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Luunja puhkeala avati lustliku ujumisvõistlusega
Reedel, 29. juulil avati Luunja
jõesadama kõrval asuv Emajõeäärne puhkeala, mis pakub
erinevaid aktiivseid vaba aja
veetmise võimalusi.
Luunja mõisapäevade raames toimunud puhkeala avatseremoonial kõlas
stardipauk kell 17, mil vaatemängulises
ujumisvõistluses võtsid mõõtu valla
võistkonnad.
„Emajõgi on meie valla üks sümboleid ja jõeäärsete alade korrastamine ning
aktiivsesse kasutusse võtmine on väga
oluline, et pakkuda nii vallaelanikele kui
ka meie külalistele looduse nautimise
ning ajaveetmise võimalusi,“ sõnas vallavanem Aare Anderson.
Jõesadama puhkeala taristu väljaarendamine sai alguse 2018. aastal, mil
projekti esimeses etapis rajati jalgtee,
paigaldati istekohad, prügikastid ning
grillimisvõimalusega paviljon. 2020. aasta sügisel sai hoo sisse puhkeala teise
etapi elluviimine, mille tulemusena
valmisid väliujula nelja 25 m raja ja
hüppetorniga, lastebassein, päevitusala,

autokaravani- ja parkimisalad ning teedevõrk.
Sadamakompleksi peaaegu kuuel
hektaril laiuval puhkealal saab lisaks erinevatele vaba aja veetmise võimalustele
korraldada ka avalikke üritusi ning alale
on tuleviku tarbeks planeeritud välikohviku rajamise koht.
Luunja puhkealal saab teatud terri-

Puhkeala kasutati esimesel suvehooajal palju ja rõõmuga. Fotod: Tiit Hellenurm

tooriumil aega veeta ka neljajalgsete
sõpradega. Koertega jalutamiseks on ette
nähtud puhkeala väline kõnnitee ning
eraldi on märgistatud koerte ujutamise
koht.
Projekti elluviimist rahastati osaliselt
LEADER-meetme projektitoetusest.
Luunja Vallavalitsus
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Vallavalitsuses juulikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamu püstitamiseks Saaga tee 15 Kikaste külas,
Metsa-Muna tee 6 ja Vankri tee 8 Kakumetsa külas ning
Viu põik 4 Lohkva külas;
– mänguväljaku rajamiseks Parve tee kinnistul Kavastu külas;
– kauplus-huvimaja rekonstrueerimistööde teostamiseks
Jõesadama 2 Luunja alevikus;
– vee ja reoveekanalisatsiooni ühendustorustike ehitustööde
teostamiseks Ringraja tee 9 ja 11 kinnistutele Kakumetsa
külas.

– alla lihthanke piirmäära ehitustöö „Pump-track raja projekteerimine ja ehitamine“ tulemused;
– Luunja vallavalitsuse seisukohad Veibri külas Väike-Emajõe
(43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringule laekunud
kirjalike arvamuste kohta.
Kehtestati:
– Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste
detailplaneering.

Määrati:
– OÜ Luunja Sport nõukogu liikmed.

Nõustuti:
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Luunja valla omandis olevatele Teeääre ja Jaama tänav T209 kinnisasjadele
Lohkva külas Elering AS-i kasuks kaabelliini ning sidekaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks;
– ühe munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimisega;
– ühe kinnistu ajutise vabastamisega korraldatud jäätmeveost.

Kinnitati:
– huvihariduse ja huvitegevuse toetus Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele;
– riigihangete „Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Luunja
Keskkoolile“ ja „Luunja Keskkooli õpilaste bussiveoteenus
2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastal“ tulemused;

Sotsiaaltoetusi maksti 39 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
15
– juubelitoetusi
16
– sõidutoetusi
2
– muid toetusi
6
Marko Jaeger, vallasekretär

Kasutusload väljastati:
– üksikelamu kasutusele võtmiseks Tamme põik 6 Põvvatu
külas, Lootoseõie kinnistul Viira külas ning Padila tee 3 ja 5
Rõõmu külas.

Planeeringuteade
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla
tee 16 maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla
tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku u 2 ha. Planeeringuga kavandatakse kaks
üksikelamumaa krunti olemasolevatele hoonetele ja kaheksa uut üksikelamumaa
krunti, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeering on
kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist
keskkonnamõju. Planeeringuga on võimalik tutvuda Luunja valla kodulehel
https://luunja.ee/teated.
Evelin Karjus, planeeringute nõunik

Kohanime määramise eelteade
Luunja vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 236 kehtestatud Ridaküla
tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu alusel kavandab Luunja
vallavalitsus Lohkva külas detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale määrata
kohanimeks Pärli tee.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja valla kodulehel
www.luunja.ee.

LUUNJA VALLAS ELAB
5617 INIMEST
1. augusti seisuga elab Luunja vallas
5617 inimest.
Suurim küla on Lohkva (1729),
järgneb Veibri küla (1210).
Juulis registreeris
elukoha valda 80 inimest,
vallast lahkus 34 inimest.
Vallasiseselt muutis elukohta
6 inimest.
Vanimad elanikud vallas on 98-aastased.
Valla rahvastiku arvu külade lõikes
saab vaadata kodulehelt
https://luunja.ee/statistika, üldiseid
näitajaid Statistikaameti lehelt
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/piirkonnad/tartu-maakond/
luunja-vald.
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Muutuvad AS-i Emajõe Veevärk teenuste hinnad
AS Emajõe Veevärk annab teada, et vastavalt Konkurentsiameti
13.07.2022 tehtud otsusele nr 9-3/2022-018 kehtestatakse AS-i
Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna klientidele alates
01.09.2022 uued teenuste hinnad alljärgnevalt.
Elva (välja arvatud Elva linn), Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja,
Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Tartu ja Vinni valla tarbijatele:

1) Vesi: 1,426 €/m3 käibemaksuta; 1,711 €/m3 koos käibemaksuga.
2) Kanalisatsiooniteenus I hinnagrupp: 2,085 €/m3 käibemaksuta; 2,502 €/m3 koos käibemaksuga.
3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 3,095 €/m3 käibemaksuta; 3,714 €/m3 koos käibemaksuga.
AS Emajõe Veevärk

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
toimub Tartumaal 26. augustil 2022
Põllumajandus- ja Toiduamet viib 26.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Luunja ja Kastre vallas.
09.00–09.30 Kavastu bussipeatus
10.00–10.30 Melliste raamatukogu
11.00–11.30 Võnnu kultuurimaja
12.00–12.30 Roiu A ja O kauplus
13.00–13.30 Luunja A ja O kauplus

Loomaomanik peab olema suuteline tagama looma
ümbritsevatele ohutu fikseerimise vaktsineerimise ajaks.
Koerte ja kasside vaktsineerimine on loomaomanikule
kohustuslik ja vajalik vähemalt iga kahe aasta tagant!
Info tеl 529 7204

Vaktsineeritav loom peab olema terve ning vähemalt kolm
kuud vana!
Enne vaktsineerimist tuleks anda lemmikule kümme päeva
varem ussirohtu!
Juhul kui lemmikul on olemas pass või muu dokument,
millesse vaktsineerimise andmed kanda, palume see kaasa
võtta.

Hea Luunja valla elanik!
Oled oodatud kaasa mõtlema
ja rääkima valla uue arengukava valmimisel.
6. septembril algusega kell 17.30
toimub Luunja vallamaja saalis
koostatava Luunja valla uue arengukava kaasamis- ja tutvustusüritus.
Kohapeal saab teha ettepanekuid ja esitada küsimusi.
Üritusest tehakse ka veebiülekanne.
Arengukava eelnõu avalikustatakse hiljemalt
seitse päeva enne ürituse toimumist Luunja valla veebilehel.
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Kiire internet igasse kodusse –
kas unistus või teostatav eesmärk?
Kiire internetiühenduse „viimase
miili“ rajamisest on palju
kirjutatud ja räägitud, mõndagi
ära tehtud, aga hulk kodusid on
endiselt ilma kiire internetita.
Miks? Mis on seni tehtud? Miks
asi venib? Millised võimalused
veel on?
Kuigi kiire interneti maale viimiseks on
aastate jooksul tehtud mitu toetusmeedet
ja investeeritud juba üle saja miljoni euro,
on u 80 000 maamajapidamist endiselt
nüüdisaegse võrguühenduseta.
Äsja avanes kitsaskoha leevendamiseks järjekordne meede, mida võrguehitajate hinnangul ähvardab aga läbikukkumine.

Mis on seni tehtud?
2009. a asutas riik Eesti Lairiba Arenduse
SA ülesandega rajada kogu Eestit hõlmav
fiiberoptilisel kaablil põhinev baasvõrk.
Riik eeldas, et kui 7000 km kaablivõrk on
valmis, ehitavad telekomiettevõtted sealt
edasi ühendused inimeste kodudeni.
Nüüdseks on 81 miljonit eurot maksnud baasvõrk küll valmis, kuid 40%
majapidamistel pole endiselt juurdepääsu kiirele internetile. Riigikontrolli
hinnangul ei osanud riik toona arvestada,
et sideettevõtted ei kavatsegi hakata hajaasustuses võrku välja ehitama, kuna see
pole kasumlik.

Kuna sideettevõtjad tegutsema ei
hakanud ning paljud pered eraldatumates kohtades said ettevõtetelt ülikalleid
pakkumisi, et kaabliots lõpuks nendeni
ulatuks, hakkas riik juurdepääsuvõrgu
rajamist toetama.
Seni on eesmärgi poole rühitud kahe
meetmega. 2018. a kuulutati välja konkurss, et viia kiire internet võimalikult
paljude seni ühenduseta aadressideni.
Hanke võitis Elektrilevi, kes lubas 5 a
jooksul rajada võrgu 40 000 uue asupaigani. Praeguseks on jõutud enam kui
28 000 aadressini. 2020. a eraldas riik lisaeelarvest veel 10,5 miljonit eurot, mille
eest sai ühenduse veel 5899 aadressi.

Kus on tõrked?
Statistikaameti andmetel on Eestis praegu veel 84 463 alalist elukohta, kus kiire
internet (üle 30 megabiti sekundis) on
hetkel veel unistus. Linnast väljas asub
neist 74 000.
Seni on riik kiire interneti toetust
maksnud otse võrguehitajatele, kes on
oma äranägemist mööda otsustanud,
kuhu uusi ühendusi rajatakse. Selline
lähenemine soosib ühenduste rajamist
sinna, kus on võrguarendaja jaoks kõige
kasulikum.
Nüüd on avatud uus toetusskeem, mis
aga sideettevõtjate hinnangul ei hakka
tööle raskete tingimuste tõttu. Võrguarendajatelt nõutakse, et 30% kuludest
tuleb kanda neil endil. Samuti on riik
valmis hüvitama kõige enam 3000 eurot
ühe aadressi kohta. Ettevõtjate hinnangul ei ole
sellistel tingimustel võimalik maale võrku ehitada, mistõttu võib meede jääda kasutamata.
Soovitakse tingimuste
radikaalset muutmist:
ühe aadressi toetusmäära suurendamist 4500
euroni ning ettevõtete
omaosaluse vähendamist 5%-le. Riik lükkas
need ettepanekud tagasi.
Nüüd ütlevad ettevõtjad,
et ilmselt ei osale nad
seekordsel konkursil.

Konkreetne arvutus. Kui ühe aadressipunkti ühendamise hinnaks arvestada
maksimaalne toetusmäär ehk 3000 eurot, tuleks ettevõtjal endal panustada
1200 eurot. Kui see klient hakkaks kohe
selle ettevõtte teenust kasutama, oleks see
kulu isegi mõeldav. Kuna aga võrk peab
olema avatud ka teistele operaatoritele,
võib seal teenust pakkuda mõni muu
operaator. Sel juhul saab võrgu rajaja
vaid renditasu, mis on mõnes kohas neli
eurot kuus. Igaüks võib ise arvutada, kui
palju aega kulub nii 1200 euro tagasi
teenimiseks.
Lisaks tõsiasi, et kaugeltki mitte kõik
võrgupiirkonnas asuvad kliendid ei
hakka teenust kasutama, mis vähendab
tasuvust veelgi.

Kas on veel lahendusi?
Kokku võttes – ükski senine meede pole
olnud piisavalt tõhus. Vajalik kulu ületab
tegelikke rahalisi võimalusi.
Kõige reaalsem ja loogilisem oleks
vajalik raha kliendilt võtta, aga siin paneb
turg ja ostujõud asja paika, paljud ei ole
valmis maksma teenuse tegelikku, kõrgemat hinda.
Nüüd on veel üks võimalus: omavalitsus võtab initsiatiivi, taotleb ise meetmest toetust, lisab oma eelarvest ülejäänu
ja ehitab välja.
Summad selguvad hankel, mõistagi
hüppab hinnatase lakke, kui ühekorraga
paisatakse turule nii palju toetusraha ja
tehakse hankeid üle kogu Eesti.
Uus toetusmeede kiire interneti
juurdepääsuvõrgu rajamiseks on suure
läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamiseks. Abikõlblikud on aadressiobjektid,
kus puudub vähemalt 30 mb sekundis
allalaadimiskiirusega püsiühendus ning
kuhu seda lähema kolme aasta jooksul
ei ole kavas sideettevõtja investeeringuga
rajada. Toetatakse elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu ehitamist, mis võimaldab lõppkasutajale vähemalt ülikiire
lairibateenuse kasutamist andmeedastuse
allalaadimiskiirusega 1 gb sekundis.
Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomine tähendab võrgu lõpp-punkti
rajamist vähemalt aadressiobjekti kinnistu
piirini või selle vahetusse lähedusse.
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Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb
hiljemalt 31. detsembril 2025. a.
Toetuse maksimaalne osakaal projekti
toetatavatest kuludest on 70%. Toetuse
maksimaalne suurus ühe aadressiobjekti
kohta on 3000 eurot.
Võrgu ehitaja peab tagama tehnoloogilise valmiduse vähemalt viiele
sideettevõtjale, kes soovivad toetusega rajatud juurdepääsuvõrgu vahendusel lõppkasutajatele lairibateenust
pakkuda.
Juurdepääsuvõrguga liitumise hind
aadressiobjekti omanikule või kasutajale, kes on esitanud liitumise taotluse, võib olla maksimaalselt 200 eurot.
Toetust saanud ettevõte on kohustatud
selle hinna piires tagama liini viimise
juurdepääsuvõrgu lõpp-punktist ühe
aadressiobjektini ja selle sisse (majja,
korterisse) aadressiobjekti omaniku või
kasutaja näidatud kohast koos standardselt otsastatud kaabliga edasise hoone-
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sisese paigaldustöö jaoks aadressiobjekti
omaniku või kasutaja poolt.
Taotluste hindamiskriteeriumid:
1) taotletava toetuse suurus ühele
aadressiobjektile ühenduse loomise
eest,
2) võrguga liitumise võimaluse saavate
aadressiobjektide osakaal taotluses
hõlmatud asustusüksuste kõikidest
abikõlblikest aadressiobjektidest.
Taotlejaks võib olla juriidiline isik, kes
osutab üldkasutatavat elektroonilise
side teenust, omab vähemalt kolme aasta
pikkust sidevõrkude ehitamise kogemust
või tema osad või aktsiad kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele.
Teoreetiliselt on järjekordne võimalus
loodud. Aga siin on taas kord suured
küsimärgid.
Võrgu valmides ei pruugi ükski ope-

raator tulla teenust osutama. Teenust
soovivate lõppkasutajate hulk võib osutuda liiga väikeseks. Lisaks eespool
viidatud rahastamise teema.
Kogu selle teema juures on oluline
olla aus elanike suhtes. Pole mõtet luua
illusioone ja anda katteta lubadusi. Kui
tegelik võimekus pole piisav, siis pigem
öelda otse välja, et osadesse kohtadesse
ühenduse loomine on liiga kulukas.
Võimalusi on veelgi. Leida ja suunata
juurde vajalikus mahus maksumaksja
raha eelarvest. Või muuta ärimudelit ja
tingimusi ettevõtete jaoks. Või korrigeerida teenuse hinnataset selliselt,
et tekiks lisavahendeid ja kaugemad
kohad, „viimane miil“ saaks võrguga
kaetud.
Lahendused eeldavad asjakohaseid
otsuseid.
Aare Anderson
vallavanem

Luunja lasteaias läheb ehituseks keerukate olude kiuste
Keerulises olukorras oleme
otsustanud siiski töid mitte
edasi lükata ning oluline objekt
korda teha. Lasteaiakohti on
väga vaja, lisaks toetasid
mitmed argumendid
positiivset otsust.
Nüüdseks on ehitushinnad kõikjal
tõusnud sellisel määral, et see mõjutab
oluliselt paljusid otsuseid. Senised prognoositud maksumused tuleb üle vaadata
ning korrigeerida lähtuvalt praegusest
olukorrast.
Riik ja paljud omavalitsused on oma
plaane radikaalselt üle vaatamas, hankeid
tühistamas või edasi lükkamas. Oma
otsuseid kaalub tõsiselt ka Luunja vald.
Meie lähiajaloo suurim investeering –
Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimine
ja juurdeehitus – vajas kiiret otsustamist.
Hankele laekunud parim pakkumus
oli 5,623 miljonit, järgmised 5,976 ja
6,952 miljonit eurot.
Valla senistest finantsplaanidest läheb
see summa arvestatavas mahus välja,
kogu pilt tuleb üle vaadata. Kehtiv eelarvestrateegia on investeeringute osas

tänaseks aegunud, neid oleme praegu
uuendamas.
Lasteaia investeeringu kiireks otsustamiseks tuli volikogult erakorraliselt
mandaat saada. Otsus oli üksmeelne –
edasi minna.
Arusaadavalt on kallinemisel mõjud
nii teistele investeeringutele kui tegevuskuludele.
Probleemi võimendab see, et lisaks
ehitushindade kasvule on hüppeliselt
tõusnud energia- ja kütusehinnad, mis
veavad aja jooksul kaasa kogu majanduse
ja on juba põhjustanud üldise hinnatõusu. See tähendab jooksvate kulude
tuntavat tõusu järgnevatel aastatel, mida
peame eelarvete planeerimisel arvestama.
Teisisõnu, kokkuhoiu asemel on pigem
ootamas täiendavad ülekulud.
Lasteaia ehituse kavandamisel ja
projekteerimisel ei olnud mõistagi võimalik ette näha tänase olukorra tekkimist, väljatöötatud lahendused olid selliselt kavandatud, et saada võimalikult hea
tulemus sisulises mõttes. Hankel oli näha,
mida see rahaliselt tähendab praeguste
hindade juures.
Meie eesmärk oli algusest peale
pingutada selle nimel, et minna protsessiga edasi.

Otsustamise kiirust ja tehtud valikuid
mõjutasid mitmed olulised argumendid.
Hankemenetlus oli vaja lõpule viia,
pakkujad ootasid valla otsuseid.
Ehitusega tuleb alustada kohe, et
oleks võimalik lasteaed avada järgmisel
sügisel. Oleme saanud riigi meetmest
ehituseks üle 500 000 euro toetust, mille
kasutamise tähtaeg surub samuti peale.
Kõige tähtsam argument on loomulikult see, et meil on ootel hulk särasilmseid poisse ja tüdrukuid, kellel on
tarvis alustada lasteaiateed. Nende vanematel on väga vaja tööl käia, et majanduslikult toime tulla. Siin teisi valikuid
väga ei ole.
Valla rahalist võimekust oleme põhjalikult analüüsinud ning investeering on
võimalik ellu viia. Loomulikult tuleb sel
juhul üle vaadata teiste investeeringutega
seonduv.
Kaalume nüüd koos lasteaia juhtkonna ja ehitajaga läbi kõik võimalused,
kuidas lahendusi tööde käigus ökonoomsemaks muuta, ilma et kannataks sisuline
kvaliteet.
Aare Anderson
vallavanem
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Spordihoone rakendame uuel hooajal tööle
Vaatamata ehitustöödega
seotud probleemidele käivad
ettevalmistused spordihoone
käikuandmiseks uuel hooajal.
Ehitustööde kohta tehtud eksperdihinnangust lähtuvalt tegeleme puuduste
kõrvaldamisega, see on omaette protsess,
mis ei takista hoone kasutuselevõttu.
Spordihoone ehitaja Mapri Ehitus
OÜ on kohtule esitanud nõude, soovides
kätte saada kogu raha, mida meie oleme
seni keeldunud maksmast puudulike

tööde tõttu. Oleme selle nõude vaidlustanud ning esitame kohtule vastuhagi.
Ka praegu ei välista vald asja lahendamist kompromissiga, kui teine pool on
selleks valmis.
Vahepeal oleme tegelenud hoone sisekujundusega, sisustuse tellimise ja tehniliste küsimustega, mis on vajalikud objekti
lõplikku kasutusvalmidusse seadmiseks.
Samuti on loodud hoonet haldama
hakkav osaühing Luunja Sport ning
viidud läbi konkurss selle juhi leidmiseks.
Käimas on läbirääkimised ja lepingute
sõlmimine tulevaste kasutajatega – valla

Luunja vallas uued puhkevõimalused
MTÜ Peipsimaa Turism eestvedamisel
koostatud projekti raames, mida rahastab
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Euroopa Merendus- ja
Kalandusfond ning Luunja vald, paigaldati uued puidust puhke- ja mänguatraktsioonid Luunja aleviku roosiaeda ja
Kavastu parve juurde randa. Puukujurid
OÜ poolt naturaalsest puidust käsitööna
valmistatud väikeste piraatide unistuste
piraadilaev, varjualune ja pingid paigaldati Kavastusse. Puudu on veel kiik, mis
saabub augusti lõpus. Luunja roosaias
on kasutuseks valmis naturaalsest puidust käsitööna valmistatud piraadilaev,
kiik, varjualune ja samas stiilis prügikast.
Luunja roosiaeda on plaanis rajada veel
eraldi grillimisala, mis muudab roosiaia
puhkenurga mõnusaks piknikualaks.
Kaire Vahejõe, vallavolikogu esimees

Piraadilaev Kavastu rannaalal

Roosiaias asuvad uued atraktsioonid ootavad mängulisi. Fotod: Kaire Vahejõe

asutustega, spordiklubidega, samuti
hinnakirja koostamine, eelarve planeerimine ja muude vajalike ettevalmistuste
tegemine.
Huvi uue spordirajatise vastu on suur
ka väljaspool Luunja valda. Valla enda
vajadustest üle jäävad saaliajad on võimalik rentida spordiklubidele jt huvilistele,
teenides raha objekti ülalpidamiseks.
Vald toetab oma elanike sportimist valla
eelarvevahenditest, teised kasutajad
maksavad turuhinnast lähtuvalt.
Aare Anderson, vallavanem
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Luunja turg sai rahvusliku ilme
Nüüd on see siis tehtud tänu paljude
vabatahtlike ja sponsorite abile. Väikesed
vinjetid küll veel tulevad, aga turu
üldilme peaks välja nägema kui neli
Tartu-Maarja rahvariides naist.
Müügiletid said paika juba 2021. aasta lõpus, aga värvimistööd ootasid sooje
kevadilmasid ja lahkeid sponsoreid.
Värvimisega saime alustada alles mais
talgute raames. Et see töö võtab nii kaua
aega, oli päris suur üllatus. Kahe talgupäevaga saime me vaevalt paviljonid
krunditud, kuigi inimesi tuli kokku päris
palju. Õnneks korraldas Luunja Kultuurija Vabaajakeskus ka sellel aastal õpilasmaleva ja tublid õpilased tulid meile
appi. Nelja tööpäevaga saimegi paviljonid
värvitud ja triibutatud.
Suur tänu kõigile vallaelanikele kannatlikkuse eest.
Eriline tänu aga Iiri Saarele ja Kaire
Vahejõele asja algatamise ning projektide
kirjutamise eest ning Tarvo Laasile
paviljonide valmimisele kaasaaitamise
eest.
Kiidu- ja tänusõnad Luunja Mõisa
OÜ-le ja Auricu OÜ-le värvide eest.
Tuhat tänu talgulistele Kaja Pillessaarele, Meeli Rannikule, Hele-Liis
Rannikule, Kati Jürgensonile, Kristel
ja Margo Lempule, Tiina Kattusele,
Merilin ja Aarne Tasasele, Ave Pastikule,
Mati Pallossonile ja Arvo Pernile – te
olite võrratud, isegi vihm ei seganud

teid! Aitäh Anne Trifanovale talgulistele
maitsva supi valmistamise eest.
Samuti palju-palju tänu õpilasmalevlastele, te olite profid – Triina Lillo,
Karolin Kangur, Margarethe Finch ja
Agne Kasemets, Katre Puksa, Andres
Elmen ning juhendaja Hanna-Roosi
Karro.
Aitäh Kadi Kalmusele abi pakkumise
eest.
Soojad tänusõnad Mati Russingule
ja tema meeskonnale igakülgse abi eest
kogu protsessi vältel.
Nüüd ootab Luunja turg iga päev müüjaid ja ostjaid. Olge julged oma toodangut
pakkuma ja ettepanekuid tegema korral-

datud müügi- või laadapäevade kohta, et
saaksime teha reklaami! Lükkame turu
koos käima!
Luunja Maanaiste Seltsi telefoninumber on 514 5457 ja e-posti aadress
lillerei@gmail.com. Turul on ka oma
Facebooki leht – „Luunja valla turg“,
kus saate teha reklaami oma toodetele.
Plaanis on paigaldada ka turu infotahvel
mitmesuguste turuga seotud teadete ja
müügireklaami jaoks.
Luunja turg on mõeldud vaid toodete
müügiks, kõik muud tegevused palume
toimetada selleks ettenähtud kohas!
Aitäh!
Lille Reissaar
MTÜ Luunja Maanaiste Selts esinaine

Ja ongi valmis. Nüüd ootab Luunja turg iga päev müüjaid ja ostjaid

Tublid talgulised. Aitäh teile! Fotod: Luunja Maanaiste Selts
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2022/2023. õppeaasta algus Luunja Keskkoolis
Õppeaasta algus
Luunja Keskkooli õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell
11.00 Luunja roosiaias.
Täpsem info kooli kodulehel ja Stuudiumis hiljemalt
29.08.2022.

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Töövihikud

Esimesse klassi astujatele
30.08 kell 17.00 toimub 1. klassi astujate lastevanemate infokoosolek koolimajas esimeste klasside klassiruumides.
Esimesse klassi astumise dokumendid (sünnitunnistuse
koopia, tervisekaart ja koolivalmiduse kaart) on vaja esitada
hiljemalt 25.08.2022.

Töövihikute kättesaamine algavaks õppeaastaks toimub kooli
lugemissaalis järgmistel aegadel:
5.–9. klass 24.–26. augustil kell 10.00–15.00;
10.–12. klass 29.–30.augustil kell 10.00–15.00.

Kooli kantselei
Augustis on kooli kantselei avatud tööpäeviti kell 8.00–13.00.

1.–4. klasside õpilased saavad töövihikud klassijuhataja käest
õppeaasta alguses.
5.–9. ja 11.–12. klasside uued õpilased saavad töövihikud kätte
esimesel koolinädalal.

Eelmisel õppeaastal kooli ununenud riided ja jalatsid
Eelmisel õppeaastal kooli garderoobi ununenud riideid, jalatseid, spordikotte jmt saab kätte kuni 29. augustini (tööpäeviti
kell 8.00–13.00). 30.08 saadetakse garderoobi jäetud esemed
taaskasutusse.

Palume kindlasti tulla töövihikutele järele eeltoodud aegadel!

Põhikooli õpilaste ja Luunja vallas elavate gümnaasiumiõpilaste
töövihikute eest tasub Luunja vald ning õpilastele on töövihikud
tasuta kasutamiseks. Lisainfo kooli kodulehel.

Luunja õpilasmaleva töösuvi oli edukas
Tänavu töötas Luunja õpilasmaleva erinevates rühmades pisut
alla 60 noore. Malev on kahtlemata kõige populaarsem noorsootöö teenus, mida pakume, ja seetõttu pidid ka sel suvel
mõned soovijad kahjuks ukse taha jääma.
Põhirühm, kes võttis endale nimeks ja stiiliks Malevaputukad, töötas 25. juulist kuni 5. augustini. Tööperioodi sisse
jäid mõisapäevad, mille korraldamisel olid malevlased nagu
juba traditsiooniks hindamatuks abiks.
Rühmajuht Tarmo Lillo juhendamisel ehitas meie unistuste
meeskond, kuhu kuulusid Rasmus Linde, Kaarel Madisson, Art
Samuel Neemsalu ja Anti Arjukese, puhkealale väikese silla ja
uue ohutusstendi rannaalale.
Rühmajuht Kaido Linde ning malevlased Kristhoper Ostra
ja Henri Arolep renoveerisid Kavastu parve juures oleva välikäimla.
Tüdrukud värvisid ära turupaviljonid ja jäätmejaama. Veel
käidi abiks raamatukogus ja Kapteni Keldris, tehti haljastusja värvimistöid, parandati laululava pinke ja veel palju muud.
Seda kõike juhtisid rühmajuhid Hanna-Roosi Karro, Heli Erik
ja Rait Aviste.
Igal malevapäeval pakkus noortele kõhutäie Kapteni Kelder.
Seda kõike saame me teha tänu Luunja Varahalduse Sihtasutusele, kes meile töid annab, vahenditega varustab ning
mis peamine – pidevalt kaasa mõtleb. Eriline tänu teile, Mati
Russing ja Harri Lepp!
Malevas käivad töötegemine ja malevaelu käsikäes. Nii ka
malevaputukatel. Emajõe Suursoo keskuses käis meil külas
Psühhobuss, kus vaatasime mängu kaudu otsa oma vaimsele
tervisele. 3.–4. augustini oli rühm Tartumaa malevate kokkutulekul Kauksis.

Malevlased on silla valmis saanud. Foto: Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskus

Kohtume 2023. aastal, Luunja maleva 10. töösuvel!
Kadi Kalmus, Luunja õpilasmaleva juhataja
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Viis põhjust, miks me vajame vaimse tervise esmaabi andjaid
Väga paljud meist on õppinud põhimõtteid, mille alusel anda abivajajale
füüsilise tervise esmaabi. Kui meil on
olemas vajalikud oskused, julgeme vigastatud inimesele kõhklemata läheneda
ning esmast abi pakkuda. Nõnda saame
leevendada kannatusi ja võime päästa
elusid.
Miks aga on tarvis vaimse tervise
esmaabi andmise oskustega inimesi?
1. Vaimse tervise probleemid on väga
levinud ja nendega puutub elu
jooksul ühel või teisel viisil kokku
igaüks. Eestis on koguni neljandik
tervisekaotustest põhjustatud vaimse
tervise probleemidest, millest omakorda pool tuleneb depressioonist.
Vaimse tervise häired esinevad sagedamini kui südamehaigused, kopsuhaigused ja vähk kokku. On väga tõenäoline, et igaühel on kokkupuuteid
peres, tööl, kodus või trennis inimestega, kellel esineb vaimse tervise
muresid.
2. Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad ning abi piirkondlikult
ebavõrdselt kättesaadav. Lisaks
on vaimse tervise murede eripäraks
see, et inimesed kannatavad kauem
kui füüsilise tervise probleemidega,
mistõttu toimub abini jõudmine liiga
sageli alles siis, kui häire on välja kujunenud ning järgnev raviperiood pikk.

Vaimse tervise esmaabi andja saab
olla elupäästev vahelüli, pakkudes abi
mure sõnastamisel, esmast leevendust
võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust spetsialisti
abini jõudmiseks.
3. Vaimse tervise probleemidele abi otsides eelistavad inimesed esimesena
pöörduda oma pereliikme, sõbra või
lähedase poole. Kuigi nii nagu füüsilise tervise esmaabi puhul, ei saa me
ka vaimse tervise esmaabi andes võtta
arsti rolli, võime sellegipoolest olla just
see, kes olulisel hetkel oskab märgata,
kuulata ning pakkuda esmast tuge ja
infot. Vaimse tervise esmaabi koolituse läbimiseks ei ole tarvis eelnevaid
psühholoogiateadmisi ja selle pakkumine on jõukohane igaühele, kes on
koolituse läbinud.
4. Vaimse tervise teemadega on seotud häbimärgistamine, mis olulisel
määral raskendab õigeaegselt vajaliku abini jõudmist. Möödunud aastal läbi viidud küsitlusest selgus, et
suur osa inimestest, kellel on vaimse
tervise probleemid, ei julge sellest oma
tööandjatega rääkida. Põhjused, miks
ei julgeta probleemi tunnistada endale
ega ka teistele, on erinevad. Vaimse
tervise esmaabi andmise oskused
aitavad kaasa hinnanguliste ja häbimärgistavate hoiakute muutumisele.
Teadmised, kuidas mõista, ära tunda

ja reageerida vaimse tervise murede
korral hoolivalt ning hinnanguvabalt,
aitavad vähendada häbimärgistavat
suhtumist.
5. Iga inimene peaks vaimse tervise
mure korral saama märgatud ja
toetatud. Igal inimesel on tutvusringkond, kuhu kuulub ligikaudu
sada inimest, ning kui igas sellises
ringkonnas on vähemalt üks vaimse
tervise esmaabi andja, siis see võib
vaimse tervise abi korralduses kaasa
tuua suure arenguhüppe.
Vaimse tervise esmaabi on konkreetsetest sammudest koosnev õpitav oskus.
Vaimse tervise esmaabi andjaid koolitab
Peaasi.ee.
Gea Ashilevi
Peaasi.ee psühholoog

Gea Ashilevi. Foto: Ekvilibrist

Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:
Tartumaa Arendusselts (TAS) kuulutab välja
Euroopa Liidu LEADER-programmi
PROJEKTITAOTLUSTE VASTUVÕTU
2022. a teine taotlusvoor
Taotlusi saab esitada 20. septembrist 20. oktoobrini 2022.
Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi
tegevusrühma tegevuspiirkonnas tegutsevad
mikroettevõted, mittetulundusühendused
ja kohalikud omavalitsused.

1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse
arendamine
Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine
Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede
2. Kogukondade võimekuse arendamine
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike arendamine
Meede 3.1. Suurprojektide arendamine
Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg
on 20. detsember 2022.
Nõustamisele saab registreeruda kaisa@tas.ee, 5388 0054.
Infopäev taotlejatele toimub 20. septembril 2022,
rohkem infot www.tas.ee.
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Luunja mõisapäevad tõid kokku luunjakad ja külalised
Luunja mõisapäevad toimusid juuli
viimasel nädalavahetusel ja algasid
Emajõe Suursoo keskuses, kui avasime
loodusfotograaf Sven Začeki fotonäituse
„Eestimaa – maailma ilusaim nurk“. Meie
suursoos asuva keskuse ja loodusfotode
vastu näidati üles suurt huvi, avamisele
kogunes saja inimese ümber. Sel suvel
keskus veel iga päev lahti ei ole, kuid
saime kogemuse, et suveperioodil peaks
olema keskus alaliselt avatud, selle poole
püüdleme. Augustis on võimalik näitust
külastada järgmiselt:
P, 14. august kell 13–16
R, 19. august kell 15–18
P, 21. august kell 13–16
P, 28. august kell 13–16
Kavastus tegi vallavanem giidituuri
„Kavastu unustatud ajalugu”. Aitäh
huvilistele, kes kohale tulid ja ka oma
mälestusi jagasid. Kavastu päeva lõpetas
simman parve juures, kus rahvalikku
muusikat esitas ansambel Alamakstud
Härrad.
Reedesel kogukonnapäeval avasime
vallamajas graafik Marje Üksine müütilistel teemadel näituse „Siit ja sealt”. Näitus jääb üles oktoobri lõpuni ja seda saab
vaadata argipäevadel kuni poole viieni.
Lõbusaks sündmuseks kujunes
puhkeala avamise ujumisvõistlus, kus
mõõtu võtsid neli valla võistkonda: voli-

kogu ja vallavalitsus, võrkpallimeeskond,
hokimeeskond ja maleva meeskond. Seekord võtsid noored oma ja nii finišeeriski
esimesena malevlane Kevin Hilpus, kes
sümboolse lindi „maha ujus”.
Sündmused jätkusid laste etendusega
roosiaias ja Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 programme tutvustavate
töötubadega. Kogukonnapäeva lõpetas
meeleolukas tantsuõhtu sadamas, kus
sellesse keskkonda eriti hästi sobivat
muusikat mängis Äge Brass.
Laupäeval toimus traditsiooniline
laat, mille platsitulu 240 eurot läheb
tänavu valla eakate toetuseks. Aitäh,

Margit Lokko, et sa ikka oled valmis laata
vedama!
Laadapäeva tõmbenumbriks oli
nagu ikka valla külade vaheline võistlus,
mida korraldas Sirgu küla. Suur-suur
aitäh, Sille Kerner ja Sirgu küla meeskond, kes te olite välja mõelnud väga
ägedad võistlused, mis pakkusid nii
lõbu kui meeskonna oskuste ja osavuse
arendamisvõimalusi. Osalema oli tulnud neli küla, neist Pilka on osalenud
kõigil eelnevatel aastatel. Aitäh! Võidu ja
järgmise aasta võistluse korraldusõiguse
võitis Põvvatu küla, edestades Pilkat,
Luunjat ja maleva võistkonda.

Luunja triatlon kutsus võistlustulle ligi 150 spordihuvilist

Lapsi rõõmustas Viljandi laste- ja noorteteater Reky
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Õhtune Chalice’i kontsert kujunes
meeleolukaks, millele aitas kaasa armas
Roosikohvik, mida pidasid Lille Reissaar
ja Tiia Evert. Suur tänu teile!
Mõisapäevadele pani punkti tänavu
9. korda toimunud Luunja triatlon. Laste
duatlonile ja triatloni distantsidele tuli
kokku osalema pea 150 harrastajat.
Triatloni vedaja on olnud kõik need
aastad Luunja rahvatantsuselts Trambali
eesotsas rajameister Kaupo Kiiveriga.
Korralduse tuumikus tegid ära suure töö
ka Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
sporditöö spetsialist Kaido Linde ja volikogu liikmest spordientusiast Feeliks
Teder. Suur tänu!
Oluliseks koostööpartneriks ujumise
turvalisuse tagamisel oli taas Luunja
Vabatahtlik Jõepääste. Suur aitäh!
Triatloni toetasid A. Le Coq, Eesti
Pagar, ERM, Grüne Fee, Juhani Puukool,
Luunja Mõis, Tatoli, KÜSK, Luunja jõesadam, Kapteni Kelder ja Luunja vald.
Kõik tulemused on väljas Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel.
Enamik mõisapäevade sündmustest
leidis aset jõesadamas. Täname Lenno
Tobrelutsu ja SA-d Luunja Jõesadam.
Tänusõnad ka Luunja Varahalduse SA-le
mõisapäevade ettevalmistuse eest.
Head inimesed, kultuuri- ja vabaajakeskuse pere tänab kõiki, kes te meie
sündmustel osalesite. Ootame teie käest
ka tagasisidet, mida järgnevatel aastatel
teisiti teha, tegemata jätta või paremini
teha. Kõik mõisapäevadel tehtud fotod on
üles laetud Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehele galeriisse, kust neid
võib endale alla laadida ja kasutada.

MÕISAPÄEVAD

Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 tutvustas Luunjas oma programmi

Uue puhkeala avas meeleolukas ujumisvõistlus

Rõõmsate kohtumisteni uuel hooajal!
Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor

Chalice’i kontsert „Maailma ilusaima
kujuga kurk“ kaunis roosiaias

Emajõe-Suursoo keskuses avas loodusfotode näituse Sven Začek. Fotod: Tiit Hellenurm

11

12

Nr 8 (307) August 2022

TEATED

Tartumaa ettevõtja – tule lähme külla Setomaa väikeettevõtjatele 8.–9. septembril!
Kahepäevase õppe-kontaktreisi jooksul külastame Setomaal järgmisi ettevõtteid ja ettevõtmisi (nimekiri pole veel lõplik!):
•
•
•
•
•

VIP-Mööbel, https://www.vipmoobel.ee/;
Obinitsa külmakeskus ja kavandatav tööstusala;
Obinitsa galerii-ateljee Hal´as Kunn; loomeettevõtlus, hõbemeister;
Värska Laht OÜ, https://varskalaht.eu/;
Verska Mineraalvee OÜ, https://varska.ee/;

• Seto Rõivakoda OÜ, mis toodab modernseid puuvillast mähkmeid, http://www.hipsik.ee/kolm/.
Neljapäeva õhtul toimub koostööseminar Piusa Ürgoru puhkemajas kohalike ettevõtjate osavõtul koos õhtusöögi ja
kultuuriprogrammiga. Samas ka ööbimine.
Osalustasu 20 eurot. Täpsem programm ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel
https://arinouandla.ee/voog/kontaktreis-setomaale/. Registreerumise tähtaeg 31. august. Kohtade arv on piiratud!
Tutvumisreisi rahastab Setomaa programm ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Rohekrati kodukohvik
Septembrikuu esimesel pühapäeval
ootame kõiki väikeseid ja suuri toidusõpru Rohekrati kodukohvikusse!
Meie menüüst leiab:
- suitsukana
- tervislikud wrap’id
- pannkoogid
- vahvlid.
PS Menüü täieneb jooksvalt!

Toitu oodata on meil vahva, sest suuri ja
väikeseid toidusõpru rõõmustavad kanad
ja ilus loodus.
Oleksime eriti rõõmsad, kui tuled
kohale oma piknikuvarustusega. Kaasas
võiks olla tekk, matkaja joogitopsid ja
toidunõud. Hoiame loodust ja väldime
prügi tootmist.
Aga mis siis juhtub, kui tulen tühjade
kätega? Võtame Sind ikka rõõmuga vastu
ja kostitame rõõmsalt oma piknikuvarustusega.

Autoga tulija, rõõmustame väga,
kui pargid oma auto Ridaküla teele. Ole
mureta, meie kodukohvikuni on kõigest
mõned sammud.
Kohtumiseni Kratikojas!
Merileid Kütt
Lisainfo:
www.kratikoda.ee, https://www.facebook.com/events/ 1001051493875645
tel 515 6886
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Joogatunnid Lohkva kogukonnakeskuses Varakas
Peale suvepuhkust algasid
augustis taas hatha-jooga
tunnid Lohkva kogukonnakeskuses Varakas. Joogatunnid
toimuvad teisipäeviti kell 18.30.
Tunni pikkus on 90 minutit.
Hatha-jooga on füüsiline jooga, millega
saab teadlikuks kehast, meelest ja hingamisest. Hatha-jooga tunnis toimub
liikumine aeglaselt ja hingamist jälgides. Eesmärgiks on keha ja meele tasakaalustamine ja harmoniseerimine.
Hatha-jooga tund algab soojendusega,
järgneb põhiharjutuste osa ning tunni
lõpus on lõdvestus. Lõdvestus on tunni
oluline osa, kus keha saab salvestada
tunni jooksul tehtud harjutused ning
lõdvestuses hakkab toimuma isetervenemisprotsess.
Tunnis töötatakse läbi kõik suuremad
lihasgrupid. Hatha-jooga tundides

arvestatakse igaühe individuaalsusega,
välditakse südamerütmi kiirenemist
ja tegevusi, mis tekitavad valu või ebamugavust.
Hatha-jooga esimene põhimõte on mittevägivaldsus ja seda eelkõige iseenda keha
vastu. Hatha-jooga praktiseerija võib ise
valida, kui palju ta teeb harjutust kaasa
või kas ta üldse teeb kaasa. Iga inimene
tunneb enda keha kõige paremini ja igaüks ise otsustab, kui palju ta teeb harjutust kaasa ning kas tema keha tahab teha
seda harjutust.
Hatha-jooga tundideks ei pea hankima
endale spetsiaalset varustust. Piisab, kui
sul on mugavad riided, milles võtta erinevaid poose. Riietus võiks olla kihiline,
et vajadusel kihte ära võtta või juurde
panna. Iga tund on erinev ja sõltuvalt
tunni iseloomust võib sul hakata jahe
või siis palav.
Joogamatid, klotsid, rihmad ja pleedid on Lohkva kogukonnakeskuses

olemas, kuid võid tulla ka oma mati ja
pleediga.
Hoidu söömisest vähemalt kaks
tundi enne joogatundi või söö väga kerge
eine, samuti hoidu söömast peale tundi
40 minutit. Juua võib soovitavalt gaseerimata vett.
Joogatunni hind on Luunja valla elanikule 5 eurot kuus. Mujale sissekirjutusega inimestele maksab kord 5 eurot.
Septembrist algavad taas seenioride
joogatunnid Luunja kultuurimajas
kolmapäeviti kell 10.30. Esmaspäeviti kell
17.00 algavad septembris tunnid beebiootajatele Lohkva kogukonnakeskuses
Varakas.
Sigrid Laas, joogaõpetaja
https://www.facebook.com/Hatha-JoogaLohkvas-102112767989224 https://reikiteraapia.eu/

L oh k va KOG U KON N A K E S KU SE S
VA R A K A S
T E I S I PÄ E V I T I
18. 30

HATHA JOOGA abiga saad maandada stressi
ja leida endas tasakaal ja harmoonia.
HATHA JOOGA stiil on pehme ja rahulik ning sobib seetõttu
eriti hästi ka joogaga esimest korda tutvuvale inimesele.

Luunja valla elani kele hi nd 5€/KUU
TAVAHIND 5€/KORD
Riietu kihiliselt
Grupiga võid liituda igal ajal!
Regi st reeru t undi 5146153 Si gri d
või si gri dlaas1@gmai l.com
www.rei ki t eraapi a.eu
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TEATED

AUGUST
19.08 Luunja valla kodukohvikute
öö „Eesti wärk“ 18.00
Kiu talus Lohkva külas
Info 5615 8379
20.08 Tantsupäev Luunjas 11.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
ja Peipsi Toidu Tänaval Ämma
kohviku juures
Neli tantsutöötuba, hommikujooga,
kolm loovliikumise töötuba
19.30 Tantsuõhtu Dmitri ja
Marianne karaokega
Info ja registreerimine Eva Kouhia,
511 4081, eva.koolitus@mail.ee

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

20.–21.08 Peipsi Toidu Tänav
Luunja jõesadamas ja Kavastus
20.08 11.00–21.00
21.08 11.00–17.00
Info 5346 0078

25. august 2022 kell 18.00
Pilet 4 ja 5 eurot

25.08 „Apteeker Melchior.
Viirastus“ (teine film) 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 5/4 eurot

NÄITUSED
Luunja vallamaja galeriis Marje
Üksine graafikanäitus „Siit ja sealt“.

Lohkva Pickleballi väljak
Asukoht: Kollu tee 7

(Lohkva raamatukogu hoov)

Avatud:
T-R 11-18
L 10-15
Reketi rent 2.5 EUR/h
________________________________
FB: Lohkva Pickleball

15

MÜÜA METT

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

Õnnitleme vastseid vanemaid!

MÜÜA METT

Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Plastikämber
1 kg
Kreemjas
mesi
Kreemjas
mesi
Mesi
on
pärit
Luunja vallast!
Tartu ja Luunja
saadame
pakiautomaadiga.
Kreemjas mesi
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
Suu
magusaks!
Klaaspurk
470g
4€
Kreemjas
mesi470g
Klaaspurk
4€ pakiautomaadiga.
Klaaspurk 470g 4€
saadame

Tel. 5384 0097

Klaaspurk 700g 5€

Võtke meiega ühendust:
Klaaspurk
700g
Klaaspurk
700
g 5€
www.facebook.com/mesilepa
Plastikämber
Mesi on1kg
pärit7€
Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Plastikämber
7€
Tel. 5384 0097
piires1kg
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel

RIKKO REKKER

28.06.2022

RIKO VILJAT

01.07.2022

RON HOLGER KUMM

05.07.2022

LYDIA VAHER

06.07.2022

Klaaspurk 700Suu
g magusaks!
Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Võtke
ühendust:
Võtkemeiega
meiega ühendust:
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
www.facebook.com/mesilepa
Võtke
meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Võtke
meiega ühendust:
saadame
pakiautomaadiga.
Tel.5384
53840097
0097
Tel.
Suu
magusaks!
www.facebook.com/mesilepa
www.facebook.com/mesilepa

AURELIA KLAAS

12.07.2022

Tel +372 5384 0097

DOMINIC KUKRUS

27.07.2022

AMELIA SOKOLOVSKAJA

27.07.2022

Tel. 5384 0097
Mesi on pärit Luunja vallast!
Tartu ja Luunja piires kohale-

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
toimetamine
tasuta
ning
vajadusel
Mesi
on pärit
Luunja
vallast!
ja Luunja
piires
kohaletoimetamine
tasuta
ningTartu
vajadusel
saadame
pakiautomaadiga.
saadame
pakiautomaadiga.
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
Suu
magusaks!
saadame
pakiautomaadiga.

Suu magusaks!

Suu magusaks!

Tasuta koolitus (130 tundi)

TEADLIKULT
TÖÖELLU
Mis on minu karjääritüüp?
Isiklik tööõnne valem
Arvuti tööotsingul
Muutuv tööõigus
Eneseanalüüs
Töövestlus videos
Tööklubi

* kui oled tööturult eemal olnud
6 kuud või kauem;
võib olla töötanud kuni 30 päeva
viimase 6 kuu jooksul

Mesi on pärit Lu
piires kohaletoi
saadame pakiau
Suu magusa

Koolituse infotund:

15. september 2022
kell 12.00
Tartus Lutsu 3
Registreeri nüüd: 52 65 488
või ingrid.purje@jmk.ee
Lisainfo: www.jmk.ee/15sept

Likvideerin ummistusi 24/7
FIE Raivo Kägo, telefon 521 4808

Mälestame

Õnnitleme
augustikuu
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

ERIKA KUUSK
21.10.1955–12.07.2022

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

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

Kodu Uudiste paberväljaandest loobumiseks anna teada ajaleht@luunja.ee või 741 7390
Kodu Uudised on loetav ka internetis aadressil www.luunja.ee

