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Alanud on energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtt
Tulenevalt energiahindade hüppelisest
tõusust on Vabariigi Valitsus välja töötanud määruse „Energiahinna tõusu
leevendusmeede vähemkindlustatud
leibkondadele“.
Energiakulude tõusu toetust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek
jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta
1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt
14-aastase pereliikme kohta on sama
summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased
lapsed kaaluga 0,3.
Selle sissetulekumäära järgi on seadistatud ka rahandusministeeriumi
energiahinna hüvitise veebikalkulaator,
mille abil on taotlejal võimalik kindlaks
teha, kas perel on hüvitisele õigus ning
arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja
küttearve alusel saadava toetuse suurus.

Hüvitatakse 2021. a. septembri (tagasiulatuvalt) kuni 2022. a. märtsikuu eest
80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh,
gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates
7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja
alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.
Hüvitise saamiseks tuleb sihtrühma
kuuluval perel esitada Luunja vallale
taotlus. Kodaniku jaoks on mugavam
esitada taotlus mitme kuu peale kokku.
Luunja valla taotluse vorm on leitav
aadressil https://luunja.ee/energiahinna-huvitamine.
Täidetud ja allkirjastatud avaldus tuleb esitada Luunja valda koos energiakulu arvetega kas elektrooniliselt aadressil vald@luunja.ee või tavaposti teel

aadressile Puiestee tn 14, Luunja alevik
(paberil avalduse saab tuua ka vallamaja
postkasti).
Sotsiaalosakond abistab lahkesti
küsimuste korral ning avalduse täitmisel. Kohtumiseks palume eelnevalt
aeg kokku leppida.
Lisainfo:
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik,
741 7101
Ene Madissalu, sotsiaaltööspetsialist,
53325950
Ruth Teino, lastekaitsespetsialist,
53317767
Energiakulude hüvitamise kohta
saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/
energiakulude-huvitamine.

Põnevusega uude aastasse
Alates 17. jaanuarist saab Luunja Keskkooli pere taas õppida kõik koos ühise
katuse all. Nipet-näpet on veel ehitajatel teha ning mõnda mööblitükki tuleb
oodata, aga põhjaliku uuenduskuuri on
läbinud kõik klassiruumid, garderoob
ja fuajeed. Uuendatud on kõik tehnosüsteemid (ventilatsioon, küttesüsteem,
elektrijuhtmestik jne). Lõpuks on koolis
piisava võimsusega arvutivõrk, mis tagab sujuva tunnitöö. Saabumata on hetkel veel wifi seadmed.
Kõigis A-korpuse klassiruumides
saab rõõmustada tehnika viimase sõna
üle. Uutes klassiruumides on uued
tahvlid ja uued lähikuvaprojektorid,
mis muudavad ka hariliku valge tahvli
puutetundlikuks. „Päris nii uut mudelit
pole isegi Tartu koolides“ kinnitab direktor Toomas Liivamägi.
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht

Muusikaõpetaja Liina Arras uue projektori ja tahvli võimalusi katsetamas.
Foto: Toomas Liivamägi
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Vallavolikogu detsembrikuu istungi info
Luunja vallavolikogu detsembrikuine
istung toimus Kantsi keskuses. Kohal
olid kõik volinikud.
Päevakorras oli esimese punktina
maamaksumäärade kehtestamine 2022.
aastaks. Maanõunik Teivi Leis tutvustas
eelnõu, milles tehti ettepanek maamaksumäärasid mitte muuta. Kõik kohal olnud
volinikud olid sellega nõus. Seega on
otsuse kohaselt 2022. aastal maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev
haritav maa ja looduslik rohumaa, mille
maamaksumääraks on 1,0 protsenti maa
maksustamishinnast aastas.
Teise päevakorrapunktina oli otsustamisel Luunja vallavolikogu töökord.
Vallasekretär Marko Jaeger tutvustas
parandusettepanekuid ja vastas tekkinud
küsimustele. Volikogu otsustas kinnitada
Luunja vallavolikogu täiendustega töökorra, mis reguleerib nii volikogu kui ka
komisjonide tööd ja istungite läbiviimist.
Järgnevateks päevakorrapunktideks
olid detailplaneeringud. Planeeringute
nõunik Evelin Karjus tutvustas Sirgu
külas Toominga maaüksuse detailplaneeringut, mille planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,5 ha. Detailplaneeringu
eelnõu kohaselt jagatakse Toominga
maaüksus kolmeks krundiks: üks pereelamu maa krunt suurusega 13 982 m²,
millel säilitatakse olemasolev üksikelamu kompleks, üks uus pereelamu
maa krunt suurusega 10 112 m², millele
antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks ning üks teemaa
krunt suurusega 959 m² olemasolevale
juurdepääsuteele. Planeeringuga tehakse
ettepanek üldplaneeringu muutmiseks
arvata planeeritav maa-ala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Teiseks tutvustas planeeringute nõunik Evelin Karjus Rõõmu külas Siku
maaüksuse detailplaneeringut, mille

planeeringuala suurus on 5,3 ha. Detailplaneeringu eelnõu kohaselt kavandatakse kinnistule üks pereelamu maa
krunt suurusega 16 721 m², 32 428 m²
ulatuses säilib senine maakasutus põllumajandusmaa näol. Elamukrundile
antakse ehitusõigus üksikelamu ja
kuni kahe abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 400 m².
Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu muutmise ettepaneku,
arvates planeeritava elamukrundi maaala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Väärtusliku põllumajandusmaa
massiiv küll väheneb, kuid säilib üle 2 ha
suuruse massiivina, täpsemalt 32 428 m²
suurusena. Põllumassiivile tagatakse
terviklik ja otstarbekas kuju selle sihipäraseks kasutamiseks. Planeeringuga
ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Planeeringute nõunik Evelin Karjus
tutvustas kolmandaks Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringut, mille
planeeringuala suurus on 12 739 m².
Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Roosikivi maaüksusele üks
elamukrunt suurusega 12 243 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks ehitisealuse
pindalaga kokku kuni 500 m². Lisaks
moodustatakse riigitee äärde perspektiivsele üldplaneeringu kohasele kergliiklusteele eraldi krunt. Planeering on
kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist
keskkonnamõju.
Viimasena oli arutlusel Lohkva külas
Kiu maaüksuse detailplaneering, mille
planeeringuala suurus on 18 454 m².
Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Kiu maaüksusele üks täiendav
elamukrunt ja antakse krundile ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuele ehituskrundile on lubatud
üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet
ehitisealuse pindalaga kokku kuni
400 m². Veevarustus ja reoveekanalisat-

sioon on lahendatud AS-i Tartu Veevärk
ühisvõrkudest. Lisaks lahendatakse perspektiivse kergliiklustee koridor Kabina
tee ääres. Planeeringuga ei kaasne olulist
keskkonnamõju.
Volikogu otsustas kõik neli detailplaneeringut vastu võtta ja suunata
detailplaneeringud avalikele väljapanekutele.
Valimisliidu Uus Luunja volikogu
kolm liiget esitasid volikogu esimehele
kirjalikult ettepaneku, milles soovivad
volikogu otsuste nr 55 ja nr 56 kehtetuks
tunnistamist ja algatada uuesti haridusja kultuurikomisjoni ning revisjonikomisjoni moodustamine. Lisaks esitati
arupärimine volikogu esimehele makstava ametipalga kohta. Mõlemale sooviti
nii kirjalikku kui ka suulist vastust järgmisel volikogu istungil.
Kõik volikogu istungid kantakse
avalikult üle Microsoft Teamsi vahendusel ja salvestused on järelvaadatavad
VOLIS-e (www.volis.ee) keskkonnas.
Istungitel käsitletavad materjalid ja istungite protokollid on leitavad nii VOLIS-e
keskkonnast kui ka valla kodulehelt.
Järgmine volikogu istung toimub
27. jaanuaril.
Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

Hoolime üksteisest

Soojad tänusõnad Luunja valla mesinikule Mesilepa mesitalust. Mesilepa OÜ annetatud meepurgid tervistava
ja maitsva meega jõudsid aasta lõpus paljude puudust kannatavate Luunja valla perede lauale.
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
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Vallavalitsuses detsembrikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamu püstitamiseks Tamme tee 7 Lohkva külas, Jõeharu tee 4 Veibri külas ja Saare põik 6 Põvvatu külas;
– spordi- ja puhkerajatise ehitustööde teostamiseks Mänguväljaku kinnistul Kavastu külas.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamu kasutusele võtmiseks Kaare tee 4, Järveoja tee 8,
Vahtramäe tee 4 ja Jõekaare tee 9 Veibri külas, Mardi tee 1
Lohkva külas, Saaga tee 5 ja 25 Kikaste külas, Tamme põik 1
ja Hobunurme tee 10 Põvvatu külas;
– ridaelamu kasutusele võtmiseks Jõekaare tee 7 Veibri külas;
– garaažihoone kasutusele võtmiseks Valguse tee 4 Lohkva
külas;
– rekonstrueeritud Loodusravikeskuse peahoone kasutusele
võtmiseks Looduse kinnistul Muri külas;
– vee-, reovee- ja sademeveetorustiku kasutusele võtmiseks
Jõekaare tee ja Jõeharu tee kinnistutele Veibri külas.
Kinnitati:
– Riigihanke nr 243094 „Luunja Keskkooli projektorite ja
tahvlite soetamine ning paigaldamine“ tulemused;
– kolm hajaasustuse programmi toetuse aruannet;
– Sihtasutuse Luunja Jõesadam ja Luunja Varahalduse Sihtasutuse nõukogude uued koosseisud;
– Luunja valla kriisikomisjoni uus koosseis;
– Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige ja asendusliige.
Otsustati:
– 2021. aasta sügisperioodi Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite saajad;
– Luunja Vallavalitsuse 06.06.2018 korralduse nr 196 muutmine;
– isikliku kasutusõiguse seadmine Luunja valla kasuks Kakumetsa külas asuvale Põdra teele;
– sõlmida koostöökokkulepe projekti „Arukate külade
arenguprogramm“ elluviimiseks;
– Luunja Vallavalitsuse 02.06.2021 korralduse nr 183 „Hajaasustuse programmist 2021. a eraldatud toetuse saajate ja
mittesaajate nimekirja kinnitamine“ muutmine;
– huvitegevuse ja -hariduse toetuse maksmine vähekindlustatud perede noortele;
– kaasfinantseerimise taotluse rahuldamine projekti „Luunja
aleviku kergmüügiletid“ kaasfinantseerimiseks;

– riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt saadud sihtotstarbeliste eraldiste ja nende arvelt tehtavate väljaminekute lisamine 2021. aasta alaeelarvetesse.
Määrati:
– neljale kohalikule teele kohanimed Sirguvälja tee, Sirguaru
tee, Nahksepa tee ja Sooranna tee;
– munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed (Põvvatu-Luunja kergliiklustee L4
ja Nõlvaku tänav T26 Lohkva külas).
Kehtestati:
– jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.
Nõustuti:
– ühe munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamisega;
– kuue kinnistu sesoonse vabastamisega korraldatud jäätmeveost perioodil 01.12.2021–30.04.2022 ja ühe kinnistu
vabastamisega perioodil 01.02.2021–30.04.2022;
– isikliku kasutusõiguse seadmisega Luunja valla omandis
olevale kolmele kinnisasjale Enefit Connect OÜ kasuks side
kaabelliini ehitamiseks ja hooldamiseks;
– Kakumetsa külas Variku kinnistu jagamisega kaheks reaalosaks;
– Hipodroomi 32a erastamisega ning liitmisega Hipodroomi
32 kinnisasjaga;
– ilutulestiku korraldamise loa andmisega OÜ-le Tulekild
Ilutulestikud.
Sotsiaaltoetusi maksti 90 korral, sealhulgas:
–
–
–
–
–
–
–

sünnitoetusi
juubelitoetusi
aabitsatoetusi
paljulapseliste perede toetusi
hooldustoetusi
matusetoetusi
muid toetusi

19
11
11
11
27
4
7
Marko Jaeger, vallasekretär

Muutuvad ASi Emajõe Veevärk teenuste hinnad
Vastavalt Konkurentsiameti 10.12.2021 tehtud otsusele
nr 9-3/2021-012 kehtestatakse ASi Emajõe Veevärk poolt
teenindatava piirkonna klientidele alates 01.02.2022 uued
teenuste hinnad alljärgnevalt.
Elva (välja arvatud Elva linn), Jõgeva, Kambja, Kastre,
Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Tartu ja Vinni valla
tarbijatele:

1) vesi: 1,331 €/m3 käibemaksuta; 1,597 €/m3 koos käibemaksuga;
2) kanalisatsiooniteenus I hinnagrupp: 1,938 €/m3 käibemaksuta; 2,326 €/m3 koos käibemaksuga;
3) kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,664 €/m3 käibemaksuta; 3,197 €/m3 koos käibemaksuga.
AS Emajõe Veevärk
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Lohkva külas Kiu (43201:003:0421)
maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 18 454 m².
Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Kiu maaüksusele üks täiendav elamukrunt ja antakse krundile
ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks. Lisaks lahendatakse perspektiivse kergliiklustee koridor Kabina
tee ääres. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 10.–23.01.2022
Luunja vallamajas ning veebilehel
https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus
on 12 739 m². Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Roosikivi maaüksusele üks elamukrunt ja antakse
krundile ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks moodustatakse riigitee äärde perspektiivsele üldplaneeringu kohasele kergliiklusteele
eraldi krunt. Planeering on kooskõlas
Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 10.–23.01.2022 Luunja vallamajas
ning veebilehel https://luunja.ee/teated.
Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja
vallavalitsusele esitada planeeringu
kohta kirjalikke arvamusi.

Nr 1 (300) Jaanuar 2022

♦♦♦
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on
5,3 ha. Siku maaüksusele planeeritakse
üks pereelamu maa krunt suurusega
16 721 m², millele antakse ehitusõigus
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Suuremas osas säilib kinnistu põllumaa.
Detailplaneering teeb üldplaneeringu
muutmise ettepaneku arvates planeeritava elamukrundi maa-ala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Planeeringu avalik väljapanek toimub
10.01.–08.02.2022 Luunja vallamajas
ning veebilehel https://luunja.ee/teated.
Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja
vallavalitsusele esitada planeeringu
kohta kirjalikke arvamusi.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud
ja avalikule väljapanekule suunanud
Sirgu külas Toominga maaüksuse
detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Toominga kinnistule üks täiendav pereelamu maa krunt. Planeeringuga tehakse
ettepanek üldplaneeringu muutmiseks
arvata planeeritav maa-ala välja väärtusliku põllumaa koosseisust. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Planeeringu avalik väljapanek toimub
10.01.–08.02.2022 Luunja vallamajas
ning veebilehel https://luunja.ee/teated.
Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja
vallavalitsusele esitada planeeringu
kohta kirjalikke arvamusi.

Kohanime määramise eelteade
Luunja vallavolikogu 16.04.2004 otsusega nr 4-2.2 kehtestatud Lõvi kinnistu detailplaneeringu alusel kavandab Luunja vallavalitsus Muri külas planeeringus kavandatud liikluspindadele määrata kohanimedeks Lõvilõua tee, Päevalille tee, Rukkilille
tee, Saialille tee, Karikakra tee, Kannikese tee ja Karukella tee.
Kohanime määramise eelnõuga saab tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee.

Alates 17. jaanuarist on avatud
Tartumaa Arendusseltsi
2022. a esimene
LEADER-meetme taotlusvoor.
Projektitaotlusi saab esitada
kuni 17. veebruarini.
Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevusgrupi
tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused
ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja
meetmete kaudu:
1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse 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 3.2. TASi piirkonda jäävate
võrgustike loomine ja arendamine
Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine
Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 18. aprill 2022.
Nõustamisele saab registreeruda
kadri@tas.ee, 5358 4035.
Rohkem infot www.tas.ee.
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Sotsiaalvaldkonna teated
Head alanud aastat kõigile Luunja valla elanikele!
Luunja valla toetused ja teenused on jäänud samaks. 2022. aastal
kavandatavatest valla toetuste ja teenuste muudatustest teavitame
jooksvalt.
2022. aasta toob kaasa aga mitmeid olulisi muudatusi sotsiaalministeeriumi haldusalas.
Töötasu alammäär tõuseb 654 euroni,
tunnitasu 3,86 euroni. Tegemist on töö-

tasuga, mille töötaja peab minimaalselt
saama täistööajaga töötades. Töötasu
alammäära tõus on 70 eurot.
Suureneb töövõimetoetus.

Rasedus- ja sünnituspuhkus muutub
emapuhkuseks ning sünnitushüvitise
asemel hakatakse emadele maksma
ema vanemahüvitist. Ajutise töövõimetuse asemel saab emapuhkusest seega
vanemapuhkuse liik ning haigekassa
asemel hakkab ema vanemahüvitist
maksma sotsiaalkindlustusamet. Emapuhkusele on võimalik jääda kuni 70
päeva enne lapse eeldatavat sündi, emapuhkuse ajal on töötamine tulenevalt
ema tervisekaitsest piiratud. Kokkuvõttes luuakse koos esimese etapi muudatustega süsteem, kus vanemapuhkusest ja -hüvitisest osa on mõeldud emale,
osa isale ja ülejäänud osa vanemate vahel
jagamiseks.
Lapsevanematel tekib võimalus kuni
kaks kuud olla samal ajal kahekesi
vanemapuhkusel ja saada mõlemal samal
ajal vanemahüvitist. Lapsevanematel on

edaspidi võimalik kuni kahe kuu ulatuses samal ajal vanemahüvitist saada
ja vanemapuhkusel olla. Sellisel juhul
lüheneb vanemahüvitise maksmise
koguperiood proportsionaalselt nende
päevade võrra, mille eest vanemad said
vanemahüvitist samal ajal. Enneaegselt sündinud laste vanematele ning
kolmikute ja enamaarvuliste mitmike
vanematele tehakse erisus ning vanemahüvitise maksmise koguperioodi ei
vähendata rohkem kui 30 päeva. Sellega
tagatakse neile peredele lapsega kodus
olemise võimalus igal juhul kuni lapse
vähemalt 18-kuuseks saamiseni.
Jõustuvad paindlikumad võimalused
kombineerida osakoormusega töötamist

ja puhkamist ning vanemate hoolduskoormuse jaotamist. Lapsevanem saab

edaspidi vanemahüvitist välja võtta
ka kalendripäevade kaupa kuni lapse
3-aastaseks saamiseni. Kui esimese
etapi eelnõuga anti vanematele võimalus vanemahüvitist kolme aasta jooksul
kuu kaupa katkestada ja taasalustada, siis
uute muudatustega võib hüvitist kasutada päevade kaupa. Seega saab vanem
näiteks lapse kõrvalt töötamist osaliselt
jätkata, jagades vanemahüvitise pikema
perioodi peale, või saavad mõlemad
vanemad osalise tööajaga töötada ja
vaheldumisi lapsega kodus olla. Soovi
korral on võimalik jagada vanemahüvitise pikema perioodi peale ka täiskohaga vanemapuhkusel olles. Samuti
on võimalik päevi kasutada näiteks lapse
lasteaiaga või kooliga harjutamiseks.
Lapsepuhkust antakse edaspidi mõlemale vanemale eraldi ja lapsepõhiselt,
millega laheneb lapsepuhkuse päevade
kasutamise probleem kärgperedes.

Mõlemale vanemale tekib oma individuaalne puhkuse ja hüvitise õigus,
ühe lapse kohta on kummalgi võimalik
kasutada tasustatud vanemapuhkust
kümme päeva kuni lapse 14-aastaseks
saamise kalendriaasta lõpuni. Sellega
koos tõuseb ka lapsepuhkuse tasu pooleni vanema keskmisest palgast. Üleminek
uuele süsteemile toimub 1. aprillist. Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas
või päevade kaupa.

Suuremat hambaravihüvitist hakkavad
saama ka töötud ja toimetulekutoetuse
saajad, tasuta hambaravi laieneb vähipatsientidele.

Ortodontilist ravi võimaldatakse
edaspidi ka 19-aastastele ja vanematele
patsientidele, kellel on huule-suulaelõhe või muud näo-lõualuusüsteemi
kaasasündinud väärarengud ja harvikhaigused, mis vajavad ravi hilisemas

vanuses. Alla 19-aastastele on Eestis
hambaravi jätkuvalt tasuta.
Tõusevad vanadus- ja rahvapension,
samuti üksi elava pensionäri toetus.
1. aprilli indekseerimisega tõuseb
pension ca 38 euro võrra, mis teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks 591 eurot. Tõuseb ka üksi elava pensioniäri
toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni.
Seda makstakse oktoobris neile pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2-kordne statistikaameti avaldatav Eesti keskmine vanaduspension, mis 2022. aastal
on 669 eurot.
Riiklikku perelepitusteenust hakkab
sotsiaalkindlustusamet pakkuma alates
1. septembrist. Teenus võimaldab lahku
läinud või lahku minevatel vanematel jõuda oma lapse edasise elukorralduse osas
kokkuleppele. Perelepituses on võima-

lik kokku leppida, kuidas toimub lapse
ja vanemate suhtlemine pärast lahkuminekut ning leppida kokku lapse ülalpidamises. Lisaks suunatakse edaspidi
üldjuhul kõik lapsevanemad, kes esitavad kohtusse avalduse lapsega suhtlemise korra määramiseks, perelepitusse.
Perelepitusse ei saa kohustuslikus korras
suunata peresid, kus on esinenud lähisuhtevägivalda, küll aga on spetsiaalse
väljaõppega perelepitajad valmis ka
selliseid peresid vastu võtma, kui pere
seda soovib. Riiklik perelepitusteenus
on tasuta.
Kõikidest muudatustest saab lisainformatsiooni sotsiaalministeeriumi
kodulehelt: https://www.sm.ee/et/uudised/2022-aasta-muudatused-sotsiaalministeeriumi-haldusalas.
♦♦♦
Kõiki Luunja valla 2–10-aastaseid
lapsi, kes ei käi valla lasteasutustes,
ootame jaanuari lõpuni kommipaki
järele. Palume eelnevalt ette helistada.
Toredat aastat!
Kairit Pahk, sotsiaalnõunik
tel 741 7101
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Uus jäätmevedu Luunja vallas – seitse enam levinud küsimust
1. detsembril 2021 alustas Luunja
vallas korraldatud jäätmeveo osutamist Ragn-Sells. Selleks, et kohanemine
jäätme vedaja vahetumisega kulgeks
lihtsalt ja arusaadavalt, kogusime küsimused kokku ja anname vastused seitsmele enam levinud küsimusele seoses
uue jäätmeveo perioodiga.

Miks on lepingu allkirjastamine
vajalik?
Lepingu allkirjastamine pakub mitmeid eeliseid. Näiteks saadab RagnSells tühjenduspäeva ja tasumata arvete
meeldetuletusi. Lisaks saate ligipääsu
Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonda, kust
leiate kogu info arvete, jäätmevedude ja
isiklike andmete kohta. Lihtsaim viis
on lepingu andmeid kontrollida ja see
allkirjastada Ragn-Sellsi iseteeninduses:
ragnsells.ee/iseteenindus.
Mida ei tohi segaolmejäätmete
hulka panna?
Segaolmejäätmete mahutisse ei tohi kindlasti panna biojäätmeid, puhast vanapaberit, klaastaarat, puhtaid pakendeid,
lambipirne ja elektroonikat, ohtlikke
jäätmeid, ravimeid, pakendamata tuhka.
Mida tohib segaolmejäätmete
hulka panna?
Segaolmejäätmete mahutisse tohib
panna koristusjääke, määrdunud pakendeid ja katkiseid riideid. Tolmavad asjad
pakendage kindlasti kilekotti ja siduge
tugevalt kinni, sest tolm rikub autojuhtide tervist.

Kui puhas peab pakend olema?
Pakendid peavad olema tühjad ja ei tohi
sisaldada jääke. Sageli piisab vaid pakendi vähese veega loputamisest.
Kust saan pakendite
sorteerimiseks kotte?
Eramajade elanikud saavad tasuta
pakendikoti Ragn-Sellsilt, mis viiakse
mugavalt ära otse koduväravast. Pakendikoti saamiseks palun jälgige, et teil oleks
olemas postkast, kuhu Ragn-Sells koti
jätta saab. Tühjenduspäeval tõstke täis
kott värava taha nähtavale kohale. Kui
pakendikott on asetatud konteinerisse,
siis lisandub konteineri tühjendustasu
1,44 eurot.
Kas eramajadel peavad olema
kõikide jäätmete konteinerid?
Jäätmete liigiti sorteerimine on kohus-

tuslik kõigile, kuid soovi korral võivad
eramajade elanikud biojäätmed ise kompostida. Samuti on soovi korral võimalik viia paber, klaas ja pakendid avalikku
konteineriparki. Loe täpsemalt lingilt
https://www.ragnsells.ee/wp-content/
uploads/2021/11/RS_Teavitus_Luunja.
pdf

Kas varasemad jäätmeveost
vabastused kehtivad?
Jäätmeveost vabastuse kehtimist kontrollige omavalitsuse poolt väljastatud
dokumendilt. Kui see on kehtiv, siis kehtib vabastus ka uuel perioodil. Kui te ei
leia seda üles või on vabastus aegunud,
siis võtke ühendust omavalitsusega aadressil: vald@luunja.ee.
Ragn-Sells AS

Luunja valla elanikkonna kasv jätkub
1. jaanuari seisuga on Luunja vallas 5411
elanikku. Neist 2722 meest ja 2689 naist.
Aasta jooksul tuli kokkuvõttes juurde
225 inimest. Kõige rohkem registreeriti
oma elukoht Luunja valda augustis (98)
ja septembris (79). Vallasiseselt muutis
oma elukohta 124 inimest.
Suurim küla on Lohkva, kus elab
1670 inimest ehk 31% valla elanikkonnast. Huvitav on aga selles külas
suurem naiste osakaal, lausa 50 võrra
rohkem kui mehi. Suuruselt teises külas
Veibris on seis aga vastupidine, mehi

on 24 võrra rohkem. Teistes külades on
mehi ja naisi enam-vähem võrdselt.
Möödunud aastal kasvas kõige rohkem, 76 elaniku võrra Veibri küla, kus
1. jaanuari seisuga elab 1150 inimest.
Aasta jooksul sündis Luunja valda
96 last ehk 27 last rohkem kui 2020. aastal. Kui 2020. aastal sündis poisse
(34) ja tüdrukuid (35) võrdselt, siis
2021. aastal oli selge ülekaal tüdrukute
poolel. Lõppskooriks jäi 56 tüdrukut ja
40 poissi. Lasterohkeim kuu oli september, mil registreeriti 14 lapse sünd. Kesk-

miselt sünnib ühes kuus Luunja valda
juurde kaheksa last.
Huvitav on ka Luunja valla elanike
vanuseline koosseis. Lapsed ja noored
moodustavad poole valla elanikkonnast
(0–18 a 24,3% ja 19–35 a 23,2%). Vanuses 36–45 a on 16%, 46–65 a on 22,3%
ja 66–… on 10% elanikest. Vanimad elanikud Luunja vallas on 98aastased.
Reet Käärik
registripidaja-sekretär
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Hajaasustuse programm Luunja vallas
Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud 1.
veebruarist kuni 1. aprillini 2022.
Hajaasustuse programmi eesmärk on
tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ja
aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse järgmisi valdkondi:
– majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
– elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
– aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
– leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine
(tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale
Programmi raames saavad taotlejaks olla
isikud, kes vastavad kõigile järgmistele
nõuetele.
1. Taotleja alaline elukoht on taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist kuni
toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse.
2. Taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu
sõlmimiseni majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui see on ajatatud. Toetuse taotluses
tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d)
(nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama
oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad
vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud
nõuetele. Kaastaotleja on isik, kelle
majapidamine saab lisaks toetuse
taotleja majapidamisele kasu projekti
tegevustest ja kes panustab rahaliselt
projekti elluviimisse.
Toetuse maksimaalne suurus ühe
majapidamise kohta on 6500 eurot.
Projekti kogukuludest võib toetus
moodustada kuni 67% ning oma- ja

kaasfinantseering peab moodustama
vähemalt 33%. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse
summa.

omanike kirjalik nõusolek (vabas
vormis);
7) kinnistu omaniku kirjalik nõusolek
ainult sel juhul, kui toetuse taotlejaks
pole omanik (vabas vormis).

Taotlus koosneb taotlusvormist
(vastav vorm) ja järgmistest
kohustuslikest dokumentidest:
1) projekti eelarve (vastav vorm);
2) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt
projekti valdkonnast (vastav vorm iga
valdkonna kohta);
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav
garantiikiri (vabas vormis);
4) veevarustussüsteemide valdkonna
projekti puhul joogivee kvaliteeti
tõendav analüüs ulatuses, mida peab
vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada
ainult sel juhul, kui projekti eesmärk
on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna
pumba paigaldamine või olemasoleva
kaevu asemele uue rajamine põhjusel,
et olemasoleva kaevu vee kvaliteet
ei vasta joogivee nõuetele (teostab
Terviseamet, analüüsi kulu võib lisada
eelarvesse);
5) kaks võrreldavat hinnapakkumust.
Kui võrreldavate hinnapakkumuste
esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada
sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
6) korterelamute puhul teiste korteri-

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja
vajalike lisadega Luunja vallavalitsusele
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@luunja.ee või
tuues dokumendid paberkandjal originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti
aadressil Puiestee tn 14.
Töid tohib alustada alles pärast seda,
kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu
sõlmimist.
Selleks, et teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse
koostamist kindlasti läbi programmdokument (https://www.riigiteataja.ee/
akt/110122019004?leiaKehtiv) ja konsulteerige valla ametnikuga.
Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad aadressil:
https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm
Lisainfo: arendusnõunik Eddy Märtin,
eddy.martin@luunja.ee, +372 5199 1901.

Möödunud aastal sai Sirgumetsa külas elav perekond toetuse abil vana ja eesmärki
mittetäitva salvkaevu asendatud uue puurkaevuga. Foto: Eddy Märtin
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Luunja vald on ellu viimas mahukaid investeeringuid
Täna on vallas valmimas
ja ettevalmistamisel rida
erineva suuruse ja sisuga
investeeringuobjekte. Mõne
puhul on paraku ka probleeme.
Tegus meeskond on aidanud valda tuua
pea kõik saada olnud projektitoetused,
mis vastavad meie valla vajadustele ja
võimalustele. Toetuste taotlemine avatud meetmetest jätkub ka praegu, positiivsete otsuste korral saab vallapoolset
rahalist panust mõnel puhul oluliselt
võimendada ning sel viisil hulgaliselt
täiendavaid võimalusi luua.
Praegu on kindlasti üheks suureks
probleemiks ehitushindade väga kiire
kasv ja ehitusturu suur aktiivsus. Ehitajatel ja projekteerijatel on tööd palju, objektide valmimine kohati venib ja paneb
tellijad keerulisse olukorda. Sama raha
eest saab täna vähem, seetõttu tuleb teha
valikuid ja hoolikalt kaaluda, millal on
õige üht või teist investeeringut teha.
Samuti vajavad üle vaatamist ja
pikendamist mitme toetusmeetmetest
rahastatava objekti tähtajad, mille puhul ühel või teisel põhjusel pole töödega
alustatud.

Luunja Keskkooli ruumide
renoveerimine
Hoogsalt kasvav ja arenev koolipere vajab uusi ruume ning olemasolevate kaasajastamist.
Kaasajastamise keskmes on lisaks
väljanägemisele ka olemasolevate ruumide efektiivsem kasutamine, mitmekülgsema õppekeskkonna ning liikuvust

edendava kooliruumi kujundamine.
Pööratakse tähelepanu ruumikasutuse
optimeerimisele, erinevate õppetegevuste võimaldamisele ja füüsilise aktiivsuse toetamisele.
Valla enda vahenditest tehtavad,
1,768 miljonit eurot maksvad tööd on
tänaseks lõppemas. Lahendused on
head, tulemus saab nii väljanägemise
kui funktsionaalsuse poolest korralik.
Objekti tellijale üleandmise tähtaega
on pikendatud kahel korral, alates
17. jaanuarist on koolipere saanud
võimaluse oma armsatesse, aga oluliselt
uuenenud ruumidesse naasta. Teha jääb
veel üht-teist, aga õpilaste majja lubamisega rohkem venitada ei saanud, niigi
on pikalt asenduspindadel toimetatud.
Seega tehti kompromiss ja ehitaja lõpetab viimased tööd lähinädalatel.

Spordihalli rajamine Lohkvasse
Tegemist on valla hetkel suurima investeeringuga (ligikaudu 2 miljonit eurot,
lõplik maksumus täpsustatakse lähiajal)
ning unikaalse võimalusega, mille tavatult kiire käivitamise ajendas Covid-19
riigieelarveline investeeringutoetus.
Viimast lubati kasutada üksnes täiesti
uute ideede realiseerimiseks, mitte nt
kooli või lasteaia jaoks, mis olid juba
varem kavandatud. Nii saigi lauale
pandud varem utoopiana tundunud
spordihalli plaan. Kiirelt ellu kutsutud
projekt jõudis peagi ehitushankeni, siis
tuli võimuvahetus. Eelmise aasta sügiseks oli valdav osa ehitustöödest tehtud
ning ehitaja tahtis juba hakata objekti
vallale üle andma. Kuid tehtut lähemalt
üle vaadates sai meile selgeks, et olu-

Koolimajas käisid jaanuari esimestel päevadel kibekiired tööd. Foto: Tarvo Laas

kord ehitusel on keeruline, see sundis
süvenema põhjalikumalt ehituse käiku.
Probleeme on nii projekti, ehitustööde
kvaliteedi, järelevalve kui tellijapoolse
tegutsemisega. Selguse saamiseks auditeerime nüüd põhjalikult kogu toimunud ehitusprotsessi.
Selle objekti valmimiseks läheb vaja
lisaaega, samuti mingil määral lisavahendeid. Näiteks tuleb täiendavalt
tellida sisekujundus, osa sisustusest jm.
Korraliku lõpptulemuse nimel peavad
osapooled nüüd kõvasti pingutada ja
kõik puudused kõrvaldama. Samuti tuleb osapooltel tõsiselt peeglisse vaadata.
Spordihall paikneb Lohkvas kogukonnakeskuse Varakas kõrval, millega
moodustub ühtne mitmeotstarbeline
keskus, kus saab tegeleda erinevate
harrastustega. Täismõõtmetes spordisaalile lisaks on kavandatud väiksemad
saalid, nt jooga, maadluse ja teiste alade
tarbeks, samuti vajalikud tehnilised ja
olmeruumid.

Lasteaia Midrimaa renoveerimine
ja laiendamine
Väsinud ruumid vajavad ilmselgelt
kaasajastamist, juurde on vaja lasteaiakohti. Vana hoone kaasajastamiseks on
tehtud põhjalik eeltöö, mõtlemaks läbi
lasteaiapere vajadused ja hoone võimalused. Renoveerimine sisaldab ka kõiki
kommunikatsioone ja õueala, lisaks rajatakse juurdeehitus kolme täiendava rühma tarbeks. Nii luuakse juurde vajalikke
uusi lasteaiakohti ning antakse olemasolevatele värske väljanägemine.
Tegemist on suure rahamahuka
investeeringuga. Lisaks valla vahenditele on saadud toetust üle 500 000
euro energiatõhususe meetmest. Kuid
siin on kujunenud probleemne olukord.
Nimelt vältasid projekteerimistööd pea
kogu eelmise aasta, ületades kokkulepitud tähtaega ligi kahekordselt. Praeguseks on projekt läbinud ekspertiisi,
mis on toonud välja hulga puudusi, projekt vajab täiendamist ja parandamist.
Projekteerijatega tuleb nüüd väga tõsine
jutt. Taolise venimise tõttu on vallale
tekitatud suur probleem, mis nihutab
esialgselt kavandatud ehituse ajakava
kõvasti edasi. Peame saama kvaliteetse
projekti ning leppima kokku uue ajakava, millega reaalselt edasi minna.
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Samuti on vahepeal kõvasti kallinenud
ehitushinnad, mis nõuab ehituse eelarve
üle vaatamist.
Midrimaa pere toimetab seni uues
Pajula tee lasteaia hoones.

Staadioni rajamine Luunjasse
Staadion kavandatakse rajada Luunja
Keskkooli juurde, kuid seda saavad
lisaks kooliperele kasutada ka teised
soovijad. Rahastamiseks on eraldatud
investeeringutoetust maakondlikust nn
MATA-meetmest, millele lisandub valla
enda panus. Ehitushanke korraldame
pärast valla tänavuse eelarve kinnitamist.
Luunja puhkeala väljaehitamine
Idee sündis koos Luunja jõesadama rajamisega. Eesmärgiks on pakkuda vaba aja
veetmise võimalusi ka ulatuslikul kaldaalal. Algselt utoopilisena tundunud
idee on tänaseks saanud reaalse kuju,
väliujula koos hüppetorniga ja mitmed
muud vaba aja veetmise võimalused
ootavad huvilisi juba eeloleval kevadel.
Projektitoetuse kaasabil tehtud tööd on
suures osas lõpetatud, kevadel tuleb veel
üht-teist üle vaadata ja korrigeerida.
Luunja jõesadama viimane etapp
Aastaid kestnud, mitmesse etappi jaotatud tööd on jõudmas lõpule. Rahastamiseks on saadud rida toetusi, mille
kaasabil on valmimas Eesti sisevete
suurimaid sadamaid. Tänaseks on jäänud teha veel viimased investeeringud:
sadama esise platsi kõvakate, haljastus,
valgustus, pingid jm vajalik. Samuti on
kavas rajada kütusetankla nii maismaakui veesõidukite tarbeks. Sadamaalale
saab luua ka toitlustusvõimaluse.
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Hetkel käib toetusraha taotlemine
mitmest meetmest, positiivsete otsuste
korral läheb kohe tööks.

Noortekeskuse kaasajastamine
Luunja noortekeskus tegutses mitmeid aastaid kauplusega samas hoones.
Lasteaia vajadustest lähtuvalt tuli ruumid loovutada, noortekeskuse tarvis on
leitud uus asukoht Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse kõrval asuvas hoones,
kus varem töötas raamatukogu. Viimane
on saanud uue kodu väärikas ajaloolises
majas Puiestee 4.
Noortekeskuse jaoks on tänaseks
läbi mõeldud vajadused, projekt on olemas. Renoveerimise hange viidi eelmise
vallavalitsuse poolt läbi kahel korral.
Esimene lükati kõrge hinna tõttu tagasi,
teise hanke tulemuseks oli veelgi kõrgem
hind. Tänaseks on hinnad veelgi tõusnud, seega on hetkel küsimärgi all tööde
teostamise aeg.
Sepikoja renoveerimine
Sellest peab saama järjekordne pärl
Luunjas. Üliheas asukohas, kultuurikeskuse, vallamaja ning sadama kõrval
asuva mõisaaegse sepikoja hoone ostis
vald mõne aasta eest eraomanikult,
toetusmeetmetest on saadud raha renoveerimiseks.
Valmimise järgselt on sinna kavandatud Luunja jõesadama haldusruumid,
lisaks pinnad ekspositsioonide ja erinevate tegevuste tarbeks.
Projektlahendus valmib lähiajal.
Elluviimine sõltub eelkõige ehitushindadest.
Ajaloolisele pumbamajale uus elu
Idee on mahajäetud rajatisest teha pärl,

mis kaunistaks Luunja alevikku ning
pakuks avastamisrõõmu nii kohalikele
elanikele kui külalistele.
Kunagine pumbamaja on nukralt
seisnud ja oodanud oma paremaid
päevi. Heade mõtete ning koju toodud
projektitoetuse najal saaks uunikum uue
elu. Ehitise kahel korrusel paiknevates
näituseruumides saaks eksponeerida
Luunja vallas elanud suurmeeste ja siin
toimunud oluliste sündmustega seonduvat (esimene Eesti lastelaulupidu,
Jaan Jaago, K. E. Sööt, Ernst Hiis, Henrik
Visnapuu, Eduard Sõrmus jt), mida
praegu vallas kusagil ei eksponeerita.
Ehitisele on kavandatud ka suure sihverplaadiga kellad ja temperatuurinäidik.
Lähiajal korraldame korduva ehitushanke. Kui hind ei kujune ülemäära suureks, paneme objekti tänavu töösse.

Uute ruumide väljaehitamine
hariduse ja huvitegevuse tarbeks
Tänastele väljakutsetele vastamiseks
sündis 1,5 aasta eest idee – võtta kasutusele vallale kuuluv seni kasutuseta
ruumiressurss Luunja kauplusehoone
II korrusel Jõesadama 2.
Neid ruume saaks kasutada asenduspinnana haridusasutuste remonditööde
ajal, et õpilased ja õpetajad ei peaks
kolima kusagile kaugemale. Hiljem jääksid ruumid valla haridusasutuste ja huvitegevuse kasutusse, laste arv üha kasvab
ning tegevusteks on tarvis täiendavat
ruumiressurssi.
Toona jõuti töötada välja lahendused,
eraldada vajalik raha ning asuda ehitushanget ette valmistama. Võimuvahetuse
järel 2020. a sügisel jäi see projekt soiku.
Aare Anderson, vallavanem

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente
Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa
aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja
inimeste heaolule.
Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kaudu ja see antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud Tartumaa kontsertaktusel.
Kandidaate saab esitada kuni 31. jaanuarini 2022.
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm asub aadressil https://www.tartumaa.ee/tunnustamine/
teenetemark-kuldne-tammeoks.
Tartumaa Omavalitsuste Liit, Pepleri 6, Tartu 51003, tol@tartumaa.ee

Kuldne Tammoks.
Foto: Rein Toom
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Väikesadamate arendamise kava hõlmab
ka mitut Luunja valla sadamat
Eesti-Vene piiriülese programmi raames
on valminud Peipsi, Pihkva, Lämmijärve,
Emajõe, Võrtsjärve ja Narva jõe ning
nendega seotud jõgede väikesadamate
võrgustiku arendamise kontseptsioon.
Luunja vald on seal esindatud mitme
olemasoleva või kavandatava sadamaga:
lisaks Luunja jõesadamale Kavastu
parvesadam, Kantsi (Emajõe-Suursoo)
keskuse, Veibri ja Saaga sadamad.
Kontseptsioon koos lisadega on loetav
siin: https://atp.amphora.ee/luunjavv/
index.aspx?itm=151025.
Kontseptsioon keskendub väikelaevaturismi potentsiaali efektiivsemale
rakendamisele. Eesmärgiks on arendada
välja väikelaevanduse, reisilaevanduse,
rekreatsiooniturismi, kalandussektori ja
seotud valdkondade vajadustele vastav
väikesadamate võrgustik ja nende vahelised laevateed.
Kontseptsiooni koostamisel sooviti
saada ülevaade kõnealuste veekogude
ääres paiknevate väikesadamate hetkeolukorrast ning kaardistada olemasolevate ja kohalike omavalitsuste poolt

kavandatavate väikesadamate arendusperspektiivid.
Kontseptsiooni saab kasutada sisendina arengudokumentide koostamisel,
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021–2027 ettevalmistamisel
ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi strateegia koostamisel.
Kavastu parvesadama arendamiseks
planeeritakse koostada detailplaneering
ja ehitusprojektid. Kavandatakse parve
ja sildumisrampide rekonstrueerimist,
sadamasse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist, sadamahoone ehitamist, slipi rekonstrueerimist ja kaldaala korrastamist.
Luunja jõesadamasse kavandatakse
täiendavate ujuvkaide, sadamahoone,
tankla, maismaale paadihoiukohtade
ja toitlustuskoha rajamist. Betoonkai
kandevõime on piisav ka kraana kasutamiseks. Sadam toimib reisi- ja külalissadamana, pakutakse veeturismi- ja
sadamateenuseid.
Emajõe-Suursoo külastuskeskuse
sadamasse kavandatakse kinnistu kõrvale suurema ujuvkai paigaldamist

Luunja sadam on kujunemas atraktiivseks ja populaarseks kohaks. Foto: Ragnar Vutt

Emajõele, kallaste korrastamist ja sadama süvendamist ning slipi rekonstrueerimist.
Veibri sadamas toimuvaks arendustegevuseks on koostatud detailplaneering ning on vaja koostada ehitusprojekt ja keskkonnamõju hinnang.
Kavandatakse statsionaarse kai, ujuvkai, slipi ja sadamahoone rajamist.
Arendustegevuse järel soovitakse toimida multifunktsionaalse sadamana (sh
kalasadam). Kavas on pakkuda sadamateenust, kuid mitte veeturismi teenust.
Arendustegevuse võimalikud rahastusallikad on Maaeluministeeriumi meede ja
omavahendid.
Kikaste külas asuv Saaga sadam on
registreeritud väikesadamana ning on
eraomandis. Sadamas toimib ka tankla. Külaliskai juures saab turvaliselt
maabuda tankimiseks ja sadamaga
tutvumiseks. Sadama akvatooriumi
ehitus on lõpusirgel, laiendatakse kaikohtade arvu ning pakutavaid teenuseid
jätkuvalt.
Aare Anderson, vallavanem
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Märkame ja aitame!
2020. aastal enne jõule tulid Luunja
vallas aktiivselt tegutsevad seltsid ning
Luunja valla lasteaiad ja kool ühiselt
toredale mõttele üllatada valla eakaid
ja teha neile väike kingitus, et muuta
nende jõulud toredamaks ja helgemaks.
Tookord osutus ettevõtmine edukaks
ja heade päkapikkude poolt külastatud
eakad olid väga õnnelikud, seda eelkõige
külastuse üle, sest just eakad olid need,
kes viirusest tingituna olid suhtlemisest
eemal. Suhtluse puudusest tingituna
muutusid pakkide üleandmised vahel
väga pikaks, sest üle pika aja oli eakatel
võimalus kellegagi juttu ajada. Päkapikkudel tekkis kindel plaan külaskäike
korrata, et viia killuke hingesoojust ja
hea sõnaga meeles pidada meie eakaid
vallaelanikke.
Seega asusid ka möödunud jõulude eel
taas kord MTÜ Lohkva Külaselts, MTÜ
Luunja Maanaiste Selts, MTÜ Sirgu küla
selts ja MTÜ Luunja Aidarahvas koostöös Luunja valla lasteaedadega jõulukingitusi meisterdama.
Luunja valla lasteaedade lapsed
valmistasid imeilusad jõulukaardid,
mille sisse kirjutati soojad soovid. Samal
ajal toimetasid Luunja vallas tegutsevate
seltside tublid nobenäppudest naised
usinasti Lohkvas asuvas kogukonnakeskuse Varakas ruumides ja õmblesid
riidest kingikotid. Seekordsed kingikotid
aitasid sisukalt täita Grüne Fee Eesti AS,
AbeStock AS, VL Luunja Hooandjad,
Luunja lasteaia Midrimaa lapsed ja vanemad, Lohkva lasteaia lapsed, nobenäpud
Meeli Rannik Pilka külast ja Ilse Kotkas
Kavastu külast.
Ka sellel korral valmis 200 kingikotti
ja usinad päkapikud kandsid need mööda valda laiali. Luunja vallas on üle 400
eaka, kuid täpset teadmist ei ole, kes kus
elab ja vastavalt andmekaitseseadusele ei
ole nende andmete kättesaamine võimalik. Püüdsime seekord leida lisaks neid
eakaid, kes eelmisel korral kingitust
ei saanud, ja eks ikka oli abiks hulganisti vallakodanikke, kes oskasid oma
piirkonna kohta abistavat infot jagada.
Kindlasti on meie vallas neid inimesi
veel, kes oleksid väärinud märkamist
ja tunnustamist, kuid kahjuks ei olnud
võimalust saada nende kontakte või jäi
pakk üle andmata erinevatel põhjus-

tel (näiteks kuri koer aias või ei oldud
parajasti kodus jne).
Aasta 2022 on Luunja vallas eakate
aasta, mille raames pööratakse rohkem
tähelepanu just vanematele kodanikele
ja ka meil on plaanis leida lahendus,
kuidas jõuda kõikide valla eakateni.
Lisaks jätkab Sotsiaalministeerium
vabatahtlike kaasamise koostöömudeli
elluviimist hoolekandesüsteemis, mille
raames viib Eesti Külaliikumine Kodukant ellu projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine
hoolekandesüsteemis“. Selle projekti
eesmärk on kaasata senisest enam vabatahtlikke hoolekandesüsteemi ja toetada
vabatahtlike abiga eakaid ja täisealisi

Päkapikul oli palju tööd. Foto: Meeli Rannik

erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavalt kõrvalabi,
tuge või seltsi. Ka Luunja vald on selle
projektiga liitunud – üks täiendav võimalus, kuidas jõuda meie valla eakateni.
Suur tänu kõigile, kes panustasid
eakate jõulukingituste valmistamisse ja
sisuga täitmisesse. Sügav kummardus
kõigile päkapikkudele ja nende abilistele.
Loodame, et meil kõigil on uuel aastal rohkem aega mõelda neile, kellel on
raske ja me märkame rohkem neid, kes
vajavad abi või killukest rõõmu.
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts
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Detsember oli päkapikukuu
Aasta 2021 oli Luunja Keskkoolile tõeliselt väljakutseterohke. See aga ei takistanud sugugi aasta lõpus tavapärastele
jõulutegevustele keskenduda.
Suuri avalikke jõulukontserte me
korraldada ei saanud, aga jõululaulud
ei jäänud sugugi esitamata. Nimelt toimusid kultuurimajas jõululaulude ühislaulmised 1.–3. klassile ning 4.–5. klassile. Õppeveerandile ja jõuluootusele
pani punkti algklasside jõulupidu. Nende kontsertide ja jõulupeo salvestusi saab
järele vaadata kooli kodulehe kaudu.
Aasta lõpus tegutsesid aktiivselt
õpilas esinduse päkapikud. Esimese
advendi järel kooli tulles leidsid kõik
klassid oma klassiruumis väikese üllatuse ja jõulutervituse koos üleskutsega

aidata kaasa koolis jõulumeeleolu loomisele. Klassid said üleskutse osaleda
võistluses ning muuta oma koduklassid
hubasteks ja jõululikeks ning tulla
17. detsembril kooli jõululikus riietuses.
Kahel korral käisid päkapikud klassiruumide jõulumeeleolu hindamas. Oli
klasse, kes olid tõeliselt pingutanud oma
klassi kaunistamisel ja nii anti välja erinevaid tunnustusi, nagu näiteks „Kõige
looduslähedasem klass“, „Kõige kuldsem klass“, „Kõige päkapikulisem klass“,
aga ka „Kõige muinasjutulisem klass“,
„Kõige kodusem jõuluklass“ ning „Kõige meeleolukam klass“. Päkapikkude
väljakuulutatud võistluses läks arvesse
ka jõuluteemaline riietus. Oli klasse, kes
võtsid üleskutset väga tõsiselt ning kand-

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

sid temaatilist riietust terve nädala, mitte
ainult väljakuulutatud jõulupäeval.
Kokkuvõttes jäid algklasside arvestuses esikohta jagama 3.a ja 4.a klass
ning põhikooli ja gümnaasiumi arvestuses võitis 11. klass.
Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa detsembrikuu päevadesse vahelduse toomisele, ning loodetavasti jagub rõõmu
ja soojust tervesse alanud aastasse.
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht

Võidukas 11. klass osales jõulupäeval täies koosseisus, kaasates ka klassijuhataja Margit Laidvee. Foto: Meeri Sellik
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Projektikohtumine Saksamaal – päriselt!
,,Steps towards a healthy school“ ehk
,,Sammud tervislikuma kooli poole“
on projekt, mis on saanud toetuse
Erasmus+ programmist. Projektis osalevad Eesti, Saksamaa, Hispaania, Portugal ja Poola. Projekt sai alguse juba 2020.
aasta detsembris, kuid koroona tõttu on
lükkunud tegevused järjest edasi ning
projekti on pikendatud. Seniajani on
kõik kohtumised ja koosolekud toimunud interneti teel.
Eelmise aasta detsembri alguses toimus esimene tegelik õpetajate kohtumine Saksamaal Kamp-Lintfortis.
Kohtumisest võtsid osa partnerid Eestist,
Portugalist, Poolast ning Saksamaalt.
Hispaania õpetajad osalesid kohtumisel
videosilla vahendusel. Luunja kooli esindasid Margit Laidvee ja Heli Erik.

Esimesel päeval tutvusime meid
võõrustava kooliga ning kõik osalejad
tutvustasid oma maa haridussüsteeme
ja koole.
Järgneva paari päeva jooksul toimusid töötoad teemadel ,,Kuidas panna
õpilasi tundides liikuma ja koondada
tähelepanu” ja ,,Õnnelikkus”. Töötubades tegime erinevaid harjutusi. Tegevused olid kaasahaaravad ja mängulised.
Kohtumise ajal muutsime oma projekti ajakava ning planeerisime järgmisi
kohtumisi. Sel hetkel me veel ei teadnud, et veebruari algusesse planeeritud
õpilastega kohtumine lükkub jälle edasi.
Projekti raames on teinud Saksamaa
kool videoajakirja ,,Eukali-Report”, mis
pakub õpilastele erinevaid väljakutseid.
Kohtumisel said väljakutse ka õpetajad:

tegime koos video, kus õpetajad lugesid
katkendeid ühest õpetlikust loost oma
emakeeles. Videoajakirjad on leitavad
YouTube’i keskkonnast ning kooli kodulehelt.
Kohtumine uute ja vanade projektipartneritega möödus väga kiiresti ning me
loodame väga, et kohtumised jätkuvad
millalgi uuel aastal.
Margit Laidvee
projekti koordinator

Õpetajad tööhoos. Foto: Wolfgang Peck

Luunja Keskkoolis jätkub veel registreerimine jaanuaris 2022 tööd alustavasse EELKOOLI.
Eelkooli eesmärgiks on võimaldada sügisel 2022 kooliteed alustavatel lastel tutvuda koolimaja, klassiruumi ja tulevaste
õpetajatega, kohaneda koolielu ja -keskkonnaga ning saada esmased positiivsed õpikogemused.
Õppetöö toimub Luunja Keskkoolis teisipäeviti kell 16.30–17.45 ajavahemikus 25. jaanuar 2022 – 19. aprill 2022.
Täpsustav info kooli kodulehel.
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Kolme kooli ühisprojekt
„Nutikas digipööre”
Aasta lõppes rõõmusõnumiga, 2021. aasta detsembris saime
Haridus- ja Teadusministeeriumi Riigi Tugiteenuste Keskuse
rakendusüksuselt hea uudise. Kolme kooli koostööprojekt
„Nutikas digipööre” sai Klass+ programmi taotlusvoorus positiivse otsuse.
Klass+ programmiga on koolidel võimalik soetada ja kasutada kaasaegset ning uuenduslikku õppevara, tehes samal ajal
selleks omavahel koostööd ja jagades parimaid praktikaid.
Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa kuni 85% ja
riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest. Meie,
kolme erineva valla kooli – Luunja keskkooli, Melliste kooli
ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli – projekt „Nutikas
digipööre” algas 1. jaanuaril 2022 ja kestab kuni 15. septembrini 2023. Projekti „Nutikas digipööre” idee sündis vajadusest
muuta nimetatud koolides õpe kaasaegsemaks. Projekti raames soetatakse koolidele nüüdisaegne ja uuenduslik õppevara,
koolitatakse õpetajaid ning õpilasi, luuakse õpetajaid toetav
veebikogukond ja mobiilne vahendite laenutuse süsteem.
Pakkudes õpilastele uuenduslikumaid vahendeid, saavad nad
omandatud oskusi tulevikus kasutada tööturule sisenemisel.

Projekti eestvedaja on Luunja vald ning projektijuhid
on haridustehnoloogid – Luunja keskkoolist Meeri Sellik ja
Melliste koolist Tea Hermann. Usume, et ühtsuses peitub jõud
ja koos tegutsedes on meie koolid ja õpilased konkurentsivõimelisemad.
Tea Hermann

24.–30.01

Üheskoos
digikoristama!
Luunja lasteaed Midrimaa kutsub üles kõiki
Luunja valla asutusi ja peresid ühinema meiega ja koos osalema suurel digitaalsel koristusnädalal 24.–30.01.2022, mille eesmärk on
kustutada oma seadmetest (sülearvutist, tahvlist, nutitelefonist jms) kogu mittevajalik info,
mis on ajaga muutunud digitaalseks prügiks
ja müraks. Kuidas mõjutab digiprügi meie
keskkonda? Sellest loe https://koristuspaev.
digitark.ee/ või https://www.tartuloodusmaja.
ee/digikoristusnadal2022/. Samas on ka osalejatele registreerimisinfo. Digikoristusnädal
kulmineerub suure üle-eestilise Telia digitaalse koristuspäevaga 28. jaanuaril.
Teeme iseendale ja meie keskkonnale heateo! Oma kodu ja selle ümbrust oleme harjunud järjepidevalt koristama. Teeme seda nüüd
ka oma digiseadmetes!
Midrimaa Rohelise kooli ja keskkonna
töögrupi nimel Lia Raat
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Mängult saab kõike
Just nii läks Luunja lasteaia Midrimaa
Midrikutsude rühmas esimesel poolaastal – meist said kauba sorteerijad,
transporditöölised, lillepoe müüjad/ostjad, raamatu autorid ja illustraatorid.
Kõik sai alguse sügisel, mil Luunja
lasteaed Midrimaa kolis asenduspinnale
ja tuli asuda ümbruskonda avastama.
Tutvusime väikeste põlluvaheteede ja
põldudega, märkasime loodust enda
ümber – lapsed korjasid kimpudesse
erinevaid õitsvaid taimi. Huvi oli suur.
Kõik, mis õitses, mahtus kimpu – niimoodi said kaunistatud kõik rühmaruumi lauad ja kapipealsed.
Lastes oli huvi tärganud ja sealt edasi
läks kõik justkui iseenesest. Selgitasime
välja, mida lapsed juba teavad ja mida
tahavad teada.
Kokkuleppel Prismaga saime külastada nii lilleosakonda kui ka lillepoodi.
Kõik päriselt nähtu kandus ka rühmaruumi. Lapsed ehitasid rühmaruumi
lillepoe letid. Koostöös vanemate ja
paari lillepoega täitusid vaasid nii päriskui ka kunstlilledega. Lilled sorteeritud,
kaubapäev edukalt möödas, hinnasildid
ja rahatähed valmis kirjutatud, sai lillepood avatud. Lapsed said suurepäraselt ise kokkuleppele, kes on ostja, kes
müüja. Põnevusega mängisid ka poisid.

Hetk enne lillepoe avamist. Foto: Raili Eller

Ka maja teiste rühmade õpetajad käisid
poes, see tundus lastele kohe eriti päris
ja nad rääkisid põnevuse ja elevusega,
kuidas üks või teine midagi ostis. Just
nõnda, mängu käigus, kujuneski igapäevaselt väga vajalik suhtlemisoskus,
kinnistusid keel ja kõne, matemaatika
ning teised 5–6-aastastele lastele vajalikud oskused. Õiteilu aga jätkus rühmas
pikaks ajaks, veel novembri alguses käisime põllul õisi otsimas ja lapsed tegid
nendest endale käevõrud.
Kogu esimese poolaasta on Midrikutsud väga huvitatud olnud ka raamatutest. Juba sügisesel lastevanemate
koosolekul sai kokku lepitud, et sel aastal ei olegi meie rühmas mänguasjapäeva, vaid hoopis raamatu reede – päev,
mil lapsed võivad kodunt raamatu kaasa
tuua ja seda rühmakaaslastele näidata,
tutvustada ja üheskoos uurida.
Laste suurest huvist sai alguse uus
projekt „Raamatuga suureks sõbraks!“.
Projekti raames said lapsed iga päev
kaasa tuua oma lemmikraamatuid. Et
nüüd oli raamatuid korraga rühmas
palju, sai iga laps välja mõelda ja kujundada oma raamatumärgi ehk eksliibrise.
Samuti voltis iga laps õpetaja juhendamisel endale järjehoidja. Kogu projekti
vältel tegid lapsed omaenda raamatut:

joonistasid, kirjutasid, mõtlesid mõistatusi välja. Lõpuks said ka kaaned maalitud ja raamat kokku köidetud. Valminud
raamatuid tutvustasid lapsed hommikuringis. See tekitas lastes väga uhke tunde – meil oli rühmatäis autoreid.
Sellesama raamatuprojekti raames
külastasime TYPAt (trüki- ja paberikunstikeskus), kus saime tutvuda paberiteoga, näha ja katsuda erinevatest materjalidest valmistatud pabereid, näha,
kuidas töötavad trükimasinad ja kuidas
trükiti raamatuid väga-väga ammu.
Valmistasime ka rühmaruumis
paberijääkidest taaskasutusena ise paberit, millest valmisid kuuseehted Luunja
valla memmedele-taatidele.
Uut aastat alustasime elektri teemal.
Nii igapäevane ja samas vahel ka märkamatuks jääv, hetkel täiskasvanute maailmas aga vägagi aktuaalne teema.
Meid hakkas huvitama, mis saab
siis, kui elekter ära kaob, kuidas elektrit säästlikumalt kasutada, ohud, mis
kaasnevad elektriga, ja mida tuleks teha
kasutatud patareidega.
Tuletasime meelde mängu „Postpost, traat-traat, elekter!“.
Raili Eller
Midrikutsude rühma õpetaja
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Lohkva lasteaia Erasmus+
„Creating a learning love“
projekti õpiränne Bulgaariasse
Detsembri alguses kohtusime oma projektipartneritega Bulgaariast, Türgist, Põhja-Makedooniast ja Hispaaniast Bulgaaria
väikelinnas nimega Šumen. Meie õpiränduriteks olid seekord
õpetajad Eliisa Nigol ja Jana Lode, direktor Tea Pendla ja meie
projektikoordinaator õppejuht Anneli Mõtsmees. Šumen on
Bulgaaria kirdeosas mägedevahelises orus asuv linn, kus elab
ligikaudu 8900 elanikku. Šumen on vaene linn, kuhu eurorahad pole jõudnud ja kust paljud inimesed on lahkunud liiga
madalate palkade ning tööpuuduse tõttu. Nii linnapilt kui igapäevaelu oli seal nagu kinni jäänud 80-ndatesse.
Külastasime kahte lasteaeda. Lasteaias Latinka veetsime kaks hommikupoolikut ja lasteaias Chuchuliga ühe
hommikupooliku. Nii nagu meie vastuvõtja mitmeid kordi
rõhutas, väärtustatakse seal väga kõrgelt rahvatraditsioone
ja ajaloopärandit – seda oli näha ka laste esinemistest. Õppetegevused olid üsna õpetajakesksed, aga sellegipoolest nii
meile kui lastele huvitavad – „rändasime” koos lastega kõigisse
projektimaadesse, õppisime tundma nende asukohta, kultuuri,
vaatamisväärsusi ja sümboolikat erinevate tegevuste kaudu.
Chuchuliga lasteaia erivajadustega laste rühmas vaatasime,
kuidas lastega koos valmistati Bulgaaria traditsioonilist saia.

Viie riigi projektimeeskonnad.

Külalisi vastu võtmas.
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Saiategu-saialugu. Fotod: Jana Lode

Naerulinnud armastavad aidata
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Lasteaedade päevakava ja korraldus on
üsna sarnane meie lasteaedadega: päev
algab 7.30 ja lõpeb 18.00, rühmas on 20–
24 last ja kolm töötajat, lasteaias on oma
köök ja lapsi toitlustatakse kolm korda
päevas, lapsevanemad tasuvad osalustasu ja toiduraha.
Pealelõunati käisime ajaloomuuseumides ja tutvusime erinevate mälestusmärkidega, millest ehk märkimisväärsem oli 1300 a vana monument, mis
asub linna kohal kõrguva Ilchovi mäe
otsas ja olevat selge ilma korral näha
ka 30 km kauguselt. Bulgaarias on vana
veinikultuur ja meil oli võimalus külastada ka ühe perekonna põlvest põlve
edasi antud traditsioonidega veinitalu.
Kui jõudsime oma nostalgiahõnguliselt rändelt tagasi Eestisse, tõdesime, et
meil siin on parimad tingimused elada
ja töötada – ka see tõdemus on väärt
kogemus!
Tea Pendla
Lohkva lasteaia direktor
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Lohkva lasteaia Naerulindude rühma
pered ning õpetajad annetasid jõulukuul 240 euro väärtuses vajalikke
tarbeesemeid koduta kassidele ja koertele. Võrreldes eelnevate aastatega tuli
annetusi mõnekümne euro võrra rohkem. Kui kahe aasta jooksul oleme
annetusi kogunud just kingituste kuul,
siis tegelikkuses vajavad varjupaigas
elavad loomad meie abi ka aasta teistel
kuudel. Loodame, et tulevikus on meie
rühmas sirguvatel lastel südameasjaks
teha head ja meeles pidada abivajajaid.
Kai Vakmann
Lohkva lasteaia Naerulindude
rühma õpetaja

Koolivaheaja programmi raames külastati
TÜ Loodusmuuseumi eksootiliste loomade
haridusprogrammi. Foto: Hanna-Roosi
Karro
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Luunja alevikus avati turupaviljonid
Luunja alevikus avati 11.12.2021 pidulikult turupaviljonid Luunja jõuluturu
raames. Lindi lõikasid läbi projekti eestvedaja ja vallavolikogu esimees Kaire
Vahejõe, abivallavanem Tarvo Laas ja
MTÜ Luunja Maanaiste Seltsi esinaine
Lille Reissaar. Esimesele üritusele kogunenud ostjad ja külalised avaldasid lootust, et kevadest hakkaksid turupäevad
toimuma regulaarselt.
Luunja turgu on oodatud juba pikalt,
teemat on arutatud kümmekond aastat, kuid lõpuks hakkasid asjad liikuma
eelmise aasta kevadel. Mõte sai alguse
sellest, et kohalikud väiketootjad ja aiapidajad soovisid omakasvatatud või
-toodetud kaupa pakkuda. Seni on seda
tehtud Luunja poe ees maas, kuid juba
ammu on tugev surve, et võiksid olla
ikka viisakad letid, kus oma kaupa pakkuda. Luunja valla tootjate/kasvatajate
hulgas küsitlust tehes selgus, et huvi on
jätkuvalt väga suur ning ollakse valmis
oma kaupa Luunja aleviku müügilettidel
müüma. Hanna Karoline Taaramäe läbiviidud turu-uuringu “Luunja valla elanike toitumis- ja tarbimisharjumused”
tulemustest selgus, et kõik vastanud
tarbiksid hea meelega Luunja valla
väiketootjate tooteid, kui neid saaks

Luunja jõuluturg 2021. Foto: Kaire Vahejõe

osta ühest ja samast kohast ehk inimene
ei pea ise otsima väiketootjaid mööda
valda taga.
Aprillis hakkasid Facebooki grupis
mõttevälgatuse tulemusel asjad arenema.
Aktiivsed kogukonna liikmed moodustasid väikese arutelugrupi, kus hakati
planeerimisega intensiivselt tegelema.
MTÜ Luunja Maanaiste Seltsi (LMNS)
eestvedamisel hakati otsima erinevaid
rahastamise võimalusi. Maanaiste seltsi liige Iiri Saar asus vallaga läbirääkimistele, et jõuda turu asukoha osas
kokkuleppele ja saaks turupaviljonide
paigaldamiseks kooskõlastuse. Samal
ajal asuti otsima ehitajaid ja paviljonide
projekti. Kogukonna liige Aivar Karus
leidis Häädemeeste vallast Uulu küla
taluturu, mille paviljonide lahendus tundus aktiivgrupi arvates kõige sobilikum
ja funktsionaalsem. Leitud sobiliku
visuaalse kuvandi ja tehniliste jooniste
alustel võeti hulganisti hinnapakkumisi.
Alustasin projektitaotluste koostamisega
ja koostöös Luunja Maanaiste Seltsiga
esitasime 30. aprillil AS-ile LHV toetusprogrammi „Kes teeb ära?“ toetuse taotluse. Kahjuks saime 21. mail vastuse, et
üle Eesti osales selles programmis 53 vägevat projekti ja meie müügipaviljonide

projekt ei osutunud komisjoni poolt
valituks. Järgmisena esitasime 30. aprillil Tartumaa kohaliku omaalgatuse
programmi toetuse taotluse Euroopa
Liidu struktuurivahenditest rahastuse
saamiseks ja sealt saime 16.07.2021 positiivse otsuse. Sellest programmist tuli ca
35% kogu vajalikust rahast, et Luunjasse
saaks kaks müügipaviljoni. Juurde oli
vaja leida 65% rahastust, millega hakati
ka kiirelt tegelema. Samas esitati materjali osas tellimus, kuid kahjuks olid suvel
ehitusmaterjalide hinnad oluliselt kallinenud ja puitmaterjalil olid väga pikad
tarneajad seoses koroonaviiruse levikuga. Tarneprobleemide tõttu olid kõik
tegevused kõvasti häiritud ja tähtajad
lükkusid edasi. Suur oli soov, et vähemalt jõuludeks saaks paviljonid valmis
ja saaks jõuluturu korraldada – õnneks
see soov lõpuks täitus. Suur tänu Luunja
vallavalitsusele kaasrahastuse eest ning
suur tänu VL Luunja Hooandjatele ja
ettevõtjatele, kes aitasid nii vahendite
kui ka puuduoleva rahastuse osas. Projekt ei ole veel lõplikult valmis ja kevadel
jätkatakse viimistlustöödega, mille käigus värvitakse paviljonid Tartu-Maarja
kihelkonna triipude toonides ning kaunistatakse Luunja mõisa mustritega.
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Lisatakse ka mõned funktsionaalsust
lisavad osad, mille vajadus on selgunud
kasutamise käigus ning paigaldatakse
turusilt ja kasutuskord.
Tänu müügipaviljonidele saab edaspidi tegutseda ka Otse Tootjalt Tarbijale
ehk OTT, mille tegutsemine oli keerukas
seisus, sest suvist müügiletti, kus Luunja
valla väike- või suurtootja oma kaupa
kohaliku rahva liikumise trajektooril
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müüa saaks, Luunjas ei olnud. Nüüdsest on kohalikel tootjatel/kasvatajatel/
käsitöölistel või marja- ja seenemüüjatel
võimalus oma kaupa väärikalt pakkuda.
Turupaviljonide kasutamise reguleerimise, kasutuskorra väljatöötamise
ning broneeringutega tegeleb MTÜ
Luunja Maanaiste Selts, mille kontaktisik on Lille Reissaar (tel 514 5457).
Loodan, et Luunja turg hakkab ak-

tiivses kasutuses olema ja kohalikud
saavad tänu sellele rohkem tarbida kohapealset toodangut ja kohalike ettevõtjate
pakutavat. Suur tänu kõigile kaasamõtlejatele, rahastajatele, töötegijatele
ja läbirääkijatele. Ootan vabatahtlikke
abilisi kevadel värvimise talgutele!
Kaire Vahejõe
Luunja turupaviljonide projektijuht

Luunja raamatukogu kutsub endisi ja uusi lugejaid täiskasvanute Kellaviietee kirjanduskohvikusse. Igal kuul
uued jutud. 26. jaanuaril kell 17.00–18.30 räägime raamatutest, millest on tehtud film. Oled oodatud!

Kas oled vanuses 50–100 ja tahaksid oma kolmapäeva hommikutesse veidi rohkem rõõmu ja põnevust?

Luunja raamatukogus on tegevust alustanud

EATUTE KOGEMUSKLUBI!
Kohtume kolmapäeviti kell 11.00 Luunja raamatukogus.
Jagame kogemusi ja mälestusi, aiandusnippe ja
kokanduskavalusi, igal korral ka raamatusoovitusi.
Oled oodatud!
Riina Luunja raamatukogust
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Vaikuseminutite baaskursus Luunja vallas 23.11.–14.12.2021
Olen õnnelik, et sain osaleda Luunja vallas toimunud Vaikuseminutite kursusel, kuna subjektiivselt minu jaoks täitis see
mõne kaua tühjana seisnud lünga igapäevase elukvaliteedi
paremaks muutmise oskuste varamus. Kursus toimus veebikeskkonnas virtuaalse koosolekuna ja viidi minu hinnangul
läbi ülimalt hästi ja professionaalselt. Samuti nähtus selgelt,
et virtuaalsel koolitusel osalemise oskustest on vajaka ja seda
tuleks eraldi õpetada, et osalejad saaksid pakutavast koolitusest maksimumi.
Vaikuseminutite kursus keskendub lihtsate tõenduspõhiste
mõjudega oskuste õpetamisele, mille abil suudab iga inimene
läbi teadliku tähelepanu suunamise hakata hästi toime tulema
oma emotsioonide, stressi ja keskendumise juhtimisega.
Sisuliselt õpetab Vaikuseminutite baaskursus ülilihtsaid
meditatsioonitehnikaid, millel on nii tõenduspõhine kui kohe
ja reaalselt tuntav positiivne mõju. Ametlikult õpetab kursus
teadvelolekut. Selle tagab püsiv teadlikkus, mis tekib teadlikkuse suunamisest praeguses hetkes, hetk hetke järel, tahtlikult ja hinnangutevabalt.
Sõnastuselt keeruline, kuid oma sisult äärmiselt lihtne.
Dalai-laama on öelnud: „Kui õpetame iga 8-aastase lapse maailmas mediteerima, elimineerime vägivalla maailmast ühe
inimpõlve jooksul.“ Minu enda jaoks on „meditatsioon“ olnud
kaua raskesti üheselt mõistetav tegevus või tegevuste kogum,
kuid Vaikuseminutite kursus näitas mulle, et see on tegelikult
ülimalt lihtne ja kergelt tehtav. See on Vaikuseminutite õpetajate kogemusel sobiv nii 3-aastastele kui pensionäridele.
Vaikuseminutite kursustel õpetatavad harjutused ise ei ole
maailmas sugugi hiljutine avastus. Lühidalt põhinevad harjutused mindfulness-meditatsioonil, mille tegi läänemaailmale
tõenduspõhiselt tuttavaks dr Jon Kabat-Zinn. Ta hakkas
1979. a selle abil ravima krooniliselt haigeid patsiente, kelle
probleemid ei allunud traditsioonilistele lääne ravimeetoditele.
Tänaseks on sellest saanud justkui vaimse tervise alternatiivravi
revolutsioon. Neid oskusi õpetatakse edukalt isegi maailma
suurimates sõjapõgenike laagrites, kus PTSD ja depressiooni
sümptomite käes kannatab hinnanguliselt 55–80% inimestest.
Suurtes laagrites, kus elab ca 150 000 inimest, ei ole ka võimalik kuidagi olukorda parandada paarikümne või isegi saja
terapeudiga. Vaadates Eesti mastaape, on probleemi olemus
sisuliselt sama – ilma vastavaid oskusi õpetamata on sotsiaalsüsteem jõuetu pilti muutma. Mindfulness-meditatsiooni
juured on kauges minevikus, insait-meditatsiooni juures, mis
on teadaolevalt üks vanim meditatsioonivorm ja Buddha õpetus. Esialgselt on selle meditatsiooni eesmärk olnud saavutada vabanemine kannatustest, mis saavutatakse läbi enesest
teadlikuks saamise, teadvustatuse, ärksameelsuse. Seega need
tõenduspõhise mõjuga harjutused, mida õppisime Vaikuseminutite kursusel, on erinevatele väidetele tuginedes üle 3500
aasta vanad.

Milliste harjutuste abil me oma tähelepanu ja
teadvustamisvõimet arendasime ja treenisime?
Harjutused jagunesid kursuse jooksul nelja valdkonna vahel:
1) tähelepanu ja keskendumine;
2) tähelepanelikkus heaolu jaoks;
3) enesejuhtimine – emotsioonid;
4) enesejuhtimine – mõtted.
Harjutused: hingamise jälgimine, hetke tajumine, kuulamise
kogemine, keha tunnetamine, HETK (kompleksharjutus),
vaatlemisse süvenemine, tänulikkuse kogemine, hingamine
käte tõstmisega, rosina uurimine, teadlik tõusmine ja istumine, tänulikkuse kogemine jne.
Samuti õppisime lisaks harjutuste tegemisele nende harjutuste juhendamist, juhendades ise kursusekaaslasi. See andis
algoskuse anda edasi omandatut lähedastele, lastele või tuttavatele. See on lihtne ja sellel on väga positiivne mõju.

Mis juhtub Vaikuseminutite harjutuste
praktiseerimisel inimese ajus?
Suuremad positiivsed muutused koos vilumusega tekivad
siiski regulaarse praktiseerimise tagajärjel täpselt nii nagu iga
oskuse treenimisega. On selge, et nende harjutuste abil aju
treenimise tagajärjel tekivad ajus teatud närvirakkude ehk
neuronite ühendused ehk sünapsid. Nende kaudu võib üks
närvirakk olla ühenduses kuni 10 000 teise närvirakuga. Elu
kestel neid sünapse nii tekib kui kaob ning inimese erinevad
oskused tekivadki sellest, millega ta tegeleb. Seetõttu juhtubki,
et inimesed saavad kõiki asju nagu võõrkeelt nii õppida kui
unustada. Nii omandada kui kaotada. On tõendatud, et aju
on suuteline arenema ja õppimise tagajärjel närviühendusi
looma kuni inimese surmani. Samade meditatsiooniharjutuste
praktiseerimisel, nagu õpetatakse Vaikuseminutite kursustel,
on tuvastatud ajus asuvate hipokampuste oluline kasv juba
aastase praktiseerimise järel. Tavapäraselt nii vananemisega
kui stressi tagajärjel hipokampused kärbuvad. On tehtud
uuringuid, kus just täiskasvanud mediteerijate vaatlusel selgus,
et nende hipokampus peale pikemaajalist regulaarset harjutuste tegemist oli muutunud seitse aastat „nooremaks”, kui see
oli mittemediteerijatel. Seega on nende harjutuste õpetamine
eakatele vägagi võimalik vaimset tervist parandav ning eluiga
pikendav lahendus. Kuna riiklikul tasandil vaimse toimetuleku oskusi veel süsteemselt üldharidussüsteemis ei õpetata,
siis ei olegi võimalik, et tervel ühiskonnal üldse eksisteeriks
vajalikul määral stressi, depressiooni ja läbipõlemist vältida
võimaldavaid oskusi. Samuti ei taheta hästi võrdlustes teiste
riikidega võtta Eesti puhul arvesse II maailmasõja ja kommunistliku represseerimisega seotud psüühilise kahjustusega inimeste hulka ühiskonnas ning nende kahjustuste pikaaegset
mõju. Samuti vaadatakse liiga kaugelt mööda nende kahjustuste edasikandumisest geneetiliselt ning põlvest põlve läbi
peresisese kommunikatsiooni ja laste psüühikale destruktiivselt mõjuvate kasvatusmeetodite. See on aga õnneks kohaliku
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omavalitsuse tasemel muudetav. Soodsalt, kiirelt ja tulemuslikult. Olukorra tõsidusest tuleks lihtsalt lõpuks aru saada, seda
suuta tunnistada. Siiani ei ole seda veel juhtunud.

Mindfulness-meditatsiooni efektiivsusest väga veenvalt
aru saamiseks võivad huvilised otsida üles ja vaadata 2020. a
valminud Shannon Harvey dokumentaalfilmi „My year of
living mindfully” (https://www.myyearoflivingmindfully.
com/ ), kus on võimalik näha üle 100 teadusliku testi tulemust
365-päevase ja 455-tunnise meditatsiooni tagajärjel. Tulemused on lihtsalt jahmatavad.

Teema kokkuvõtteks väljavõte MTÜ Vaikuseminutid saadetud
lugemistekstist.
Meie aju hindab pidevalt keskkonna turvalisust ja püüab avastada stressoreid. Kui tähelepanu on haaratud võimaliku ohu
poolt, siis on keeruline keskenduda, selgelt mõtelda ja olla loov.
Inimestel, kes kogevad pikaajalist stressi ja depressiooni, on
kahanenud teatud ajustruktuurid, mis on olulised õppimise ja
mälu jaoks.
Regulaarne teadlik tähelepanu suunamine (mida teevad ka
Vaikuseminutite harjutused):
• suurendab ja tugevdab ühendusi erinevates aju osades,
eelkõige neis, mis seotud mälu, eneseteadlikkuse ning kaastundega (Kilpatrick jt, 2011);
• suurendab eluga rahulolu ja positiivsete emotsioonide osakaalu (Ivanowski, Mahl, 2007);
• vähendab ärevust, depressiooni ja stressi (Baer, 2006);
• parandab mälu, suurendab füüsilist ja vaimset vastupidavust (McCracken, Yang, 2008);
• toob kaasa paremad inimsuhted (Hick jt, 2008);
• tugevdab immuunsüsteemi (Davidson jt, 2003).
Lõpetuseks. Tänan Luunja valda võimaluse eest saada osa sellisest kasulikust ja väga hästi läbi viidud kursusest. Kindlasti
soovitan osa võtta kõigil, kel vähegi võimalik. Kes tahab asja
kursuseväliselt uurida ja praktiseerida, siis vaikuseminutid.ee
lehel leiab nii infot kui tasuta harjutusi. Samuti saab tasuta alla
laadida vaikuseminutite äpi ja sealt tasuta harjutusi kuulata.
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Olles läbinud ka Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) 1, 2, 3 kursused, soovitan kindlasti Vaikuseminutite kursuse jätkuna
minna ja õppida lisaks emotsioonide haldamisele negatiivsetest emotsioonidest täielikult vabanemise oskusi. Samuti
soovitan neile, kes on mõelnud TMK kursustele minna
õppima ebasobivatest emotsioonidest vabanemist, teha ennetavalt Vaikuseminutite harjutusi, et oleks lihtsam omandada
emotsioonide vabastamise tehnika. Mõlemad kursused tulevad samast kultuuriruumist ja on samade juurtega. Ühte võib
vaadata teise jätkukursusena.
Luunja valla haridus- ja kultuurikomisjoni liikmena võtan
kogemuspõhise ja sellest tuleneva veendumuspõhise seisukoha, et Vaikuseminutite kursused tuleb võtta vaimse tervise
kaitse ja parandamise meetmena lasteaedade, kooli ja kõigi
õpetajate õppe- ja täiendõppe kavadesse. See omakorda suudab oluliselt vähendada nii koolikiusamist kui õpetajate läbipõlemist ning tõsta õpiedukust ning hariduse kvaliteeti. Meie
tähtsaim ressurss on inimesed. Omavalitsuse kohustus ja
vastutus on tagada elanikkonnale jätkusuutlik, elus iseseisvat
toimetulekut toetav õpe õppeasutustes ning kõigile töötajatele
vaimse tervise kaitse lahendused. Vaikuseminutite kursus on
selleks hea ja soodne lahendus, mis suudab üksikosade korrutisena ka kokku hoida kuludelt sotsiaalhoolekandes.

19. VEEBRUAR 2022 • KELL 19
LUUNJA KULTUURI- JA
VABAAJAKESKUS
Piletid, hinnaga 17/14 eurot on saadaval Luunja
kultuurimaja kontoris ja enne etendust koha peal.
Info 5309 3670

Nils Ratt
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Lindude gripp tuleb sel aastal veelgi rängemalt
Lindude gripi hooaega arvestatakse sügisest kevadeni, mil toimub
lindude ränne. Möödunud 2020.–2021. aasta lindude gripi levik oli
üks suuremaid lindude gripi epideemiaid, mis kunagi Euroopas on
olnud. 31-s Euroopa riigis suri või hukati ligi 23 miljonit kodulindu.
Eelmise aasta oktoobrist kuni tänaseni on juba haigestunud või
hukatud 12 miljonit kodulindu, mis näitab selgelt, et käesoleval
aastal võib gripp kulgeda veelgi raskemalt.
Eelmine kõrge patogeensusega lindude
gripi hooaeg oli kõige hullem, mida
Euroopa on kunagi kogenud. Kõrge
patogeensusega lindude gripi viirust
tuvastati enneolematult paljudel rändlindudel ning sellest tulenevalt kandis
ka osa tiheda kodulinnukasvatusega
piirkondi raskeid tagajärgi pärast seda,
kui viirus sattus paljudesse linnukasvatusettevõtetesse.
Eestis diagnoositi eelmisel aastal lindude gripp kokku 54 mets- ja veelinnul.
Varasematel aastatel pole haigust Eestis
tuvastatud. Samuti hukati või hukkus
lindude gripi tõttu Tartus, Lääne-Virumaal ja Harjumaal kokku üle saja kodulinnu. Praegu on viirus levimas paiksete
metslindude hulgas, mis tähendab seda,
et keskkond on viirusega saastunud ja
levik on ulatuslik. Seega ei kujuta ohtu
üksnes lindude ränne, vaid nüüd on lindude gripp püsivalt Eestis levinud ning
just meie kohalike metslindude populatsioonis.
Uus kõrge patogeensusega lindude
gripi hooaeg on alanud (algas 01.10.2021)
ning juba on näha, et see tuleb sama
raske nagu eelminegi või isegi raskem.
Kõrge patogeensusega lindude gripi
viirust H5N1 leitakse taas suurel hulgal
rändlindudel, kes liiguvad sügisrändel
üle kogu Euroopa. Tuvastatud on 316
taudipuhangut, kus vähemalt 12 miljonit kodulindu on nakatunud ning nad
hukatakse. 167 taudipuhangut ehk umbes pool kõigist taudipuhangutest on
tuvastatud Itaalias tihedalt asustatud
linnukasvatuspiirkonnas.
Kõrge patogeensusega lindude gripi
viiruse esinemine ja levik nii rändlindude kui ka kohaliku linnupopulatsiooni hulgas kujutab jätkuvalt ohtu linnukasvatusele. Sage viiruse tuvastamine
suurtes suletud süsteemiga lindlates
on tõstatanud küsimuse bioturvalisuse
meetmete rakendamise järjepidevusest

ja nende tõhususest. Seetõttu on vajalik
meetmeid hinnata ja nende rakendamist regulaarselt kontrollida. Oluline on
tõhustada ka järelevalvet tagamaks varajase haiguse avastamise.
Põllumajandus- ja toiduamet seirab
sellel aastal suuri munakanakarju (alates 1000 lindu karjas) ja kalkunikarju
(50 lindu karjas), võttes iga kuu proove.
Selliseid suuri linnufarme on Eestis ligi
50 ning see tähendab, et aasta jooksul
võetakse üle 1100 proovi. Samuti võetakse proove hane- ja pardikarjadest
ning vutikarjadest metslindude rändeperioodil. Seda kõike selleks, et võimalikult varakult tuvastada lindude gripp
ning vältida haiguse edasist levikut.
Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses
vabalt elavate lindude ja neilt pärineva
nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb
vajadusel kasutada võrku, katust vms
eraldusvõimalust ning linde tuleb sööta
ja joota siseruumis või varikatuse all.
Endiselt kehtib keeld tuua looduses
vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi linde tehistingimustes.

Euroopas pole teavitatud mitte
ühestki inimese nakatumisest
lindude gripi viirusesse.
Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa
keskus hindab inimeste nakatumise riski
lindude grippi Euroopas madalaks ja
inimeste, kes töö tõttu puutuvad kokku
lindudega, nakatumise riski madalaks
või keskmiseks. Inimesed, kes puutuvad
kokku lindude gripi puhangutega, peavad kandma kaitseriietust, järgima
hügieeninõudeid ja jälgima kümne päeva jooksul oma tervist ning pöörduma
arsti poole, kui tekivad hingamisteede
haiguste tunnused või silmapõletik.

Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti
muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude
juurde;
- enne lindude juurde minemist ja
nende toitmist pese käed ning vaheta
riided ja jalanõud;
- juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti;
- välisriigist tohib linde ja haudemune
tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
Mida teha, kui leiate surnud linnu:
- Teavita hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest veebirakenduse
https://linnugripp.ee/teata kaudu,
kuhu saab jätta asukoha koordinaadid
ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades
infotelefonil +372 605 4767.
- Kodulinnu surmast teavita veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.
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SPORDIELU

Luunjal on oma hokimeeskond!
Alates käimasolevast hooajast mängib Tartu linna
meistrivõistlustel jäähokis ja
Eestimaa spordiliidu Jõud
meistrivõistlustel Luunja jäähokimeeskond. 16-st mängijast koosnevat võistkonda
juhendab treener Aleksandr
Särki. Meeskonda kuulub
juba kogenud mängijaid ja
noormängijaid nii Luunjast
kui Tartust.
Kodumänge mängitakse
Astri Arenal. Tartu linna
meistrivõistlustel mängitakse
tugevamas grupis. Seni on
võidetud 4:3 võistkonda
Lions ja mängitud viiki 4:4
võistkonnaga Dünamo.
Spordiliidu Jõud meistrivõistlustel kohtutakse 23. jaanuaril esimesena Saku hokiklubiga.
Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskus

Luunja hokitiim. Foto: erakogu
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EV 104
EESTI VABARIIGI
104. AASTAPÄEVA
SÜNDMUSED
LUUNJA VALLAS
23. veebruaril 2022
10.15
Laste ja noorte rongkäik Luunja Keskkooli juurest
Luunja aleviku Vabadussõjas langenute mälestuskivi juurde.
10.30
Miiting ja pärgade asetamine.
18.00
EV 104. aastapäevale pühendadud kontsertaktus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Vallavanema tervitus,
laulukoor Jõeõed ja eakate lauluklubi,
kõneleb diplomaat Harri Tiido,
esineb Uku Suviste,
pidulik suupistelaud Kapteni Keldris,
tantsuks mängib ansambel Säde.
INFO 53 093 670

Nr 1 (300) Jaanuar 2022

TEATED

Head Luunja valla elanikud!

Vallajuhid kutsuvad
kohtumisele
06.02.2022 kell 16.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Arutelu teemad:
külaseltsid ja külavanemad
kogukondade ootused kogukondliku elu
korraldamisel
kaasav eelarve
sotsiaalne ettevõtlus
Lisainfo: Kaire Vahejõe
kaire.vahejoe@luunja.ee
tel. 56 158 379
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JAANUAR
29.01 Tartu Tamme Gümnaasiumi noorte etendus –
Andrus Kivirähk „Puulased ja tohtlased“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta
30.01 Eesti Meestelaulu Seltsi noormeestekoori
kontsert 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta
Info: 5309 3670

VEEBRUAR
06.02 Kogukonna mõttetalgud 16.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info: 5615 8379, Kaire Vahejõe
13.02 Mõisaaida kabeturniir 10.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info: https://luunjakultuur.ee/sport/
Kaido Linde, 501 3555
13.02 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja noortekeskuses

ÜRITUSED

Tõnu Oja ja Tiit Sukk. Kunstnik: Pille Jänes. Muusikaline
kujundaja: Ardo Ran Varres. Heli ja valgus: Petri Parrik
Mart Kivastiku draama kahe mehe kohtumisest ühes
väikses ruumis ühel saatusest määratud hetkel. Hargneb
kivastikuline lugu, kus otsitakse kaduma läinud juustu ja
aega, näritakse tähte ja tubakat, puhutakse juttu ja sääsest elevanti. Tiit ja Tõnu vaidlevad ja lepivad, rõõmustavad, on õnnelikud ja mitte nii väga… üks on kindel…
Sa tunned nendes lugudes iseennast ära!
Toetab Eesti Kultuurkapital
Etendus on kahes vaatuses, ühe vaheajaga.
Piletid hinnaga 17/14 eurot on saadaval kultuurimaja
kontoris ja enne etendust kohapeal. Info 5309 3670
23.02 Eesti Vabariigi 104. aastapäeva üritused
Laste ja noorte rongkäik Vabadussõjas langenute
mälestusmärgi juurde ja miiting 10.00
Kontsertaktus 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta
Info: 5309 3670
25.02 Üllar Variku maalinäituse „Sissevaade
tundmatusse“ avamine 16.00
Luunja vallamajas. Info: 5309 3670
25.02 Mängufilm „Soo“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Info: 5309 3670

NÄITUSED
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Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse galeriis Meie Aja
19.02 Etendus „Tiit ja Tõnu“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Von Glehni Teater Kangelane eksponeeritakse Lea Muuli maalinäitust
Autor: Mart Kivastik. Lavastaja: Mart Kivastik. Osades: „Valgus olevas ja olematus“ veebruari lõpuni.

Luunja eakad Torma jõulukuusekasvanduses 27. detsembril 2021. Foto: Helgi Kiik
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Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber
1kg
Klaaspurk 700g
5€7€
Kreemjas
mesi
Plastikämber
1kg 7€
MÜÜA
METT
Klaaspurk
470g 4€
Kreemjas
mesi
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Klaaspurk
470g
4€5€
Klaaspurk
700g

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

Mesi on pärit LuunjaNr
vallast!
Tartu ja Jaanuar
Luunja
1 (300)
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!

2022

MÜÜA METT
MÜÜA METT

LOORE KOLK

MÜÜA MÜÜA
METT METT
Klaaspurk 700g 5€
Võtke meiega ühendust:
Klaaspurk
700g 5€
Klaaspurk 700g
5€ pärit
Mesi on 700g
vallast! Tartu ja Luunja
Klaaspurk
5€
www.facebook.com/mesilepa
Plastikämber
1kgkohaletoimetamine
7€ Luunja
piires
tasuta
ning vajadusel
1kg 7€ Plastikämber
0097 Plastikämber
Plastikämber
1kg
7€ vallast! Tartu ja1kg
Mesi on pärit
Luunja
Luunja7€
19.11.2021 Tel. 5384Kreemjas
pakiautomaadiga.
mesi saadame
piires
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
Kreemjas
mesi
Suu
magusaks!
saadame
pakiautomaadiga.
Kreemjas
mesi
Kreemjas
mesi
Klaaspurk
470g
4€
Klaaspurk
470g 4€
28.11.2021
Suu magusaks!
Klaaspurk 470g 4€
470g
Mesiühendust:
onKlaaspurk
pärit Luunja vallast!
Tartu ja4€
Luunja
Võtke meiega
03.12.2021

MARTA ROBALL

08.12.2021

HELEENE SARAPIK

17.12.2021

Õnnitleme vastseid vanemaid!
JOHAN TAMM
MELISSA PLUUM

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

Tel 5384 0097

www.facebook.com/mesilepa
on pärit
Tartu
ja Luunja
Mesi
onLuunja
päritvallast!
Luunja
vallast!
Tel. 5384 0097Mesi

piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel

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

saadameSuu
pakiautomaadiga.
magusaks!
Suu magusaks!
Mesi on pärit Luu

piires kohaletoim
Likvideerin ummistusi 24/7 saadame pakiaut
Suu magusaks
FIE Raivo Kägo, telefon 521 4808

Arvutite hooldus ja remont
Kogemustega IT-spetsialist pakub kiiret ning
kvaliteetset teenust sulle sobival ajal.
Info: 5354 4964

Mälestame
VALEERI BAIKALOV
07.10.1954–04.12.2021

Õnnitleme
jaanuarikuu
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

PEETER MATKUR
21.04.1957–03.12.2021
RUTI ROOSALU
06.01.1947–16.12.2021

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

