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Luunja valla valimiskomisjon kuulutas välja valimistulemused
17. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimistel sai
enim hääli valimisliit Luunja Hooandjad, mis kogus 1236 häält
ning sai 11 mandaati. Järgnesid valimisliit Uus Luunja 546
hääle ning nelja mandaadiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 313 hääle ja kahe mandaadiga. Valimisliit Luunja
Nähtamatu Kogukonna Eest kogus 79 häält, kuid valimiskünnist ei ületanud.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest võttis Luunja
vallas osa 53,2% hääleõiguslikest elanikest ehk 2181 inimest.
Pabersedelil tegi oma valiku 983 ja elektrooniliselt 1198 hääletajat. Kuna valla elanikkond on võrreldes eelmiste KOV valimistega jõudsalt kasvanud, tõusis ka volikogu liikmete arv
15-lt volinikult 17-le.
Isikuliselt said suurima häältesaagi Aare Aanderson (193) ja
Kaire Vahejõe (175) valimisliidust Luunja Hooandjad ning
Heino Saar (88) Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjast. Kõigi hääletamistulemustega saab tutvuda www.valimised.ee lehel.

17-liikmelisse Luunja valla volikokku hääletati:
Aare Anderson
Kaire Vahejõe
Tarvo Laas
Rait Aviste
Rainis Rebane
Aleksandr Kolossov
Sten Šois
Margo Lempu
Kadi Kalmus

Vjatšeslav Korobov
Rainer Leidik
Väino Kägo
Aavo Arrak
Aare Songe
Janek Sõber
Heino Saar
Feeliks Teder

11. novembril valis Luunja vallavolikogu kohalike omavalitsuste valimiste järgsel esimesel istungil vallavolikogu esimeheks Kaire Vahejõe, kelle poolt hääletas 12 volikogu liiget.
Volikogu aseesimeheks sai 12 poolthäälega Margo Lempu.
Palju edu uuele koosseisule!

Luunja vallavolikogu kümnes koosseis esimesel istungil 11. novembril 2021. Foto: Ketlin Alaväli
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Vallavalitsuses oktoobrikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamu püstitamiseks Tamme põik 12 ja 14 Põvvatu
külas, Järveoja põik 9 Kabina külas, Veere kinnistule Pilka
külas, Vankri tee 45, 47 ja 49 Kakumetsa külas;
– kahe korteriga elamu püstitamiseks Saare tee 2 Lohkva
külas, Saare tee 4 ja 6 Põvvatu külas;
– abihoone rekonstrueerimiseks Jõeharu tee 11 Veibri külas;
– puurkaevu rajamiseks Söödi kinnistule Pilka külas, Kokaaru
kinnistule Kõivu külas ja Kingu tee 1 Rõõmu külas;
– maasoojuspuuraukude rajamiseks Pääsulinnu kinnistule
Kabina külas ja Jõeharu tee 7 Veibri külas;
– päikeseelektrijaama rajamiseks Pilka tee 29 Pilka külas.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamu kasutusele võtmiseks Aliise tee 10, Kaare tee
56 ja 48 ja Kesakanni tee 69a Veibri külas, Timmi tee 6a
Lohkva külas;
– sõidu- ja kõnnitee kasutusele võtmiseks, mis on rajatud Jõeharu tee, Jõeharu põik, Veibri tee ja Veibri tee L2 kinnistutele.
Kinnitati:
– Lohkva lasteaia ja Luunja lasteaia Midrimaa hoolekogude
koosseis.
Otsustati:
– liita erastatav maaüksus Soosaare vkt 12a Soosaare vkt 12
kinnisasjaga ning määrata koha-aadress ja sihtotstarve;
– tunnistada osaliselt kehtetuks Luunja vallavalitsuse
15.05.2009 määrus nr 152 „Kohanimede määramine”;
– muuta Luunja vallas asuvate katastriüksuste lähiaadresse

õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Rõõmu, Veibri ja Kavastu külas;
– korraldada Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Määrati:
– projekteerimistingimused side juurdepääsuvõrgu rajamiseks ELASA baasvõrgust üksikute kinnistuteni;
– Põvvatu külas Tammiku maaüksuse detailplaneeringus
kavandatud liikluspinnale kohanimeks Pedaja tee.
Kehtestati:
– vallavara kasutusse andmise tasude hinnakiri.
Nõustuti:
– Kellukese vkt 34 ajutise vabastamisega korraldatud jäätmeveost perioodil 01.11.2021–30.04.2022;
– Pilka külas Pilka katastriüksuse jagamisega kaheks reaalosaks ning määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed;
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Vabariigi omandis
olevale ja Pilka külas asuvale 22253 Rõõmu-Viira tee kinnisasjale.
Sotsiaaltoetusi maksti 58 korral, sealhulgas:
– töövihikutoetusi
– sünnitoetusi
24
– matusetoetusi
– juubelitoetusi
15
– muid toetusi
– aabitsatoetusi
7

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2022. aasta tegevuskava koostamiseks
Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja
vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades
kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades
Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna
kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja
Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 25. oktoobrist kuni 30. novembrini 2021. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kodulehel http://www.tartumaa.ee.

Alates 1.12.2021 alustab Luunja vallas Ragn-Sells korraldatud
jäätmevedu Luunja valla jäätmehoolduseeskirja alusel.
Jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/407052021019.
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Marko Jaeger, vallasekretär

Planeeringuteade
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Lohkva külas Soojuse tee 2
maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse. Detailplaneeringualale
kavandatakse kergetööstus-, kaubandus- ja teenindushoone ning rattasõidu staadion. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu maakasutuse
juhtotstarbe muutmiseks. Planeeringu
eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul
22.11.–21.12.2021 Luunja valla majas
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 20.01.2022
kell 15.00 Luunja vallamajas.
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Mürakaardi avalikustamine
Luunja vallavalitsus avalikustab Akukon Eesti OÜ
poolt koostatud Luunja valla välisõhu mürakaardi
Eesmärgiks on koostada Luunja valla haldusterritooriumi osas
mürakaart, mis katab teadaolevad konfliktsed alad ning olulise
arendussurvega alad, kus KOV näeb vajadust ennetada müraprobleemide tekke võimalusi. Müra kaardistamist viiakse läbi
kehtiva õiguskorra alusel. Mürakaart koosneb seletuskirjast ja
kaartidest.
Luunja valla välisõhu mürakaardi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.–29. november 2021 Luunja valla
veebilehel https://luunja.ee/uuringud-analuusid. Avaliku
väljapaneku kestel saab Luunja valla mürakaardi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid Luunja vallavalitsusele aadressil
Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa 62222
või e-posti aadressil vald@luunja.ee. Luunja valla välisõhu mürakaardi avalik arutelu toimub 1. detsembril 2021
kell 17.00 Luunja vallavalitsuse I korruse saalis.
Luunja valla välisõhu mürakaardi koostamist toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).
Lisainfo: Evelin Karjus, evelin.karjus@luunja.ee või
tel 741 7217.
Müra mõõtmised Lohkvas juunis 2021. Foto: Akukon Eesti AS ►

Algas rahvaloenduse esimene etapp –
palun vaata oma andmed üle!
Selle aasta lõpus toimub Eestis rahva ja
eluruumide loendus. Kümme aastat
tagasi tuli loendaja koju ning ühiselt märgiti muuhulgas üles nii pereliikmete andmed kui ka eluruumide
suurus, köögi ja vannitoa olemasolu
jne. Seekord saame suurema osa vajalikest andmetest e-riigile kohaselt
registritest ja küsitluse ankeet saab
olema kõigest lehekülg.

Loendus põhineb suures osas
registriandmetel
E-riigile kohaselt korraldame loenduse
suuresti registrite põhiselt. See tähendab,
et riik saab pea kogu vajamineva info erinevatest riiklikest registritest. Näiteks
rahvastikuregistrist, ehitisregistrist, hariduse infosüsteemist. Kokku on loenduse jaoks kasutatavaid registreid ligi 30.
Esimene käik on
rahvastikuregistrisse
Kutsume kõiki esimese sammuna rahvastikuregistrist oma andmeid üle
vaatama ning ajakohastama oma hariduse, rahvuse, elukoha andmeid ning

kontakte. Registris saab lisada elukohana ka mitu aadressi (lisaaadressidena). Eesti seaduste järgi tuleks
uude kohta kolides end kuni 14 päeva jooksul rahvastikuregistris registreerida ja see kehtib ka rendikorterite
puhul. Andmete korrastamine on suur
samm eesootava e-loenduse õnnestumiseks.

kokkulepitud ajahetk, mis seisuga andmeid kogutakse, olenemata andmete
esitamise ajast või viisist. Eesti loendusmoment on sel korral 31.12.2021 kell
00.00 ehk kõik nii registrite kui ka küsitluse andmed kogutakse selle kuupäeva
seisuga ning nii tekib pilt meie rahvastiku, perekondade ja eluruumide seisust
just sel ajahetkel.

E-küsimustik avaneb vastamiseks
28. detsembril
Valikuuringusse valitud 60 000 inimesele
on küsitlusele vastamine kohustuslik,
kuid vastama on oodatud kõik Eesti
elanikud. Küsimustikus on mõned küsimused keelte (sh emakeele) oskuse,
rahvuse, murrete, religiooni, tervise
ja rände kohta. Valikuuring on veebis vastamiseks avatud vahemikus
28.12.2021 kuni 15.01.2022. Julgustame
kõiki seda täitma!

Ettevaatust kelmidega
Kõigil tasub olla jätkuvalt tähelepanelik, sest ka Eestis võivad pahatahtlike
eesmärkidega inimesed rahvaloenduses
näha võimalust inimeste kõnetamiseks.
Tuletame meelde – rahvaloendaja ei küsi
kunagi Sinu ID-kaardi või pangaparoole,
krediit- või deebetkaardi numbreid ega
palgainfot. Samuti ei nõuta küsitlemise
eest tasu ja vastamata jätmise eest
ei trahvita. Igasugustest kahtlustest
tuleks kindlasti politseile teada anda.

Loendusmoment on aasta viimane
päev
Üks rahvaloenduse põhimõtteid on
ühtne loendusmoment ehk konkreetne

Lisainfot rahvaloenduse kohta saab leida kodulehelt www.rahvaloendus.ee
ning küsida statistikaameti telefonil
625 9300.
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Luunja Keskkooli õpilased riigikaitselaagris Reibas Rästik 88
Esmaspäeva, 11. oktoobri hommikul
kogunes 14 Luunja Keskkooli 10.–12.
klasside õpilast lasteaia ette, et minna
nädal aega kestvasse riigikaitselaagrisse.
Üks tütarlastest osales laagris juba
teist aastat järjest. Moodsale ajale
vastavalt tuli kõigil laagrist osa võtta
soovijatel näidata ette kas Covid-19
vaktsineerimistunnistus, läbipõdemist
tõendav dokument või äsjase kiirtesti
tulemus. Formaalsustega ühelpool, võisid noored asuda bussiga teele Võrus
asuvasse Kuperjanovi jalaväepataljoni.
Seal moodustati Luunja Keskkooli
õpilastest koos Antsla Gümnaasiumi
noortega laagri õpperühm Foxtrot, mille
rühmaülemaks oli määratud Luunja
Keskkooli riigikaitseõpetaja leitnant
Tanel Pedaru. Seejärel said õpilased
endale kogu laagriks vajaliku varustuse ja riietuse ning tuli hakata iseseisvalt nuputama, kuidas see kõik selga ja
seljakotti sobitub. Sõdurilõuna möödus
juba väeosa sööklas vastavalt kohalikele
kommetele ning esmaspäeva õhtul said
noored ka esimest korda harjutada rivivõtteid.

Teisipäeva hommikune äratus oli
paljudele raske, sest mitte kõik pole harjunud kell 6.00 tõusma, kiiresti riietuma
ja hommikujooksu ning võimlemisega
tegelema. Peale hommikusööki toimus
esimene teooriatund, kus Päästeameti
esindajad rääkisid oma tegemistest.
Enne lõunat said õpilased panna end
proovile Kaitseväe üldfüüsilise testi
läbimisega. Sellele järgnesid sellised
põnevad tunniteemad nagu NATO ja
meditsiin ning õhtu eel kateloki ja priimuse kasutamise koolitus. Teisipäeva
õhtul tuli õpilastel juba hõlpsamini uni
peale kell 22.00, mis ongi Kaitseväes
tavapärane öörahu algus.
Kolmapäeval jagas leitnant Pedaru
õpilastele oma Kaitseliidu-alaseid teadmisi, misjärel Kaitseressursside Ameti
esindaja rääkis sellest, mis on kaitseväeteenistus ja kuidas see noori (eriti
noormehi) puudutab. Pärastlõunal tegid
õpilased ise grupitöödena ettekandeid
tänapäeva relvakonfliktide kohta ja koos
rühmaülemaga võeti läbi ka Eesti Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Õhtu veedeti
meeldivalt ajaloo videoloengute tähe all.

Neljapäeval ootas õpperühma
Foxtrot ees väljasõit Valka, kus külastati Valga militaarmuuseumi ning peeti
maha ka mitu laserrelvadega lahingut.
Paljud õpilased pidasid seda kogu laagri
üheks põnevamaks osaks. Et paremini
lõimida riigikaitseõpetust ühiskonnaja kodanikuõpetuse tundidega, otsustas
leitnant Pedaru anda noortele esmakordse võimaluse osaleda ka kohalike
omavalitsuste valimisel. Selleks külastati
ühiselt Võrus asuvat valimisjaoskonda
ja paljud õpilased kasutasid oma õigust
eelhääletada maakonnakeskuses. Sellele
järgnes meeleolukas tagasisõit veoauto
kastis väeossa. Õhtusöögi eel käsitleti
keskkonnakaitse ja topograafia teemasid ning veel päris pimedas harjutati ka
telkide püstitamist, et see metsalaagris
libedamalt läheks.
Reedene päev oli täis erinevaid põnevaid tegevusi. Hommikul rääkis õpilastele väga inspireerivalt oma Afganistani-missiooni kogemusest kapten
Saavaste. Selle järel külastasid noored
Kaitseväe relvastuse näitust ja said
relvi ka katsuda ja oma käes hoida.

Õpperühm Foxtrot Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni tankil T-34. Foto: Tanel Pedaru
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Lõunasöögi eel oli suurem grupikohtumine Politsei- ja Piirivalveameti
kaheksa esindajaga, kes rääkisid oma
tööst ning näitasid oma varustust.
Pärastlõunal proovisid noored pakkida
kõik metsalaagriks vajaliku oma seljakottidesse ning nendega ka väikse tiiru
ümber kasarmute teha, et kõik ikka ilusti
seljas istuks. Rühmaülem Pedaru viis
noorte vahel läbi ka tulise debati teemal
„Tüdrukud ajateenistusse – poolt või
vastu?“.
Laupäeva hommikul varakult asuti
teele Võrust u 5 km Valga poole jäävale
metsalaagri alale nimega Tsiatsungõlmaa, kus möödus väga tihe õppepäev.
Iga 30 minuti tagant tuli vahetada õppepaika. Teemad ja oskused, mis omandati:
tulekahju kustutamine, meeskonnakoolitus, moondamine, laskeharjutus,
laagri püstitamine, airsoft, liikumisviisid
jpm. Kogu laupäeva oli ilm väga ilus,
aga õhtu eel läks taevas kurjakuulutavalt
pilve. Kella 20 ajal hakkas tugevasti sadama, mistõttu otsustasid paljud noored
varakult oma magamiskottidesse tõmbuda, et valmistuda öisteks patrullideks
ja ahjuvalveteks (kõik telgid olid köetavad ja igal hetkel pidi üks noortest üleval
olema).
Pühapäeva hommikul pakiti kiiruga
metsalaager kokku, et õpilased saaksid
rakendada oma topograafiateadmisi
väeossa tagasi liikumisel. Sellega tulid
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Metsalaagri meeskonnaharjutus ehk miinivälja läbimine. Foto: Tanel Pedaru

kõik kenasti toime ja Kuperjanovi pataljonis võis alata vastupidine protsess
esmaspäevale – lahkuformeerimine. Iga
õpilane sai endale ka riigikaitseõpetuse
rinnamärgi, nimesildi ja käiseembleemi.
Nii mõnelgi oli kurb meel lahkuda ja
arvati, et laager võinuks kauemgi kesta.
Kahjuks on suure tõenäosusega
Reibas Rästik 88 viimane omataoline
seitsmepäevane riigikaitselaager, kus oli
ühendatud nii teooria- kui ka metsa-

laagri praktiline osa. Kaitseministeerium
õppeaine tellijana on otsustanud muuta
laagrite läbiviimise korda ja andnud selle ülesande Kaitseliidule. Luunja Keskkoolil on 2021.-22. õppeaasta riigikaitseõpetus läbitud ja kindlasti on järgmiseks
õppeaastaks juba selgunud, kuidas saame riigikaitseõpetuse andmisega säravsilmsetele Luunja noortele jätkata.
Tanel Pedaru

Projekti „Teel tervislikuma kooli poole“ logokonkurss
Käesoleva aasta alguses alanud Erasmus+ projekti ,,Steps towards a healthy
school“ („Teel tervislikuma kooli poole“)
eesmärgiks on tervislike eluviiside
propageerimine, väikeste sammude
haaval õpilaste mõtlema panek enda ja
lähedaste tervise peale, samuti tervise
edendamine koolis ning distantsõppe
ajal. Projekt kestab kaks aastat ning selles
osalevad peamiselt gümnaasiumiastme
õpilased. Lisaks Luunja koolile osalevad
projektis veel koolid Saksamaalt, Portugalist, Hispaaniast ja Poolast.
Projekti üheks tegevuseks on logokonkurss, mille raames iga partnerriik
valib kõigepealt välja oma parima logo
ning seejärel valitakse juba kõikide
partnerriikide parimate logode seast see

üks ja ainus, mis võetakse kasutusele
projekti ametliku logona.
Eestit esindava projekti logo leidmiseks toimus Luunja Keskkoolis konkurss.

Kevadise distantsõppe ajal anti põhikooliõpilastele kunstiõpetuse ülesandena kujundada projektile logo. Esitatud
tööde hulgast valiti välja viis logo, mis
pääsesid hääletusele. Oktoobris toimunud hääletuse võitis ülekaalukalt 9.a
klassi õpilase Katariina Versti kujundatud logo, mis kandideerib Eesti esindajana novembris toimuvas rahvusvahelises
lõppvoorus.
Täname kõiki logode loojaid ning
hoiame pöialt, et Katariina kujundatud Eestit esindav logo osutuks ka
rahvusvaheliselt võidukaks.

Logo autor Katarina Verst

Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht
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Jaagup Tuisk laulis ja inspireeris
Reedel, 12. novembril oli
Luunja Keskkooli 7.–12. klassi
õpilastel hea võimalus lõpetada
koolinädal toreda kontserdielamusega. Luunja koolile
tulid külla Jaagup Tuisk ja
Kristjan Sootalu.
Jaagup teab, et edukaks saada ning oma
loomingut jagada, pole vaja suurt hulka
raha, tutvusi, plaadifirmasid jne. Tema
tahab näidata noortele, et tegelikult on
vaja vaid pealehakkamist ja sihikindlust
ning siis ON KÕIK VÕIMALIK. Eesti
laulu loo „Beautiful lie“ kirjutas, salvestas ja produtseeris Jaagup üksi oma
väikeses kodustuudios. Suure osa oma
oskustest on ta õppinud Youtube’is ning
ta tahab ka teisi noori motiveerida sõnumiga „See kõik on võimalik“!
Selline oli tutvustus, mille põhjal sai
kutsutud sel aastal välja pakutud koolikontsertide hulgast Luunjasse kontserti
andma just Jaagup Tuisk. Kuulates noorte tagasisidet, oli valik igati õnnestunud.

tad ja kõige paremini saad sa hakkama
seda üksi tehes.“
„Jaagup Tuisk esitas mitu ilusat laulu,
inspireeris kõiki oma unistustele järele
minema ning rääkis meile, mis juhtus,
kui ta alustas oma muusikakarjääri.
Tema kuldsed sõnad olid „Kui sul on
unistused, siis mine neile järele, keegi ei
tule sinu eest neid tegema“.“
„Tekkisid toredad mõtted, mis aitavad
kaasa minu unistusele ja julgustavad
mitte loobuma sellest, mida olen tahtnud alustada.“
„Uskumatu, et Jaagup on minust vaid
paar aastat vanem ja teeb selliseid asju…“

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Selline on vaid mõne kontserdikülastaja tagasiside, mida kinnitas ka publiku
aktiivne kaasaelamine kontserdi ajal.
Rääkides peale kontserti esinejatega,
selgus, et rõõm oli mõlemapoolne.
Jaagup ja Kristjan kiitsid publikut, kes
kohe esimese loo ajal julgelt kaasa laulma hakkas. Oluline osa sellise suurepärase õhkkonna kujunemisel oli ka
selles, et koolil on hea koostöö Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskusega, kus kontsert toimus.
Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht

„Minule meeldis, et sain rõõmsalt kaasa
elada ja kaasa laulda ning väga lõbus oli.
Kontsert oleks võinud isegi pikem olla –
oleks võinud varem alustada või kauem
kesta.“
„Jaagup andis sõnumi ka edasi rahvale:
ära lase kellegi teise pärast oma unistustel puruneda ning tee seda, mida armas-

Koolikontsert „Kõik on võimalik“. Jaagup Tuisk – laul, kitarr, klaver, Kristjan Sootalu –
kitarr. Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Luunja Lasteaia Midrimaa logopeed Kristel Lempu
ootab kõiki Luunja valla lapsi alates beebieast
kuni koolini tasuta nõustamisele.
Täpsem info meiliaadressil
kristel.lempu@gmail.com või Luunja lasteaiast.
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Lohkva lasteaia Erasmus+ „M.A.G.I.C“ projekti
õpiränne Itaaliasse
Septembri lõpus rändasid neli Lohkva
lasteaia õpetajat Lõuna-Itaaliasse
Napolisse Madre Claudio Russo-Solimena lasteaed-algkooli ja põhikooli.
Lisaks Eestile osalesid „M.A.G.I.C“
projektis Bulgaaria, Kreeka, Leedu ja
Itaalia. Napolis elab kolm miljonit elanikku ja nad peavad ennast pitsa- ja
jalkapealinnaks.
Meie peatusime Napoli väikses eeslinnas
Porticis, mis asub Vesuuvi jalamil. Seda
linna iseloomustasid ehtne Itaalia pitsa
ja päikselised itaallased.

Madre Claudio Russo-Solimena
lasteaias käivad lapsed vanuses 2,5–
5 aastat. Lasteaias nad ei maga, vanemad tulevad lastele järele kella 13.00ks.
Söögisaale Itaalia lasteaedades pole,
vanemad panevad toidu neile kaasa.
Erivajadusega lapsed osalevad õppetegevustes teistega koos ja neid abistavad
rühmas tugiisikud. Lapsi aitasid tualetis
toimetamisel selleks eraldi ette nähtud
inimesed, kelle jaoks see oligi nende
ainus töö. Õpilased kandsid lasteaias ja
koolis vormipluuse, mille värvi järgi oli
võimalik eristada nende kooliastet.

Põhikool, kus käisid 10–13-aastased
lapsed, asus eraldi majas. Kooli uhkuseks olid uus aula ja muusikakallakuga
klass. Õppeaasta alguses otsustab
muusikaõpetaja, millist pilli laps õppima
asub. Meile tutvustati rahvuskangelast
Pulcinellat, kelle meelistegevuseks on
pitsasöömine ja tarantella tantsimine.
Laste juhendamisel meisterdasime ka
meie endale lõngast nukud, mille tõime
mälestuseks reisilt kaasa.
Õppetegevuste kõrvalt jäi meil aega
tutvuda erinevate kultuuriliselt oluliste paikadega. Külastasime Pietrarsa
rongimuuseumi, Napoli kirikuid täis
vanalinna, Pompei linna, Capodimonte
kunstimuuseumit, Napoli linnavalitsust, kus iga riigi koordinaatorile kingiti
aukülalise teenetemärk. Kustumatu
mulje jättis meile tuha alt välja kaevatud
Pompei linn.
Projekti viimasel õhtul korraldasid
kooliõpetajad ja lapsevanemad külalistele rahvuslike toitudega galaõhtusöögi. Meile esinesid muusikaklassi
lõpetanud pillimängijad ja mudilaskoor.
Eestlaste kingituseks esitas meie õppejuht Anneli Tõnis Mäe loo „Sinu hääl“.
Oleme väga tänulikud, et koroonapandeemia tõttu edasilükatud õpiränne
sai teoks. Hoolimata keerukast olukorrast paistsid Itaalia õpetajad silma
ülevoolava positiivsuse ja rõõmsameelsusega. Lapse väiksemgi pingutus sai kroonitud juubeldavate kiiduavaldustega. Jääme ootama kevadet, et
külalised vastu võtta ja tutvustada meie
lasteaiaelu.
Tänulikud reisisellid
Anneli, Mari, Helina ja Elis

Lohkva lasteaia õpetajad Pompeid avastamas. Foto: erakogu
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Kavastu maja tegemistest
Kas igast pilvest tuleb vihma? Kes elab
pilve sees? Midrijänkud soovisid väga
nendele küsimustele vastuseid saada.
Mõeldud – tehtud ja esimene projekt
ongi pilvedest. Lapsed on väikesed uurijad, infot otsisime raamatutest, internetist, tegime ka ise rühmas katseid,
näiteks udu ja pilve tegemine tuli hästi
välja. Vikerkaare tekkimist vaatasime
videost. Rühmatööna valmis ka vihmapilv rühma. Praeguseks oleme juba peaaegu igale küsimusele vastuse leidnud.
Lapsed ehitasid õuealale ilmajaama, kus
saab näha sademete hulka, tuule suunda.
Muidugi ei puudu ka tuulepark, mille
lapsed ise meisterdasid.
Kavastu maja õueala on saanud uue
uhke mäe, kust on eriti lahe alla rullida
ja tuult kotti püüda. Keset õue on ka uus
liivakast ja uhke varikatus, kuhu saab
vihma eest peitu minna.
Varju all on mudaköök, kus valmivad maitsvad hõrgutised.
Sellised toredad tegevused on Midrijänkude rühmas Kavastu majas.

Ilmajaama ehitus täies hoos

Kristi Uulimaa

Varikatuse alla saab vihma eest peitu minna

Midrijänkude projekti sein

Lapsed püüavad tuult kotti. Fotod: Midrijänku
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Luunja toob üheks õhtuks virtuaalselt kokku esinejad
viiest riigist ja üle tuhande pealtvaataja
21. novembril kell 18.00 toimub juba
teist korda veebisaade „Tartu Folk-off “.
Saade oli esimest korda eetris 2020. aasta
novembris, kui koroonapiirangute tõttu
jäi ära V Tartu noorte folkloorifestival.
Festival sai alguse 2016. aastal ja on algusest peale toonud Luunjasse folkloorirühmad üle Eesti, Lätist, Leedust ning
viimastel aastatel ka Soomest. Festivali
korraldusmeeskond otsustas eelmisel
sügisel festivali ärajätmise asemel asendada see täiesti omanäolise veebisaatega.
„Tartu Folk-off 2020“ tõi virtuaalselt
kokku seni aastate jooksul festivalil
osalenud folkloorirühmad ning rühmad
esitasid üksteisele vastamisi väljakutseid.
Saadet vaatas otseülekande ajal üle 1500
inimese viiest Euroopa riigist. Kuigi
juba tundus, et sel sügisel on lootust novembris taas kord päriselt kohtuda, on
praeguseks selge, et see ei ole võimalik.
Niisiis on taas kord kaheksal folkloorirühmal üle Euroopa alanud viienäda-

Tartu Folk-Off 2020. Foto: Kaarel Kõvatu

lane väljakutsete esitamise ja lahendamise periood. Balti ja Põhjamaa riikide
kõrval on sel aastal esmakordselt osalemas ka tantsurühm Dunedin Dancers
Šotimaalt.
Veebisaate ülekanne toimub Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalist ning
selle teeb Eesti Rahva Muuseumi tehniline meeskond. Veebisaate ülekande
leiab Tartu noorte folkloorifestivali
Facebooki lehelt ja YouTube’i kontolt.
Lisaks sellele, et Luunja on kogu saate
keskuseks, on sel aastal Luunja kaasatud ka ettevalmistusprotsessi. Just erinevates Luunja paikades saavad filmitud
mitmed meeleolukad saate vaheklipid,
kus kaasa teeb ka Luunja rahvatantsuansambel Trambali. Kogu korralduse
taga on Tartu Folklooriklubi Maatasa,
korraldusmeeskonda kuulub ka Luunja
tüdruk Jasmin Saar.
Mida siis oodata 21. novembril?
Tipptasemel folkloorirühmade esitusi

nii enda kui teiste riikide pärimusest,
folklooriklubi Maatasa meeleolukaid
ja põnevaid vaheklippe, rahvusvahelisi
otselülitusi, palju loomingulist lähenemist, sooja huumorit ja ka omajagu
äratundmisrõõmu. Saate võitja väljaselgitamiseks annavad osalejatele punkte nii teised osalejad ja žürii kui ka
publik. Kõikidel vaatajatel on võimalik
osaleda publikuhääletusel ja anda hääl
oma lemmikule. Eelmisel aastal osales publikuhääletusel üle 1200 vaataja!
Anna kindlasti oma lemmikule hääl ja
aita tal võita!
Veebisaadet toetavad Tartu linnavalitsus, Luunja vallavalitsus, Eesti
Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus,
Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahva
Muuseum. Suur tänu!
Rohkem infot: tartufolk.ee
Helin Pihlap
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Pimedate päevade (pime)kohtingud valla raamatukogudes
November ehk kooljakuu on
oma tumeduses taas kätte
jõudnud. Hingedeaeg. Vaikuse
ja lume ootuse aeg. Aeg,
mil eelistaks end elava tule
paistel teetassi ja hea filmi või
raamatuga varustada ning jääda
paigale oluliste kaaslaste seltsi.
Käes on hygge-aeg!
Taanlastel on selle kohta mõiste – hygge.
Õnnelikkuse uurija Meik Wiking
on selle teema endale südameasjaks
võtnud.
Tema kirjutatud raamatus „Väike
hygge-raamat. Kuidas taanlaste kombel hästi elada“ tähendab hygge intiimsuse loomise kunsti, mil hingel on
hubane olla.
Olulised on atmosfäär ja kogemused, mitte asjad. Lihtsate vahenditega

luuakse rahustav ja turvaline keskkond.
Looduslikud materjalid, pehmed villased kudumid ja soe valgus on mõned
vihjed. Statistika kohaselt põletavad Euroopas kõige rohkem küünlaid muidugi
taanlased!
Igas kodus võiks olla oma hyggekrog
ehk hubane nurk patjade, pleedide,
lambavillaga, kus nautida vaikust ja
hetke. Kohalolu oma eheduses. Nutiseadmed jäta hyggekrog’ist välja, samuti
teravad päevamured, vaid keskendu
sellele, millega oled rahul, mis on hästi
ja mille eest oled tänulik. Just praegu.
Parim osa mälestustest seisneb
nende loomises ning parimad asjad
siin elus on tasuta. Hygge-maailm
armastab ja hindab ka raamatuid ning
lugemist.
Seega olete väga oodatud jagama
fotosid omaenda hyggekrog’ist, hubasest nurgakesest. Palun lisage võimalusel fotole raamat, mis on teid heas

mõttes puudutanud. Palun saada oma
foto Luunja, Kavastu või Lohkva raamatukogu e-postkasti. Fotosid jagame
Luunja valla raamatukogude Facebooki lehel, et need inspireeriksid
meid kõiki.
Siis on lihtsam ära oodata kõige
hygge’likum aeg aastas – mõistagi jõuluaeg!

Põhjamaine kirjanduskuu
Igal aastal umbes sel ajal hakkavad
mõtted paramatult jõulude ja Põhjamaade poole kiskuma. 15.–21. novembril tähistatakse Põhjamaades ning
Baltikumis, sealhulgas Luunja valla raamatukogudes, Põhjamaade kirjanduse
nädalat. Sel aastal on teemaks „Unistused ja igatsused Põhjalas“.
Põhjamaade kirjandust on lugejad ja
kirjanduskriitikud iseloomustanud kui
karget, veidrat, kohati raskemeelset, kuid
mitte iialgi etteaimatavat ja liialt lihtsat.

Luunja Keskkooli 1.B klassijuhataja Hanna-Mari Hillep on edukalt läbinud „Lugemisisu“ esimese tunni. Foto: Riina Belov
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Küllap on selline iseloomustus tingitud
asjaolust, et ega me väga palju Põhjamaade kirjandusest teagi.
Põhikooliaja lugemisvarast meenuvad küll norra legendid trollidest, „Kalevala“, „Seitse venda“, Astrid Lindgren,
Tove Jansson ja Selma Lagerlöf, kuid
sellega loetelu piirdubki.
Gümnaasiumis loetud Knut Hamsun,
August Strindberg, Sigrid Undset, Eino
Leino ning Henrik Ibsen.
Põhjamaiste kirjanike (autorid
Taanist, Soomest, Islandilt, Rootsist,
Norrast, Gröönimaalt, Fääri saartelt
ja Ahvenamaalt) teosed on Luunja,
Lohkva ja Kavastu raamatukogus lugejaid ootamas terve novembrikuu
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jooksul. Lisame juba tuntud klassikutele
ka kaasaegsete autorite loomingut –
tuleb põnev teekond! Palju teoseid, mida
lugeda oma uues hyggekrog’is.
Võimalusel loeme katkendeid põhjamaistest romaanidest suurtele ja väikestele ka kohapeal.

Pimedate päevade pimekohtingud
Novembri teisel poolel tasub Luunja
valla raamatukogudes terasemalt ringi
vaadata. Otsi raamatuid, mis on pakendatud taaskasutatud või jõupaberisse.
Sa näed vaid pakendit ja pisikest vihjet,
otsuse teed vaid intuitsiooni abil. Julge
olla mänguline ja laenuta raamatukogust
pimeda aja pimekohtingu raamat!

24. novembri Luunja raamatukogu
kirjandusliku kohviku raamatutest ja
filmidest lükkame meie kõigi tervise
hoidmise huvides edasi 26. jaanuarile.
Mõnel argipäeva ennelõunal on
Luunja raamatukogus õpilased „Lugemisisu“ programmi teematundides. Sel
ajal on rahvast rohkem ja teenindus veidi aeglasem. „Hoiatussildid“ on raamatukogu uksel.
Novembris kiirusta aeglaselt Põhjamaade kirjanduse seltsis!
Riina Belov
Luunja raamatukogu

Teistel Tartumaa loometalgutel arendas ligi 90 inimest
kohalikku elu edendavaid ideid
Tartu vallavalitsus ja Kõrveküla
põhikooli pere võõrustasid
oktoobrikuu alguses Tartumaa
teisi loometalguid. Nüüd,
novembri alguses kogunesid
loometalgutel osalenud
meeskonnad taas, et rääkida,
millised on edasised plaanid.
Suure potentsiaaliga ja sidusat maakonda loov „Kultuurikodaniku akadeemia“ programm hakkab tegelema
kultuuritöötajate, kogukonna eestvedajate järelkasvuga. Kultuuripealinn
Tartu 2024 ettevalmistamise kaudu
võimestatakse kogukonda innovaatilise
programmiga, kuhu kaasatakse väga
erinevaid noortega tegelevaid organisatsioone ja maakonna arendusorganisatsioone. Eestvedajaks saab Tartumaa Omavalitsuste Liit, et aidata kaasa
mõtteviisi muutumisele ja lahendada
küsimusi, mida KOV-id ei ole osanud
tänini lahendada. Rohetiiger aitab siin
kaasa mõelda, kuidas hoida kestlikku
arengut.
Näe nähtamatut! Koge katsumatut!
Meie vaimne kultuuripärand vajab
teadvustamist, nähtavaks tegemist, kaasaegses ja käega katsutavas võtmes avaldamist. Idee taha koondunud meeskond töötas kahel päeval välja plaani,

kuidas vanasõnu ja kõnekäände tänavatele tuua. Eestkõneleja, Tartumaa
rahvakultuurispetsialist Kati GraubergLonghurst selgitas: „Soovime anda panuse kultuuripealinn Tartu 2024 heaks,
et meie linnade, alevite ja asulate tänavad oleksid kaunistatud selle paiga
kõnekäändude ja vanasõnadega.” Ideele
pani õla alla Tartumaa Arendusselts.
Asumiseltsi eestvedaja Piret Maasik
selgitas, et probleemiks on see, et asumiseltsid on jäänud üksi, motivatsioon
kipub raugema ja infot on palju, kuid
seda on raske kätte saada. Meeskond
soovib korraldada konverentsi, kuhu
kutsuda kokku kõik asumiseltsid, et
üheskoos leida uusi lahendusi võrgustiku töö elavdamiseks. Väga erinevate
vaadetega meeskonnaliikmed leidsid
talgutel ühise keele ja eesmärgi edasi
liikumiseks.
Aktivistid Äksi kogukonnast alustavad Õ-keskuse ehk kirja- ja keelemehe,
Äksi Andrease kiriku pastori Otto
Wilhelm Masingu muuseumi rajamisega Äksi pastoraadi hoonesse. Idee
algatajad soovivad pakkuda tegevusi
kõikidele huvilistele, et teadvustada,
kuidas tekkis eesti keelde õ-täht ja kes
on O. W. Masing.
Ühe inimese isiklik pühendumine ja
tõeline sisemine põlemine mingil kitsal
teemal võib ühel hetkel osutuda laiemaks
missiooniks. Pildilisele pärandile pü-

hendatud ühisloomeplatvorm Ajapaik
aitab alles hoida vanade fotodega seotud lugusid. „Kui suudame teadmised
ja mälestused digitaalsel kujul siduda
nende ajalooliste piltidega, siis see pildiline pärand muutub meie kõigi jaoks
väärtuslikuks ja suurendab kodupaiga
tunnetust ja identiteeti,” sõnas entusiast
Vahur Puik.
Väekate Naiste kogu pakkus talgutel välja idee luua veebikeskkond ja
kohtumispaik noortele, värsketele emadele, ent selgus, et see idee on juba töös.
Väekad Naised, kuhu kuuluvad eri põlvkondade esindajad, on endiselt väge
täis ja arendamas järgmisi ideid vaimse
tervise hoidmise alal. Naiskonda toetavad Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa
Omavalitsuste Liit.
Hea lugeja, kui tunned, et soovid mõne
meeskonna tegemistega liituda, siis
palun võta ühendust kaidi.randpold@
tartumaa.ee.
Loometalguliste tegemistega saad
kursis olla siin: FB https://www.facebook.
com/groups/2938173966472210.
Loometalgulised
Kaidi Randpõld
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Kristi Vals
Võrumaa Arenduskeskus
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Tartu Maarja kiriku taastamine
Tartu Maarja kiriku 2021. aasta
algas kauaoodatud torni taaspüstitamise töödega. 2020. a
lõpul läbiviidud hanke tulemusel
teeb töid Embach Ehitus OÜ.
Torni taaspüstitamise tööd on kulgenud
jõudsalt. Laia, kahe kitsama tornikorruse alla jäävat osa on ca 6 meetri jagu kõrgemaks laotud. Valmis on ka esimene
kitsas tornikorrus ja teise korruse ehk
kellarõdu töödki lõpusirgel. Sisetöödest
on torniossa valminud liftišaht, liftiga
saab tulevikus 5. korrusele, arvestades,
et sisenemine kirikusse käib nüüd teise
korruse kaudu. Lisaks on valatud viis
vahelage ja trepid. Avatud on ka üks
võimla ajal suletud olnud aknaava ja
tehtud tööd sadevee juhtimiseks. Peagi
valatakse kellarõdu kohal olev vahelagi
ning laotakse veel viimased kiviread.

Tartu Maarja kirik kerkib. Foto: Are Tralla

Peale seda jäävad Maarja kiriku juures tööd ajutiselt seisma ning ehitaja
hakkab ette valmistama tornikiivri ehitust, mis käesoleva aasta septembri lõpus
allkirjastatud lisatööde lepinguga Tartu
Maarja Kiriku Sihtasutuse poolt tellitud
sai. Lisatööde alla kuulub veel ka torniosale uute akende paigaldamine.
Tööd lähevad kiriku juures edasi
eeldatavalt veebruaris, kui hakatakse
ehitama tornikiivri karkassi. Tornikiiver ja ka torniosa aknad saavad paika
2022. aasta jaanipäevaks.

Järgmiseks katusetööd
Järgmiseks etapiks Tartu Maarja kiriku
taastamisel on planeeritud töö- ja olmeruumide kandevkonstruktsioonide
ning katuse ehituse tööd. Etapi eeldatav
maksumus on üle 800 000 euro pluss
käibemaks.
Annetuste kogumine nimetatud töödeks on juba avatud.

Toimunud sündmused
Kuigi Tartu Maarja kirikus käib igapäevaselt ehitus, ei ole kirikuhoone saal
ja ümbrus siiski jõude seisnud. Aasta
jooksul oleme läbi viinud mõned toredad üritused, mis on andnud kõigile
võimaluse olla kirikuehitaja.
Sündmuste aasta algas 10. jaanuaril
Maarja kiriku 179. aastapäeva tähistamisega. Sel päeval avasime pidulikult
torni ehituse ja paigaldasime torni
vundamendi sisse ajakapsli. Kapslisse
panime koguduse ja sihtasutuse dokumente, ajalehti, münte ja koguduse
õpetaja läkituse tulevastele põlvedele.
Loomulikult loodame, et kapslit ei leita
kunagi, sest asub see ju kiriku ja torni
all.
28. mail tähistasime Maarja kiriku ja
lasteaia vahelisel alal kirikute ööd, mille
raames sai palvuse, kontserdi, kohviku ja
lastenurga kõrval avatud ka müüritööde
ajal väldanud kivimüük. Kivimüügil on
igal soovijal võimalik soetada Maarja
kiriku torni päris oma tornikivi. Kivile
võib peale kirjutada ka oma nime, mõtte
või soovi. Kivi ostuks on vajalik kokku
leppida aeg telefonil 5665 0956 või saata
e-kiri silvia.leiaru@eelk.ee.
12. juulil meenutasime 80 aasta taguseid kurbi sündmusi, mil Maarja kirik
II maailmasõjas hävis. Selleks puhuks
kirjutasid Alo Põldmäe ja Loone Ots
kantaadi „Maarja täht“. Maarja kirikus
toimunud kontserdil esinesid Tartu
Maarja Kirikukoor ja Tartu-Maarja
Kammerorkester.
23. oktoobril korraldas Tiigi seltsimaja Maarja kirikus Tartu IX segakooride laulupäeva kontserdi. Segakooride laulupäev oli pühendatud
ärkamisaja heliloojate Karl August Hermanni ja Friedrich August Saebelmanni
170. ning laulva revolutsiooni suurkuju
Alo Mattiiseni 60. sünniaastapäevale.
Kõiki kolme heliloojat ühendab viimase
isamaaline tsükkel „Viis ärkamisaegset
laulu“, mis loodi kolm aastat enne Eesti
iseseisvuse taastamist ning mille esimene avalik esitus toimus maikuus 1988
Tartu kümnendatel muusikapäevadel.
Laulupäeva kontserdi piletituluga toetati
Tartu Maarja kiriku taastamist.
Silvia Leiaru
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus
juhatuse liige
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Kuidas valida vingugaasiandurit?
Kaheksa märksõna, mida selle
soetamisel silmas pidada
Vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu mürgine gaas, mis võib tekkida
igasugusel põlemisel, kui ei jätku piisavalt õhku. Selline olukord tekib kergesti
halva ventilatsiooniga siseruumides.
Vingugaasi tuvastamiseks sobib ainult
vingugaasiandur. Suitsuandur ega gaasiandur vingugaasi ei tuvasta.

Millistesse hoonetesse või ruumidesse
peab vingugaasianduri paigaldama?
– Eluruumi, kus asub korstnaga
ühendatud gaasiseade. Eelkõige on
selliseks seadmeks gaasil töötav veesoojendi ja katel.
– Hoonesse, kus on gaasikütteseade
või gaasiveesoojendi. Seda ka juhul,
kui seade asub näiteks keldris või
eraldi tehnoruumis. Sellisel juhul peab
andur asuma kohas, kus alarm oleks
ohustatud inimestele kuuldav. Näiteks keldris asuva gaasikütteseadme
korral võib andur asuda selle kohal
olevas ruumis. Või tehnoruumis asuva
gaasiseadme korral sellele lähimas
eluruumis.
– Alates 1. jaanuarist 2022 hoonesse
(nii kodud kui ka muud hooned),
kus on tahkekütteseadmed – puuküttel ahi, kamin, pliit, katel vms.
Vingugaasiandureid on mitmesuguseid,
kuid nõuded, millele nad vastama peavad, on samad. Kõige lihtsam ja odavam
andur on ilma näidikuta vingugaasiandur. Näidikud, mälud ja nutifunkt-

sioonid lisavad seadmele kasulikke
funktsioone, kuid teevad anduri ka
kallimaks. Sõltumata anduri omadustest toimivad ja teavitavad nad ohtlikust
vingugaasist ühtemoodi.

1) Aku, patarei või võrgutoide
Andurid võivad olla nii aku-, patareikui ka vahelduvvoolu toitega. Aku või
patareidega töötavat andurit on lihtne
paigaldada ning see töötab ka elektrikatkestuste ajal. Vahelduvvoolutoitega
ehk pistikdetektor ei sõltu patareist ega
vaja seetõttu patarei vahetamist. Sisse
ehitatud akuga andurite aku kestab
kogu anduri eluea, kuid patareiga anduri korral tuleb seadme eluea jooksul
patareid vahetada. Patareide vahetamine
või võrgutoide ei tee vingugaasiandurist
siiski igavesti kestvat seadet. Sõltumata
toitest on anduritel kindel eluiga, mille
jooksul tagab tootja mõõtmiste õigsuse.
2) Näidik
Näidik annab meile võimaluse näha anduri mõõdetud vingugaasi kontsentratsiooni ehk hulka ruumi õhus ja muud
näidikul visuaalselt kuvatavat infot.
Vingugaasi kontsentratsiooni kuvatakse
ppm-ides ehk miljondik osades. Andurid annavad reeglina alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon ruumis on olnud
üle 30 ppm-i kaks tundi või kui vingugaasi kontsentratsioon on 300 ppm
maksimaalselt kolme minuti jooksul.
Alarm lõpeb ise, kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 50 ppm-i.
Näidikuta andur annab alarmi samadel
tingimustel.
3) Niiske ruum
Enne, kui vingugaasiandurit ostma
hakkad, mõtle läbi, millisesse ruumi sa
soovid selle panna. Andurid on oma
konstruktsiooni tõttu määratud erinevatesse keskkondadesse. Enamik andureid
on mõeldud kuivadesse ruumidesse, kus
õhuniiskus ei ületa 80%. Üpris vähesed
andurid sobivad vannituppa, kus õhuniiskus on kõrge. Vannituppa sobib 90%
õhuniiskuse taluvusega andur.
4) Anduri eluiga
Anduri eluiga sõltub sensorist, mitte
patareist. Mõned andurid aeguvad
kindlaks kuupäevaks. Enamasti tuleb

kasutajal anduri käivitamisel märkida
seadmele käivitamise kuupäev või vastavalt juhendile eluea kuupäev. Nutikamad
andurid jälgivad ka ise kasutusaega ja
annavad selle lõppemisest heli või visuaalse signaaliga aegsasti teada. Andurite
kasutusiga on tavaliselt 7–10 aastat.

5) Kaks-ühes-andurid
Vingugaasiandur ja suitsuandur võivad
olla ka kaks-ühes-seadmena. Sellisel
juhul peab seade vastama nii suitsuanduritele kehtivatele nõuetele kui ka vingugaasianduritele kehtivatele nõuetele.
6) Automaatne
tulekahjusignalisatsioon
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi jaoks on olemas spetsiaalsed
süsteemi ühendatavad vingugaasiandurid. Kui soovid lisada vingugaasianduri oma tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, pöördu süsteemi paigaldaja
või haldusfirma poole.
7) Juhend ja märgistus
Iga Eestis müüdava anduriga peab olema kaasas eestikeelne juhend. Juhendis
peab olema kirjas kõik vajalik anduri
paigaldamiseks ja kasutamiseks. Autonoomsed vingugaasiandurid peavad
vastama standardi EVS-EN 50291-1
nõuetele – see standardi viide peab
olema nende märgistuses kohustuslikuna kirjas. Anduril peavad olema
märgistusena tootja andmed, avastatava
gaasi tüüp, seadme nimetus ja mudel,
patareide tüüp (kui on patareitoitega),
seadme soovituslik maksimaalne eluiga,
kasutuskeskkonna temperatuuri ning
õhuniiskuse vahemik.
8) Hind
Lihtsamad ja odavamad andurid maksavad natuke alla 20 euro ja näidiku ning
nutifunktsioonidega andurid maksavad
40 kuni 80 eurot. Ka pikem võimalik eluiga mõjutab hinda. Odava anduri tellimisel internetikeskkonnast on soovitav
põhjalikult kontrollida toote tegelikku
märgistust ja kasutusjuhendit. Nõuetele
mittevastav vingugaasiandur ei pruugi
sind vingugaasi eest kaitsta.
Rohkem infot vingugaasist –
www.vingugaas.ee
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Luunja
2. autoseiklus
KIIRUSKATSE 2

19. - 28. NOVEMBER 2021

Info ja registreerimine:
www.seiklusministeerium.ee/luunjaautoseiklus
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28.11 Jõulurahu väljakuulutamine
15.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees
16.00 Kavastus
Info 5309 3670

DETSEMBER
NOVEMBER
19.11–28.11 Luunja 2. autoseiklus
Info ja registreerumine
www.seiklusministeerium.ee/luunjaautoseiklus
19.11 Maakondlik veebikoolitus „Eneseareng ja
motivatsioon“ noortele 15+ programmi „Vaimuplahvatus“
raames 15.00–18.00
Zoomis. Registreerimine 5437 0519, liisi@onnemaa.ee
21.11 Tartu noorte folkloorifestivali peakontsert 18.00
Üritust kantakse üle veebis. Info 5211 8006
23.11–14.12 Lastevanemate koolitus „Enesejuhtimise
baaskursus – laste ja iseenda toetamiseks“
Veebis. Info 5309 3670, www.luunjakultuur.ee
25.11 Helkurkõnd 18.00
Kogunemine Luunja noortekeskuses. Info 501 3555
26.11 Mihkel Tikerpalu etendus „Isal on plaan“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid hinnaga 10/8 eurot on saadaval Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse kontoris ja enne etendust kohapeal.
Info 5309 3670

02.12 Lea Muuli maalinäituse „Valgus olevas ja
olematuses“ avamine 17.30
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane. Info 5309 3670
03.12 Väljasõit 13–14 a noortele Alatskivile programmi
„Vaimuplahvatus“ raames. Info täpsustamisel
03.12 Uus mängufilm „Jahihooaeg“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid 5/3.50 eurot
Tähelepanu! Vastavalt Luunja valla kriisikomisjoni
15.11.2021 otsusele ei toimu sellel aastal beebide lusikapidu, laste jõulupidusid, eakate jõulupidu ega vallarahva
aastalõpupidu.

Näitused
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane eksponeeritakse Shay Passero isikunäitust
novembri lõpuni.

M A A L I N Ä I T U S

VA L G U S O L E VA S J A O L E M AT U S E S

AVA M I N E
L U U N J A K U LT U U R I - J A VA B A A J A K E S K U S E
GALERIIS “MEIE

AJA KANGELANE”

2. DETSEMBER 2021 • KELL 17.30

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

HÄDAABI 24 H

MÜÜA
METT
Klaaspurk
700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Klaaspurk 700g 5€
Kreemjas mesi
Plastikämber 1kg 7€
Klaaspurk 470g 4€
MÜÜA
METT
Kreemjas
mesi
Võtke
meiega ühendust:
Klaaspurk
470g 4€
www.facebook.com/mesilepa
Klaaspurk 700g 5€
Tel. 5384
0097ühendust:
Võtke
meiega
Plastikämber
1kg 7€
www.facebook.com/mesilepa
Kreemjas
mesi
MÜÜA
Tel. 5384 0097
Klaaspurk 470g 4€
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
ROBERT NARUSKBERG

02.10.2021

ALFRED MENTZ

07.10.2021

MARIBEL LABI

08.10.2021

ARIANA ŠTŠERBININA

09.10.2021

RIKO TIIDLA

12.10.2021

Mesi on pärit Luunja
vallast!
TartuNovember
ja Luunja
Nr 11
(298)
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!

2021
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KUIVAD
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
koos transpordiga.
Telefon 505 1010

Mälestame
IRMA-SILVIA KAUER
08.07.1929–16.10.2021

Õnnitleme
novembrikuu
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

AARE AINSOO
04.11.1956–17.10.2021
ALLAN ALTMÄE
17.09.1981–25.10.2021

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

