Luunja valla infoleht
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Luunja vald avas 1. septembril uue lasteaiahoone
Pajula tee lasteaed on Luunja valla uusim, kaasaegseim lasteaed. Midrimaa lastel vedas, et saime selle IMEkena maja endale
kasutada meie endi hoone renoveerimise ajaks. Pajula lasteaia
hoone on 6-rühmaline (nagu Luunja keskuse lasteaiamajagi),
kuid ruutmeetritelt palju suurem, avaram. Aknast paistab
valgus koos õuevaatega ka lapse silmade kõrgusele. Lapsed ei
pea igapäevast mängu enam laudadelt söögiks kokku korjama,
sest sööme söögisaalis (mis oli projektimuudatuse ettepanek
nii Lohkva kui ka Luunja lasteaia poolt). Kahe korruse fuajeedes on avarust ka mängimiseks. Kuuleme pidevalt kõverpeeglitest mööduvate laste naeruturtsatusi! Õuealale on kerkimas imeline õuemajake (ainulaadne ja esimene omalaadne
Eestis, kuid eestikeelne). Lastel on siin põnev, nii toas kui ka
õues on palju avastamist! Tajusime, et üks ilus, kaasaegne, uute
võimalustega maja võetakse laste poolt kiiresti omaks. Ja sama
võib öelda ka täiskasvanute kohta – unistame uue töökoha
ja muutustega harjudes ka meie oma armsa keskuses asuva
maja kaasaegseks ja ruumikamaks muutmisest. Lasteaia ehitus maksis ca 3,2 miljonit eurot, miljoni euroga toetab lasteaia
ehitamist Euroopa Liit.
Selle uue lasteaia hoone, õueala ja parkla valmimise eest
täname paljusid-paljusid inimesi ja koostööpartnereid: ehitajat OÜ Embach, projektijuht Marko Tarrot, objektijuht
Margus Järvet; ehitusjärelevalvet Pärn Projekt ja Kalev Pärn;

projekteerijat, arhitekt Katrin Tomberg-Tohterit, Lohkva lasteaeda, eeskätt Tea Pendlat, Anneli Mõtsmeest ja Anna-Lena
Märjamaad; Tommy Mänguväljakuid ja Riin Looka ning
Kätlina Veltmanni, sisustusarhitekti Kristi Lõhmust, mööbli
eest Trading OÜd, Annikat ja Sirjet, firmat Kumer Saag ning
Jaanus ja Anneli Kivi, parkla ja kergliiklustee rajanud firmat
OÜ Terasteenus ja Marek Kaljulat, P.P. Ehitusjärelevalve OÜd
ja Urmas Koksi ja paljusid teisi. Erilise paviljoni eest aga täname OÜd Alexar ja Merle Aruoja. Tuhat tänu kaasa aitamast
ja eestvedamast Luunja vallavalitsusele ja volikogule! Suurim
tänu kuulub aga Pajula lasteaia headele majahaldjatele Kadri
Sõrmusele (ametniku keeles Luunja valla haridusnõunikule)
ja Aivo Paabole (ametikeeles valla majandusnõunikule), kes
uskusid ja tegutsesid selle maja valmimise nimel kellaaega
vaatamata ja närve säästmata. Kiitus kogu Luunja Midrimaa
lasteaia töötajatele, kes suutsid renoveerimisse mineva maja
kaks korrust koos keldriga kolida ja rühmad avada ühepäevase
sulgemisega! Aitäh vanematele, et olite kolimisperioodi ja
ajapikenduste suhtes paindlikud ja heatahtlikud! Oleme ülimalt õnnelikud, et saime sellise asenduspinna võimaluse ning
lubame, et hoiame seda IMEkena maja!
Luunja lasteaia Midrimaa laste ja täiskasvanute nimel
Uuve Jakimainen

Uus lasteaiahoone on avatud! Foto: Tiit Hellenurm Esimesed mängud uuel väljakul! Foto: Uuve Jakimainen
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Vallavolikogu augustikuu istungi info
Augustikuu volikogu istung toimus
vallamajas 26. augustil VOLIS-e infosüsteemis ja videokõne Microsoft
Teamsi keskkonnas. Istungi avaliku ülekande jälgimiseks oli valla veebilehele
lisatud link.
Istungil osalesid distantsilt virtuaalselt üks, istungisaalis elektrooniliselt 14
ja füüsiliselt üks volikogu liige. Puudujaid ei olnud.
Enne päevakorrapunktide juurde
asumist palus sõna Kaire Vahejõe ja
luges ette kolm avaldust umbusalduse
algatamiseks volikogu esimehele, vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele.
Seejärel kinnitati istungiks kavandatud
päevakord.
1. päevakorrapunktis tutvustas valla
finantsjuht Hille Luts Luunja valla aastateks 2022–2025 kavandatud eelarvestrateegiat.
Vallavalitsus saatis volikogule eelarvestrateegia aastateks 2022–2025.
Strateegias on püütud leida tasakaalu
vajaduste, soovide ja rahaliste võimaluste vahel. Koostatud on finantsiliselt
tasakaalustatud eelarvestrateegia, milles
nähakse ette perioodi lõpuks eelarve
ülejäägi saavutamine. Eesmärgiks on tagada valla võimekus lähitulevikus vallale
oluliste investeeringute teostamiseks.
Finantseesmärgiks on lisaks eelarve
tasakaalule põhitegevuse tulemi püsiv
kasv ning netovõlakoormuse (protsendina põhitegevuse tuludest) kahanemine. Põhitegevuse tulem on strateegia
perioodil vahemikus 1,27 miljonit kuni
2,78 miljonit. Netovõlakoormus ajas langeb. 2022. aastal on see 77,5% ja aastaks
2025 on see 44,1%. Luunja vald kavandab sellel eelarveperioodil laenata 2022.
aastal 1,96 miljonit eurot, 2023. aastal
1,17 miljonit eurot, 2024. aastal 100 000
eurot ja 2025. aastal kohustuste võtmist
hetkel ette ei nähta.
Likviidsete varade suunamata
jääk on strateegia alusel 2022. aastaks
6000 eurot, 2023. aastaks 4000 eurot,
2024. aastaks 28 000 eurot, 2025. aastaks
500 000 eurot.
Investeeringuteks on strateegiate
perioodiks kokku kavandatud 15,4 miljonit eurot. Kokkuvõte põhilistest investeeringuprojektidest ja sihtasutustele
põhivara sihtfinantseerimiseks anta-

vatest vahenditest oli toodud strateegia
tabelis lisas 1.
Volikogu suunas eelarvestrateegia
kaheks nädalaks (30.08–12.09) valla
veebilehel avalikule väljapanekule ning
selle aja jooksul on igal valla kodanikul,
volikogu komisjonil ja liikmetel võimalik põhjalikult strateegiaga tutvuda ja
täiendavaid ettepanekuid esitada.
Luunja valla eelarvestrateegia 2022–
2025 avalikule väljapanekule suunamise
poolt hääletas 14 volinikku, üks volinik
ei hääletanud.
2. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise krundi Pos 51 ja osaliselt krundi
Pos 49 osas kohta.
Detailplaneering on kehtestatud
2006. aastal ja on suures osas ellu viidud.
Kinnistu omanikud on esitanud taotluse
tunnistada detailplaneering kahe krundi osas kehtetuks, kuna nad ei soovi
seda ellu viia. Ühe elamukrundi omanik ei soovi sinna elamut ning planeeritud elamukrundi Pos 51 ehitusõigust
ei ole asutud ellu viima. Samuti ei ole
rajatud krundi Pos 49 osale teed, mis
Pos 51 elamukrunti teenindama peaks.
Planeerimisseaduse kohaselt võib planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistada,
kui terviklahenduse üldine osa jääb elluviidavaks.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist nende kahe krundi osas.
Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
krundi Pos 51 ja osaliselt krundi Pos 49
osas poolt hääletas 14 volinikku, üks
volinik ei hääletanud.
3. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande Veibri külas Väike-Emajõe
(43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamise ning
lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja
suuruse kinnitamise kohta.
Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks
ja kruntidele ehitusõiguse andmist.
Üldplaneeringu järgi on tegemist

nii tootmis- kui ka elamumaaga ning
elamukruntide kavandamine vastab
üldplaneeringule. Üldplaneeringu järgi
on siin lubatud ühe- ja kahepereelamud.
Kõrvalasuval maaüksusel kehtib 2009.
aastast Emajõe kinnistu detailplaneering, millega on ära planeeritud ka
kõrval olev Jõekaare tee. Arendaja on
võtnud kohustuse kõik vajalikud avalikud rajatised (teed, tehnovõrgud) välja
ehitada. Juurdepääs tuleb rajada Jõekaare teelt. Vesi ja kanalisatsioon ühisveevärgist.
Planeeringu- ja keskkonnakomisjonis arutati kruntide suuruse üle. Algselt olid krundid planeeritud väikesed,
komisjoni ettepanek oli kavandada suuremad krundid. Komisjon toetas eelnõu.
Veibri külas Väike-Emajõe (43201:
003:0220) maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamise ning lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamise poolt hääletasid kõik
volinikud.
4. päevakorrapunktis esitas planeeringute nõunik Evelin Karjus ettekande
Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:0069)
maaüksuse detailplaneeringu algatamise, planeeringuala piiri ja suuruse
ning lähtetingimuste kinnitamise kohta.
Esitatud on taotlus nelja ühepereelamu kavandamiseks. Üldplaneeringu
järgi on tegemist väikeelamumaa juhtotstarbega alaga ning detailplaneeringu
koostamise kohustusega alaga hajaasustuses. Taotlus vastab üldplaneeringule ja on põhjendatud. Arendaja on
võtnud kohustuse ehitada välja avalikud
detailplaneeringu kohased teed, tänavad,
tehnovõrgud ja rahastada planeeringu
koostamist. Ettepanek on algatada planeering kuni nelja ühepereelamu krundi kavandamiseks. Krundi minimaalne
suurus on 1500 m2. Juurdepääs on lubatud rajada ühe mahasõiduga Nahksepa
teelt. Nahksepa tee äärde tuleb jätta koridor kergliiklustee jaoks. Krundile on
lubatud rajada elamu ja abihoone. Veevarustuseks on kaks alternatiivi. Esimese
(ja kindlasti eelistatud!) variandina tuleks kaaluda ühisveevärki ja -kanalisatsiooni, mis on küllaltki lähedal, ning kui
see ei osutu võimalikuks, siis on lubatud
(üldplaneering ka lubab) lokaalset lahendust (puurkaev ja puhasti).

Nr 9 (296) September 2021

Planeeringu- ja keskkonnakomisjon
toetab algatamist.
Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:
0069) maaüksuse detailplaneeringu
algatamise, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamise
poolt hääletas 12, erapooletule seisukohale jäi kolm volinikku.
5. päevakorrapunktis esitas vallasekretär Marko Jaeger ettekande Luunja
vallavolikogu esindaja valimiseks Vabariigi Presidendi valimiskogusse.
Teema oli esitatud päevakorda, kuna
ei olnud kindlust, et Riigikogus saab president valitud. Seati üles kandidaadid,
moodustati kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon ja viidi läbi reglemendi
kohane salajane hääletamine.
Nüüdseks teame, et kuna Riigikogus
sai Eesti Vabariigi president valitud, siis
valimiskogu kokku ei kutsuta.
6. päevakorrapunktiks oli infopunkt,
milles käsitleti järgmisi teemasid:
• Pajula lasteaia avamisega seonduv.
• Koroonaviirusega ja vaktsineerimise
korraldamisega seonduv.
Arutati järgmise istungi toimumise
aja üle. Opositsioon nõudis istungi kokkukutsumist 31. augustil.
Järgmise istungi toimumise aja üle
hääletati. Esmalt volikogu esimehe ettepanekut korraldada istung 16. septembril. Ettepaneku poolt hääletas kaheksa
volinikku ja vastu seitse.
Teise ettepaneku – korraldada istung
31. augustil – poolt hääletas seitse volinikku ja vastu kaheksa.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
16. septembril.
Istungi käigust on võimalik saada põhjalikum ülevaade volikogu istungi protokollist.
Kaimo Keerdo
volikogu esimees
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VALLAVALITSUSES / TÄNU

Vallavalitsuses augustikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamute püstitamiseks Jõeharu tee 1 ja 5, Jõeharu põik 6 Veibri külas, Keldriaugu tee 1 ja Mardi tee 19 Lohkva külas, Lepa kinnistul ja Kaldapealse kinnistul
Kakumetsa külas, Parkmetsa tee 4, 6 ja 8 Põvvatu külas;
– maasoojuspuuraukude rajamiseks Parkmetsa tee 4, 6 ja 8 Põvvatu külas, Saare vkt
12 kinnistul Kabina külas;
– puurkaevu rajamiseks Kivitoa kinnistule Poksi külas;
– üksikelamu rekonstrueerimiseks Tiiutare kinnistul Pajukurmu külas.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamu kasutusele võtmiseks Padila tee 1 Rõõmu külas;
– lasteaiahoone kasutusele võtmiseks Pajula tee 2 Lohkva külas.
Kinnitati:
– riigihanke „Luunja Keskkooli õpilaste bussiveoteenus 2021/22“ tulemused.
Otsustati:
– tunnistada kehtetuks Luunja vallavalitsuse 12.02.2015 määrus nr 36 „Kohanime
määramine“ ja selle lisa 1 „Sooranna tee asukoht Maa-ameti kaardiserveri väljavõttel“ ning 11.03.2015 määrus nr 68 „Sirgu külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Sirguaru tee määramine“ ja selle lisa 1 „Sirguaru tee asukoht Maa-ameti
kaardiserveri väljavõttel“;
– korraldada avatud hankemenetlusega riigihanked „Korraldatud jäätmeveo
teenuse kontsessiooni andmine Luunja vallas“ ning „Luunja Keskkooli mööbli
ostmine“;
– muuta Luunja vallas asuvate katastriüksuste koha-aadresse Kabina külas, Kakumetsa külas ja Pilka külas;
– seada vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Lohkva külas asuvale Pillikoori tee 3 kinnistule;
– moodustada Luunja alevikku kohalike omavalitsuste valimiseks valimisjaoskond
nr 1.
Määrati:
– Luunja valla valimiskomisjoni asukoht;
– projekteerimistingimused Laine vkt 19 kinnistul Kabina külas;
– endise Lohkva külas asuva Metsakalmistu bussipeatuse nimeks Akvarelli;
– munitsipaalomandisse taotletavale kinnistule Soosaare teelõik 2 Kabina külas
koha-aadress ja sihtotstarve.
Nõustuti:
– avaliku ürituse loa andmisega kolmele üritusele (Kodukohvikute öö, Tartu
Spanjeliklubi koertenäitus, etendus „Kihnu Jenka“);
– katastriüksuste jagamisega Ringraja tee 17 Kakumetsa külas, Tooma kinnistul
Põvvatu külas, Kitse kinnistul Savikoja külas ning Mustoja kinnistul Poksi külas;
– ilutulestiku korraldamise loa andmisega Luunja alevikus.
Sotsiaaltoetusi maksti 69 korral, sealhulgas:
– peretoetusi
10
– sünnitoetusi
22
– matusetoetusi
2
– juubelitoetusi
8
– muid toetusi
4
– aabitsatoetusi
23
Marko Jaeger, vallasekretär

Hoolime üksteisest
Luunja mõisapäevade raames toimunud laada tulu annetati taas Luunja valla lastele. Katrin Madissoni hea töö tulemusel on võimalik Luunja valla lastele kinkida rõõmu 200 euro eest. Soojad tänusõnad laada korraldajatele Luunja
valla ja abi saavate perekondade poolt.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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TEATED

Teated

Planeeringuteated

Kätte on jõudnud taas uus kooliaasta. Suur osa meie valla sotsiaaltoetustest on mõeldud peredele, kus on koolis käivad lapsed. Tuletame siinkohal meelde, milliseid toetusi vald peredele võimaldab.

Luunja vallavolikogu on kehtetuks
tunnistanud vallavolikogu 29.06.2006
otsusega nr 6-9.2 kehtestatud Veibri
külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu krundi Pos 51 ja osaliselt krundi Pos 49 osas. Otsusega saab
tutvuda Luunja valla veebilehel https://
luunja.ee/teated planeeringuteadete alt.

• Aabitsatoetust (170 eurot) makstakse
esmakordselt 1. klassi õppima asuva
lapse vanematele, kui lapse ja mõlema
vanema elukoht on avalduse esitamise
ajaks olnud registreeritud eelnevad kolm
kuud Luunja vallas. Avaldusi saab esitada jooksva õppeaasta 31. detsembrini.
• Kõikidele põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele, kelle elukoht on
registreeritud Luunja vallas, on koolilõuna tasuta. Tartu linna koolides
õppivate laste vanematel palume registreerida oma lapse tasuta koolilõuna soov
Luunja valla kodulehel. Vastav avaldus
on leitav koduleheküljel blankettide
alt. Teatamine on vajalik, sest puudub
ülevaade, kas õpilane jätkab õppimist
samas koolis või on kooli vahetanud.
• Põhikooli baasil kutsekoolis õppivatele õpilastele makstakse koolilõuna
toetuseks 50 eurot kvartalis. Toetust
makstakse juhul, kui õppeedukus on
korras ning põhjuseta puudumisi ei ole
kvartalis üle 10 tunni. Eeloleval õppeaastal ootame avaldusi koos õppeasutuse
tõendiga alates novembrikuust.
• Töövihikute maksumus hüvitatakse
Luunja valla gümnaasiumiõpilastele
vastavalt vallavalitsuse määrusele nr 62
(26. veebruar 2014). Luunja Keskkooli
õpilaste töövihikute maksumus tasutakse kooli poolt esitatud arvete alusel,
st Luunja valla lapsed saavad meie koolis töövihikud kohe kätte. Väljaspool
Luunja valda asuvate koolide õpilased
maksavad töövihikute eest ning esitavad avalduse töövihikute maksumuse

kompenseerimiseks hiljemalt 1. novembriks vallavalitsusele. Raha laekub
peale andmete kontrollimist lapsevanema (avalduse esitaja) arveldusarvele. Põhikooliõpilastele on riigi poolt
kindlustatud kõik töövihikud tasuta.
• Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse
põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks Tartu linnaliine.
Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos jooksva
kooliaasta sõidukulu dokumentidega.
• Huviringis osalemise toetus võimaldab vähekindlustatud peredel taotleda
toetust lapse või noore huviringis osalemiseks või huviringis vajalike vahendite ostmiseks. Õppeaasta jooksul tehtud
kulutusi hüvitatakse kuludokumentide
põhjal. Toetuse saamiseks tuleb täita
avaldus Luunja valla kodulehel ja lisada
sellele kuludokument (arve) ning maksmist tõendav dokument (maksekorraldus, ostutšekk). 2021. aastal on avaldusi
võimalik esitada kuni 15. detsembrini.
Avalduste blanketid täitmiseks leiate
valla kodulehelt www.luunja.ee menüüst
„Toimingud ja blanketid“. Teated ja info
tel 741 7101 ja 741 7234.
Vastuvõtuajad T 9.00–12.00; 13.00–
16.00 ja N kell 9.00–12.00.
Kairit Pahk
sotsiaalnõunik

Kohanime määramise eelteade
Luunja vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 10-4.5 on kehtestatud Väljaotsa
maaüksuse detailplaneering. Laekunud avalduse alusel kavandab Luunja vallavalitsus määrata Muri külas detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele kohanimedeks Väljaotsa tee ja Väljaotsa põik.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja valla kodulehel
www.luunja.ee.

♦♦♦
Luunja vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Eespiiri (43201:001:0069)
maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda võimalusi
planeeringualale kuni nelja üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja
kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Põvvatu külas Eespiiri
(43201:001:0069) maaüksust suurusega
8127 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline
alusplaan, täiendavate uuringute vajadus
võib selguda detailplaneeringu protsessi
käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja
vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja
alevik, E–R 8.00–16.30) ning Luunja
valla veebilehel http://luunja.ee planeeringuteadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on algatanud
Veibri külas Väike-Emajõe (43201:
003:0220) maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda
võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Veibri
külas Väike-Emajõe (43201:003:0220)
maaüksust suurusega 4516 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks.
Vajalik on koostada detailplaneeringu
ala digitaalne geodeetiline alusplaan,
täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.
Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik,
E–R 8.00–16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringuteadete
alt.
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VALLA ELU / TEATED

Tänuüritusest
Augustikuu viimasel päeval toimus
valla juubeliaasta raames väljasõit
Vastseliina Piiskopilinnusesse. Eks üritasime kompenseerida ka seda, et üleilmse
haiguspuhangu tõttu tuli ära jätta traditsiooniline valla eakate jõulupidu.
Bussitäiele huvilistele tutvustas linnuseisand keskaegse piiskopilinnuse igapäevaelu, külastasime keskaja elamuskeskust, palverännumaja ja jalutasime

14. sajandist pärit varemete vahel.
Linnuse kõrtsis pakuti ajakohast kehakinnitust.
Tagasiteel pakkus bussijuht Tiit nooruslikku meelelahutust Lõuna-Eesti
kuppelmaastikul, samuti oli julgematel
võimalus ronida Pesapuu vaatetorni
ülemisse pessa või teha väike rahulik
jalutuskäik maalilises Ööbikuorus.
Kodu Uudised

♦♦♦♦
Täname Luunja vallavanemat ja valla
sotsiaaltöötajaid huvitava ja väga eakatesõbraliku reisipäeva eest 31. augustil
Vastseliina piiskopilinnusesse ja Rõuge
Ööbikuorgu.
Reisist osavõtnud pensionärid

Meie reisiseltskond Vastseliina Piiskoplinnuse muuseumimaja ees. Foto: Tiit Hellenurm

Eelarve täitmise digitaalne
visualiseering
Luunja vald võttis kasutusele eelarve täitmise andmete
kuvamiseks uue lahenduse. Eelarve täitmist kuvatakse
visuaalselt ja jooksvalt andmik.ee keskkonnas. Eelarve
visualiseerimisel on pööratud tähelepanu kergesti haaratavusele ja arusaadavusele.
Eelarve täitmise interaktiivses visualiseeringus saab
vaadata Luunja valla eelarvet koos täitmisega koondvaates,
eraldi lehtedel tulude ja kulude vaates ning investeeringuid
objektide lõikes.
Luunja valla eelarve täitmise visualiseeringut on mugav
kasutada ka mobiilivaates ja on leitav lisaks valla kodulehele ka andmik.ee lehelt.
Avaliku vaate andmete värskendamine toimub vähemalt üks kord kuus.
Luunja vallavalitsus

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada
kuni 1. oktoobrini kell 16.30. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu meetmesse ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotleda saavad
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused. Taotlused esitatakse keskkonnas
https://etoetus.struktuurifondid.ee.
Programmi infopäev toimub 15. septembril.
Täpsem info kodulehel https://www.tartumaa.ee/programmid.
Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla
konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.
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Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon tegi sisukat tööd
Septembris toimub viimane selle koosseisu vallavolikogu istung ja oma töö
lõpetavad ka volikogu komisjonid.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon töötas viimase nelja aasta jooksul järjepidevalt. Komisjoni põhitööks kujunes
abivajajate toetuse taotluste arutelu ja
ettepaneku tegemine toetuse määramiseks või sellest äraütlemiseks.
2020. aasta kevadest kaardistas
komisjon põhjalikult vallas elavate riskirühmade ja elanikerühmade olukorra,
toetusmeetmed ja arengukohad.
2021. aasta kevadel tegime valla
hoolekandesüsteemis põhjaliku muutuse, kui koostöös sotsiaalnõunikuga
viisime volikokku uue määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“,
mis kehtib alates 29.04.2021. Uude
määrusesse sai kokku toodud kõikide
vallas pakutavate toetuste ja sotsiaalteenuste andmise tingimused ja kord.

See on teinud abivajajatele vajaliku toetuse või teenuse taotlemise lihtsamaks
ja selgemaks. Oluline on, et abivajadust
hindama ning vajalikke teenuseid ja
toetuseid määrama hakkasid nüüd vaid
valdkonna professionaalsed töötajad,
tehes seda palju operatiivsemalt. Tähtis
on seegi, et klientide delikaatsete isikuandmetega töötavad vastava loaga spetsialistid. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
ülesandeks jäi sotsiaalpoliitiliste ettepanekute tegemine ning töö volikogus
menetluses olevate eelnõudega.
Komisjoni koosolekutest koos
valla sotsiaaltöö spetsialistidega on
välja koorunud järgmised murekohad
ja arendusvaldkonnad, millega peaks
aktiivselt edasi tegelema: süsteemse sotsiaalpoliitika puudumine; sotsiaal- ja
terviseteenuste arendamine kõikidele
riskirühmadele, eriti eakatele; munitsipaaleluruumide küsimus; „Valga maja“

SPORDINÄDAL 2021
25. septembril 2021, kell 11
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees.
Emad, isad ja lapsed on oodatud 6 km
pikkusele kärujooksule/kõnnile, finiš
Lohkva raamatukogus. Rajal teeme
peatuse Ojasilla talus (loovlood.com).
Trass kulgeb kergliiklusteel ja
tegemist pole võistlusega.
Finišis oota vad soe tee ja suupisted.
Samuti fotonurk.
Oled tulemas, anna kindlasti teada:
kaido.linde@luunja.ee
info: Kaido, 50 13 555

Vihmaga üritust ei toimu (seenevihm ei sega)!

olukord ning on arutatud ka kaasaegse
sotsiaalmaja rajamist; laste hoolekande
ümarlaua loomine ja käivitamine;
terviseprofiili ja sekkumiste süsteemi
loomine ning perearsti- ja pereõeteenusele alternatiivlahenduste leidmine.
2020. aastast oleme kõik elanud
koroonaviiruse tekitatud segaduses ja
pingetes. Tahan siinkohal tänada valla
sotsiaaltöötajaid Kairit Pahki, Ruth
Teinot ja Ene Madissalu, kes on teinud
sel perioodil väga palju tublit tööd nii
abivajajate toetamisel, kriisiabi kui ka
vaktsineerimise korraldamisel. Aitäh!
Tänan ka kõiki komisjoni liikmeid, kes
viimase nelja aasta jooksul on oma aega
ja energiat panustanud.
Kadi Kalmus
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

Luunja
4. titeralli
e!
m
e
ä
n
s
Stardi

Foto: Tiit Hellenurm
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Luunja jõesadama tegemised
Luunja jõesadamas on olnud töine suvi.
Valmis on saanud suure ja mahuka
ehitustöö oluline etapp – sadama puhkeala maastikukujundus. Liigniiskele ja
võsastuvale maa-alale on nii valla raha
kui maaelu arengu toetuse meetme 19.2
LEADER projektitoetust kasutades rajatud valgustatud jalutamisrajad, kujundatud reljeefi, haljastatud. Peamine aga
on kindlasti ujumistiik, mille pumbasüsteem tagab piisava vee ka madalvee korral jões. Sadama nõukogu ja valla esindajad koos omanikujärelevalvega vaatasid
kõik puudustena kirja läinu kahel korral
üle ja 31. augustiks olid ka vaegtööd tehtud. Väga oluline on, et teostusmõõdistuste käigus mõõdeti ära ka ujumistiigi
sügavus. Ehitamise ajal oli probleemiks,
et hüppetorni alla jäävasse süvendisse
hakkas pinnast valguma. Prognoos oli,
et veega täitunult see protsess peatub.
Nii ka läks. Nüüd on võimalik minna väliujula hankesse lähteülesandega,
kus võib julgelt paigaldada ka projektis
kavandatud kolmemeetrise hüppetorni.

Sihtasutuse viimastes nõukogudes ja
ühisnõupidamistel vallavalitsusega on
arutatud sihtasutuse olukorda ja vajadusi. Juhtimismudel, kus tegevjuhtimine
on antud ühe valimisliidu volikogu liikmetele, on poliitilistes tõmbetuultes
tööõhkkonda pingestav. Samas on
vallavalitsuses kujunenud hea pädevus
arendustegevuse osas ning vallavalitsuse
spetsialistid ja valla moodustatud sihtasutuse juhatuse liikmed dubleerivad
osaliselt üldise arendusvaldkonna
mõttes üksteist. Sihtasutust on mõistlik
juhtida ühe juhatuse liikmega ja vajadusel rakendada lepingulisi töötajaid,
kui sihtasutusel on selleks vajadus. Nõukogu otsustas korraldada sihtasutuse
Luunja Jõesadam tegevjuhtimise ümber,
asendada poliitiline juhtimismudel spetsialisti juhtimismudeliga ning jätkata
ühe juhatuse liikmega. Tegevjuhtimine
korraldatakse ümber 2021. aasta septembrikuu jooksul ja praegused juhatuse
liikmed Kaspar Killak ja Indrek Kärner
kutsutakse tagasi. Kaspar on sadama

Luunja jõesadama puhkeala droonilennult 29. juulil 2021. Foto: Ragnar Vutt

arendamise juures olnud algusest saati ja
peale statsionaarse kai valmimist on sadam valmis vastu võtma ka suuri Emajõel sõitvaid laevu. Indrek oli sadama
puhkeala suurprojekti algatamise juures
peamine eestvedaja. Aitäh neile tehtud
töö eest!
Luunja jõesadamat on arendatud
väga hoogsalt. Vallal on palju suuri
arendusi käsil. Sadamas tuleb veidi
hoogu maha võtta. Sel aastal rajatakse
veel väliujula hüppetorniga, kui hange
õnnestub. Järgmisel aastal jätkub puhkeala teine etapp ja paigaldatakse lastele
tegevuspaik ja välispordivahendid.
Sadamaalal jätkatakse asfalteerimisega.
Alustatakse sepikoja hoone renoveerimist sadamakojaks. Puhkeala kolmas
etapp ja sadama väliala edasine kujundamine peavad jääma mõneks aastaks
ootele. Hea, et on palju häid ideid aastateks!
Kaupo Kiiver
SA Luunja Jõesadama nõukogu esimees
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Kustkohast need puude lehed teavad,
et aeg on neil kollaseks minna?
Mismoodi nad teavad, et peavad
kirjuks värvima küla ja linna?
Nii algas 1. septembril Luunja roosiaias
esimese koolikella aktus, mille peategelased olid värsked Luunja Keskkooli
1.a ja 1.b klassi õpilased.
Traditsiooniliselt saabusid 1. klasside õpilased aktusele abiturientide ja
neid abistavate üheteistkümnendike

käekõrval. Neid võtsid suure aplausiga vastu kogu ülejäänud koolipere ja
lapsevanemad. Kooliaasta avas direktor
Toomas Liiivamägi ning tervituseks sai
sõna Luunja vallavanem Tõnu Muru.
Päevakangelased said kätte aabitsa, oma
esimese kooliraamatu, ning Luunja valla
kingitusena õunapuuistiku, mille vallavanem andis üle lapsevanematele.
Alanud õppeaasta on kooli jaoks
eriline ja väljakutseterohke. Koolimaja
A-korpuses käib ammuoodatud remont.
Seetõttu algas õppetöö septembris neljas erinevas majas. Esimesed neli klassi
ja 9. klass õpivad koolimajas, 5.–10. ja
12. klassile on sisustatud ajutised õpperuumid lasteaia Midrimaa remonti ootavas hoones ning 11. klass kogub tarkust
vallamajas volikogu saalis ja kultuuri-

1.a klass ja klassijuhataja Aule Sepp

1.b klass ja klassijuhataja Hanna-Mari Hillep. Fotod: FNA OÜ
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majas. Eriti keeruline on õpetajatel, kes
peavad vahel jõudma ühe päeva jooksul
näiteks koolimajja, siis lasteaeda, edasi
vallamajja ning lõpuks tagasi lasteaeda.
Õpilastel on veidi lihtsam: nemad õpivad koduklassides, kuid samas peavad kõik jõudma lõunat sööma koolisööklasse. Aga koolipere ei kurda. Kõigil
mõlgub meeles direktori aktusel öeldud
lause: „Jõuluks koju!”. Loodame, et rohkem suuremaid üllatusi remondi käigus
ei selgu ning teist poolaastat naudime
ühiselt koolimajas, millest pool on tundmatuseni muutunud. Ja hoiame pöialt, et
ka see tüütu koroona meid koju ei sunni
ja laseb ikka päriselt koolis käia.
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht
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Lohkva lasteaed sai 1. septembril 11-aastaseks
Ühel päikesepaistelisel neljapäeva
hommikupoolikul tähistasime kogu
Lohkva lasteaiaperega meie lasteaia
üheteistkümnendat sünnipäeva.
Sünnipäeva teemaks oli „Elu nagu
muinasjutus“ ning oma nime vääris
see vahva päev kohe kindlasti. Sünnipäevapeole olid kohale tulnud erinevad
muinasjututegelased läbi aegade. DJpuldis võis näha Saabastega Kassi ning
õue peal lõi tantsu printsess Elsa koos
sulamatu lumememme Olafiga. Kolm
põrsakest tegid etendust, hundil põles
saba ning Mary Poppins lendas kohale
lausa kaugelt Inglismaalt ning seda võluvihmavarjuga! Peo lõpetasid vägev disko
ja imemaitsev sünnipäevatort. Oli väga
lõbus ning meeldejääv sünnipäev!
Soovime kõigile toredat, tegusat ja
õnnestumisterohket õppeaastat!

Kolm põrsakest koos jutustajaga

Eliisa Nigol
Sabatähtede rühma õpetaja

Olaf otsib oma printsessi Elsat

Äsja vihmavarjuga kohale lennanud
Mary Poppins

Karulaps krooni kaunistamas. Fotod: Eve Joosing
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Luunja Keskkooli õpihuvi laager
Õpihuvi laagris osalesid Luunja Keskkooli õpilased 3.–12. klassidest koos
õpetajatega. Laagri tegevused olid
organiseeritud noorte ealisi iseärasusi
arvestades. Päevakava oli paigas, kuid
õpilastel jäi aega ka omavaheliseks suhtluseks.
Õpilased sõitsid hiidkanuuga, matkasid ettevalmistatud õpiülesannetega
matkarajal, proovisid kätt kunstilistes ja
sportlikes tegevustes, tuletasid meelde
läbiloetud kohustuslikku kirjandust
sketšide kaudu, kujundasid oma maja
lipu. Veel orienteeruti laagri territooriumil, matkati öises metsas, lauldi ja söödi
lõkke ümber ning tantsiti diskol.
Õpilased said laagris kolm korda
päevas sooja toitu, lisaks õhtuoote.
Õpihuvi laagri tegevused aitasid siduda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi
oskusi, lihvida suhtlemis- ja koostööoskusi ning tunda rõõmu kaaslastega
koos tegutsemisest.

11. kl matkarajal. Foto: Gärry Keerdo

10. kl noored kunstnikud. Foto: Heli Paal

Õpetaja Reino – kuidas luua lugu
Foto: Evelin Kivisaar

4.b nautimas kanuusõitu. Foto: Liina Arras
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2021. aastal oli koolil võimalik koostöös noortekeskusega taotleda laagri
jaoks raha riigieelarvest. Luunja vallas
võtsid õpihuvi laagri projekti eestvedamise enda kanda Gärry Keerdo ja Teli
Taimre koostöös Luunja vallavalitsuse
haridusnõuniku Kadri Sõrmusega.
Nii taotleti Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu raha kolmeks kolmepäevaseks õpihuvi laagriks, et turgutada
põhi- ja keskhariduse tasemel õppijate
õpimotivatsiooni, vaimset tervist, üldpädevusi ning huvi ainevaldkondade
vastu. Haridus- ja Teadusministeerium
eraldas õpihuvi laagriks täiemahulise
48 240 eurose toetuse. Õpihuvi laagri
korraldasid Luunja Keskkooli ja Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajad –
meie õpetajad ja noorsootööspetsialistid.
Iga laagripäev oli tinglikult jagatud
kolmeks: hommikune matkapõhine
üldoskuste ja ainealaste teadmiste õpe,
pärastlõunane iseendaga olemise aeg,
mis sisaldas valitud eriilmelisi tegevusi,
ja õhtune aeg, mis oli koostöö ning
meelelahutuse jaoks.
Laagris oli mitteformaalne õpe
lõimitud formaalsega (loodusained,
sotsiaalained, matk, vaimne tervis,
ellujäämisoskuste arendamine) ning

Öömatk. Foto: Martin Pihl
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5.b hiidkanuuga sõitmas. Foto: Evelin Kivisaar

üldoskuste arendamine põimitud ainealaste erioskuste õppimisega. Õpihuvi
laagri eesmärgid said täidetud.
Täname kõiki Luunja Keskkooli
õpetajaid, kes osalesid õpihuvi laagris
rühmajuhtidena, Luunja vallavalitsust
hiidkanuudega sõitmise võimaldamise
eest, Valgemetsa Noortelaagri meeskonda. Suur tänu hea koostöö eest

Hanna-Roosi Karrole, Toomas Liivamäele, Luunja Keskkooli vanematekogule ja hoolekogule ning lapsevanematele ja õpihuvi laagris osalenud
õpilastele.
Teli Taimre ja Gärry Keerdo
projektijuhid
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
Valimiste periood koondub ühte nädalasse vahemikus 11.–17.
oktoober. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel
valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.
Uuendusena saab esmaspäevast neljapäevani oma valiku
teha ükskõik millises avatud valimisjaoskonnas üle Eesti. See
tähendab, et sellel perioodil saab Luunja valla elanik oma hääle
anda näiteks isegi Tallinnas või Tartus. Neljapäeva õhtul edastatakse hääled riigi valimisteenistusele, kes edastab need laupäevaks vastavale valimiskomisjonile.
Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab Luunja valla elanik
hääletada ainult Luunja valla valimisjaoskonnas, mis asub
Luunja vallamajas. Elektrooniliselt saab oma häält anda kuni
laupäeval kella 20.00ni.
Hääletamine jaoskonnas toimub esmaspäevast laupäevani
kell 12.00 kuni 20.00 ning pühapäeval kell 9.00 kuni 20.00.
Luunja valla valimiskomisjon on otsustanud, et paneb
vähemalt valimispäeval käima ka bussi, millega on võimalik

saada Luunja vallamajja, et oma valik teha. Täpne marsruut ja
kellaajad avalikustatakse oktoobrikuu esimesel nädalal.
Kodus hääletamiseks tuleb teha jaoskonnakomisjonile
taotlus, mida saab teha ka telefoni teel. Taotlusi saab esitada
reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14.
Kodus hääletamine ise viiakse läbi pühapäeval ning algab alates
14.00. Valimisjaoskonna number, kuhu saab taotluse esitada,
on 5430 1363 (toimib alates 11. oktoobrist). Sellelt numbrilt
saab ka muud infot, mis on seotud jaoskonnas hääletamisega.
Info valimiste kohta edastatakse igale valimisõiguslikule
elanikule teabelehe näol. Valimiste teabeleht sisaldab teavet
hääletamisõiguse tingimuste ning hääletamisvõimaluste
kohta. Teabelehte ei ole vajalik hääletamisele tulles kaasa võtta.
Hääletamisest osavõtmiseks on jaoskonnas vaja esitada
isikut tõendav dokument, millel on ka isikukood, näiteks
ID-kaart, pass või juhiluba. Jaoskonnakomisjoni liige kontrollib hääletamisõiguse olemasolu läbi keskse infosüsteemi,
misjärel väljastatakse allkirja vastu hääletussedel.

LUUNJA VALD
VALIMISRINGKOND NR 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Valimisliit Luunja Hooandjad
nr 101
nr 102
nr 103
nr 104
nr 105
nr 106
nr 107
nr 108
nr 109
nr 110
nr 111
nr 112
nr 113
nr 114
nr 115
nr 116
nr 117
nr 118
nr 119
nr 120
nr 121
nr 122
nr 123
nr 124
nr 125
nr 126
nr 127
nr 128
nr 129
nr 130

Kaire Vahejõe
Aare Anderson
Tarvo Laas
Margo Lempu
Sten Šois
Kadi Kalmus
Pirjo Pall
Rait Aviste
Eerika Luukas
Triin Lauk
Kristel Lempu
Egon Puksa
Rainis Rebane
Margus Lauk
Aleksei Mamontov
Tiit Rannik
Iren Hansen
Veiko Vahimets
Annika Kallas
Aleksandr Kolossov
Lille Reissaar
Margus Kukrus
Tarmo Teder
Nils Ratt
Enn Poola
Meeli Rannik
Elo Hermann
Ave Pastik
Argo Aednik
Kahro Lempu

nr 131
nr 132
nr 133
nr 134
nr 135
nr 136
nr 137
nr 138
nr 139
nr 140
nr 141
nr 142
nr 143

Roman Šarin
Malle Karabelnik
Olga Russing
Terje Saks
Jasmin Saar
Sven Šois
Sigrid Laas
Mervi Raudsaar
Küllo Vään
Vjatšeslav Korobov
Maik Nõmmsalu
Tanel Tereping
Rainer Leidik

Valimisliit „Luunja nähtamatu
kogukonna eest“
nr 144
nr 145
nr 146
nr 147

Aivar Karus
Anneli Karus
Katerin Riit
Mihkel Karus

Valimisliit Uus Luunja
nr 148
nr 149
nr 150
nr 151
nr 152
nr 153
nr 154

Aare Ainsoo
Aavo Arrak
Jaan Ereline
Aare Jaemaa
Kaimo Keerdo
Kaupo Kiiver
Allan Koiduaru

nr 155
nr 156
nr 157
nr 158
nr 159
nr 160
nr 161
nr 162
nr 163
nr 164
nr 165
nr 166
nr 167
nr 168
nr 169
nr 170
nr 171
nr 172
nr 173

Allan Kosk
Vladimir Kuropatkin
Väino Kägo
Indrek Kärner
Mart Laanemäe
Anu Markus
Aniita Matkur
Feliks Padar
Andres Pärnalaas
Aadu Raav
Andres Sats
Radž Sauk
Aare Songe
Janek Sõber
Aivar Tellismäe
Tanel Tomingas
Einar Viira
Mati Vilgas
Kaja Õis

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 174
nr 175
nr 176
nr 177
nr 178
nr 179
nr 180
nr 181
nr 182

Heino Saar
Feeliks Teder
Vello Küng
Harald Vaino
Peeter Napp
Madis Märtson
Oksana Rodbaver
Ülo Kõiv
Joonas-Patrik Patto
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TASUTUD REKLAAM

Valimisliit Luunja Hooandjad ühendab Luunja valla tegusaid inimesi, kes
on valmis panustama oma aega ja energiat koduvalla arengusse. Liidame
värske energia ja väärtuslikud kogemused ühtseks jõuks. Anname hoogu
läbimõeldud lahendustele, keskendume avatud ja kogukonda kaasavale
juhtimisele, hoolime oma kodukohast, inimeste heaolust ning turvalisest
ja atraktiivsest elukeskkonnast ning väärtustame kõiki valla elanikke.
Julgeme otsuseid langetada ning neid ellu viia!

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Kaire Vahejõe
Aare Anderson
Tarvo Laas
Margo Lempu
Sten Šois
Kadi Kalmus
Pirjo Pall
Rait Aviste
Eerika Luukas
Triin Lauk
Kristel Lempu

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Egon Puksa
Rainis Rebane
Margus Lauk
Aleksei Mamontov
Tiit Rannik
Iren Hansen
Veiko Vahimets
Annika Kallas
Aleksandr Kolossov
Lille Reissaar
Margus Kukrus

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Tarmo Teder
Nils Ratt
Enn Poola
Meeli Rannik
Elo Hermann
Ave Pastik
Argo Aednik
Kahro Lempu
Roman Šarin
Malle Karabelnik
Olga Russing

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Vali hoog ja hool!
luunjavalimised.ee

Terje Saks
Jasmin Saar
Sven Šois
Sigrid Laas
Mervi Raudsaar
Küllo Vään
Vjatšeslav Korobov
Maik Nõmmsalu
Tanel Tereping
Rainer Leidik

13

14

TASUTUD REKLAAM

Nr 9 (296) September 2021

VALIMISED 2021

Valimisliit „Luunja nähtamatu kogukonna eest”
Luunja vallas on üle 5200 elaniku, kellest enamus ei soovi
liigset tähelepanu. Nad pigem ootavad ja loodavad, vaatavad kõrvalt ja jäävad nähtamatuks. Olen ise pikalt oodanud
oma kodu lähedale kergliiklusteed, mis annaks kogu siinsele
piirkonnale turvalisemad võimalused liiklemiseks ja sportimiseks. Tänaseks olen aru saanud, et siinse piirkonna probleemid ja vajadused on siiani olnud ja jäänud otsustajatele
nähtamatuks, ning leian, et ainus võimalus on need ise nähtavaks teha. Erinevates Luunja valla piirkondades on erinevad
probleemid, erinevad vajadused ja erinevad soovid ja paljud
neist on samuti nähtamatud, sest ühe piirkonna inimesed ei
pruugi teada või tajuda teiste piirkondade vajadusi.
Minu eestvedamisel toimib 2019. aastal Luunja valla mõttetalgutelt alguse saanud ja vabatahtliku algatusena
loodud Luunja kogukonna FB grupp, kuhu hetkel on koon-

dunud juba ca 2200 liiget. See on loodud Luunja kogukonna
heaks ja rahva sõnumi edastamiseks. Kogukonna liikmed
saavad seal omavahel suhelda ning teha oma piirkonna probleemid nähtavaks. Iga vallaelanik on seda väärt, et teda kuulatakse ning vajadusel pakutakse abi ja leitakse probleemile
lahendus.
Oleme loonud uue väikese valimisliidu „Luunja nähtamatu kogukonna eest”. Kui tunned, et Sina või Sinu piirkonna mured on jäänud samuti nähtamatuks, siis mine kindlasti valima ja anna oma mandaat meie valimisliidule, et meie
saaksime Sind esindada ja teha nähtamatu nähtavaks.
Vt lisaks: https://www.facebook.com/LuunjaKogukonnaEest
Aivar Karus

Valimisliidu „Luunja nähtamatu kogukonna eest” peamised arengusuunad:
 Kergliiklusteede võrgustiku projekteerimine kõigi Luunja valla suuremate teede äärde ja ehitamiseks
rahastuse leidmine, et tagada kogukonnale võimalused turvaliseks liiklemiseks ja sportimiseks.
 Ühistranspordi vajaduste ja võimaluste kaardistamine ja selle parendamine.
 Mängu- ja spordiväljakute arendamine keskustes ja kaugemates piirkondades.
 Lastehoiu- või lasteaiateenuse kättesaadavuse tagamine oma vallas.
 Rohkem võimalusi ja otsustusõigust noortele eneseteostuseks ja huvitegevusteks.
Kandidaadid VL „Luunja nähtamatu kogukonna eest”

 Ehitusinsener ja riigihangete valdkonna
spetsialist.
 Luunja valla kogukonna teated FB grupi
eestvedaja.
 Luunja vallavolikogu majanduskomisjoni liige.
 Põhisuund: kogu Luunja valla kergliiklusteede
võrgustiku väljaarendamiseks võimaluste
leidmine.

 Majanduse, ehituse, kinnisvara ja ettevõtluse
valdkond.

 Põhisuund: turvalise ja vajaduspõhise
ühistranspordi parendamine keskustesse.
Suuremat kasutust leidvate bussiootealade
välja ehitamine ja kergliikluse võimaluste
arendamine.

Aivar Karus

Anneli Karus

 Kahe väikese lapse emana soovin olla

 TÜ üliõpilane, ettevõtluse ja treeneri kogemus

144

lastevanemate hääleks valla otsustes.

 Põhisuund: Avalike mänguväljakute

ja kergliiklusteede ehitamise vajaduse
propageerimine. Laste heaolu ja turvalisus.
Igale lapsele lasteaiakoht oma vallas!
Turvaline tee lasteaeda ja kooli!

Katerin Riit
146

145

(tänavatants poistele).

 Hetkel kaitseväeteenistuses.
 Põhisuund: rohkem valikuid ja võimalusi
noortele turvaliseks liikumiseks, eneseteostuseks ja huvitegevusteks.

Mihkel Karus
147
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Valimisliit Uus Luunja tuli esimest korda kokku 2009. aastal.
2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on meie jaoks neljandad. Oleme järjekindlad!
Peame lugu asjalikkusest ning ei loobi tühje sõnu ja lubadusi.
Tunnustame tegijaid. Hoidume halvustamisest. Hoiame internetiavarused omalt poolt müravabad.
Meie teeme asjalikku koostööd.
Luunja vald peab jääma Luunja vallaks!
Meie vallavanema kandidaat on Tõnu Muru.

VL Uus Luunja programm
Luunja vald kasvab ja areneb. Kunagi pole nii palju töid ja tegemisi ette võetud. Kõik mis tegemisel – teeme lõpuni.
Nii nagu võimalik – alustame uutega.
Rajame kaasaegsed võimalused lastele, noortele, peredele ja eakatele
•
•
•
•
•

Ehitame Luunja koolimaja tervenisti kaasaegseks. Loome ka õueala ja staadioni nii koolile kui vallarahvale. Valmis on saanud
Lohkva lasteaed. Lisaks kerkib Lohkvasse spordihoone.
Rekonstrueerime lasteaia Midrimaa tänapäevaseks. Teeme Midrimaale juurdeehituse, sest Luunja vallas lapsi muudkui sünnib.
Noortekeskus Kavastus sai uue näo. Rajame kaasajastatud noortekeskused ka Lohkvasse ja Luunjasse.
Ehitame Lohkvasse multifunktsionaalse hoone, kus on raamatukogu, noorte tegevuskohad, perede ja beebide tegevuskoht ning
võimalusi igale eale. Alustame eakate päevakeskuste loomisega. Toome meditsiinilise abi lähemale!
Luunja vallal on toimivad toetused neile, kel vaja. Lisame juurde üksiku pensionäri sünnipäevatoetuse. Kaalume valimisperioodi
jooksul oma valla perede lasteaiamaksust vabastamist.

Arendame valla rahva liikumise ja vaba aja veetmise võimalusi
•
•
•

Soodustame valla rahva – laste, noorte, perede, naiste ja meeste ning eakate – aastaringset sportimis- ja huvitegevust.
Projekteerime ja ehitame kergliiklusteid Lohkva–Kabina–Luunja, Viira–Rõõmu, Aovere–Luunja teede äärde, Kavastusse allee
kõrvale. Rajame valgustuse olemasolevatele. Loome võimaluse ise rohkem liikuda ja igale poole paremini juurde pääseda.
Jõesadama ja puhkeala arendamine on vajalik nii veelt kui maalt vaadates. Rajame sadama juurde tegevusvõimalused, väliujula ja
hüppetorni ning uued paadikohad.

Loome turvalisema ja paremini korraldatud elukeskkonna
•
•
•
•
•

Iga kilomeeter tolmuvaba teed on samm edasi.
Tagame tiheasustusaladel parema ohutuse, korraldame liikluse ümber, kus vaja, ja paigaldame „lamavaid politseinikke”. Ohutust
aitavad tagada ja valla üldilmet parandada hästi kujundatud ning õigesti paigaldatud bussiootepaviljonid, valgustus ning viidad.
Toetame jätkuvalt hajaasustuse programmi. Teeme veevärgi korda Kavastus, Pilkas ja Kaare teel. Rekonstrueerime Kavastu
kaugküttesüsteemi. Tõnu Muru võtab selle südameasjaks!
Teeme keskkonnateo ja puhastame Luunja reoveetiigi ning viime puhastussüsteemi aleviku keskusest ja sadamast kaugemale.
Me ei jäta pakutavaid toetusmeetmeid ja raha „maha vedelema“. Oskame võimalusi ära kasutada. Rakendame kaasava eelarve
kujundamise. Ettevõtlus ja seltsitegevus annavad vallale sisu ja särtsu. Toetame ja tunnustame!

Oleme järjekindlad. Valida tuleb!

Pildile mahtusid pooled meist
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Hea Luunja valla elanik!
Nüüd on ka sinul võimalik valida kohalikel valimistel volikokku
ennast esindama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE)
saadik. Senini on Luunja valda valitsenud valimisliidud. Arvatakse, et valimisliit esindab kohalikel valimistel kõige paremini
elanike huve ja erakonnad mõtlevad ainult riigikogu valimistele.
See pole aga tõsi. Erakond annab lisavõimalusi leida valla jaoks
lahendusi muuhulgas ka riikliku poliitika kaudu, kus EKREt
esindavad targad ja rahva huvide eest seisvad inimesed. EKRE
nimekirjas kandideerivad Luunja valla volikokku inimesed, kes
kõik on reaalselt Luunja valla elanikud ja hästi kursis kohalike
rõõmude ja muredega ja kes hoolivad kohalikust elust.
Nüüd mõnest suuremast probleemist, mis on ilmselgelt
valla arengut takistanud. Viimase paari aasta jooksul on Luunja
vallas ärplemist, võimuga kauplemist ning võimuvahetusi niigi
palju olnud. Ometi algas volikogu augustikuu istung nelja volikogu liikme Rait Aviste, Kaire Vahejõe, Margo Lempu ja Aare
Andersoni allkirjastatud umbusaldusavalduste ettelugemisega
Kaire Vahejõe poolt. Nüüd oleks võinud küll valimisteni oodata,
et kõige kõrgem võim, valla rahvas, otsustaks, kes hakkavad
valda edasi juhtima. Selle umbusalduse algatamise ainukeseks
eesmärgiks saab olla praegu valda juhtivate inimeste sõna otseses mõttes s...ga ülevalamine vahetult enne valimisi, et tegelikult
rahvast petta ja oma mainet tõsta. Meie arvame, et Luunja valija

ei lase endaga manipuleerida. Käesoleval valimistevahelisel perioodil on võim vallas vahetunud juba kahel korral, praegu üritatakse kolmandat. Ametis on teine vallavanem ja kolmas volikogu esimees. Kas see on tulnud kasuks vallale ja tema elanikele?
Enne tulevasi valimisi ennast Luunja Hooandjateks nimetanud seltskond oli juba lühikest aega võimul. Juhtima saades
alustati volikogu esimehe töötasu kahekordistamise ja oma
inimeste paigutamisega sihtasutuste juhtorganitesse. Sellised
muudatused võivad küll hoogu anda inimeste isiklikule heaolule, kuid mitte valla arengule. Ka valla ametnike töösse sekkumist ei saa pidada hooandmiseks, pigem võib see saada piduriks. Liigset tähelepanu hakati pöörama turismi arendamisele
ja valla maine kujundamisele võõraste jaoks, unustades ära, mis
on tegelikult kohaliku omavalitsuse kohustused ja missugune
valla rahaline võimekus.
Viimase võimuvahetusega kaasnes ka vallavanema vahetus. Eelmine vallavanem Aare Anderson oli tubli mees eelkõige
parasjagu volikogus võimul olijate, aga ka paljude vallaelanike
jaoks. Sorava jutu ja kirjasõnaga suutis ta jätta endast hea mulje,
kuid tegevustega toetas eelkõige neid, kes olid talle vajalikud.
Praktilise töö kogemuste puudumise tõttu said paljud valla asjad
aetud asjatundmatult või jäid üldse ajamata.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab Luunja valla valitsemisse tuua värskust ja uusi mõtteid.
 Vallavolikogu tegeleb üksmeelselt elanike huvidest lähtuvate eesmärkide saavutamise ja probleemide
lahendamisega, mitte uute probleemide tekitamise ja üksteisele ärapanemisega.
 Vallavalitsemine peab olema kõikide vallaelanike ja vallas tegutsevate ettevõtjate suhtes ühtviisi võrdne, aus ja õiglane.
 Kaasame elanikke ja eriti noori valla arengu huvides tehtavate otsuste juures.
 Meie lasteaedades ja koolis antav alus- ja põhiharidus peab olema Eestile traditsiooniline ja konkurentsivõimeline.
 Toetame jätkuvalt puudustkannatavaid peresid, puudega inimesi ja üksi elavaid pensionäre.
 Anname lasteaialastele tasuta toidu.
 Panustame jätkuvalt valla teede korrashoidu ja tolmuvabaks muutmisse.
 Ehitame hädavajalikesse kohtadesse kergliiklusteed.
 Toetame tiheasustuspiirkondades elavate inimeste kütte-, vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamist.
 Luunja kool saab pika ootamise järel staadioni ja uue algklasside maja.
 Luunja lasteaed saab renoveeritud ja juurdeehituse.
 Aitame kaasa Luunjasse uue kaupluse saamisele.
 Otsime võimalusi esmatasandi arstipunkti taasavamiseks Luunjas.
 Lohkva spordihoone saab valmis ja sisustatud.
 Peame oluliseks rahvuslikke ja konservatiivseid väärtusi, nagu kodumaa ja eestlus, mis rajaneb keele, kultuuri,
hariduse, perekonna, traditsioonide ja rahvusliku majanduse toetamisel.

Meie, EKRE nimekirjas kandideerijad, anname endale aru,
et lubaduste täitmine ei ole kerge. See on võimalik vallaeelarve tulusid oluliselt säästlikumalt kasutades, sest Aare
Andersoni valitsemisajal on valla varasem peaaegu olematu
laenukoormus kasvanud kriitilisele piirile väga lähedale.
Ülesanne ei ole lihtne, kuid valla arengu huvides hädavajalik.
Meie oleme selleks võimelised koostöös meiega sarnaselt

mõtlevate inimestega vallavanem Tõnu Muru juhtimisel.
Vallarahvale tervist, kaasamõtlemist, valimisaktiivsust
ja kõike head soovides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
nimekirjas Luunja vallavolikokku kandideerijad Heino Saar,
Feeliks Teder, Vello Küng, Harald Vaino, Peeter Napp,
Madis Märtson, Oksana Rodbaver, Ülo Kõiv, JoonasPatrik Patto.
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Uudistega Ojasillalt
Tegutseme siin Ojasilla talus endiselt
veidi omamoodi – sellest annavad aimu
nii meie värvilised tomatid, kartulid,
oad, porgandid jm saadused kui ka
pisut metsa poole ja ebatraditsiooniline lähenemine aiale ja selle saadustele
üldse. Seetõttu oli ülimalt hea meel, kui
saime kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) kevadvoorust toetuse kahe
permakultuuri koolituse korraldamiseks
meie talus. Juhendajaks kutsusime Eesti
ühe parima permakultuuri asjatundja
Marian Nummerti. Esimene koolitus
toimus 11. juulil, kus Marian rääkis äärmiselt põhjalikult ja põnevalt permakultuuri olemusest. Perma kultuuri
põhimõtteks on nimelt jätkusuutlik
ja looduse loogikast lähtuv disainisüsteem, mille abil on võimalik langetada terviklikke otsuseid, alustades oma
aiast ning lõpetades suurte globaalsete
süsteemidega.
Kõige aluseks ongi permakultuuri põhieetika – maa, inimese ja tuleviku eest
hoolitsemine.
Permakultuur inspireerib looduses olevat märkama ning suunab mõistetut
ellu viima. Tsiteerides permakultuuri isa
Bill Mollisoni, keda ka Marian oma esitluses välja tõi: „Permakultuur on põllumajanduslik süsteem, mis töötab loodusega koos, mitte looduse vastu, sest
loodus teab, kuidas toimivad stabiilsed
ja tootlikud süsteemid.” Niisiis rääkisime
loodusvaatluste olulisusest, jätkusuutlikust ja võimalikult vähese vaevaga
majandamisest, mullastikust kui kogu
aiapidamise A-st ja O-st, mitmekesisuse
olulisusest, aia planeerimisest, praktilisest taimekasvatusest ja paljust muust
põnevast.
Permakultuuri ja n-ö tavapärase põllumajanduse peamised erinevused on hea
välja tuua tabelina. Vt tabel lk ülaosas.
Koolituse sisse mahtus ka lõunapaus
Ojasilla talu supi, koduleiva ja maitsevõiga ning ringkäik siinses aias. Tagasiside oli kõigilt osalejatelt äärmiselt positiivne.
Jätkukoolitus toimub 26. septembril
kell 12–16 ning seekord räägime toidu-

Tavapärane põllumajandus

Permakultuur

Ports erinevaid elemente.

Elemendid on iseorganiseerunud.

Liiga palju sunnitud suhteid.

Suhted on rajatud koostööle ja toetusele.

Peale sunnitud kenadus, puhtus ja sirgus. Võib väliselt paista korratu.
Tarvitab energiat rohkem kui toodab. Toodab rohkem energiat kui tarvitab.
salust, selle paigutusest ja võimalustest,
samuti erinevatest taimekooslustest.
Rajame ühiselt kõrgema permapeenra
ning tegeleme praktiliselt ka aiadisainiga. Loomulikult mahutame taas kavasse
ka kosutava lõunapausi. Koolitusele mahub osalema 12 inimest ja see on tänu
KOP toetusele Luunja valla elanikele

tasuta. Registreeruda saab kas Ojasilla
talu Facebooki lehel facebook.com/ojasilla või kirjutades meiliaadressile info@
loovlood.com.
Oled oodatud!
Ojasilla talu perenaine
Elo Hermann
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Tartumaa meistrivõistlused discgolfis
Sel aastal toimusid Tartumaa meistrivõistlused discgolfis
Elva Prodigy modifitseeritud
21-korvisel rajal. Individuaalarvestuses tuli võistelda kahel
päeval, mil võistlustules oli 130
osavõtjat ning nende seas ka 12
Luunja valla mängijat.
Meie valla mängijatest saavutasid Tartumaa meistrivõistluste
divisjonide üldarvestuses parimad kohad Merit Fjodorov
(naiste klassis 2. koht) ja Mart
Oper (mehed 50 klassis 1. koht).
Taas on meie valla mängijad
võistlustules septembri viimasel
nädalal Raadil Roosi discgolfipargis ja spetsiaalselt ERM-i
parki üles seatud võistlusrajal,
kus peetakse kahepäevased Tartu
linna lahtised meistrivõistlused.
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditööspetsialist

Merit Fjodorov

Mart Oper. Fotod: Anar Sillakivi

LUUNJA MATKAPÄEV 2021
SPORDINÄDAL 2021

RÄÄTSAMATK

Buss väljub Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse eest kell 11.30

PÄHKLISAARE RABAS

26. SEPTEMBER 2021

Läheme räätsamatkale Luunja vallas
asuvale Pähklisaare looduskaitsealale.
* matka kestus 3-4 tundi
* lapsed alates 12. eluaastast
* kohti matkale 30
* ilmale vastav riietus, jalga kummikud ja hea tuju.
* matkal väike kehakinnitus.

Tulekust anna teada: kaido.linde@luunja.ee

Lisada e-maili tulevate inimeste arv!

Info: Kaido, 50 13 555

! :)
e
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Joogatunnid sügishooajal 2021
Jooga on elamise kunst, mis sisaldab
teadmisi, kuidas elada pikemat ja õnnelikumat elu. Pikem ja õnnelikum elu
tähendab, et su keha ja meeled on pingevabad. See tähendab ka teadmisi, kuidas
neid pingeid eemaldada või ära hoida ja
milliseid vahendeid selleks kasutada.
Jooga eesmärgiks on tasakaalustada
yin’i ja yang’i energia füüsilises kehas, et
elada pikemat ja õnnelikumat elu.
Jooga on teadmiste suurendamise
kaudu armastuse loomine kõige elava
vastu. Jooga abil saavutad sa tingimusteta armastuse iseenda ja kogu maailma vastu. Õppides ennast tundma keha
ja meele kaudu, saavutad sa täiuslikkuse
ja ka maailm sinu ümber on täiuslik.
Jooga alustaladeks on vägivallatus
(eelkõige oma keha suhtes), mittevarastamine, mittevaletamine, loodussäästlik käitumine ja puhtus (nii vaimne
kui füüsiline).
Sel sügisel alustab Luunja kultuurimajas kolm uut joogatundi: beebiootajate jooga, seenioride jooga ja lõunane
joogapaus.

BEEBIOOTAJAD

Beebiootajate tunnis saavutad sa lõõgastuse, kaob stress, keha saab natuke tugevamaks ja kõik see toimub ilma pingutamata. Beebiootaja joogaharjutused
loovad lapsele rohkem ruumi kasvamiseks, kuna vabastame pinged kõhupiirkonnast. Erinevad harjutused aitavad
paremini toime tulla selja- ja vaagnapingetega. Pöörame tähelepanu seedimisele ning teeme seedimist stimuleerivaid harjutusi. Paraneb ka vereringe.
Lõõgastavad ja venitavad harjutused
aitavad kehal pingetega toime tulla.
Hingamisharjutused aitavad leevendada
ärevust ja uneprobleeme.
Enne tundi tulekut konsulteeri oma
arsti või ämmaemandaga.

SEENIORID

Seenioride joogatunnis kasutame
hatha-jooga harjutusi ja põhimõtteid.
See on füüsiline jooga, kus saad teadlikuks kehast, meelest ja hingamisest.
Liikumine toimub aeglaselt ja hingamist
jälgides, eesmärgiks on keha ja meele
tasakaalustamine ning võimaluse andmine tervenemisele.

LÕUNANE JOOGAPAUS

Selles tunnis keskendume õlavöötmele,
selgroo painduvusele ja puusaliigeste
liikuvusele. Lisaks lihasjõudu nõudvatele harjutustele teeme tasakaalustavaid hingamisharjutusi ning kerge
lõdvestuse. Lõunasel joogapausil maandad pinged nii kehas kui meeles, vabaned sisemistest pingetest ning stressist.
Peale tundi oled elujõulisem, rahulikum,
lõõgastunud ja tasakaalus. Su mõtted
on palju selgemad ja erksamad, tunned
ennast värskemana ja oled valmis keskenduma tööle.
joogaõpetaja Sigrid Laas
514 6153
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Killukesi saarerahva elust ehk Jõeõed Prangli saarel
Päeval, mille kohta ERR kirjutas, et
„Tugeva tuule tõttu võib reedel katkeda laevaühendus väikesaartega”, võttis
Luunja laulukoor Jõeõed tormi trotsides
ette merereisi Pranglile – ainsale püsiasustusega Põhja-Eesti saarele.
Tugeva tuule ja lainetuse kiuste jõuti
mandril asuvast Leppneeme sadamast
tunnise loksumise järel Kelnase sadamasse, kuhu saabuti alanud vihmasajule
vaatamata teatava kergendustundega.
Info, et Pranglile on jõudnud laevatäis
naisi, jõudis sadamast saare keskel asuva poe juurde veel enne, kui Jõeõed ise
oma kompsud vastu tulnud pikapi kasti
sättida ning sammud kultuurimaja suunas seada jõudsid. Ja eks see ole ka meeste ülekaaluga populatsioonis rääkimist
väärt info.
Prangli saarel (6,4–6,6 km2, sõltuvalt veetasemest), kuhu mahuks ära
kaks Luunja alevikku, elab kolme küla –
Kelnase, Idaotsa ja Lääneotsa – peale
aastaringselt kokku sadakond inimest.
Ometi on saarel kirik ja kalmistu, põhikool, rahvamaja ühes postkontori ja
raamatukoguga, muuseum, burgeriputka, pood ja Saare-Resto, Kelnase
sadam turismiinfopunkti ja kohvikuga,
mitmed kämpingud ja puhkemajad,
laululava, tuletorn, diiselelektrijaam,
kiirabi ja vabatahtlik päästemeeskond
ning palju muud.
Sättinud end Jõeõdedele saare külastuskäigu ajal peavarju pakkuvas ruumikas punaste seinte ja rohelise katusega rahvamajas selle toimeka juhataja
Külli Talmar-Kuiva juhatusel sisse, leiti
end peagi kahte veoautokasti pakitult
Pranglit tutvustavalt paaritunniselt ekskursioonilt.
Giidiks oli elupõline pranglilane
Taavi Linholm, kelle jutt oli ladus ja
huvitav kuulata, ka mõistab ta kohalikku murret kõneleda. Nii teame nüüd,
et „Jõeõed” ei kõlaks Pranglil sugugi nii,
sest õ-häälik asendatakse „uo”, „o” või
„e”-ga. Trotsides lahtises veoauto kastis
sõites vihma, tuult ning liivasel teel isegi
kinni jäämist, millest päästis naiste endi
julge pealehakkamine ja ramm, saime
põhjaliku ülevaate saare eluolust, ajaloost ja vaatamisväärsustest.
Nii teame, et naabersaare poiss Naissaare-Joosep on Prangli põhikooli üks
viiest õpilasest, õppides küll enamasti

distantsõppe vormis, ning õpetajaid on
suisa seitse. Et saarel elanud enne Teist
maailmasõda alaliselt pea 500–600 inimest, nii et naised töötasid toona kahes
vahetuses kalatehases, mida enam ei
eksisteeri. Et kirik on saarel küll juba
aastasadu olnud, kuid külastatud punase
katusega Laurentsiuse kirik on aja jooksul ja rahva soovil Idaotsa külast Lääneotsa külla kolinud, kalmistu kõrvale.
Et paate on meesperel tavaliselt kaks,
üks saare ühel ja teine teisel kaldal, siis
hea ilma ja tuule järgi otsustada, kummas suunas merele minna. Et kunagi
saarel peetud lehmadest on mälestusena
järel vaid kiviaiad, mis hoovis ja põllul
kasvavat nende eest kaitsma olid ehitatud. Et sügisene mere poolt kaldale
heidetud adru on oodatud ja tänuväärt
väetis põldudele nüüd, mil loomapidamine piirdub enamasti vaid kassikoera-kodulindudega. Et saarele toodud orbudest rebasekutsikad kasvasid
koerapiima toel suureks ning hävitasid
sealsest loodusest jänesed ja siilid. Küll
aga leidub näiteks nastikuid.

Et looduslikku maagaasi 1960. aastal
saarelt küll leiti ning leiu hetkel purskas põlev tulelont 2–3 päeva üle puude
latvade, kuid enamaks kui loomakartuli
keeduks, pannkoogi küpsetamiseks või
grillimiseks seda kasutusele pole võetud,
ega väga piisakski. Et hiiglasliku rändrahnu, Punase kivi kohta usutakse, et
selle otsa roninu saab mehele ning liuga
allatulek annab ka lasteõnne. Et Saksa
sõdur, kelle lennuk pärast tabamust
osavalt juhituna Prangli saare metsa
kukkus, kinkis tänutäheks abi eest saare
rahvale oma langevarju, mille kangast
vaesel sõjaajal mitmed pruudid endale
pulmakleidi õmblesid.
Et aurulaevalt Eesti Rand, mis 1941. a
Prangli külje all uppus, päästeti 3000 inimest, kes tänu tollasele kalatehasele, saare elanikele ning uppuvalt laevalt toodud
proviandile suudeti ära toita ja majutada.
Et suvisel turismihooajal paisub rahvaarv saarel mitmekordseks, pakkudes
kohalikele teenistusvõimalust. Et helikopteri saarel maandumine tähendab
üldjuhul halbu uudiseid – kellelegi on

Prangli hiidrahn Punane kivi ja Jõeõed. Foto: Taavi Linholm
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vaja osutada kiiret ja vältimatut abi.
Laupäev saarel tõi kaasa vaba aja
saare huviväärsustega omal käel tutvumiseks, väga maitsva lõunasöögi Saare
Restos ning proovi rahvamajas nii
isekeskis kui ka Mustvee valla Kääpa
küla segakooriga Serviti, kellega õhtul
ühiskontsert ees ootas.
Vihma tõttu vabaõhukontserdist
sisekontserdiks ümber korraldatud
esinemine oli igati õnnestunud nii hea
akustikaga saali, kooride ettevalmistuse kui ka õnnestunud repertuaarivaliku tõttu. Kooride Jõeõed ja Serviti
ühisesitusena kõlanud „Oma laulu ei
leia ma üles” ja „Tuulevaiksel ööl” panid
kaasa laulma ka publiku ning kordusesitusele tulnud viimane lugu liigutas
mitmeid kuulajaid pisarateni. Ka lauljad
ise tundsid, et see oli väärikas ja emotsiooniküllane punkt lõppevale hooajale.
Pärast kontserti ühise õhtusöögilaua taga muljetati päevaseid tegemisi
ning eriliselt toodi esile pranglilaste eluolu tutvustavat muuseumi Vanani talu
näitustemajas selle toreda ja asjaliku
giidiga. Nii seadsidki pea pooled Jõeõed
pühapäeva hommikul end muuseumi
poole teele.
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Nii teame, et tänapäeval on hülgepüük keelatud, kuid kalavõrkudesse
satuvad nad aeg-ajalt siiski. Et üksi
kaldalt leitud hülgepojad võivad olla küll
armsad, kuid neile ligi tikkuda ei tasu,
sest hammustuse tagajärjel võib suure
tõenäosusega endale lihasööjabakteri
saada. Et hülgejahiks vajalike kuulikeste
ümmarguseks “hõõrumine” oli naiste
töö. Et korraliku hülgenaha eest sai
Rootsis nädala palga.
Et naabersaarel Aksil on püsiasustus
taastumas – seal elab üle talve juba kaks
inimest. Et kunagi toodud mandrilt
Aksile, mis on veelgi väiksem kui
Prangli, hobune – see teinud saarele
tiiru-kaks peale ning ujunud tagasi
mandrile. Mis sa ikka üksi saarel, kus
teisi hobuseid pole, peale hakkad. Et teise naabersaare Keri majaka ehitamiskäsu
andis Peeter I ning kujult on ta kangesti
karahvini sarnane. Mõlemad naabersaared paistavad Pranglile kätte.
Et saare rahvas on alati kandnud
nahkkingi, millel tallad puutikkudega
kinnitatud. Et uhkemaid jalanõusid –
saapaid – toodud Rootsist, kellega oldi
kaubavahetuses. Et Prangli ja mandri
vahemaa on üheksa kilomeetrit, saab

külmal talvel selle ka jalgsi üle jää läbida,
ainult sadama piirkonnas peab lahtise
vee tõttu ettevaatlik olema. Et sünnitama
lähevad saare naised siiski mandrile,
Tallinn pole kaugel. Kuulub Prangli saar
isegi ju Viimsi valla koosseisu.
Pühapäeva lõunane praam tõi reisiseltskonna turvaliselt tagasi mandrile,
kus tellitud buss juba kenasti vastas.
Rõõmsad ning rahulolevad Jõeõed
pidasid aga juba praamil plaani, milline
Eesti saar järgmisena ette võtta. Elamenäeme!
Jõeõdede nimel
Heija Pärtel

__________________________________________________________________________________

Kui selle loo lugejal tekkis Prangli saare vastu
suurem huvi, soovitan saarele sõita, kasutada
giidi teenust autoekskursioonil ning külastada
muuseumi – nad räägivad huvitavalt, humoorikalt ning vastavad meelsasti tekkinud küsimustele.
Kui aga kohale sõita pole võimalik, külasta
Prangli saart virtuaalselt ERR-i Jupiteri lehel
https://jupiter.err.ee/1135795/oma-saar (Saade:
„Oma saar”, hooaeg 1, osa 4 – Prangli).
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Luunja valla kodukohvikute öö
Oleme uhked ja õnnelikud, sest vaatamata keerulisele olukorrale toimus juba
viiendat aastat järjest kohalike vabaühenduste ja aktiivsete kogukonnaliikmete eestvedamisel Luunja vallas
Lohkva külas 12. augustil meeleolukas
sündmus – Luunja valla kodukohvikute
öö. Täiesti eriline ja teistsugune formaat
on aasta-aastalt järjest populaarsemaks
muutunud ja toob kohvikute külastajaid
kokku üle terve Eesti. Luunja valla kodukohvikute öö on eriline, kestab õhtust
keskööni ja kõik kohvikud tulevad ühe
talu õuele kokku ning meeleoluka kultuuriprogrammi saatel pakutakse külalistele hoole ja armastusega valmistatud
parimaid toite ja jooke.
Igal aastal on kohvikute ööl kindel
teema, mille järgi planeeritakse tegevused. Selle aasta teema oli „Armastuse
öö kohvikud“. Eks ühe suure armastuse
järgne samm on abielu, nii oli ka kodukohvikute öö esimesteks külastajateks
pulmaseltskond. Kaunis pruutpaar oma
lähikondlastega ootas kohvikute külastajaid juba pikalt.
Kodukohvikute ööl osales väga palju
inimesi, kes nautisid kohvikutes pakutavat head ja paremat. Kodukohvikute
ööl osalesid juba varasemast tuttavad
kodukohvikud oma rikkaliku menüüga,
kuid oli ka uusi kohvikuid. Kohvikutes
algas aktiivne sagimine ja ettevalmistamine juba päevi varem ja kohale tulid
kohvikud üle terve Luunja valla. SilverSpecialSmoke Lohkva külast pakkus

värsket, Eestist pärit suitsuforelli ja
angersäga otse suitsuahjust. Luunja alevikust pärit kodukohviku Magus pakutav
suupoolise valik oli ülirikkalik: koogid,
tordid, purgimagustoidud, tassikoogid,
kukekommid, erinevad limonaadid ja
palju muud. Veibri küla Laaside pere
kohvikus pakuti pereliikmete lemmikhõrgutisi. Õdus ja looduslähedane Ojasilla talu kodukohvik pakkus hoidiseid,
ravimtaimedest valmistatud siirupeid ja
teesegusid, kombucha’sid, küpsetisi ning
pilkupüüdvaid tomatiassortii karbikesi,
kus sees erivärvilised tomatid. Veibri
küla Kellu Bakehouse kodukohvikus
pakkus usin hobikondiiter oma hõrgutisi. Kohvik Uba ja Humal Lohkva
külast pakkus läätse-oa-hakklihavokki
ning gurmeeroaks oli seekord kalasupp
Astra. Kavastu külast osales retro-kodukohvik T1pzi Kohvi, kelle menüüs oli
nii lapsepõlvest tuntud maitseid kui ka
tänapäevasemaid maitsenüansse. Luunja
Maanaiste Seltsi ja Sirgu küla seltsi
Ämma Kohvik pakkus traditsioonilisi
pulmalauatoite ja juba paljude lemmikuid pirukaid ja pannkooke. Luunja
valla kohalik veinimeister Roman
(Veinimäe talust) esitles külastajatele
uut, ainulaadset Eesti viinamarjaveini
Sulbi Punane 2020.
Kodukohvikute ööl osalesid ka
noored hakkajad tulevased ettevõtjad.
Noorte kodukohvik Popp pakkus lisaks
ehedale rõõmsameelsusele ka maitsvat
jäätist ja popkorni. Lohkva külas tegut-

Kodukohvikute öö esimesed külalised – pulmaseltskond. Foto: MTÜ Lohkva Külaselts

seva Kribet Handicrafti noor tubli nobenäpp pakkus kvaliteetseid käsitöökaupu:
patsikumme, laste mütse ja kaisuloomi.
Loomulikult oli seekord kohal ka lasteloos, kus sai oma õnne proovile panna.
Juubeliüritusel olid meeleolu loomas
armsad Lohkva Laulumaa laululapsed
ning vahva külakapell Lustre koos külalismoosekantidega, kelle repertuaaris
leidus nii veidraid, kurbi kui ka tõsiseid
ja lõbusaid ning südamlikke ja romantilisi lugusid. Armastuse öö kohvikutes
laulis lummavaid armastuslaule KarlMarkus Kaiv, kelle esituses kõlasid nii
vanemad kui uuemad armastuslood,
mis panid külastajad ennastunustavalt kuulama ja kohvikute sagin vaibus
selleks hetkeks sootuks. Kodukohvikute
ööl rääkis armastusest särav ja kaunis
Epp Kärsin. Epp rääkis paarisuhte hoidmisest ja eelkõige sellest, et tuleb leida aega teineteise jaoks ning teineteist
märgata ja kuulata. Kohvikute öö kulmineerus õhtuhämaruses meeleoluka öökinoga „Need vanad armastuskirja“.
Täname kõiki kohvikute külastajaid
ja osalejaid! Aitäh Lohkva Laulumaa
laululastele ja juhendaja Laura Väljaotsale, vahvale külakapellile Lustre ning
lummavale Karl-Markusele! Suur tänu
õhtujuht Iiri Saarele ja vestlema tulnud
Epp Kärsinile! Eriti suur tänu kaaskorraldajatele.
Kohtumiseni uuel aastal!
MTÜ Lohkva Külaseltsi nimel
Kaire Vahejõe
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IV Peipsi Toidu Tänav tõi rohkelt
külastajaid ka Luunja valda
21.–22. augustil toimunud festivalil
Peipsi Toidu Tänav 175 km võtsid
Luunja vallast osa MTÜ Luunja Maanaiste Selts restoraniga Ämma Kohvik,
mis asus Luunja sadamas, ja Kavastus
T1pzi kohvi. Peipsi Toidu Tänav 175 km
toimus sel aastal juba neljandat korda
ning kokku oli teekonnal Vasknarvast
Saaboldani 43 kahepäevarestorani,
mis pakkusid kohalikke maitseid piirkonnast pärit või perekonnaretseptide
järgi valmistatud roogadega.
Peipsi Toidu Tänavale tullakse üle
Eesti ning otsitakse maitseelamusi.
Kohalikele kogukondadele annab see
võimaluse tulla kokku, tutvustada oma
tegemisi, näidata piirkonna potentsiaali,
müüa omavalmistatud toite, hoidiseid
ja muid kohalikke kvaliteetseid tooteid,
teenuseid.
Sel aastal oli kogu festivalil suurem
tähelepanu sadamatel ning loodetavasti
tulevikus kasvab üha enam paatidega
saabujate arv. Festivali turundamiseks
panid sel aastal õla alla Eesti-Vene
piiriülese koostöö programm 2014–2020
projekti „Common Peipsi 2“ raames
ning samuti Luunja vald. Korraldajad
tänavad toetuse ja koostöö eest!

2022. aastal toimub Peipsi Toidu
Tänav 20.–21. augustil ning korraldajad
loodavad, et lisaks selle aasta tublidele
osalejatele lisandub Luunja valda veelgi enam toredaid tegijaid. Festivalil on
välja kujunenud, et mida rohkem kohti
on ühes piirkonnas, seda suurem on
ka külastatavus – sõidetakse üle Eesti
piirkonda, süüakse mitmetes kahe-

Külastajad uudistamas Ämma Kohvikus. Fotod: Allar Kikkas

päevarestoranides ja liigutakse mööda
marsruuti edasi.
Täpsem festivali info: https://www.
facebook.com/Peipsitoidutanav175/,
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ,
e-postil maitseelamuse.koda@gmail.
com.
Triinu Akkermann
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ
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Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
alustab uut hooaega hillitsetud meeleolus
Alanud hooajal peab Luunja Kultuurija Vabaajakeskus oma töö korraldamisel
ajutiselt toime tulema kitsamates oludes.
See puudutab eriti avatud noorsootööd
ning treeninguid. Kooli renoveerimise
tõttu saame kasutada vaid poolt võimlat
ja spordihoone ehituse tõttu ei ole võimalik avada Lohkva noortekeskust.
Noorsootöö teenuste ja huviringidega Lohkvas saame alustada peale
spordihoone valmimist, tõenäoliselt
2022. aasta alguses.
Luunja noortekeskuse ruumid on
renoveerimise ootel. Kaks ehitushanget
on läbi kukkunud. Vallavalitsejad nii
vallavalitsusest kui volikogust on lubanud 2022. aasta eelarvest tööd kindlasti
teostada. Hetkel teeme jõupingutusi, et
ruumides siiski noortele tegevusi pakkuda. Alustanud on osad huviringid.
Avatud noorsootööga saame alustada
oktoobrist, seni teeme oma jooksvatest
vahenditest ära mõned olulised remonditööd seoses avatud ruumi kohandamisega noortele. Siis saame alustada ka
koduste emade ja beebide klubiga.
Kooli renoveerimise tõttu ei saa alanud hooajal alustada võrkpalli- ja sulgpallitreeninguid ning ei ole võimalik ka
võimlat välja rentida pallimängudeks.
Kui soe vesi võimlasse jõuab, saame pakkuda väikest valikut traditsioonilistest
treeningutest – joogat, tervisevõimlemist ja aeroobikat. Jõusaal hakkab lahti olema kolmapäeviti 17.30–21.00.
Sporditegevus kooli võimlas saab täies
mahus jätkuda jaanuari algusest.
Liikumine ja tervisliku eluviisi
populariseerimine on jätkuvalt meie
prioriteet. Seetõttu pakume joogatunde
erinevatele sihtgruppidele kultuurimaja
saalis. Joogatreener Sigrid Laas pakub
tunde eakatele ja rasedatele. Hoolitseme
ka vallatöötajate toonuse eest, pakkudes
kolmapäeva lõunapausi ajal neile tervistavat joogatundi. Joogatreeningut pakume ka Kavastu Korteris, treeneriks oma
küla inimene Monika Krillo.
Jätkame sisulist koostööd MTÜ-ga
KoosON, kellega koos korraldasime
kevadel peredele lühimatku. Sellel hooajal tahame matkadega jätkata, kaasates
koostööpartneriks ka Luunja Keskkooli.
Sellise koostöö tulemusena loodame

käima saada matkaringi põhikooli
ja gümnaasiumi noortele. Koostöös
MTÜ-ga KoosON pakume koolile ka
klassi sidusprogrammi KLAPP.
Terviseedenduse valdkonnas on
alustanud järjekordne vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgrupp.
Planeeritud on ka Gordoni perekooli
toomine Luunjasse, programmi saame
alustada, kui huviringid on paigas ja
ruumide kasutus selge.
Uutest huviringidest on tulemas
põnev, noorte seas väga populaarne
kunstiteemaline ettevõtmine – Jaapani
anime 12–26-aastastele noortele, kus
peamiselt õpitakse animatsioone joonistama ja koomiksite tušiga joonistamise
tehnikaid.
Huviringide nimekiri lastele ja noortele ei ole veel lukus, tulemas on veel
üht-teist põnevat.
Alanud hooaja sündmused kannavad jätkuvalt koroonaviiruse pitserit.
Püüame sel poolaastal vältida rahvarohkeid suurüritusi siseruumides. Ürituste planeerimisel jälgime pidevalt olukorda ja seetõttu ei planeeri neid väga
pikalt ette.
Euroopa spordinädala raames kutsume beebisid ja väikelapsi koos vanematega neljandat korda toimuvale tite-

rallile. Kell 11.00 kultuurimaja eest
alustav titeralli viib kärutajad 6 km
pikkusele jalutuskäigule mööda kergliiklusteed Lohkva raamatukogusse.
Peatus tehakse kaupluses Loovlood,
kus Elo Hermann tutvustab arendavaid
looduslikest materjalidest mänguasju.
Finišeerujaid ootab raamatukogus ees
tervislik amps ja perepildi tegemise võimalus. Spordinädal jätkub 26. septembril, kui toimub räätsamatk Pähklisaarel.
Matkale saab vaid 30 osalejat. Olge
kiired registreeruma!
Kultuurivaldkonnas jätkavad harjutamist meie laulukoor ja rahvatantsurühmad ning Aidateater. Jätkame uute
eesti filmide näitamisega, toome meie
valla näitusepindadele uusi näitusi,
näitame teatrit jmt.
Armas rahvas! Olge kannatlikud,
usun, et see tasub ennast kuhjaga ära ja
juba uuel aastal saame tegutseda palju
paremates tingimustes.
Olge meie tegemistega kursis
https://luunjakultuur.ee/ ja https://www.
facebook.com/luunja.kultuurimaja/.
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Ansambli harjutusruum Luunja noortekeskuse keldris. Foto: Tarmo Lillo
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LUUNJA KULTUURI-JA VABAAJAKESKUSE HUVIRINGID 2021/2022 HOOAJAL

LUUNJA KULTUURI- JA VABAAJAKESKUSE HUVIRINGID JA TREENINGUD 2021/2022 HOOAJAL

HUVIRINGID NOORTERINGID
HUVIRINGID
NOORTELE
@LuunjaNoortekas

LUUNJA AIDA-

@luunja.kultuurimaja
@luunja.kultuurimaja

Truppi on oodatud julged ja hakkajad 10–14-aastased noored.

Truppi on oodatud julged ja hakkajad 10-14. aastased noored. Tunnid toimuvad pühapäeviti Luunja
LASTE-jaJA
KultuuriVabaajakeskuses (kellaaeg täpsustamisel). Juhendaja Iiri Saar, tel. 522 2506.

NOORTE-

STUUDIO
KITARRIÕPE

AIDAKE
Saab
õppida(!)nii akustilist kui elektrikitarri, tunnid toimuvad gruppides või individuaalselt vastavalt
õpilaste tasemele. Kitarri saab õppida kolmapäeviti Luunja noortekeskuses.
KITARRIÕPE
Saab
õppida
Juhendaja
Toomas Pihlau
tel. 528
5965.nii akustilist kui elektrikitarri, tunnid toimuvad

gruppides või individuaalselt vastavalt õpilaste tasemele. Kitarri
saab õppida kolmapäeviti Luunja noortekekuses.
Esimene kohtumine toimub
13.09 kell
16.00 Luunja
edaspidi toimuvad tunnid
Juhendaja
Toomas
Pihlau,noortekeskus,
tel 528 5965.

TRUMMIÕPE

esmaspäeviti, alguskellaaeg lepitakse kokku kohapeal õpetajaga.
Juhendaja
Rain-Eric Selli,
tel. 534toimuvad
00507.
BASSKITARRI
Tunnid
Luunja noortekeskuses ( Aedniku 2) reedeti

alates 13.30. Juhendaja Hanna-Roosi Karro, tel 5648 9138.

BASSKITARRIÕPE

Tunnid
toimuvad LuunjaEsimene
noortekeskuses
(Aedniku
2) noortekeskuses
reedeti
alatesnoortekeskuses,
13.30.
TRUMMIÕPE
kohtumine
toimub
13.09 kell 16.00
Luunja
Juhendaja Hanna-Roosi edaspidi
Karro, tel.toimuvad
564 89138. tunnid esmaspäeviti, alguskellaaeg lepitakse

kokku kohapeal õpetajaga. Juhendaja Rain-Eric Selli, tel 5340 0507.

KOKANDUSRING

Ringitunnid
toimuvad kolmapäeviti
15.00-18.00
Korteris15.00–18.00
(ei ole registreerimisega).
KOKANDUSRingitunnid
toimuvadKavastu
kolmapäeviti
Kavastu Korteris.
Juhendajad
Hanna-Roosi(eiKarro,
tel. 564 89138.
RING
ole registreerimisega).
Juhendaja Hanna-Roosi Karro.

JAAPANI ANIME
12–26-aastastele noortele. Kunstiringis õpitakse animatsioone
JAAPANI

ANIME õpitakse animatsioone
joonistamajoonistama
ja koomiksite
tušiga joonistamise
tehnikaid.
Ringitunnid
Kunstiringis
ja koomiksite
dušijoonistamise
tehnikaid.
Ringitunnid algavad oktoobrist
noortekeskuses
(Aedniku 2).
algavadLuunja
oktoobrist
Luunja noortekeskuses
( Aedniku 2).
Juhendaja Priit Allas 5308 8838.
Juhendaja Priit Allas, tel 5308 8838.

RATTATRENN
RATTATRENN

Treening annab hea ratta valitsemisoskuse kogu eluks ja õpetab
Rein Taaramäe rattaklubiohutult
kutsub treenigule
Luunja valla
koolinoori.
Treeningud toimuvad
teisipäeviti
rattaga liiklema.
Treeningud
koolinoortele
toimuvad
teisikell 13.15 ja 14.10. Esimene
kokkusaamine
on 21.Treener
septembril
Kultuurija Vabaajakeskuses.
päeviti
13.15 ja 14.10.
LiisLuunja
Jääger,
tel 5300
9642.
Treener Liis Jääger, tel. 5300 9642.
Kontakt:

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor Kadi Kalmus, 530 93670, kultuurimaja@luunja.ee
KONTAKT
Luunja KultuuriKultuuri- ja
jaVabaajakeskuse
Vabaajakeskuse direktor
noorsootöötaja
Hanna-Roosi
Karro, 56 48 9138,
Luunja
Kadi Kalmus
, 530 93670,
luunjanoortekeskus@gmail.com
kultuurimaja@luunja.ee
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noorsootöötaja:
Hanna-Roosi Karro, 56 48 9138, luunjanoortekeskus@gmail.com

SPORT JA LIIKUMINE
JOOGA
LUUNJA
KESKKOOLI
VÕIMLAS

Esmaspäeviti kell 18.00–19.00. Treener Kalev Kikas, tel 509 4342.

SEENIORIDE
JOOGA

Kolmapäeviti kl 10.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Seenioride jooga on mõeldud liikuvuse ja koordinatsiooni
parandamiseks ning lihastoonuse säilitamiseks. Tunnis töötame läbi
kõik lihasgrupid. Joogatunnist saad energiat ja meeldiva sotsiaalse
elamuse. Juhendaja Sigrid Laas, tel 514 6153.

BEEBIOOTAJA
JOOGA

Esmaspäeviti 17.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Beebiootus
ja emaks saamine on üks erilisemaid aegu naise elus. Naise keha
muutub rasedusega ja sellega võivad kaasneda erinevad vaevused.
Beebiootajate tunnis teeme erinevaid harjutusi kehale ja meelele.
Erinevad harjutused aitavad paremini toime tulla selja- ja vaagnapingetega. Pöörame tähelepanu ka seedimisele ning teeme seedimist stimuleerivaid harjutusi. Lõõgastavad ja venitavad harjutused
aitavad kehal pingetega toime tulla. Hingamisharjutused aitavad
leevendada ärevust ja uneprobleeme. Enne treeningul osalemist
konsulteeri oma arsti või ämmaemandaga! Juhendaja Sigrid Laas,
tel 514 6153.

JOOGA
KAVASTUS

Jooga mõjub positiivselt nii vaimule kui kehale. Arendab painduvust, koordinatsiooni, tasakaalu ning parandab rühti. Aitab ära
hoida ning leevendada seljavaevuseid ja liigesehaiguseid, samuti
tugevdab lihaseid. Stimuleerib vereringet ning südame tööd, aitab
väljutada kehast jääkaineid ning tugevdada haigustele vastupanu.
Jooga hingamisharjutused keskenduvad sügavale hingamisele,
mis aitavad puhastada hingamisteid ning rahustada närvisüsteemi,
andes hea une ning leevendades ja ära hoides stressi. Esmaspäeviti
18.30 Kavastu Korteris (alustab oktoobrist). Juhendaja Monika Krillo.

#luunjakultuur
#luunjakultuur

RAHVAKULTUUR
RAHVAKULTUUR

#Luunjanoorsootöö

LUUNJA
AIDAKE(!)
JuhendajaLASTEIiri Saar, tel JA
522 NOORTESTUUDIO
2506.
TEATRI AIDATEATRI

ÕPE

LUUNJA KULTUURI- JA VABAAJAKESKUSE HUVIRINGID JA TREENINGUD 2021/2022 HOOAJAL
LUUNJA KULTUURI- JA VABAAJAKESKUSE HUVIRINGID JA TREENINGUD 2021/2022 HOOAJAL

Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi lauljaid. Koori eesmärgiks on laulda oma südamest
LUUNJA
RAHVAKULTUUR
südamesse.
Laulmine
toimub
kolmapäeviti
kell 18.00
- 19.45
KultuuriVabaajaLAULUKOOR
ootab oma
ridadesse
nii endiseid
kui uusi
lauljaid.
KooriLuunja
eesmärgiks
onjalaulda
oma südamest
LUUNJA kuulajateKoor
keskus. kuulajate
Dirigent Anne
Kasesalu-Roops,
569 19311
“JÕEÕED”
südamesse.
Laulminetel.
toimub
kolmapäeviti kell 18.00 - 19.45 Luunja Kultuuri- ja VabaajaLAULUKOOR
keskus.
Dirigent
Anne oma
Kasesalu-Roops,
tel. 569
LUUNJA
Koor
ootab
ridadesse
nii 19311
endiseid kui uusi lauljaid. Koori
“JÕEÕED”
naisrahvatantsurühm
ootab oma
ridades jätkama
nii endisi kui
uusi
NAISRAHVALAULUKOORPikaajalise traditsiooniga
eesmärgiks
on laulda oma
südamest
kuulajate
südamesse.
tantsijaid. Tantsutreeningud toimuvad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis teisipäeviti
TANTSURÜHM
Pikaajalise traditsiooniga naisrahvatantsurühm ootab oma ridades jätkama nii endisi kui uusi
NAISRAHVAJÕEÕED
Laulmine
toimub
kolmapäeviti
kell
kell 18.15-19.45.
Esimene kohtumine
14.09.2021.a.
Juhendaja
Heili18.00–19.45
Lindepuu, tel. 5552Luunja
6039
“KLOPANDI”
tantsijaid.
Tantsutreeningud
toimuvad
Luunja
Kultuurija
Vabaajakeskuse
saalis
teisipäeviti
TANTSURÜHM
kohtumine 14.09.2021.a.
HeiliAnne
Lindepuu,
tel. 5552 6039
Kultuuri-Esimene
ja Vabaajakeskuse
saalis.Juhendaja
Dirigent
Kasesalu-Roops,
“KLOPANDI” kell 18.15-19.45.
ootab oma seltskonda uusi tantsupaare. Rühm käib harjutamas Luunja
SEGARAHVA- Mõnus seltskond
tel Trambali
5691 9311.
ja Vabaajakeskuse saalis neljapäeviti kell 18.00-20.00.
TANTSURÜHM Kultuuri-Mõnus
seltskond
Trambalitel.
ootab
seltskonda uusi tantsupaare. Rühm käib harjutamas Luunja
SEGARAHVATantsuõpetaja Annika
Joy Meitern,
539 oma
76617
“TRAMBALI”
Kultuurija
Vabaajakeskuse
saalis neljapäeviti kell 18.00-20.00.
TANTSURÜHM
NAISRAHVAPikaajalise
traditsiooniga
ootab oma
Annika
Joy Meitern, tel. 539naisrahvatantsurühm
76617
“TRAMBALI” Tantsuõpetaja
Näitemängu huvilised
saavad
kokku esmaspäeviti
19.30
Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
TANTSURÜHM
ridades
jätkama
nii endisikellkui
uusi
tantsijaid.
Tantsutreeningud
LUUNJA
AIDATEATER Juhendaja Iiri Saar, tel. 522 2506
KLOPANDI
toimuvad
Luunja
Kultuurija Vabaajakeskuse
saalisja Vabaajakeskuses.
teisipäeviti
Näitemängu
huvilised
saavad kokku
esmaspäeviti
kell 19.30 Luunja KultuuriLUUNJA
Iiri Saar, tel. 522 2506
AIDATEATER Juhendaja
kell 18.15–19.45.
Esimene kohtumine 14.09.2021. a. Juhendaja

Heili Lindepuu, tel 5552 6039.

HARRASTUS
HARRASTUS

Kursusel saate selgeks seltskonnatantsude (valss, fokstrott, tango, rumba jt.) põhisammud, erinevad
tantsukombinatsioonid, õige tantsuhoiu, tunnetuse ja tasakaalu, partneriga arvestamise, kauni
muusikasse.
sobib igas eas (valss,
inimestele,
kes soovivad
nautidajt.)
liikumist,
SELTSKONNA- liikumiseKursusel
saateSeltskonnatants
selgeks seltskonnatantsude
fokstrott,
tango, rumba
põhisammud, erinevad
muusikattantsukombinatsioonid,
ja lähedust koos partneriga.
eelnevjatantsukogemus
vajalik. Tunnid
algavadkauni
TANTS
õige Algkursusel
tantsuhoiu, pole
tunnetuse
tasakaalu, partneriga
arvestamise,
oktoobrist
kolmapäeviti
kell
20.00
Luunja
Kultuurija
Vabaajakeskuse
saalis.
liikumise muusikasse. Seltskonnatants sobib igas eas inimestele, kes soovivad nautida liikumist,
SELTSKONNATantsuõpetaja
EvajaKouhia,
tel.koos
511 4081
muusikat
lähedust
partneriga. Algkursusel pole eelnev tantsukogemus vajalik. Tunnid algavad

SEGARAHVATANTSURÜHM
TRAMBALI
TANTS

Mõnus seltskond Trambali ootab oma seltskonda uusi tantsupaare. Rühm käib harjutamas Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
saalis neljapäeviti kell 18.00–20.00. Tantsuõpetaja Annika Joy
oktoobrist kolmapäeviti kell 20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis.
Meitern,
tel
5397tel.kuu
6617.
Toomas Tantsuõpetaja
Ojasaare lauluklubi
toimub iga
Eva Kouhia,
511teisel
4081pühapäeval algusega kell 15.00 Luunja Kultuuri- ja

LAULUKLUBI

Vabaajakeskuses. Lauluklubi eesmärk on tuua inimesed laulu juurde ja koos tuju heaks laulda.

Juhendaja Toomas Ojasaar, tel. 563 02614
Toomas
Ojasaare lauluklubi toimub iga
kuu teiselkokku
pühapäeval
algusega kell 15.00
Luunja Kultuuri- ja
LUUNJA
Näitemänguhuvilised
saavad
esmaspäeviti
19.30
Vabaajakeskuses. Lauluklubi eesmärk on tuua inimesed laulu juurde ja koos tuju heaks laulda.
LAULUKLUBI
AIDATEATER
Luunja
Kultuurija Vabaajakeskuses.
Juhendaja Iiri Saar,
Juhendaja
Toomas
Ojasaar, tel.
563 02614
KOGUPERERINGID
tel 522 2506.

Kogupere käsitööring on mõeldud peredele, kes soovivad koos meisterdada. Koos õpitakse tegema
lihtsate vahenditega kodukaunistustaieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid jne. Ring toimub igal
teisipäeval kell 18.00 - 19.00 Luunja noortekeskuses (Aedniku 2).
Kogupere
käsitööring
on mõeldud peredele, kes soovivad koos meisterdada. Koos õpitakse tegema
Juhendaja
Helgi Kiik,
tel. 556 51688
lihtsate vahenditega kodukaunistustaieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid jne. Ring toimub igal
KOGUPERE
teisipäeval kell 18.00 - 19.00 Luunja noortekeskuses (Aedniku 2).
KÄSITÖÖRING
Kalastusringi on oodatud kalastushuvilised olenemata soost või vanusest. Tegevust on algajatele kui
Juhendaja Helgi Kiik, tel. 556 51688
vähem ja rohkem edasijõudnutele. Kalastusring on nii lihtsalt looduse nautijaile, ajugümnastika kui ka
hasardi soovijaile. Õpime erinevat liiki kalu looduses leidma, püüdma ja jagame ka ideid kuidas
KOGUPERE
püütugaKalastusringi
toidulauda rikastada.
Õpime
selgeks iseseisvalt
oma püügivahenditega
hakkama
saamise,
on oodatud
kalastushuvilised
olenemata
soost või vanusest.
Tegevust
on algajatele kui
KALASTUSnende kokkupaneku
ja töökorras
hoidmise. Aitame
nõu ja jõuga
vanade
ja katkiste
püügivahendite
vähem ja rohkem
edasijõudnutele.
Kalastusring
on niika
lihtsalt
looduse
nautijaile,
ajugümnastika kui ka
RING
püügikorda
seadmisel.
Kalastusring
toimub iga
ning õpetab
ka inimest
looduses
iseseisvalt
hasardi
soovijaile.
Õpime erinevat
liikiilmaga
kalu looduses
leidma,
püüdma
ja jagame
ka ideid kuidas
KOGUPEREhakkamapüütuga
saama.toidulauda
Ring toimubrikastada.
kolmapäeviti
kell selgeks
16.00, kogunemine
jõesadamas.
Õpime
iseseisvalt Luunja
oma püügivahenditega
hakkama saamise,
kohtumine 15.09.2021. Juhendaja Nils Ratt. tel. 56464557.
KALASTUS-Esimenenende
kokkupaneku ja töökorras hoidmise. Aitame nõu ja jõuga ka vanade ja katkiste püügivahendite
RING
püügikorda seadmisel. Kalastusring toimub iga ilmaga ning õpetab ka inimest looduses iseseisvalt
hakkama saama. Ring toimub kolmapäeviti kell 16.00, kogunemine Luunja jõesadamas.
INFO: Kadi
Kalmus,
3670,
kultuurimaja@luunja.ee
Esimene
kohtumine5309
15.09.2021.
Juhendaja
Nils Ratt. tel. 56464557.

KOGUPERERINGID

KOGUPERE
KÄSITÖÖRING

HARRASTUS

SELTSKONNATANTS

Kursusel saate selgeks seltskonnatantsude (valss, fokstrott, tango,
rumba jt.) põhisammud, erinevad tantsukombinatsioonid, õige
tantsuhoiu, tunnetuse ja tasakaalu, partneriga arvestamise,
kauni liikumise muusikasse. Seltskonnatants sobib igas eas
inimestele, kes soovivad nautida liikumist, muusikat ja lähedust
koos partneriga. Algkursusel pole eelnev tantsukogemus vajalik.
Tunnid algavad oktoobrist kolmapäeviti kl. 20.00 Luunja Kultuurija Vabaajakeskuse saalis. Tantsuõpetaja Eva Kouhia, tel 511 4081.

INFO: Kadi Kalmus, 5309 3670, kultuurimaja@luunja.ee

LAULUKLUBI

Toomas Ojasaare lauluklubi toimub iga kuu teisel pühapäeval
algusega 15.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Lauluklubi
eesmärk on tuua inimesed laulu juurde ja koos tuju heaks laulda.
Juhendaja Toomas Ojasaar, tel 5630 2614.

KOGUPERE RINGID

AEROOBIKA

Teisipäeviti kell 18.00–19.00 Luunja Keskkooli võimlas. Treener AveMai Larin, tel 502 3206.

TERVISEVÕIMLEMINE

Kolmapäeviti kell 18.00–19.00 Luunja Keskkooli võimlas
Treener Elina Paat, tel 5685 8466.

KOGUPERE
KÄSITÖÖRING

Kogupere käsitööring on mõeldud peredele, kes soovivad
koos meisterdada. Koos õpitakse tegema lihtsate vahenditega
kodukaunistustaieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid jne. Ring
toimub igal teisipäeval kell 18.00–19.00 Luunja noortekeskuses
(Aedniku 2). Juhendaja Helgi Kiik, tel. 5565 1688

KOGUPERE
KALASTUSRING

Kalastusringi on oodatud kalastushuvilised olenemata soost
või vanusest. Tegevust on algajatele kui vähem ja rohkem
edasijõudnutele. Kalastusring on nii lihtsalt looduse nautijaile,
ajugümnastika kui ka hasardi soovijaile. Õpime erinevat liiki kalu
looduses leidma, püüdma ja jagame ka ideid, kuidas püütuga
toidulauda rikastada. Õpime selgeks iseseisvalt oma püügivahenditega hakkama saamise, nende kokkupaneku ja töökorras
hoidmise. Aitame nõu ja jõuga ka vanade ja katkiste püügivahendite püügikorda seadmisel. Kalastusring toimub iga ilmaga
ning õpetab ka inimest looduses iseseisvalt hakkama saama. Ring
toimub kolmapäeviti kl.16.00, kogunemine Luunja jõesadamas.
Juhendaja Nils Ratt, tel 5646 4557.

Kontakt:
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor Kadi Kalmus, 5309 3670, kultuurimaja@luunja.ee

Treeningute ja huviringide valik on täiendamisel!

LUUNJA KULTUURI- JA VABAAJAKESKUSE HUVIRINGID

@luunja.kultuuri

Kontakt: Kaido Linde, tel 50 13 555, kaido.linde@luunja.ee

LUUNJA
LAULUKOOR

Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi laul
kuulajate südamesse. Laulmine toimub kolmapäev
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Lõuna-Eesti toidukonverentsil on juubel –
toimub juba viiendat korda!
Seekord võõrustab meid Jõgevamaa Eestimaa südames Põltsamaal
19. oktoobril kell 9.30–17.00 Põltsamaa
Kultuurikeskuses.
Konverentsi teemaks on „(Maa)
ettevõtlus kui elustiil – amatöörist
professionaaliks.“ Eestimaal on nii
palju toidutootjaid ja -pakkujaid, kelle
tegevus on alguse saanud kirest, hobist,
elustiilist, mis nüüd toob ka leiva lauale. Kuidas on nende ettevõtjate teekond
olnud, mis on olnud väljakutsed, karid,
mis on olnud õnnestumised, ehk ka
õnnelikud juhused – tule kuula!
Lõuna-Eesti toidukonverents on
Lõuna-Eesti väikeste ja keskmiste toidutootjate suurim kohtumispaik, kus
mõtteid ja kogemusi vahetada ning oma
silmaringi avardada, saada infot aktuaalsetel valdkonna teemadel. Seni toimunud konverentsidel on kohal olnud
ca 100 toiduettevõtjat, -tootjat, -pakkujat
(üle Eesti).
Moderaatoriks ehk päevajuhiks on
Erlis Schönberg – Mulgimaa mees,
maitsemeelelahutaja, Peakokkade Ühenduse liige, Eesti kodukokk 2010.
Oma kogemuslugusid tulevad toidukonverentsile jagama mitmed LõunaEesti ettevõtjad, sh:
• Mulgi Pruulikoda – väike talupruulikoda Lõuna-Viljandimaal, mis
kannab Karksi kandi õllepruulimise

traditsiooni moodsal viisil edasi;
• Viinamärdi Talu, kus kasvatatakse
piimalambaid ja toodetakse juustu;
• Alatskivi Mõisamaitsed, mis toodab
vanas Alatskivi mõisa jääkeldri hoones peamiselt käsitööveine;
• Ostrova Mari, kes viljeleb mahepõllumajandust ja kasvatab Setomaal
musti sõstraid, mustikaid ja vaarikaid;
• vaarikaid kasvatav Tedre talu, mis lisaks mahlatootmisele pressib vaarikaseemnetest üliväärtuslikke vitamiine
ja rasvhappeid sisaldavat õli;
• ettevõte Green Bite OÜ, mis sai alguse kahe õe koostööst, on tänaseks
arenenud algsest katsefarmist, kilkide kasvatamisest ja kilgijahu valmistamisest tervislike lõpptoodete valmistajaks;
• pereettevõte Meemeistrid, kes peale naturaalse mee valmistab ka erinevaid meesegusid kohalike külmkuivatatud marjade ning lisanditega;
• pereettevõttest Siidrikoda peretütre
eestvedamisel välja kasvanud uus
tegevussuund ja bränd – restoran
KODAS;
• Andri-Peedo talu, kus peetakse kitsi
ja toodetakse kitsepiima ja -juustusid,
mida hindavad kõrgelt ka mitmed
tippkokad;
• Eikellegimaa MTÜ – looduslähedast
eluviisi propageeriv ettevõtmine.

Sarnaselt eelmiste aastatega on konverentsi raames plaanis väiketootjate toodete esitlemine ja degusteerimine ehk
n-ö minimess.
Konverents toimub hübriidüritusena
ehk on võimalik osaleda nii füüsiliselt
kohale tulles kui läbi veebi. Osalustasu
18 eurot. Lisainfo ja registreerimine
kuni 11. oktoobrini konverentsi kodulehel: https://arinouandla.ee/ettevotja/
toidukonverents/. Konverentsi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku
ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
tegevusest 5.4.2. „Piirkondlikud algatused
tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“
ning Eesti maaelu arengukava 2014–
2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus”
alammeetmest 1.2 “Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine.”
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee,
tel 511 3932

Oled teretulnud TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“
*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
(VÕI oled vanuses 50+ ja ei tööta/õpi)

Sinu päralt on:

––Hea tööotsija!*

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“

*Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
Põhjalik enesearengu programm (130 tundi), kus on 6 osa ja 6 erinevat lektorit, saad teada rohkem enda
võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Võimalus on minna ka erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist
ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja
vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 23.08.2021 kell 12.00!

REGISTREERU juba nüüd: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel). Vaata ka www.jmk.ee
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Luunja Vallavalitsuse toel.








profid ja põnevad koolitajad,
individuaalsed nõustamisteenused,
tasuta toitlustus,
vajadusel sõidutoetus, väike stipp ning lapsehoid
soovi korral tööpraktika,
Sinu enda poolt valitud erialakoolitus (samuti tasuta).

REGISTREERI juba nüüd infotundi:
tel: 52 6 54 88 (Ingrid) või ingrid.purje@jmk.ee

INFOTUND koolituse kohta 06.10.2021 kell 12.00!
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel). Vaata ka www.jmk.ee/okt.
Tegevused toimuvad Luunja Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.
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TEATED

SEPTEMBER
17.09 Shay Passero isikunäituse avamine 17.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
Kangelane. Info 5309 3670

Euroopa spordinädal
25.09 Luunja 4. titeralli 11.00
Kogunemine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees.
Tasuta. Info 501 3555
26.09 Luunja matkapäev 2021. Räätsamatk Pähklisaare
rabas
Buss väljub Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse eest kell
11.30. Info 501 3555. Tasuta

OKTOOBER
10.10 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Info 5309 3670
25.–29.10 Koolivaheaja programm
Info 5309 3670
Näitused
Bussijaama galeriis saab vaadata fotonäitust „Luunja vald
30“. Luunja vallamajas on kuni oktoobri lõpuni üleval
Navitrolla maalinäitus „Kes tähti ei tunne, saab komeediga
vastu pead“.

  
   
 
 
 

Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
info@metsakeskus.ee
Tel: 5611 1900

ökohani”
„Samm unistuste tö
Osalejate infopäev
TARTUS 11. oktoober kell 12
Ülikooli kohvikus, Ülikooli 20

triin.rebbas@jmk.ee või helista Triinule 5378 2405.
katrin.kaaver@jmk.ee või helista Katrinile 528 2365.

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

Õnnitleme vastseid vanemaid!
HARALD THOR VAINO

27.07.2021

KAROLI SEPP

29.07.2021

LIISBET ADLER

30.07.2021

ROMET KLAIS

01.08.2021

GERHARD ALLIKA

07.08.2021

ROMI GARGUL

17.08.2021

HANNES AAS

18.08.2021

KARMEN UNT

19.08.2021

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

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

Kreemjaspakiautomaadiga.
mesi
saadame
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel

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

4€

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

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

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel

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

saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
Suu magusaks!

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

HÄDAABI 24 H

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

Mälestame
SALME ALAVÄLI
15.08.1946–12.08.2021

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

EVE URM
27.11.1954�13.08.2021
MAITI MIKIVER
09.11.1980–14.08.2021

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

Mesi on pärit Luu
piires kohaletoim
saadame pakiaut
Suu magusaks

