingimustele.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjoni
tööst andis ülevaate Margo Lempu.
Komisjon oli töötanud 41 erineva
planeeringuga. Arutelude käigus annab
komisjon soovitusi planeeringu mingil
määral muutmise, algatamise ja vastuvõtmise osas. Tähelepanu on pööratud
sellele, et planeeringute juures arvestatakse alati ka kergliiklustee vajaduse ja
võimalusega (sh ka sellega, kas planeeringuga peaks jääma vaba maad perspektiivsete kergliiklusteede rajamiseks).
Komisjon vaatab alati suuremat pilti ka
reoveekäitlemise osas ning püüab anda
soovitusi piirkonda sobivaima reoveekäitluslahenduse rajamiseks.
9. päevakorrapunkt oli infopunkt.
Arutati seoses koroonaviirusega maski
kandmise probleeme ja kriisikomisjoni
otsuste kolmandale sektorile edastamise
võimalusi.
Päevakorrapunktide põhjalikumast
käsitlusest saab informatsiooni volikogu
istungi protokollist.
Järgmine volikogu istung toimub 25.
märtsil.
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Vallavalitsuses veebruarikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamute püstitamiseks Saare tee 5, 7 ja 9 Põvvatu külas;
– ridaelamu püstitamiseks Tamme tee 9 Rõõmu külas;
– kaupluse-noortekeskuse hoone rekonstrueerimiseks Jõesadama tn 2 Luunja
alevikus;
– puurkaevude rajamiseks Tammepuu maaüksusele Rõõmu külas, Triibumäe maaüksusele Sääsküla külas ja Audova maaüksusele Muri külas;
– maasoojuspuuraukude rajamiseks Jõeharu põik 5 ja 9 ning Vahtramäe tee 4
Veibri külas;
– garaažihoone ja kaarhalli laohoone lammutustööde teostamiseks Kabina tee 14
Lohkva külas;
– kaugkütte liitumistorustiku ehitamiseks Veere tee 2 Lohkva külas.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamutele Jõeharu tee 10 ja Kaare tee 15 Veibri külas, Ratsu tee 3 ja Ristimetsa tee 2 (tingimuslikult) Kakumetsa külas;
– Padila teele ning teele rajatud tänavavalgustusele Rõõmu külas.
Kinnitati
– Lohkva külaseltsimaja kaarhalli, kaarhalli laohoone ja garaažihoone suulisel
enampakkumisel võõrandamise tulemused;
– riigihanke „Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimine“ tulemused.
Otsustati:
– lükata tagasi kõik riigihankele „Luunja raamatukogu rekonstrueerimine noortekeskuseks“ laekunud pakkumused ning lõpetada riigihange;
– mitte eraldada Luunja valla stipendiumit selles taotlusvoorus;
– muuta Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee katastriüksuste koha-aadresse.
Määrati
Luunja valla kultuuri- ja spordistipendium kahele isikule.
Nõustuti:
– Lohkva külas asuva Kungla maaüksuse jagamisega kolmeks kinnisasjaks;
– Muri külas Sahkapuu katastriüksuse jagamisega kaheks kinnisasjaks;
– MTÜ-le Autoklubi TRF44 loa andmisega kiirendusvõistluse korraldamiseks.
Pikendati kaks üürilepingut.
Sotsiaaltoetusi maksti 34 korral, sealhulgas:
–
– sünnitoetusi
12
–
– aabitsatoetusi
2
–
– matusetoetusi
2
–
– sõidukompensatsioone
1

Kaimo Keerdo, volikogu esimees

õpilaste toidutoetusi
hooldajatoetusi
juubelitoetusi
muid toetusi

2
2
10
3

Marko Jaeger, vallasekretär

Kohanime määramise eelteade
Luunja vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 10-4.6 kehtestatud Perve maaüksuse detailplaneeringu
alusel kavandab Luunja vallavalitsus Kikaste külas detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale
(Pos 21) määrata kohanimed Jõehaldja tee ja Jõehaldja põik.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee.
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Hea vallarahvas
2020. aastal tabas maailmamajandust
kriis. Covid-19 viirus on viinud paljudes riikides eriolukorra kehtestamiseni
ja majanduse osalise sulgemiseni. Majanduse elavdamiseks on oluline investeerida, mis tagab tööhõive ja suurema
tulumaksu laekumise.
Luunja valla 2021. aasta eelarve
mahuks on 16,6 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega kasvas 2021.
aasta valla eelarve 4,99 miljonit eurot
ehk 48%.
Põhitegevuse kulud moodustavad
eelarvest kõikide valdkondade peale
kokku 8 123 428 eurot (49%), investeerimistegevuse kulud 8 007 706 eurot (48%) ja laenukohustuste tasumine
466 604 eurot (3%). Investeeringute
rahastamiseks kaasatakse laenuvahendeid 4 125 000 eurot.
Suurima osatähtsusega valla eelarves
on kulutused haridusele. 2021. aasta eelarvest moodustavad kulud haridusele
62%. Sellele lisanduvad valdkonniti
järgmised kulud: majandusvaldkond
7%, elamu- ja kommunaalmajandus
4%, kultuur, vaba aeg ja sport 19%, üldvalitsemine 4%, sotsiaalvaldkond 3% ja
keskkonnakaitse 1%.
2021. majandusaastal uuendatakse
ja avatakse mitmeid vallarahva elukeskkonda mõjutavaid hooneid, rajatisi ja
ruume, panustades investeeringutesse
umbes 8 miljonit eurot.
2020. aastal alustati Pajula tee 2 lasteaia ehitamisega, mille maksumus on
2 325 960 eurot. Eraldi korraldati hange
lasteaia köögisisustusele maksumusega

39 583 eurot ja lasteaia juurdepääsu
sõidu- ja kõnnitee, parkla ning sajuveetorustiku rajamise ehitustööde teostamiseks maksumusega 274 416 eurot.
Alustatud on Luunja Jõesadama
puhkeala projekti elluviimisega, mille
maksumus on 536 000 eurot. Projekti
juhib SA Luunja Jõesadam. Samuti on
alustatud Lohkva spordihoone juurdeehituse projekteerimis- ja ehitustöödega
maksumusega 1 859 508 eurot. Hanke
järgseid tegevusi korraldab SA Luunja
Varahaldus. Lisaks üldehitusele rajatakse hoone tarbeks ka kaugkütte-,
vee- ja kanalisatsioonitrassid. Läbi
on viidud Luunja lasteaia Midrimaa
projekteerimistööde hange hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
maksumusega 93 258 eurot. Käesoleva
aasta sügisel on planeeritud alustada
lasteaia rekonstrueerimis- ja ehitustöödega. Jõesadama tn 2 II korruse
rekonstrueerimiseks on valmis ehitusprojekt, kuid pingelise eelarve tõttu tehakse planeeritud töid väiksemas mahus. 2021. eelarveaastal on planeeritud
ka väiksemamahulisi hankeid, nagu
Luunja keskväljaku kellatorni rajamine
(vana pumbamaja), Võidu ja Soosaare
tänavavalgustuse rajamine, Kaare tee
katendi projekteerimine koos sademeveesüsteemi ja tänavavalgustusega. Olulisemad hanked on veel Luunja valla
üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ning Luunja vallas korraldatud
jäätmeveo teostamine.
2021. aasta üheks ajakriitilisemaks ja

mahukamaks investeeringuks on Luunja
Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimistööd. Kuna esimene hange osutus nurjunuks, siis korraldab vallavalitsus uue
hanke. Kui hanke menetlusprotsess
läheb plaanipäraselt, siis ehitustöid
alustatakse aprilli lõpul. Ehitusperiood
tekitab kahjuks mingil määral õppetöö
läbiviimisel õpilastele, õpetajatele ja ka
lastevanematele ebamugavusi. Oleme
siis selles osas mõistvad.
Kõiki neid tegevusi planeerides
ja läbi viies peame arvestama, et igapäevaselt on raskendavateks faktoriteks
inimeste vaimne väsimus, igasugused
piirangud ning suurenenud toimetulekuraskused peredes, psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid.
Kõige selle taustal saabub olenemata
elu-olust tänavu tähtpäev – 30 aastat
tagasi astus Luunja vald omavalitsusliku
haldusüksuse õigustesse.
Sünnipäevategevusi planeerides
peame arvesse võtma aga COVID-19
epidemioloogilist olukorda, mistõttu on
paljud tegevused kavandatud kontaktivabade ettevõtmistena. Seetõttu on
oluline meile kõigiti riske maandada.
Seniks aga peame kinni reeglitest, et
vältida raskeid haigusjuhtumeid, suhtleme turvaliselt, kasutame võimalust, kui
kutsutakse vaktsineerima.
Tugevat tervist ja mõistvat suhtumist
kõigile meile.
Lugupidamisega
Tõnu Muru

Võimalus taotleda toetust omaalgatusprojektideks!
Head Luunja valla teotahtelised elanikud, vabaühendused ja seltsid!
1. aprillil 2021 avaneb Luunja valla kevadine kohaliku omaalgatuse taotlusvoor. Kui teil on hea mõte, mida soovite
Luunjas ja Luunja heaks korda saata, siis nüüd on võimalik sellele hoo andmiseks Luunja vallalt raha taotleda. Toetus
aitab oma ideed teostada, aktiivselt valla elus kaasa lüüa, edendab kohalikku algatust, elavdab kultuuri- ja spordielu.
Olge aktiivsed ning ärge laske head võimalust mööda! Taotlusi on võimalik esitada kuni 25. aprillini. Taotlemine
toimub konkursi korras ja taotlusvormid leiate valla kodulehelt.
Enne taotluse esitamist on soovitav tutvuda määrusega “Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord
Luunja vallas”.
Kadri Sõrmus, haridusnõunik
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KOROONAPIIRANGUD

Uutest piirangutest
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele kehtestati Eestis
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 11. märtsist kuni
11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud kui varem.
Piiranguid leevendatakse siis, kui koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta meditsiinisüsteemi
toimepidevust.
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida kontakte teiste inimestega, kui kohtumine on hädavajalik ei tohiks
seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.
Luunja vald lähtub ja täidab kõiki Vabariigi Valitsuse korraldusega seatud piiranguid ning seetõttu on kuni 11. aprillini
2021 suletud järgmised asutused:
• Luunja Keskkool, sh kooli spordi- ja jõusaal;
• Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus;
• Luunja noortekeskus;
• Lohkva noortekeskus;
• Kavastu Korter;
• Luunja saun.
Vallavalitsus töötab, kuid vallamaja uksed on suletud.
Kodanike teenindamine toimub telefoni ja e-posti teel. Palume
võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused
ja dokumendid elektrooniliselt või posti teel ja lükata vallavalitsuse külastust edasi.
Lohkva, Luunja ja Kavastu raamatukogud
• Luunja valla raamatukogudes võib korraga viibida ÜKS
külastaja (või vanem lastega);
• Kohustuslik on kanda maski ja puhastada käsi sisenemisel ja
väljumisel;
• Riiulitelt külastajad endale ise raamatuid valida ei saa, oma
soovid tuleb esitada raamatukogu töötajale;
• Ajalehtede-ajakirjadega kohapeal tutvuda ei saa – neid on
võimalik endale koju laenutada;
• Internetipunkti saab kasutada vaid hädavajalike toimingute
tegemiseks.
Laenutamise võimalused:
• Kirjuta e-kiri:
Luunja raamatukogu, luunja.raamatukogu@luunja.ee
Kavastu raamatukogu, kavastu.raamatukogu@luunja.ee
Lohkva raamatukogu, lohkva.raamatukogu@luunja.ee
• Helista:
Luunja raamatukogu, 5300 7224
Kavastu raamatukogu, 741 3236
Lohkva raamatukogu, 748 8818
• Tule raamatukogusse ja esita oma soov!
• lugeja.ee keskkond
Luunja Lasteaed Midrimaa ja Lohkva Lasteaed
Luunja vald palub vanematel võimalusel lapsi lasteaedadesse
ja lastehoidudesse mitte viia. Nakkus levib ka lasteasutustes
ning vanematel, kel vähegi võimalik, palume sellel perioodil hoida oma pisikesed turvaliselt kodustes tingimustes.

Vald soovib igati toetada vanemaid, kes oma lapsi lasteaedadesse või -hoidudesse ei saada, millest tulenevalt on
vallavalitsus otsustanud järgmist:
• Vabastada alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 Luunja valla
lapsevanemad kohatasu maksmisest lasteaedades ja kompenseerida eralasteasutustele lapsehoiukohta kasutavate Luunja
valla lapsevanematelt saamata jääva kohatasu maksumuse;
• Kohatasu maksmisest vabastamist ning maksumuse hüvitamist rakendatakse ainult nendele lapsevanematele, kes oma
lapsi nimetatud perioodil lasteaeda või -hoidu ei vii;
• Juhul kui lapsevanem viib nimetatud perioodil lapse lasteaeda või -hoidu, rakendatakse vabastust ja hüvitamist proportsionaalselt lapse lasteaias käimise päevade arvuga terve
perioodi vältel.
Piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele:
• Valitsus rakendab inimestevaheliste kokkupuudete vähendamiseks üle Eesti rangeid piiranguid, kuna nakatumine
kasvab Eestis enneolematult kiiresti.
• Nakatumiste vähendamiseks suletakse kuuks ajaks kaubandus, avatuks jäävad vaid esmavajalikud poed, samuti
lähevad kinni kõik toitlustusasutused. Suletakse kogu
meelelahutus ja avalikud üritused.
• Nakkusohu vähendamiseks hakkab väljas kehtima taas 2+2
reegel ehk koos võib liikuda kuni kaks inimest ja teistega
tuleb hoida 2 meetrit vahet, välja arvatud pered, kes saavad
liikuda koos.
• Koolid on suunatud distantsõppele ning valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta
ka lasteaeda ega lastehoidu.
• Siseruumides ei ole sportimine ja huviharidus lubatud.
Välitingimustes peab kogu huvitegevus ja sportimine toimuma 2+2 reegli järgi.
• Jätkata oma tegevust tohivad teenindusettevõtted, kuid
ruumitäitumuse nõue on alandatud 25 protsendile ning
järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõrje reegleid: 2+2
reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
• Eestis jätkub riskirühmade ja eesliinitöötajate vaktsineerimine. Vaktsineerima kutsutakse aina rohkem riskirühma
kuuluvaid inimesi ka noorematest vanusegruppidest.
• Kontrolli, kas sinu praegu kasutusel olev meiliaadress on
märgitud eesti.ee portaalis teavituste saamiseks. Aita seda
teha ka neil, kes ise ei oska. (https://www.eesti.ee/portaal/
portaal.sisene?level=30&loc=%21postisysteem.suunamised)
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida erapidude korraldamist ning vähendada kontakte teiste inimestega miinimumini. Kui kohtumine on hädavajalik, ei
tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.
Palume kõigil jälgida ametlikku infot:
• Vabariigi Valitsuse otsuste ja juhiste kohta valitsuse kodulehelt https://www.valitsus.ee/et
• Koroonaviiruse kohta https://www.kriis.ee/et
• Luunja Vallavalitsuse teated valla kodulehelt https://luunja.ee/
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Vald tunnustas tublisid tegijaid
Ka seekordsel vabariigi aastapäeva kontsertaktusel tunnustati valla arengule kaasaaitajaid ja valla ellu märkimisväärse
panuse andnud inimesi.
Oma pikaajalise töö eest Luunja valla velskrina pälvis
tunnustuse Taimi Tensing, kes nende paljude aastate
jooksul on hoolitsenud selle eest, et Luunja inimene püsiks
terve ja saaks kätte võimalikult mugavalt vajaliku nõu ja
abi.
Luunja esikergejõustiklane, kõigest 14-aastane Katarina
Verst pälvis tunnustuse väga heade sportlike tulemuste
eest. Katarinast sai 2020. aastal oma vanusegrupi Eesti
meister ja lisaks meistritiitlile on Katarina käes „TV 10
olümpiastarti“ võistlussarja rekord kettaheites.
Kavastu kooliga algusaegadest kuni lõpuni välja tihedalt
seotud olnud Renate Sagaja pälvis tunnustuse pikaajalise
töö eest Kavastu Algkool-Lasteaia direktorina. Mainimist
väärt on tema hingega tehtud töö koolis ka enne direktoriks saamist ning panus nii Kavastu kooli kui kogukonna
tegevuste edendamisel.

Saaremaa toetuseks heategevuskampaania ellukutsumise
eest pälvis tunnustuse Luunja Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marika Loderaud. On tänuväärne, et kampaaniasse said kaasatud Luunja kooli õpilased ning üheskoos
oldi positiivseks eeskujuks üle kogu vabariigi.
Tunnustuse ürituste ja valla kultuurielu ümberkorralduse
ning huvitegevuste toimimise tagamise eest keerulisel
piirangute ajal pälvis Kadi Kalmus. Leidlikud lahendused
ja efektiivne töökorraldus tagas vallarahvale võimaluse
üritustest osa saada ja olla kaasas ka kriisi ajal.
Silmapaistva panuse eest valla kultuurisündmuse korraldamisel sai tunnustuse Kadri Sõrmus, kelle eestvedamisel
jõudis Luunjasse H. Visnapuu näidendi „Keisri usk“ seni
lavastamata etendus. Tema suure pühendumuse ja südamega
tehtud töö tulemusena leidis aset Luunjas suursündmus, mis
vallale palju positiivset tähelepanu tõi.
Täname teid, et olete endast andnud niivõrd palju!
Luunja vallavalitsus

Aasta kultuuritegija 2020
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Tartumaa Omavalitsuste Liit tunnustasid 27. veebruaril aasta kultuuritegija
2020 nimetusega lavastuse „Keisri usk“ produktsioonimeeskonna liikmeid Kadri Sõrmust, Kadi Kalmust, Tarmo
Lillot, Iiri Saart, Maarja Ülperit ja Jürgen Roostet. Samuti
tunnustati sama nimetusega Lendteatrit.

Meeskond tänab südamest kõiki, kes etendusse panustasid,
ning loodame, et juulis 2021 õnnestub Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse saalis etendust taas vaadata!
Kadi Kalmus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor
Foto: Tartumaa Omavalitsuste Liit
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Uuest vingugaasianduri kohustusest
Alates 1. märtsist kehtib
muudatustega tuleohutuse
seadus, mis toob kaasa uusi
kohustusi ja võimalusi. Allpool
on ülevaade olulisematest
tavainimest ja ettevõtjaid
mõjutavatest muudatustest.

Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Tartumaa spordiliit tunnustasid Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialisti
Kaido Lindet AKTIIVSE TEGEVUSE EEST SPORDIJUHINA
LUUNJA VALLAS. Palju õnne!
Foto: erakogu

7

• Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, näiteks
ahi, pliit või kamin, siis peab omanik
elamu või korteri varustama peale
autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri, milleks on tavaliselt suitsuandur, ka vähemalt ühe autonoomse
vingugaasianduriga. Samuti kui hoones või hoone osas, näiteks saunas või
muus mitteeluhoones, on tahkekütusel
töötav küttesüsteem, peab omanik sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud
autonoomse vingugaasianduriga.
• Kasutusele võetakse päästeinfosüsteem küttesüsteemide kohta.
Infosüsteemi sisestavad pottsepad
ja korstnapühkijad kogu info tehtud
tööde ning avastatud puuduste kohta.
Kütteseadmete puhastamise akte ja
ettepanekuid enam paberkandjal täita ei ole vaja. Kogu info küttesüsteemi
kohta on vaadeldav infosüsteemis,

kuid korstnapühkija kohustus on hoolduse käigus avastatud probleemidest
teavitada ka küttesüsteemi omanikku.
• Kohalik omavalitsus võib ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või
kasutusloa anda üksikelamule, suvilale, aiamajale või elamu teenindamiseks vajalikule abihoonele ilma
Päästeameti kooskõlastuseta.
• Erasektori tuleohutuse spetsialistid
saavad hakata pakkuma tuleohutusteenuseid, mille raames viivad läbi
tuleohutusülevaatusi, mis võrdsustatakse riikliku tuleohutusjärelevalvega. Seaduses on määratletud
ettevõtete liigid, mis peavad kolme
aasta jooksul tegema tuleohutusülevaatuse, mille läbiviija on erasektori
tuleohutusspetsialist. Erasektori spetsialisti poolt läbiviidav tuleohutusülevaatus vastab varasemale riikliku
järelevalve ülevaatusele. Päästeametil on õigus jälgida eraettevõtja ülevaatuste tulemusi ja viia läbi pistelisi
kontrolle kontrollitud ettevõtete ning
spetsialistide toimingute üle.
• Seaduses täiendati tuletõrje veevõtukohale esitatud nõudeid.
Viljar Schmidt
Päästeameti Lõuna päästekeskuse
ohutusjärelevalve büroo juhataja

Üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimustest
Üksi elava pensionäri toetuse
saamiseks peab aprillist kuni
septembri lõpuni vastama
kolmele tingimusele.
Selleks, et saada oktoobris 115 euro
suurust üksi elava pensionäri toetust,
peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini
olema täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, kes on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi ja kelle vanaduspension
on alla 636 euro kuus.
Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Signe Viimsalu ütles, et
üksi elava pensionäri toetust maksab
amet automaatselt ilma ühegi taotluseta
neile pensionäridele, kel on 1. aprillist
kuni 30. septembrini täidetud kõik kolm
tingimust.

„Paneme südamele, et pensionär ise,
tema sugulane või eestkostja jälgiks, et
üksi elava pensionäri andmed rahvastikuregistris vastaks tegelikule olukorrale. Toetuse määramisel lähtub
amet rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt üksi elav
pensionär jääb toetusest ilma, kuna tema
lapsed on vanema juurde sisse kirjutatud, kuigi tegelikkuses on nad ammu
välja kolinud,“ selgitas Viimsalu.
Üksi elamise faktil on siiski ka erandeid. Toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude
elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega
samale aadressile sisse kirjutatud inimene
viibib hooldekodus. Andmed hooldekodus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt.

Kõigile, kelle andmed vastavad toetuse saamise tingimustele, maksab
sotsiaalkindlustusamet toetuse automaatselt välja koos oktoobrikuu pensioniga. Kui pensionär ei vasta mingil
põhjusel sel aastal üksi elava pensionäri
toetuse saamise tingimustele, tekib tal
järgmine võimalus saada toetust järgmisel aastal.
Rohkem infot toetuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Lisainfo:
Signe Viimsalu, pensioniteenusejuht, signe.
viimsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kaili Uusmaa, kommunikatsioonijuht,
kaili.uusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee,
508 7370
Sotsiaalkindlustusamet

HARIDUSELU
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Õpilaste vastuvõtt Luunja Keskkooli 10. klassi
10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, elektroonilise testi ja vestluse tulemuste alusel.
16. aprillil 2021. a sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes
muus õpilase poolt valitud kohas.
• matemaatika test kell 10.00–11.00
• eesti keele test kell 11.15–12.15
Luunja Keskkooli 10. klassi kandideerimiseks tuleb esitada
taotlus hiljemalt 31. märtsiks k.a e-posti aadressil luunjakk@
luunja.edu.ee.
Taotluses esitab kandideerija Luunja Keskkoolile järgmised
andmed:
• ees- ja perekonnanimi;
• isikukood;

• telefoninumber;
• meiliaadress;
• kandideerija vanema või hooldaja nimi, telefoninumber,
meiliaadress.
Luunja Keskkool edastab kandideerija isikukoodi ja meiliaadressi Haridus- ja Noorteametile (Harno) testisoorituste
isikustamise eesmärgil.
Probleemide ja küsimuste puhul ning soovi korral sooritada test Luunja Keskkoolis palume võtta ühendust õppejuht
Ülle Taaberiga, kontakt: ulle.taaber@luunja.edu.ee.
Kooli juhtkonna poolt korraldatavad vestlused sisseastujatega toimuvad maikuus 2021.
Õpilase vastuvõtul arvestatakse tema motivatsiooni ja
tahet õppida Luunja Keskkoolis.
Täiendav vastuvõtt toimub augustis 2021.

Luunja kooli õpihoog
Luunja Keskkooli õpilasesinduse noortel
tekkis 2020. aasta kevadel mõte korraldada sügisel võrgupidu „Luunja LAN“
ning nad said sellele ka Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus ja Teadusministeeriumi korraldatud projektikonkursilt
„Ideeviit“ rahastuse.
Viirus mängis aga oma vingerpussi ja nii tuli sügise saabudes esialgsest ideest loobuda. Tekkis küsimus,
mida head ja kasulikku meile eraldatud
rahaga korraldada. Kui aasta lõpul ja
uue aasta alguses koolitöö jälle vähemal
või suuremal määral distantsile kolis,
jõuti selleni, et paljud õpilased vajavad
distantsilt õppimisel veidi tuge ja nõu.
Mis seal salata – endalgi jookseb juhe
vahepeal kokku. Peeti nõu isekeskis,
surfati internetiavarustes ning kaasati
inspiratsioonikoolitaja Harald Lepisk.
Ühiselt hakkas vormi võtma täiesti uus
idee – teeks ise sellise kodulehe, kuhu
saaks koondada kavalaid nippe ja mõtteid, kuidas kodus õppimisega paremini
hakkama saada, kuidas leida motivatsiooni, kui üldse kuidagi ei viitsi jne.
Tekkis tuumikgrupp õpilasesinduse
liikmetest, kes vestlesid kaasõpilastega ja
uurisid, mis kaaslastele raskusi valmistab ja millega nad hädas on ning hakkasid otsima kokku põnevaid ja kasulikke
materjale. Lõpptulemusena valmis distantsõppe koduleht noortele: https://
sites.google.com/view/distants/.
Leht ei ole sugugi valmis, vaid see
jääb pidevalt täienema. Ühe laiendusena

plaanime lisada lehele kokanduse rubriigi. Seni oleme kooli Facebooki lehel
avaldanud erinevaid lihtsaid retsepte,
nüüd on hea võimalus need teha kättesaadavaks ka neile, kes ei ole sotsiaalmeedia kasutajad.
Kui sul on vahvaid ideid või kasulikke nippe, mida võiks selle lehe vahendusel jagada, siis kirjuta meile
opilasesindus@luunja.edu.ee. Ka igasugune tagasiside on teretulnud.
Vaadates tagasi tehtule, tõid projektimeeskonna liikmed välja, et kodulehe

tegemine oli neile uus kogemus, aga see
oli oluliselt lihtsam, kui alguses paistis.
Koos teha on alati lihtsam, kui üksi pusida. Loodud kodulehel on eraldi rubriik
koos õppimise soovitustega – tasub järele
vaadata, kui tunned, et üksi on keeruline.
Lisaks sai projekti raames Luunja
kooliperele meie uude e-õpikeskkonda Google Classroom üles laetud kaks
e-kursust: „Enesemotivatsioon eriolukorras“ ja „Tunne ennast“.
Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht
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Lohkva lasteaed tähistas EV 103. sünnipäeva rongkäiguga
Oma kodu, isamaad, igaüks meist kalliks peab...
(Merike Lillo)
Meie lasteaias on kombeks, et Eesti Vabariigi aastapäeva
ürituse korraldavad sügisel kooli minevate laste rühmad. Sellel aastal on neid kaks – Naerulinnud ja Nublud.
Hetkeolukorrast lähtuvalt tähistasime Eesti sünnipäeva
ühise rongkäiguga Lohkva lasteaia ümbruses.
Hommikul kogunesime ühiselt meie maja lipuväljakul. Pidulikku meeleolu tekitasime sinimustvalgete
õhupallide ja väikeste Eesti lippudega. Pärast direktor Tea
sõnavõttu heiskasid Eesti hümni lauldes lipu Nublude
rühmast õpetaja Kristiina ja Karl Erik ning Naerulindude rühmast Mariann. Pärast seda suundusime ühisele rongkäigule, milles osalesid kõik rühmad, ka 2020.
aasta sügisel lasteaiateed alustanud nöbininad, kelle
jaoks oli see esimene ülemajaline õppekäik. Rongkäigul
jalutasime mööda meile olulistest kohtadest – Lohkva
raamatukogu, Juhani Puukool, Grüne Fee ja Giga. Iga
asutuse juures tegime ühispildi ja arutasime üheskoos,
miks see koht meile oluline on. Lasteaeda tagasi jõudes
ootasid meid lõunasöögilauas mulgipuder ja Eesti sümboolikaga kaunistatud maitsev sünnipäevatort.
Lastele meeldis rongkäik väga, nad tõid välja, et oli
tähtis tunne Eesti lippu käes hoides ühiselt pidulikus
meeleolus jalutada. Samuti meeldisid lastele väga sinimustvalged õhupallid ja muidugi sünnipäevatort. Elagu
Eesti!
Kristiina Pedaksaar, Elis Vennola
Lohkva lasteaia Nublude rühma õpetajad Libedust trotsides rõõmsal meelel teel. Foto: Jana Lode

Ratsutamine ja pikad linad
Sel aastal on kõik teistmoodi – seda
tõdeme me kõik. Aga seda, et Midrimaa
vastlad teistmoodi olid, ei põhjustanud
küll viirus. Vahva mütsi vastlatrallil võis
nii suurte kui ka väikeste midride peas
näha lõbusaid naljakaid talvemütse.
Rõõmus muusika kõlas üle lumehangede ja üheskoos vihtusime selle saatel
tantsu. Ikka nii, et üks rühm näitas ette
ja teised tegid kaasa. Siis aga soovis laste-

aia direktor Uuve lastele näidata, kuidas
mäest kelguga alla sõita võiks. „Ei, ei,
nii ei tohi, haiget saad!“ kõlasid laste
hüüded, kui direktor pea ees, mäest alla
soovis kihutada. Lapsed teadsid täpselt,
kuidas vastlaliug turvaliselt pikad linad
toob! Seda kõik rühmad ka lasteaia väikesel ja Luunja elumajade taga suurel
mäel proovisid. Lõbus oli! Mäele olid
kõikidel rühmadel kaasa võetud ka

Lisaks vahva mütsi vastlatrallile õues said Midrimaa
ja Kavastu rühma lapsed poni seljas ratsutada.
Foto: Lia Raat

oma lipp, eks ikka selleks, et pikimat
liugu märgistada. Pisike lõke õuealal
ja soe tee olid kelgutajatele kosutuseks.
Lõunane traditsiooniline hernesupp
ja kokkade küpsetatud vastlakukkel
muidugi ka. Aga see polnud veel kõik!
Järgmisel hommikul saabusid lasteaia ette 3 pisikest poni. Kui varasemalt
oleme vastlasõitu teinud Urmas Saksa
Ratsatalu hobuvankril või reel, teinud
koostööd Urmas Raagiga ning külastanud Luunja talle, siis seekord kutsusime Midrimaale Angela Tali ponidega.
Suur elamus ja vahva kogemus oli lastele
poni seljas ratsutamine, looma tunnetamine ning enese tasakaalus hoidmine.
Nägime, kuidas ponisid joodeti, kuidas
nende eest hoolitseti ning õppisime, kuidas loomade läheduses käituda. Oleme
õnnelikud, et meie koduvallas on nii
palju toredaid võimalusi.
Lia Raat
Luunja Lasteaed Midrimaa
õppejuht

KULTUURIELU / TEATED
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Kultuuri- ja vabaajakeskus pakub peredele võimalusi
vaimse isolatsiooni ja motivatsioonilanguse leevendust
Keerulised ajad jätkuvad. Seetõttu
mõtleme, kuidas toetada meie valla lapsi
ja noori.
Et toetada vaimset tervist, liikumisvajadust ja sotsiaalseid kontakte, oleme
koostöös MTÜ-ga KoosOn algatanud
metsamatkade sarjad „Minge metsa,
Luunja pered“ ja „Minge metsa, Luunja
noored“, kus osalejad saavad organiseeritult kuid samas hajutatult looduses liikuda. Peale igat rännakut tehakse lõkke
peal ka lõuna- või õhtusöök. Pakume
järgnevate kevadkuude jooksul erineva
pikkuse ja raskusastmega matku. Perede
matkad saavad toimuma enamasti pühapäeviti ja noortele suunatud retked, kui
looduses liikumise piirangud peaksid
aprillis leevenduma, mõnel argipäeva
õhtul. Et tõkestada viiruse levikut, peaks
iga pere omal jõul matka alguspunkti
jõudma. Juhul kui perel autot pole, leiame
kindlasti ka võimaluse transpordiga
aidata. Leidke meie matkainfo ja
registreerimislingid kultuurikeskuse
kodulehelt luunjakultuur.ee.
Teise meetmena pakuvad meie noorsootöötajad Gärry ja Roosi individuaalset noorsootööd kas veebis või õues.
Noorsootöötajad saavad Sind, armas
noor, toetada, kui sa tunned, et sul on
juhe koos ja kopp ees, kui sa tahad kellelegi kurta, kui sul on koolitöid raske
teha, kui sa puutud kokku netikiusa-

misega, kui sa vajad infot erinevatel
noori puudutavatel teemadel jne.
Noorsootöötajatega saad ühendust
Messengeris või telefoni teel. Leia kontaktid Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehelt https://luunjakultuur.ee/kontakt/.

Hoidkem enda ja teiste nii füüsilist
kui vaimset tervist.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Matkajuht ja metsaisa Palbo Vernik valmistamas Luunja noortele Sõnajala lõkkekohas
kosutavat tatraputru. Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

2021. aasta navigatsiooniperioodil kehtivad kaikoha hooajatasud
Kaikohatasu

Navigatsiooniperiood 1.05.2021–31.10.2021

Täishooaeg

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

Külaliskoht

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

HOOAJA HIND
SISALDAB:
kaikoht, videovalve,
joogivesi, WC,
prügivedu,
elektrivarustus.
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Luunja sadam ootab kevadet
Veel näitab vahelduva eduga ennast
Eestimaa talv. Paadimehed aga mõtlevad juba, kuidas jõele saada. Huvi
paadikohtade järele Luunja Jõesadamas
on suur. Kui selline huvi jääb püsima,
tuleb hakata mõtlema täiendava ujuvkai
paigaldamisele juba lähiaastatel.
Jõesadama puhkeala rajamine
liigub heas tempos. Kahe kuuga on
tehtud kolmandik töödest. Maastikukujunduseks on olnud suurepärased ilmad. Kaevetöödel erilisi üllatusi
pole ilmnenud ja kõige tähtsama –
hüppetorniga väliujula – saab ehitada
nii, nagu kavas oli. Sel aastal peab
valmis saama kujundatud maastik, nelja
25-meetrise rajaga ujula ja kolme meetri
kõrgune hüppetorn. Tööde teostaja osaühing Jaagor Grupp on hinnanud tööde
valmimise ajaks hiljemalt augustikuu.
Loodame, et suvi tuleb pikk.
Sihtasutus Luunja Jõesadam on
kalanduspiirkonna projektitoetuste
meetmest saanud 75 000 eurot ja Peipsiveere programmist 22 000 eurot, et
endine Luunja mõisa sepikoda renoveerida sadamakojaks. Sihtasutus ise
peab panustama vähemalt 53 000 eurot. Algatatud on riigihanke menetlusprotsess. Kui selle tulemus on sihtasutusele ja Luunja vallale jõukohane,
saame ühe korras tegevuspaiga mõisasüdamesse juurde.
Emajõe-Suursoo Looduskeskuse
ehk Kantsi kõrtsi juures on tehtud
parendustöid. Kiire interneti püsiühenduse toetuse abil on vahetatud
seadmed, mis võimaldavad stabiilsemat ja kiiremat ühendust. Vahetatud

on valveseadmeid ja paigaldatud uued
valvekaamerad. Väsinud valgustid on
välja vahetatud.
Praegusel ajal veel Luunja vald
rendib Riigimetsa Majandamise Keskuselt Kantsi külastuskeskuse hoonet koos
selle juurde kuuluva maa-alaga. Käimas
on ettevalmistus keskuse võõrandamiseks Luunja vallale.
Lähiplaanis on hoone ümbruse
korrastus, mis eelkõige tähendab puude
hooldust, et muuta majaümbrust ilusamaks. Keerulisemaks ja kallimaks
tööks on hooneni viiva lagunenud silla
rekonstrueerimine. Praegu transpordiga majani ei pääse. Silla hange on ettevalmistamisel.
Jõesadama juhatus on esitanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetus-

Sadam on ootel

Puhkemaastik kujuneb. Fotod: Indrek Kärner

taotluse 24 meetri pikkuse maabumissilla rajamiseks Emajõele Kantsi
külastuskeskuse juurde. Eeldatav hind
on käibemaksuta 33 000 eurot. Omaosaluse määr on 10%. Korralik ujuvkai
oleks Kantsi külastuskeskuse juures väga
vajalik ja soodustaks keskuse arengut
oluliselt. Paadimeestel mugavam maabuda ja ka suuremad jõelaevad saaksid
peatuspaiga.
Kevad on kohe pärale jõudmas.
Luunja Jõesadam otsib taas parvemehi. Mullu korrastatud parv vajab
käiku panemist. On ju see ainulaadne
veesõiduk huvipakkuv turismiatraktsioon ja abiks ka kohalikele elanikele,
kel vaja pääseda teisele kaldale.
Kaspar Killak ja Indrek Kärner
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
LEEVI VIVIAN LADVA

07.02.2021

JONATAN HÕBEMÄGI

10.02.2021

LOORE KÜTT

11.02.2021

LUKAS PAKUTKA

12.02.2021

SIMONA SUURNA

12.02.2021

MULTŠI MÜÜK LOHKVAS
Valla elanikele soodustus -10%!

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

Sihtasutus
Luunja Jõesadam
võtab tööle
PARVEMEHI!

Tööülesanded:
• Kavastu parve ja
paadiga inimeste ülevedu;
• parvega sõidukite ülevedu;
• piletite müük;
• parve ja paadi korrashoid;
• parve sadamaala ja parvemaja korrashoid.
Ootame sind tööle, kui oled
• aus ja kohusetundlik;
• töökas;
• hea suhtleja, vajadusel ka veidi muus keeles;
• saad oma sõidukiga Kavastusse, kui elad kaugemal.
Saada oma avaldus ja CV hiljemalt 31. märtsiks 2021
meiliaadressil kantsi@luunja.ee
Lisainfo telefonil +372 5646 4500

lounaeestihaljastus.weebly.com/kasvuhooned
Tel 5884 1525
Näidistega saab tutvuda
Reolas Ülenurme vallas Tartumaal
(Tartust väljasõidul Võru suunas, Põlva ristmikul)
Valla elanikele soodustus -20€!

ARBORISTI TEENUSED
Valla elanikele soodustus -20%!

KASVUHOONETE MÜÜK ja PAIGALDUS

alates 299 € + tasuta transport






Ohtlike puude langetamine
Puude hooldus
Vihmaveerennide puhastamine
Täispuidust käsitöömööbel

Kevadel üks mure vähem!
www.ohwood.ee
Tel 5873 3080

Mälestame

Õnnitleme
märtsikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

MILVERT ROOSEN
25.10.1977–02.02.2021
MILVI LÄTT
22.12.1937–02.02.2021

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

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

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

