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Alanud õppeaasta toob Luunja valla haridusellu palju uut
Sel õppeaastal alustavad
Luunjas kooliteed paljud uued
õppurid ja ka õpetajad.
Aineõpetajatest liituvad kooliperega:
Marietta Alliksaar – inglise keel,
Rauno Alliksaar – eesti keel,
Aaron Kais – kehaline kasvatus,
Ingrid Kever – eesti keel,
Kairi Paama – klassiõpetaja,
Heilika Peterson – matemaatika,
Joosep Verbu – muusikaõpetus.
Luunja Keskkooli õpilaste arv jõudis
peaaegu viiesajani, 498 on suurim arv
õpilasi, kes siin koolis kunagi on õppinud. Esimestes klassides alustas kooliteed
52 õpilast. Lisaks õpivad paljud meie
valla lapsed ja noored Tartus ja mujalgi.
Luunja Keskkooli 1. ning 10. klassi

õpilased said tarkusepäeval kingiks
uhiuued teklid. „Kooli tekkel sümboliseerib selle kandja kuulumist Luunja
Keskkooli sõbralikku perre, kes hoolib,
toetab, suunab ja õpetab igat oma liiget,“
ütles vallavanem Aare Anderson kooliperet tervitades.
Uut õppeaastat saab Luunja kool alustada A-korpuse täielikult renoveeritud
ruumides. Septembri lõpuks valmib kooli
kõrval ka uus staadion. Kevadel valminud madalseikluspark on populaarne
nii väiksemate kui pisut suuremate laste
hulgas.
Valla lasteaedades käib praegu ligi
300 pisipõnni. Äsja sõlmis vald lepingu
Luunja lasteaia Midrimaa täielikuks renoveerimiseks ja juurdeehituse rajamiseks,
mis peavad valmima järgmise õppeaasta
alguseks. Mullu avati Lohkvas Pajula teel
uhiuus 6-rühmaline lasteaiahoone, mis

Gümnasistid alustavad kooliaastat uute teklitega. Foto: Toomas Liivamägi

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

on hetkel Midrimaa asenduspinnaks.
Kevadel rakendati tööle täiendav ajutine lasteaiarühm Lohkva kogukonnakeskuses.
Vallavalitsus tegutseb selle nimel, et
leida veel täiendavaid võimalusi lasteaiaja hoiurühmade avamiseks, et pakkuda
võimalikult paljudele peredele kodulähedast lasteaiakohta.
Luunja vald investeerib jõuliselt
haridusasutuste õpikeskkonna kaasajastamisse ning uute lasteaiakohtade
loomisesse.
Kodu Uudised
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Vallavolikogu augustikuu istungite info
Augustis toimus kaks Luunja vallavolikogu istungit. Erakorraline istung toimus
9. augustil ja korraline istung 25. augustil
Luunja vallamajas.
Erakorralise volikogu istungi päevakorras oli üks punkt: loa andmine lepingu sõlmimiseks. Luunja vallavalitsus
on läbi viinud riigihanke Luunja lasteaia
Midrimaa renoveerimiseks. Kuna parima
pakkumuse maksumus ületab eelarvestrateegias järgnevateks aastateks ette
nähtud summasid, tuleb lepingu sõlmimiseks saada vallavolikogu luba. Lasteaia
ehitus teostatakse perioodil 2022–2023.
Selle aasta eelarvesse on kinnitatud vahendid Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimiseks koos projekti koostamisega
1 640 000 eurot, millest 540 000 on toetusraha. Volikogu andis Luunja vallavalitsusele loa lepingu sõlmimiseks parima pakkumuse esitanud ehitusfirmaga
summas 5 623 741 eurot, mis sisaldab
käibemaksu.
Korralise volikogu istungi esimeseks
päevakorrapunktiks oli Luunja valla
eelarvestrateegia 2023–2026 avalikule
väljapanekule suunamine. Ettekandja
Hille Luts selgitas, et põhitegevuse tulem
(põhitegevuse tulude ja kulude vahe) on
Luunja vallal strateegiaperioodil positiivne. Tulude positiivset vahet kasutatakse investeeringute finantseerimiseks,
samuti olemasolevate laenude teenindamiseks. Strateegiaperioodil 2023–2026
kavandatud investeeringutest on kõige
mahukamad investeeringud haridusse,
mis moodustavad kogu valla investeeringute mahust 42%. Teised valdkonnad: majandus 25%, kultuur, sport
22%, elamu- ja kommunaalmajandus
10% ja keskkonnakaitse 1%. Volikogu
otsustas kiita heaks Luunja valla eelarvestrateegia 2023–2026 projekti ning
suunata see avalikule väljapanekule.
Teiseks päevakorrapunktiks oli Luunja
valla 2022. aasta II lisaeelarve. Ettekandja Hille Luts selgitas, et Luunja
valla 2022. aasta II lisaeelarve on koostatud seoses vajadusega rajada koostöös
Tartu linnavalitsusega Lohkva spordihoone kinnistule rattaringluse parkla
ja laadimisdokk, paigaldada infopost ja
soetada elektrilised jalgrattad. 2022. aasta

lisaeelarve kogumaht suureneb 80 000
euro võrra. Katteallikaks on likviidsete
varade muutus, aasta alguse kasutamata
jäägi kasutusele võtmine. Volikogu kinnitas II lisaeelarve.
Kolmandaks päevakorrapunktiks oli
Luunja Vallavolikogu 23.03.2006 otsusega nr 3-6.1 „Veibri külas Kase (Kase,
Lehise, Vahtra) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kesakanni tee
77 kinnistu osas. Ettekandja Evelin
Karjus selgitas, et Luunja Vallavolikogu
23.03.2006 otsusega nr 3-6.1 kehtestati
Veibri külas Kase (Kase, Lehise, Vahtra)
maaüksuse detailplaneering, mis nägi
ette planeeringuala jagamise ühepere- ja
korterelamukruntideks, kokku 20 elamukrundiks. Veibri külas Kase (Kase, Lehise,
Vahtra) maaüksuse detailplaneeringu
osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk Kesakanni tee 77 kinnistu osas on
ehitisealuse pinna suurendamine, kuna
kehtivas detailplaneeringus määratud
suurim ehitusalune pind on käesolevaks
ajaks realiseeritud ja ületatud. Pärast
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks
tunnistamist kehtib Kesakanni tee 77
kinnistul Luunja valla üldplaneering,
mis võimaldab kinnistule ehitus- või
kasutusluba taotleda. Volikogu otsustas
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks
tunnistada.
Järgmiseks päevakorrapunktiks oli Sirgu külas Tamme maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku
väljapaneku korraldamine. Ettekandja
Evelin Karjus selgitas, et planeeringu eesmärgiks on planeeringuala kaheks üksikelamumaa krundiks jagamine ning uuele
ehituskrundile üksikelamu ja abihoone
ehitusõiguse andmine. Volikogu otsustas
vastu võtta maaüksuse detailplaneeringu
ja korraldada avalik väljapanek.
Viiendaks päevakorrapunktiks oli
Luunja vallavolikogu määruse „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord”
teine lugemine. Ettekandja Marko Jaeger
selgitas, et esimese lugemise järgselt
saabus eelnõule üks muudatusettepanek,
milles tehti ettepanek toetuse maksimaalse määra kehtestamiseks. Volikogu otsus-

tas lisada määrusele täiendava punkti
sõnastuses: Ühele taotlejale ei anta üldjuhul toetust üle 20% käesoleva määruse
§ 1 lõikes 4 nimetatud summast. Juhul kui
toetus ületab vastavat määra, tuleb toetuse
andmisel määra ületamist põhjendada.
Volikogu võttis määruse vastu.
Viimaseks päevakorrapunktiks oli
Luunja vallavolikogu alatise haridusja kultuurikomisjoni esimehe ning aseesimehe valimine. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Kaire Vahejõe.
Kandidaate rohkem üles ei seatud, seega
komisjonile aseesimeest ei valitud.
Volikogu kinnitas haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu: esimees Kaire Vahejõe ja liikmed Nils Ratt, Iiri Saar, Annika
Kallas, Ave Pastik, Triin Lauk, Kaupo
Kiiver, Gärry Keerdo, Harald Vaino ja
Joonas-Patrik Patto.
Infopunktis tegi vallavanem Aare
Anderson ülevaate investeeringutest ning
käimasolevatest ja lõppenud hangetest.
Kõik volikogu istungid kantakse avalikult üle Microsoft Teamsi vahendusel
ja nende salvestused on järelvaadatavad
VOLISe (www.volis.ee) keskkonnas.
Istungitel käsitletavad materjalid ja istungite protokollid on leitavad nii VOLISe
keskkonnast kui ka valla kodulehelt.
Järgmine volikogu istung toimub
29. septembril.
Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees
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Vallavalitsuses augustikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamu püstitamiseks Kruusaaugu tee 10 Kabina külas,
Tamme põik 4 Põvvatu külas, Keldriaugu tee 8 ja Saare tee 1
Lohkva külas ning Metsa-Muna tee 8, Vankri tee 6, 7, 18, 48
ja 50 Kakumetsa külas;
– abihoone püstitamiseks Suitsu kinnistul Sirgumetsa külas;
– päikeseelektrijaama paigaldamiseks üksikelamu katusele
Uus tn 12 Luunja alevikus ning Kaselehe kinnistul Kõivu
külas;
– puurkaevu rajamiseks Ristimetsa tee 2a Kakumetsa külas
ning Margu kinnistul ja Tamme kinnistul Pilka külas;
– Veibri tee rekonstrueerimistööde teostamiseks Veibri külas;
– Anne-Tööstuse alajaamade vahelise elektri kaabelliini
ehitustööde teostamiseks Lohkva külas.

– isikliku kasutusõiguse seadmisega Luunja valla omandis
olevatele Veibri tee L3, Kitse tee L2, Satikasoo tee, Vanamõisa tee ja Metsamehe tee kinnistutele Elektrilevi OÜ
kasuks elektrivõrgu väljaehitamiseks, omamiseks ning
hooldamiseks;
– avaliku ürituse loa andmisega MTÜ-le Tartumaa Ratsaspordiklubi „Luunja Karikas 2022“ korraldamiseks,
MTÜ-le Kavastu Kogukond „Peipsi Toidu Tänav“ raames
ürituse korraldamiseks, MTÜ-le Lohkva Külaselts Luunja
valla kodukohvikute öö korraldamiseks ning MTÜ-le Tartu
Spanjeliklubi koertenäituse korraldamiseks;
– kahe munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamisega;
– loa andmisega Veibri tee osaliseks sulgemiseks rekonstrueerimistööde teostamisel.

Kasutusload väljastati:
– üksikelamu kasutusele võtmiseks Ruudu tee 5 Kakumetsa
külas, Kesakanni tee 75 ja 78 Veibri külas, Pilka tee 7 Pilka
külas;
– ridaelamu kasutusele võtmiseks Jõekaare tee 11 Veibri külas
ja Tamme tee 11 Põvvatu külas.

Sotsiaaltoetusi maksti 78 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
27
– paljulapseliste perede toetusi 10
– aabitsatoetusi
25
– juubelitoetusi
9
– matusetoetusi
1
– muid toetusi
6

Otsustati:
– tunnistada nurjunuks Kavastu külas kaupluseruumide
üürile andmise konkurss;
– luua Luunja vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu pearaamatupidaja töökoht;
– korraldada konkurss üürilepingu sõlmimiseks Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 0-korrusel toitlustusteenuse
osutamiseks;
– eraldada 2022. aasta eelarvest tegevustoetused Luunja valla
asutatud sihtasutustele ja osaühingule.
Määrati:
– Pilka külas Mäepõllu maaüksuse liikluspindade kohanimedeks Rehe tee ja Rehe põik;
– projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Kiku kinnistul Kikaste külas;
– Pilka külas Pilka-Tähemaa teel (tee nr 22246) 0,733 km
asuva ühissõidukipeatuse uueks nimeks Oomäe ning Poksi
külas Lalli tee L4 (tee nr 4320012) asuva ühissõidukipeatuse
uueks nimeks Lalli tee.
Kinnitati:
– riigihanke „Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimine“ tulemused.
Kehtestati:
– Luunja Keskkooli toitlustusteenuse hinnad.
Nõustuti:
– Pilka külas Ala-Mäepõllu, Lohkva külas Püti ja Savikoja
külas Purika katastriüksuste kinnisasjade jagamisega
ning määrati tekkivate reaalosade koha-aadressid ja sihtotstarbed;

Marko Jaeger, vallasekretär

Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud Luunja
Vallavolikogu 23.03.2006 otsusega nr 3-6.1 „Veibri külas
Kase (Kase, Lehise, Vahtra) maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt Kesakanni tee 77 kinnistu osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks
tunnistamisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Otsusega saab tutvuda Luunja valla veebilehel https://luunja.
ee/teated planeeringuteadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171)
maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on
6,09 ha. Planeeringuga nähakse ette maaüksusele üks täiendav ehituskrunt Pos 2 suurusega 26 107 m², millele antakse
ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Krundil
Pos 1 suurusega 33 685 m² säilib olemasolev hoonestus. Riigitee
äärde on kavandatud kergliiklusteele eraldi krunt. Planeering
on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 19.09.–02.10.2022 Luunja vallamajas ning
veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel
saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke
arvamusi.
Evelin Karjus, planeeringute nõunik
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Vald korrastas vabaühendustele toetuse
andmise põhimõtteid
Augustikuu istungil kinnitas vallavolikogu uue määruse, mille alusel on
Luunja vallas tegutsevatel vabaühendustel
võimalik saada toetusi, et edendada valla
arengut. Määruse koostamise ajendiks oli
soov ajakohastada ja korrastada toetuste
andmist ning selles sätestatakse toetuste andmise alused, taotluste hindamise
põhimõtted ning toetuste saaja kohustused, mis senini on kohati olnud segased.
Kui seni kehtinud korra järgi eristati
omaalgatus- ja tegevustoetust, siis uues
määruses on omaalgatustoetus nimetatud ümber ühekordseks toetuseks
ning juurde on toodud uus toetuse liik –
projektitoetus.
Projektitoetus on välistest vahenditest
rahastatava (fondid ja programmid) projekti kaasfinantseerimiseks või projektide

omaosaluse finantseerimiseks eraldatav
toetus. Projektitoetuse saamiseks tuleb
esitada taotlus vähemalt kaks kuud enne
projekti algust ning projekt tuleb eelnevalt vallavalitsusega kooskõlastada.
Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt 15. oktoobriks
(varasemalt 31. oktoobriks) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe
aasta enne taotluse esitamist.
Ühekordse toetuse puhul avab vallavalitsus taotlusvoorud aasta sees vastavalt eelarves eraldatud vahenditele ning
informeerib sellest vähemalt 30 päeva
enne taotluse esitamise tähtaega.
Toetust saab taotleda Luunja valda registreeritud ja/või Luunja valla avalikes
huvides tegutsev vabaühendus kultuuri-,
haridus-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö

Telli postkontor endale koju!
Soovid saata või saada pakki? Vajad
postmarki, ümbrikku või pakendit?
Tasuda arveid või saata kirja? Kutsu
postiteenusteks koju või tööle personaalne kirjakandja! See on tasuta, kui
elad postiasutustest kaugemal kui 5 km,
lähemalt tulek maksab 5 eurot. Kehtivad
täpselt samad hinnad kui postiasutuses
ja maksad ainult ostetavate postiteenuste
eest. Kirjakandja müüb postmarke, ümbrikke või paneb kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti saab tasuda arveid, võtta
vastu pakke ja kirju ning tellida ajalehti
ja ajakirju.
Tellimiseks helista telefonil 661 6616
või täida tellimus Omniva kodulehel
www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Märgi, mida soovid teha ja
aadress. Seejärel võtab Omniva klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku
teenindamise aja. Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem kui kahe tööpäeva
jooksul ja saabub ajavahemikus kell 8–17.
Teie tagasisidet ootama jäädes ja
kaunist suve soovides
Kristina Haavala, meediasuhete juht
kristina.haavala@omniva.ee
+372 518 7899

Personaalne kirjakandja. Foto: Omniva

ning turvalisuse, külaelu, keskkonna- ja
looduskaitsealase tegevuse edendamiseks. Esitatud taotlusi hindab vallavalitsuse poolt loodav komisjon, kes
lähtub hindamisel määruses sätestatud
tingimustest.
Toetuse kasutamine peab vastama
taotluses esitatule ning kõik muudatused
tuleb enne nende tegemist kooskõlastada vallavalitsusega. Samuti sätestab
uus määrus selged reeglid aruandlusele,
kuna avaliku raha kasutamine peab olema läbipaistev ning täitma oma eesmärki,
milleks on eelkõige Luunja valla areng.
Täpsemate tingimustega saab tutvuda
Luunja valla veebilehel, kus on olemas ka
viide määrusele.
Marko Jaeger, vallasekretär

Nr 9 (308) September 2022

5

VALLA ELU

Emajõe-Suursoo külastuskeskus
on saanud uue maabumissilla

Lasteaias Midrimaa
lähevad tööd lahti

Äsja sai valmis uus maabumissild Emajõe-Suursoo külastuskeskuse juures. Rajatis
võimaldab mugavalt silduda Emajõel seilavatel laevadel. Seni see võimalus puudus,
nüüd on loodud tingimused, et laevad saaksid keskuses peatuda ja siia külastajaid
tuua. See loob paremad eeldused keskuse aktiivsemaks kasutamiseks.
Ujuvsilla pikkus on 12 meetrit, laius 2,4 meetrit. Silla maksumus on kokku 40 533
eurot. Selle rajamiseks on lisaks valla enda vahenditele kasutatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kalanduse programmi toetust. Ehitajaks oli Merak OÜ,
vallapoolseks korraldajaks SA Luunja Jõesadam.
Emajõe-Suursoo looduskeskust ja kinnistut soovib Luunja vald RMK-lt tasuta
omandada, võõrandamise protsess on lõpusirgel. Hetkel kasutab vald keskust rendilepingu alusel. Keskuses on võimalik korraldada koolitusi, loodushariduse üritusi ja
seminare, samuti kontserte, näitusi jm.

Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimise ja laiendamise leping töövõtjaga on
sõlmitud, tööd ehitusplatsil on algamas.
Kuigi ehitushinnad on praeguseks tuntavalt tõusnud, oleme otsustanud lasteaia
investeeringu ikkagi teoks teha. Volikogu
ja vallavalitsuse otsus pärast põhjalikku
kaalumist oli üksmeelne – edasi minna.
Vald peab seda objekti erakordselt oluliseks ning seetõttu tööde edasilükkamise variant jäi kõrvale. Tegemist on
meie valla lähiajaloo suurima investeeringuga – riigihankele laekunud parim
pakkumus oli 5,623 miljonit eurot. Ehituse kavandamisel ja projekteerimisel oli
olukord praegusest oluliselt erinev. Seetõttu tuli nüüd finantsplaanid üle vaadata
ja muuta.
Ehitusega alustamiseks tuli otsused
teha kiirelt, et oleks võimalik uuendatud
ja laiendatud lasteaed avada järgmisel
sügisel. Vald on saanud riigi toetusmeetmest renoveerimiseks üle 500 000
euro, mille kasutamise tähtaeg surub
samuti peale.
Lisaks eelmisel aastal valminud uuele
lasteaiale Lohkvas ning Midrimaa renoveerimisele ja laiendamisele on vald avanud ajutise lasteaiarühma Lohkvas kogukonnakeskuse ruumides. Hetkel tegeleme
veel täiendavate võimaluste otsimisega, et
remondi ajal pakkuda võimalikult paljudele soovijatele lasteaia- või hoiukohta.

Aare Anderson, vallavanem

Uus maabumissild avardab aktiivse tegevuse võimalusi Emajõel. Foto: Lenno Tobreluts

LUUNJA VALLA KULTUURIPREEMIA!
LUUNJA VALLA SPORDIPREEMIA!
LUUNJA VALLA KULTUURISTIPENDIUM!
LUUNJA VALLA SPORDISTIPENDIUM!
2022. AASTA SÜGISENE TAOTLUSVOOR AVATUD!
Kuni 15. oktoobrini on võimalik taotleda Luunja
valla kultuuri- ja spordipreemiat ning kultuuri- ja
spordistipendiumi!

Alates 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022 saab
Luunja valla kodulehel esitada taotlusi valla kultuuri- ja
spordipreemia või valla kultuuri- ja spordistipendiumi
taotlemiseks.

Aare Anderson, vallavanem

Preemia- ja stipendiumiavalduste vormid leiate valla
kodulehelt jaotise „Toimingud ja blanketid“ alt.
Preemiate ja stipendiumide statuudid leiate jaotise
„Kultuur, sport ja noorsootöö“ alt.
Kultuuri- ja spordipreemiat saab taotleda väljapaistvate
loominguliste või sportlike saavutuste eest, kultuuri- ja
spordistipendiumi saab taotleda kultuuri- ja spordipoliitika seisukohalt oluliste projektide läbiviimiseks või
valla esindamiseks võistlustel.
Taotlusi saavad esitada Luunja valla kodanikud, alaealise lapse puhul tema seaduslikud esindajad. Taotlemine
toimub avaliku konkursi korras.
Küsimuste korral palun kirjutage kadri.sormus@luunja.ee.
Kadri Sõrmus, haridusnõunik
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Lohkva spordihoone avab uksed
Septembri kolmandast nädalast
avab kõigile uksed kauaoodatud
Lohkva spordihoone, kus
erinevaid treenimisvõimalusi on
nii suurtele kui ka väikestele.
Spordihoone ruume hakkavad praeguse
seisuga treeninguteks kasutama võimlemisklubi Janika, Duo Võrkpalliklubi,
hokiklubi Kajakas, Luunja korvpallinaiskond, Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi, eMotion tantsukool, jalgpalliklubi FC Santos, JJ Street tantsukool, Politsei- ja Piirivalveamet, Lohkva
lasteaed, kogukonnakeskus Varakas ning
Tartu Spordiselts Kalev lauatennisetrenniga. Paljud neist pakuvad treeninguvõimalusi ka kohalikele noortele.
Lisaks hakkavad spordihoones toimuma mitmed rühmatreeningud, mida
viivad läbi populaarsed treenerid Tartu
linnast. Selleks, et valla inimestel oleks
rohkem võimalusi trennides käia, on ka
rühmatreeningute hinnad soodsamad
kui näiteks Tartus. Rühmatreeningute
kuukaart maksab kuni 2022. aasta lõpuni 39 eurot, kümnekorrakaart 45 eurot
ja üksikpilet 8 eurot. Klubide hinnapoliitikat me küll otseselt mõjutada ei saa,
kuid mõistlike rendihindadega proovime klubide kulusid võimalikult madalal
tasemel hoida.

Lohkva spordihoone. Fotod: Martin Pihl

Jõusaal kui üks enim oodatud osa
spordihoonest saab ka varsti sisustuse,
kuid täpseid kuupäevi ei saa veel välja
hüüda. Jõusaali valmimisel liitume ka
Stebby platvormiga, mis huviliste võimalusi veelgi avardab.
Treeningutesse broneerimine, pääsmete soetamine ning täpsema info
jagamine toimub esialgu spordihoones

Meie pallisaal

kohapeal. Välja töötamisel on ka broneeringusüsteem ning koduleht, kuhu
tulevikus kogu info koondub. Seni saab
aga meie tegemistel ja vajalikul infol
silma peal hoida Lohkva spordihoone
Facebooki lehel.
Martin Pihl
Lohkva spordihoone juhataja
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Lohkva spordihoonet asub juhtima Martin Pihl
Martin on aastaid Luunja vallas elanud
ning viimased kolm aastat olnud ka
Luunja Keskkoolis kehalise kasvatuse
õpetaja. Varasemalt on ta lisaks õpetajaametile töötanud ka personalijuhina.
Oma panuse eest Luunja valda on Martin
ja tema pere valitud ka EOKi poolt 2021
Tartumaa aasta pereks. Luunja valla
staadion, kooli juurde rajatud seikluspark ning peagi valmiv kaasava eelarve
võitnud Pumptrack on suuresti saanud

Lohkva
spordihoone
juhi valimisest
Lohkva spordihoonet haldav Luunja
Varahalduse SA kuulutas aprillikuus välja konkursi leidmaks peagi
valmivale hoonele juht.
Spordihoone juhataja konkursil
kandideeris kokku 13 inimest.
Kohtumisi peeti esimeses voorus
viie ja teises voorus nelja kandidaadiga.
Olles põhjalikult vaaginud
kandidaatide tugevaid külgi, eelnevaid kogemusi, eelnevate tööandjate soovitusi, esitatud lisamaterjale, otsustas nõukogu kinnitada spordihoone juhatajaks Martin
Pihli.
Lohkva spordihoone kuulub
Luunja Varahalduse SA varade
hulka, kuid volikogu otsusega hakkab maja sisutegevustega tegelema
Luunja vallale kuuluv uus osaühing
Luunja Sport. Uut loodud osaühingut juhib spordihoone juhataja.

teoks Martini initsiatiivil. Lisaks on ta
viimastel talvedel hoolt kandnud ka uisuväljaku ning Luunja suusaradade eest.
Uues ametis Lohkva spordihoone juhina
on Martini eesmärk juurde luua eelkõige
oma valla elanikele täisväärtuslikke ning
mitmekesiseid sportimistingimusi, samas
on spordihoone ahvatlev alternatiiv ka
linna suurematele spordiklubidele.
Kodu Uudised

Luunja vald annetas Tallinna
Ukraina koolile mööblit
Vahetult enne kooliaasta algust jõudis Tallinna Ukraina kooli Luunja valla poolt
annetatud kolm klassitäit mööblit, mille hulgas on laste mõõtu lauad-toolid ning
üheksa tahvlit koos allatõmmatavate valgete ekraanidega.
Kuna Luunja lasteaias Midrimaa algab remont, tuleb sealsed ruumid mööblist ja
muust inventarist tühjaks teha. Nii leidis Midrimaa mööbel uue kasutuse Tallinnas
Ukraina koolis, kus septembris alustas kooliteed 600 Ukraina last.
Kadri Sõrmus, haridusnõunik

Soovime sihtasutuse poolt spordihoone juhile Martin Pihlile rõõmsaid ja tegusaid päevi ning palju
rahulolevaid kliente!
Enn Poola
Luunja Varahalduse SA
nõukogu esimees
Annetus teel Luunjast Tallinna Ukraina kooli. Foto: Kadri Sõrmus
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Õigusabi tingimused HUGO.legal kaudu
HUGO.legal kaudu on tasuta
ja soodustingimustel õigusabi
saanud juba rohkem kui 46 000
inimest.
OÜ HUGO on koostöös Justiitsministeeriumiga alates 2017. aasta 10. aprillist õigusabi andnud 46 673 inimesele.
Abi saanute tagasiside projektile on seni
olnud hea – ligi 90% on teenusega rahul
või väga rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni ning see
näitab, et esimese kahe tasuta tunniga
leiavadki lihtsamad ning tüüpilisemad
juhtumid lahenduse.

Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal
elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku
piirmäär kuni 1700 eurot.
Millises mahus tasuta õigusabi
saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi
ning HUGO kogemus näitab, et esimese
kahe tunniga saavad ka enamlevinud
probleemid lahendatud – keskmine
nõustamise aeg on 2,2 tundi.
Kui kahest tunnist jääb väheks, saab
juurde veel kolm tundi soodushinnaga
45 €/h ning lapse õigusi puudutavates
perekonnaasjades saab soodushinnaga
õigusabi kuni kümme tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb
sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab
inimesele kuni kalendriaasta lõpuni

võimaluse soodustingimustel õigusabi
saada. Alaealised on omaosalustasust
vabastatud.
Riik on selleks aastaks eraldanud
tasuta ja soodustingimustel õigusnõustamiseks kokku 678 960 euro jagu
vahendeid, millest käesolevaga on kasutatud ära pea pool. Aasta lõpuni on eelarvelisi vahendeid jäänud veel üksnes
368 148 euro ulatuses. Kuna alates septembrist on aastast-aastasse näha hüppelist nõudluse kasvu, siis manitseb õigusabiplatvormi HUGO.legal kaasasutaja
ning peajurist Erki Pisuke inimesi oma
murede lahendamist mitte viimasele
minutile jätma, kuivõrd riigi toel õigusnõustamist saab sellel aastal osutada üksnes järelejäänud eelarve piires. Niisamuti
paneb Pisuke südamele: „Oma õiguste
efektiivne kaitse sõltub sageli õigeaegsest
tegutsemisest. Näeme praktikas tihti, et
kahjuks jõutakse juristi vastuvõtule alles
siis, kui piltlikult öeldes tulekahju juba
lõõmab. Õigusmured reeglina aga iseenesest kuhugi ei kao ning professionaalne jurist ongi selleks, et isiku õiguseid parimal viisil kaitsta. Julgustan riigi
loodud head võimalust kasutama.”

Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi
saamiseks tuleb aeg juristi vastuvõtule
registreerida aadressil www.hugo.legal
või helistades telefonile 688 0400. Valida
saab kolme nõustamisvõimaluse vahel:
kontoris juristiga kohtudes, videosilla
vahendusel või e-posti teel.
HUGO esindused asuvad 16 linnas
üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla,
Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva,
Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu,
Kuressaare ning Kärdla.

Millistes valdkondades õigusabi
saab?
HUGO pakub esmatasandi nõustamise
raames õigusabi kõikides üldlevinud
tsiviilõiguslikes valdkondades. Esmatasandi nõustamine tähendab nii õiguste
selgitamist kui ka abi lihtsamate dokumentide koostamisel. Kohtudokumente,
v.a maksekäsu kiirmenetluse avalduse
esitamist või lapse õigusi puudutava hagi
esitamist, koostatakse eraldi tasu eest.

Õigusabi Ukraina sõjapõgenikele
HUGO pakub soodustingimustel õigusabi ka Ukraina sõja tõttu Eestisse saabunud isikutele. Muu hulgas pakub
HUGO abi ka üleüldiste õiguste selgitamisel, nagu isiku põhiõigused, sotsiaaltoetused jms – julgustame seeläbi ka
KOV-e meie poole suunama isikuid,
kellel ehk konkreetset õigusmuret pole,
kuid on huvi orienteeruda Eesti õigusmaastikul. Meie juristid räägivad eesti,
vene ja inglise keeles ning Ukraina
kodanikud saavad ühendust võtta ka läbi
Viberi, Whatsappi või Telegrami
keskkonna, kirjutades sõnumi oma
broneerimissooviga mobiilinumbrile
+372 5551 0340.
Lisainfo saamiseks võib helistada HUGO
klienditeeninduse telefoninumbrile
688 0400.

LUUNJA VALLAS ELAB 5672 INIMEST
Luunja vallas elab 5672 inimest (seisuga 1. september 2022).
Suurim küla on Lohkva (1742), järgneb Veibri küla (1232).
Augustis registreeris elukoha valda 85 inimest, vallast lahkus 36 inimest. Vallasiseselt muutis elukohta 8 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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Tartu 2024 võtab luubi alla külalislahkuse Lõuna-Eestis
Juba 20. septembril kell 13.00–16.00 toimub
Mooste folgikojas Kultuurikompassi foorum
„Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?”. Sündmuse
eesmärk on võtta kokku parimad kohalikud
külalislahkuse praktikad ja vaadata ausalt otsa
lahendamist vajavatele väljakutsetele.
Kultuurikompassi peakorraldaja Angela Ader selgitab: „Poolteist aastat on jäänud ajani, mil Tartu on koos Lõuna-Eestiga
Euroopa kultuuripealinn. Veel on aega teha ettevalmistusi. Peagi
peavad kohalikud kultuurisündmuste loojad või rahvamajade
pidajad vastu võtma tavapärasest rohkem väliskülalisi. Kutsume
sel korral Kultuurikompassist osa saama ka turismiettevõtjaid,
kellega koos 2024. aastal Lõuna-Eestist võtta välja maksimum
ja luua külalistele kustumatud kogemused ning mälestused.”
Foorum on jagatud kahte teemaplokki.

ning tegevuse köitvuse suurendamiseks. Foorumil analüüsime
külalislahkuse ja teeninduskultuuri praktikaid ning kaardistame
arenguvajadusi, kuna Euroopa kultuuripealinna aastal on vaja
valmis olla nii välis- kui siseturistide saabumiseks.
Kultuurikompassil esinevad Lõuna-Eesti turismiklastri
projektijuht Kertu Vuks, EASi ja KredExi ühendasutuse
turismiturunduse valdkonnajuht Anneli Lepp, Tartu 2024
turundusjuht Marika Goldman, Tartu 2024 juht Kuldar
Leis ning Ilmaveere sündmus- ja majutuskeskuse loojad Lenna
Kuurmaa ja Lauri Mäesepp. Esinejate nimekiri täieneb.
Kultuurikompassi foorum on korraldatud Tartu 2024, OÜ
Acento ja Tartu linnavalitsuse koostatud keskkonnasõbralike
ürituste korraldamise juhendi järgi.
Osalemine Kultuurikompassil on tasuta. Registreeru siin:
https://tartu2024.ee/kultuurikompass#registreeru.
Sündmus ka Facebookis.

I. Kuidas meelitada turist Lõuna-Eestisse?
Me teame, et just kultuurielamused annavad tõuke enamikuks
reisideks. Foorumil arutame, kuidas saab Lõuna-Eesti kultuuriturismi kaudu külastajaid juurde. Jagame häid lahendusi, mida
on siin või kaugemal kultuuriturismi õitsele puhkemiseks tehtud. Võtame luubi alla veel kasutamata kultuuriturismi võimalused Lõuna-Eestis.

Tartu ambitsioon on olla Eesti kultuurikorralduses suunanäitaja
ja inspireerida enda nutikate lahenduste kaudu Euroopat.
Kultuurikompassi foorum on kultuurikorraldajatele suunatud
sündmus, mille missioon on sütitada kultuurikorraldajaid, anda
võimalus vabalt rääkida valdkonna olulisematest teemadest
ja inimesi kokku tuua. Igal üritusel on oma teema, kus valdkonna eksperdid jagavad praktilisi nippe sündmuste korraldamisest ning avavad strateegilist visiooni. Unistame maailmast,
kus kultuur on kättesaadav kõigile, ligipääsetav ja keskkonnahoidlik. Usume, et see on tehtav.

II. Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?
Kultuurisündmuste tähelepanu keskmes on publik ja publikukogemus. Kultuuriorganisatsioonidel ja -loojatel on erinevad
võimalused meeldejääva külastuselamuse loomiseks, rahulolu

Kaidi-Lisa Kivisalu
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Tartu 2024
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Toredat koolitee algust!

1.a, õpetaja Ly Rootslane

1.b, õpetaja Aiki Reimann
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1.c, õpetaja Kaie Kink. Fotod: FNA OÜ

Tartumaa Koolijuhtide Ühenduse kooliaasta seekordne
avaseminar toimus Luunja Keskkoolis
Haridus- ja Teadusministeeriumi
järelevalve valdkonna meie piirkonna peaekspert Katrin Ohakas
rääkis ministeeriumi plaanidest.
Algava kooliaasta tegevuskavasid tutvustasid Tartumaa
Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi ja Tartumaa Koolijuhtide Ühenduse
esimees Hardi Küünal. Samuti
esitleti sel aastal alustavaid maakonna uusi koolijuhte. Seminaripäeva lõpuks tegid direktor
Toomas Liivamägi ja õppejuht
Ülle Taaber koolijuhtidele ringkäigu Luunja Keskkooli renoveeritud peamajas.
Tartumaa Koolijuhtide Ühendus on maakonna haridusasutuste direktoreid ja õppejuhte
koondav organisatsioon.
Toomas Liivamägi
Luunja Keskkooli direktor

Tartumaa koolijuhid Luunja Keskkooli auditooriumis. Foto: Toomas Liivamägi
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Midrimaa rõõmsalt uude aastasse!
Uus lasteaia-aasta algab uhke uudisega –
1. septembrist 2023 oleme taas nüüdisaegseks renoveeritud majas Luunja asulas. Hoiame pöialt!
Laste aasta Pajula, Pargi ja Kavastu
majas on küll uus, aga tavapärane. Midrimaal hoolime endiselt tervisest ja headest
suhetest, oleme rõõmsad ning avastus- ja
õpihimulised.
Selle aasta esimene tervise- ja loodusnädal meie väärtustele keskendubki ning
sedakorda on meil teemaks tuntud, vahel
vanamoodsakski tembeldatud kartul.

Kust see eestlaste aegade olulisem toiduaine tuleb? Eheda kogemuse korjata
ise oma korvikestega tuhleid saame
kodukandi talunike perelt Pärnalaasilt.
Täname selle võimaluse eest!
Kartuli teemale andis hoogu osalemine üle-eestilises kartuliprojektis. Meie
lapsed kasvatasid nimelt sel suvel kartulit
õueala kastides ja kasvukottides.
Loomulikult käib nädala juurde
lõkkekartul, maitseme kartulisufleed,
teeme kartulimustrite näituse ja kutsume oma vanavanemad 15. septembril

kell 16.15 Pajula tänava õuele tantsima
ja meisterdama. Kõik kogukonna vanaemad ja vanaisad on oodatud!
Tuleb taas huvitav ja kogemusterikas
aasta. Palju sõltub täiskasvanutest –
õpime, õpetame ja oleme eeskujuks nii
suhete loomisel kui ka paindlike lahenduste otsimisel. Nii on meie laste lapsepõlv päikselisem.
Põnevat, tegusat ja koostöist aastat!
Luunja lasteaed Midrimaa

Midrimaa pere ühises rõõmuringis. Foto: Lia Raat

Aidakese noored käivitavad Luunja taskuhäälingu
Luunja Aidateatri näitetrupi Aidake(!) noorem
rühm on algaval hooajal valmis uuteks väljakutseteks – projekti korras käivitatakse Luunja
taskuhääling ehk podcast. Selle raames intervjueerivad noored Luunja vallas praegu elavaid või
siin üles kasvanud kuulsaid inimesi.
Taskuhäälingu intervjuud hakkavad ilmuma
sagedusega kord kuus alates käesoleva aasta
oktoobrist.
Projekti läbiviimist on toetanud ja toetavad
Luunja vald, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
ning Tartumaa KOP.
Noored ise on kuulsustega kohtumisest väga
elevil. Jätame publiku põnevusega üllatusi ootama!
Iiri Saar
Luunja Aidateatri ja Aidakese juhendaja

Luunja Aidateatri noorte näitestuudio Aidake(!) liikmed. Foto: Iiri Saar
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Eesti disainerite kohtumispunkt Loomekas avas Tartus uksed
Juulikuus, keset suurt puhkuste aega,
avas Tartu Loomemajanduskeskus Tartu
Raekoja platsi naabruses Küüni tänav 4
disainipoe ja pop-up-galerii, millel
nimeks Loomekas. Poe tegevust juhivad
kaks loomingulist projektijuhti – Mari
Peetsalu ja Kristel Vihman, kes suhtlevad disaineritega, müüvad kaupu ja
teevad koostööd ärikingitusi vajavate
ettevõtetega.
Mari Peetsalu räägib, et rahvas on
uue koha üles leidnud ja hästi omaks
võtnud. Tehakse emotsionaalseid oste,
valitakse kingitusi ja käiakse ka niisama
uudistamas. Poes on tooteid nii kunstitudengitelt kui ka käsitöömeistritelt ja
tunnustatud disaineritelt ning riiulitelt
leiab keraamikat, köögitekstiile, disainrõivaid, aksessuaare, ehteid ja muud
põnevat.
„Meie juurest leiab palju niisuguseid
tooteid, mida kuskil mujal ei müüda, ning
rõõmustav on see, et mitmed firmad on
poe kaudu tellinud endale ärikingitusi,”
sõnab Mari.
Tartu LMK juht Külli Hansen lisab, et
Loomeka disainipood sai loodud selleks,
et toetada Tartu ja Tartumaa disainereid
ning tutvustada nende tooteid. „Ma
usun kohaliku ettevõtluse arendamise
vajalikkusesse ning seetõttu pöörame
Loomekas palju tähelepanu just siin
piirkonnas tegutsevate disainerite ja
meistrite toetamisele. Aitame neil oma

Tartu linnapea Urmas Klaas Loomeka poes ostmas. Foto: Maria Kilk

disaintooteid tutvustada ja müüa, kuid
koostöös disaineritega soovime luua ka
täiesti uusi tooteid või tootesarju. Loomekas ei ole ainult pood, see on kohaliku
disaini ja disainerite arenduskeskus.”
Loomeka poodi on oodatud kõik
need, kes otsivad kingitusi endale ja
sõpradele või vajavad erilisi firmakingitusi. Kristel Vihman sõnab: „Tänapäeval otsitakse kingitusteks praktilisi,
kuid unikaalseid ja ilusaid ning sobivas
hinnaklassis esemeid. Meie juurest võib
selliseid kingitusi leida, kuid oleme ka

valmis koos disaineritega uusi tooteid
välja arendama ja looma just selliseid
kingitusi või meeneid, mis vastavad tellijate vajadustele. Eriti loodame, et piirkonna ettevõtjad leiavad tee Loomeka
poodi ning ostes või tellides asju siit,
toetavad kohalikke disainereid.”
Loomekas Tartus aadressil Küüni 4 on
avatud T–R kell 11–19 ja L kell 11–15.
fb.com/loomekas
lmk.ee
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Tartumaa raamatukoguhoidjad Ojamaal ja Kuu tagaküljel
Tartumaa raamatukoguhoidjad
käisid 7.–9. augustil koolitusreisil
Gotlandil (eesti keeles ka
Ojamaa). Rootsi suurimal saarel
Gotlandil elab vähem inimesi
kui Tartu linnas. Sisukasse päeva
mahtus nii kultuuri, lummavat
loodust kui ka kaugete
kolleegide kogemusi.
Pärast öist laevasõitu tervitas meid
esmaspäeva hommikul päikeseküllane
Gotlandi pealinn Visby. Otsustasime
turismibussi asemel väikese jalutuskäigu
kasuks, nii saime imetleda jahisadamat,
kaubajaama, endist vanglat. Hansalinn
Visby, nagu ka Tallinn, kuulub UNESCO
maailmapärandisse ja on olnud oluliste
kaubateede ristumiskohaks juba aegade
algusest, olgu siis kaubaks sooblinahad,
vaha või midagi muud. Visby teenis oma
tulu vahendamisest, kauba hoiustamisest.
Praegusajal on Visby olulisemaks sissetulekuallikaks aga turism, mahe- ja väiketootmine.
Kui Haapsalul on Valge Daami
legend, siis on ka Visbyl oma Valge
Daam, elusalt müüritud kullassepa tütar
pidi end aeg-ajalt Neitsitornis näitama.
Kolme ja poole kilomeetri pikkune
linnamüür, mida hakati ehitama juba
12. sajandil, meenutab aga Tallinna vanalinna. Suurim erinevus on ehk rooside ja

puidust majade rohkus. Rooside linn, aga
ka varemete linn – nii kutsutakse Visbyt.
Linnamüüri lähedal on hoolitsetud
Almedaleni park, mida nimetatakse ka
poliitikute pargiks, kuna endine Rootsi
peaminister Olof Palme toetas veendunult põhimõtet: poliitikud peavad rahvale
kättesaadavamad olema! Seega peetakse
valimisdebatte just selles pargis. Samuti
on see ka teiste rahvaürituste meelispaigaks – olime tunnistajaks ka keskaja
päevade ühistantsudele sealsamas.
Keskaja päevad on visbylaste augustikuine traditsioon. Peab mainima, et
nad võtavad seda väga tõsiselt: rahvariietes täiskasvanuid ja enamasti paljajalu liikuvaid kohalikke lapsi kohtasime
nii botaanikaaias, linnatänavail kui ka
raamatukogus.
19. sajandil loodud Visby botaanikaaed
on üks kindel turismimagnet. Lisaks
lillemerele saab aias nautida ka kauneid
kujunduselemente. Botaanikaaias on ka
luuderohtu mattunud Püha Olafi kiriku
varemed, mis on üllatuslikult populaarsed abiellujate seas.
Linna keskväljak meenutab samuti
Tallinna vanalinna. Väljaku servas kauneimaks tunnistatud Püha Karini kiriku
varemed, linnaplatsil keeb laadamelu,
kaubeldakse nii lambavilla, ehete kui ka
küpsetistega. Külastajaid meelitatakse

Tartumaa raamatukoguhoidjad Visby raamatukogu ees. Foto: Hele Ellermaa

mängulammastega, on ju lammas Visby
linna lipul, saare rahvusloom on aga
hoopis siil.
Gotland on piirkond Rootsis, kus
on kõige rohkem kirikuid. Paraku on
suurem osa Visby kirikutest varemetes.
Varasemad kirikud olid täielikult puidust,
praegu on puidust vaid torniosad. Väljast
toretsev, uhkete veesülititega toomkirik
on seest lihtne ja tagasihoidlik, meenutab oma kunagist rolli: oli see ju lihtsate
meremeeste külastuspaigaks, kus paluti
head mereõnne ja hiljem selle eest tänati.
Kiriku kabelis on ka mälestustahvlid
hukkunud Baltimaade sõjapõgenikele ja
parvlaeval Estonia hukkunud Gotlandi
elanikele.
Toomkiriku lähedal asub ka Läänemere maade kirjanike ja tõlkijate
keskus, tuntumatest eestlastest on seal
peatunud Ave Alavainu, Contra ja Jaan
Kaplinski.
Visby raamatukogu Almedalsbiblioteket asub otse Almedaleni pargi kõrval. See on üsna uus raamatukogu, vaid
20-aastane ja koondab endas nii ülikooli
kui ka avaliku raamatukogu. Kohe fuajees
tervitab külastajaid suur kohvik ja küpsetiste lõhn – kõike valmistatakse kohapeal. Saime näha kollektsiooni vanadest
raamatutest (vanim on aastast 1494) ja
Gotlandi-teemalistest teavikutest. Saime
osa kaugete kolleegide unistusest koguda raamatukogusse kõik trükised, mis
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Gotlandil ilmunud. Nii nagu teeb seda
meie rahvusraamatukogu Eestis ilmunud
trükistega.
Maja on hele ja avar, kõigile ja kõigele
on mõeldud. Audioraamatud erivajadusega külastajale, müra summutavad
töökohad, suur ja lustlik korrus lastele ja
noortele, kus ka täiskasvanud mõnuga
kingad jalast ning aja maha võtavad.
Miski pole aga juhuslik. Rootsi lapsed ja noored on riigi raamatukogude
prioriteetseks sihtgrupiks, seega on suur
osa Visby raamatukogu näitustest, ettelugemistest, kohtumistest, töötubadest
just lastele ja noortele suunatud.
Programm Bokstart on Rootsi valitsuse toetatav laste lugema õpetamise
programm. Eestis on tuntuim lugemisprogramm „Lugemisisu“, milles raamatukogu teeb eelkõige koostööd lapse õpetajatega lasteaias ja koolis. Lapsevanem jääb
justkui kõrvale.
Bokstart aga alustabki just vanemate
harimisest. Iga esimene laps peres saab
juba enne aastaseks saamist raamatukogutöötajalt, pereõelt kingiks raamatud.
Tema vanemaid koolitatakse ja julgustatakse, kuidas lapse kõne arengut ning
lugema õppimist innustada.
Kui Eestis saab vastsündinu kingiks

raamatu „Pisike puu“, siis sellega ei
kaasne paraku rohkemat. See on lihtsalt
üks kaunis raamat, mida mõni pere ei
pea vajalikuks endale küsidagi. Lugema
õppimine kui raamatukogu, lapse, tema
vanemate, pereõe, lasteaia ja hiljem ka
kooliõpetajate ühine projekt on suur
eeskuju, millest õppida!
Projektiga liitunud Gotlandi lapsevanemad on tänulikud, sest paraku kõik
ei ole sündinud pedagoogid. Raamatukogutöötaja, kes beebi sündides esimese
raamatu ja vanematele mõeldud näpunäidetega perekonda külastab, on suureks
toeks.
Kolleegid Visby raamatukogust
kohanesid kiiresti ka koroonaajal: siis
tehti vanematele veebikoolitusi ja raamatuid saadeti pakiga. Samuti külastavad
raamatukogutöötajad koos tõlgiga võõrkeelseid peresid.

seas päris palju eestlasi. Suvel suureneb
elanikkond umbes kümme korda.
Vaid Ojamaale ja Fårö saarele on
omased jääajal erosiooni tulemusel moodustunud kivisambad, raukarid. Veendusime, et tõepoolest on tegu kordumatu
looduse kätetööga. Bussiaknast avanes
veelgi kauneid vaateid aina uutele raukaritele, paadikuuridele ja kivisele tuulisele
maastikule, mida ulmefilmide tegijad
kasutavad oma filmides Kuu tagaküljena.
Kõneldes filmikunstist, siis kindlasti
on saarega seotud kõige kuulsam Rootsi
filmilavastaja ja kirjanik Ingmar Bergman. Bergman tuli saarele häid võttepaiku otsima juba 1960. aastal. Tuli ja
jäigi, nüüd on Bergman maetud saare
kirikaeda. Tema hauda tähistab lavastaja
palvel tagasihoidlik hauakivi.
Oli sisukas ja elamusrohke päev. Suur
aitäh koolitusreisi organiseerijale, Kõrveküla raamatukogu direktorile Hele
Ellermaale, Tartumaa omavalitsustele,
kultuuriministeeriumile ja reisibüroole
Mainedd! Luunja valla raamatukogudest osalesid reisil Riina Belov ja Ille
Edenberg.

Pärast raamatukogu sõitsime Visbyst
Gotlandi põhjaossa, sihiks Fårö saar.
Kivine Gotland meenutab Saaremaad,
õhukese mullakihi peal kadakad ja igiammu laotud kivimüürid, nende vahel
lambad, saare niidukid. Fårö ehk kaugel
asuv saar on paik, kuhu tulevad inimesed,
kes ihkavad täielikku rahu. Aasta ringi
elab saarel umbes 600 elanikku, nende

Riina Belov
Luunja raamatukogu

Luunja seiklus 2022
SPORDINÄDAL 2022
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Peipsi toidu
tänaval sai
nautida ilusat
ilma ja head sööki
Peipsi Toidu Tänav toimus tänavu
juba viiendat korda. 20.–21. augustil
avasid 43 hooajarestorani oma uksed
175-kilomeetrisel teekonnal Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järve kallastel, samuti Luunjas, Kavastus ja Sääsekõrva
külas. Pakuti kõike paremat, mida kohalikust toormest valmistada saab, nii
traditsioonilist toitu kui ka tänapäevase
aktsendiga valmistatud roogasid.
Luunja vallast osales seekord kolm
kohvikut.
Huvilised said nautida ilusat ilma,
rohkesti erinevaid hõrgutisi ja toredat
seltskonda.

Sääsekõrva AIT Sääsekõrva külas

Kohtumiseni järgmisel aastal!
Aare Anderson
vallavanem

T1pzi kohvi kodukohvik Kavastus

Ämma kohvik Luunjas. Fotod: Allar Kikkas
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Luunja valla kodukohvikute öö
Luunja valla kodukohvikute öö toimus
juba kuuendat aastat järjest kohalike
vabaühenduste ja aktiivsete kogukonnaliikmete eestvedamisel Luunja vallas
Lohkva külas Kiu talu rohelusest pakatavas aias. Eriline, täiesti teistsugune
sündmuse formaat on aasta-aastalt
järjest populaarsemaks muutunud ja toob
kohvikute külastajaid kokku üle terve
Eesti. Luunja valla kodukohvikute öö on
eriline, kestab õhtust keskööni ja kõik
kohvikud tulevad ühe talu õuele kokku
ning meeleoluka kultuuriprogrammi
saatel pakutakse külalistele hoole ja
armastusega valmistatud parimaid toite
ja jooke.
Igal aastal on kohvikute ööl kindel
teema, mille järgi planeeritakse tegevused. Selle aasta teema oli „Eesti wärk“,
mis oli inspireeritud taasiseseisvumispäevast. Tantsuklubi vedas ja meeleolu
lõi folklooriklubi Maatasa. Aegumatuid
eestikeelseid hitte esitas Karl Madis.
Kodukohvikute ööl osales väga
palju inimesi, kes nautisid kohvikutes
pakutavat head ja paremat. Toitudega
kostitasid külalisi varasemast tuttavad
kodukohvikud oma rikkaliku menüüga,
kuid oli ka uusi kohvikuid. Kohvikutes
algas aktiivne sagimine ja ettevalmistamine juba päevi varem ja kohale tulid
kohvikud üle terve Luunja valla. Pakuti
traditsioonilisi Eesti toite, nagu näiteks
mulgiputru, hapukapsast, kiluleibasid,
kamavahtu, kaneelisaiu ja koduseid
vahvleid. Valikus oli veel põnevaid
hoidiseid, teesegusid, erinevaid hõrgu-

tisi ja küpsetisi, otse ahjust suitsuforelli,
koduõlut, vokiroogasid, šašlõkki ja
tiitlitega pärjatud Eesti päritolu veine ja
siidreid. Kodukohvikute ööl osalesid ka
noored hakkajad tulevased ettevõtjad,
kes pakkusid kodust limonaadi, pehmet
jäätist, küpsisetorti ja muffineid. Lohkva
külas tegutseva Kribet Handicrafti noor
tubli nobenäpp pakkus kvaliteetseid
käsitöökaupu.
Soojad tänusõnad Noorte kohvikule, kodukohvikule Puhas Nauding,
kodukohvikule Veibri Hõrgutaja, kodukohvikule Sõprade limonaadiputka, Ojasilla talu kodukohvikule, Lohkva lasteaia
Loomaaia Puhvetile, kodukohvikule Uba

ja Humal, Veinimäe veinikojale (kvaliteetsed veinid ja siidrid), Luunja lasteaia
Midrimaa kohvikule, kodukohvikule
Mustmajaihastes, kodukohvikule Pirakas Pirukas ja kodukohvikule Kabina
Keretäis.
Täname kõiki kohvikute külastajaid ja
osalejaid! Suur aitäh õhtujuht Iiri Saarele
ja kaaskorraldajatele MTÜ Luunja Maanaiste Selts, MTÜ Sirgu küla selts, MTÜ
Luunja Aidarahvas, Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskus, Kiu ja Püti talu rahvas.
Kohtumiseni uuel aastal!

Folklooriklubi Maatasa meeleolu loomas. Foto: Iiri Saar

Kodukohvikud, see on koht, kus saavad kokku perekonnad, naabrid, sõbrad ja tuttavad. Foto: Helina Lätti

Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts
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Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse huviringid 2022/2023. hooajal
RAHVAKULTUUR
LUUNJA
LAULUKOOR
JÕEÕED

Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi
lauljaid. Koori eesmärgiks on laulda südamest
kuulajate südamesse. Laulmine toimub kolmapäeviti kell 18.15–20.00 Luunja vallamajas.
Dirigent Anne Kasesalu-Roops, tel 5691 9311.

SEGARAHVATANTSURÜHM
TRAMBALI

Mõnus seltskond Trambali ootab enda sekka
uusi tantsupaare. Rühm käib harjutamas Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis kolmapäeviti
kell 18.15–20.00. Tantsuõpetaja Heili Lindepuu,
e-post heili.lindepuu@gmail.com. Treeningud
algavad alates 21.09.2022.

HARRASTUSRINGID
SELTSKONNA- Kursusel saate selgeks seltskonnatantsude (valss,
TANTS
fokstrott, tango, rumba jt) põhisammud, erinevad
tantsukombinatsioonid, õige tantsuhoiu, tunnetuse ja tasakaalu, partneriga arvestamise, kauni
liikumise muusikas. Seltskonnatants sobib igas
eas inimestele, kes soovivad nautida liikumist,
muusikat ja lähedust partneriga. Algkursusel pole
eelnev tantsukogemus vajalik. Tunnid toimuvad
kolmapäeviti kell 20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis.
Tantsuõpetaja Eva Kouhia, tel 511 4081.

TOOMAS
OJASAARE
LAULUKLUBI

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

TANGOTERAAPIA
(tantsuteraapia
grupp tervise
edendamiseks)

Kellele? Inimestele, kes soovivad parandada oma
enesetunnet ja tervist liikumise ja tantsu kaudu.
Aeg: neljapäeviti kell 18.30–20 alates 22.09.2022
Mida teeme? Liigume/tantsime muusikaga ja
ilma, üksi ja gruppidena vastavalt oma võimetele
ja vajadustele. Eelnev tantsuoskus pole vajalik.
Miks tulla proovima?
Pärast tundi oled lõõgastunud, saad parema
enesetunde ja rohkem energiat, oskuse oma
tundeid-mõtteid-keha paremini juhtida,
paremad suhted, koostöö jne.
Juhendaja: loovterapeut-tantsuõpetaja Eva
Kouhia, tel 511 4081, e-post eva.koolitus@mail.ee.
Hind: 30 eurot kuu või 9 eurot kord.

SELTSKONNA- Tantsuringi, mis toimub neljapäeviti kell 20.00
TANTS
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, oodatakse
nii algajaid kui edasijõudnuid.
Juhendaja Maie Anijärv, tel 5677 5788.

NAISRAHVATANTSURÜHM
KLOPANDI

Pikaajalise traditsiooniga naisrahvatantsurühm
ootab oma ridades jätkama endiseid ja võtab
vastu uusi tantsijaid. Tantsutreeningud toimuvad
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
teisipäeviti kell 18.15–19.45. Tantsuõpetaja
Heili Lindepuu, e-post heili.lindepuu@gmail.
com. Treeningud algavad alates 20.09.2022.

LUUNJA
AIDATEATER

Näitemänguhuvilised saavad kokku esmaspäeviti kell 19.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Juhendaja Iiri Saar, tel 522 2506.

KOGUKONNARINGID
KOGUPERE
Ring on mõeldud meisterdamis- ja kunstiMEISTERDAMIS- huvilistele, kes soovivad meisterdada ja tegeleda
RING
kunstiga. Õpitakse tegema lihtsate vahenditega
kodukaunistuselemente, õlgkaunistusi, viltimist,
ehteid jne. Tutvutakse erinevate kunstitehnikatega:
taimetrükk, monotüüpia, tilgatrükk, aknakleepsude tegemine, kivimaal, kartulitrükk, paberist
voltimine, savist voolimine, kipskujukeste tegemine jne. Meisterdatakse erinevates tehnikates
õnnitlus- ja tähtpäevakaarte. Ring toimub teisipäeviti algusega kell 18.00 Luunja noortekeskuse
II korrusel (Aedniku 2). Registreerumine
helgikiik@gmail.com või tel 5565 1688.
KOGUPERE
KALASTUSRING

Luunja kogupere kalastusring hakkab toimuma
pühapäeviti algusega kell 12, et võimaldada osavõttu ka neile, keda varem piiras tööpäevane
aeg. Pühapäevane aeg võimaldab mitmekülgsemat püüki, mida saab kombineerida värske õhu
vabaajategevustega ning tegutseda saab ka
pimedatel sügiskuudel. Ring sobib nii algajaile
kui edasijõudnuile olenemata vanusest. Ringi
varustus on mõeldud peamiselt lastele, kuid kui
lastest üle jääb, võib jätkuda ka täiskasvanutele.
Parema informeerituse huvides saab kalastusringi
infokandjaks Facebooki grupp „Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse kalastusring“, kus liigub edaspidi
kogu kalastusringi puudutav info. Juhendaja Nils
Ratt, tel 5646 4557.

KOGUKONNARING „EAKATE
HOMMIKUKLUBI“

Oodatud on valla eakamad elanikud. Ringi
tegevus algab 27. septembrist Luunja noortekeskuses teisipäeviti kell 10.00. Juhendaja Malle
Karabelnik, 5560 0776.

KOGUKONNA- Oodatud on kodused emad koos beebide ja
väikelastega. Saadakse omavahel tuttavaks, jagaRING
„BEEBIKLUBI“ takse lapse kasvatamise rõõme ja muresid, võetakse
koos ette mitmesuguseid huvitavaid tegevusi,
kutsutakse külalisi jne. Klubi käib koos alates 6.
oktoobrist neljapäeviti kell10.00 Luunja noortekeskuses. Juhendaja Gärry Keerdo, 5690 6898.
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NOORTERINGID
KOKANDUSRING

Kokandusringi, mis toimub Kavastu Korteris,
oodatakse lapsi ja noori esmaspäeviti kell 16.00.
Koos õpitakse säästlikult ja tervislikult toituma
ning toitu valmistama.
Juhendaja Hanna-Roosi Karro, tel 5648 9138.
Esimene kohtumine 26. septembril.

TÜDRUKUTE
KLUBI

Klubisse oodatakse 1. ja 2. klassi tüdrukuid.
Tantsitakse ja tehakse koos muudki põnevat.
Juhendaja Jana Elken (tel 559 48133) ootab
tüdrukuid neljapäeviti kell 12.15 Luunja Kultuurija Vabaajakeskuse saalis. Tegevused toimuvad ka
Luunja noortekeskuses. Esimene kohtumine on
22.09.2022.

LUUNJA
AIDATEATRI
LASTEJA NOORTESTUUDIO
AIDAKE(!)

Truppi on oodatud julged ja hakkajad
11–14-aastased noored. Aidake(!) käib koos
pühapäeviti kell 17.30 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse saalis.
Juhendaja Iiri Saar, tel 522 2506.

TRUMMIÕPE

Tunnid toimuvad tunnid esmaspäeviti Luunja
noortekeskuses. Juhendaja Rain-Eric Selli,
tel 5340 0507. Tähelepanu!
Hetkel trummiringis vabu kohti ei ole.

KITARRIÕPE

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

BASSKITARRI
ÕPE

Tunnid toimuvad Luunja noortekeskuses reedeti.
Juhendaja Hanna-Roosi Karro, tel 5648 9138.

LOODUSESÕPRADE
RING

Esmaspäeviti 12.15 Luunja noortekeskuses.
Loodusesõprade ringis on 1. klassi lastel
võimalus kord nädalas oma vaba aega sisustada,
tegeledes loodusega seotud teemadega läbi
mänguliste tegevuste. Tehakse õppekäike ja
ekskursioone loodusesse, õpitakse tundma
puid, põõsaid jm taimi, seeni, linde, putukaid.
Kujundatakse keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke hoiakuid, arendatakse vaatlusoskust,
analüüsivõimet, oskusi iseseisvaks ja meeskonnatööks. Õpitu kinnistatakse keskkonnamängude ja
looduslikest materjalidest meisterdamise kaudu.
Juhendaja Elo Hermann, tel 5650 2137.

LOODUS JA
LOOVUS

Esmaspäeviti 13.30 Luunja noortekeskuses
2.–5. klassi õpilastele. Ringis arendatakse loovust,
isikupära, käelist osavust, keskkonnateadlikkust
ja eneseväljendamise oskust läbi praktilise, teoreetilise ja loomingulise loodusõppe. Muuhulgas
mängime läbi ja arendame üheskoos uusi keskkonnateemalisi lauamänge ja õppematerjale,
teeme rohkelt põnevaid katseid, meisterdamiste
kaudu valmivad aga kaunid ja praktilised esemed,
mis sobivad nii kingitusteks kui tarbeesemeiks.
Juhendaja Elo Hermann, tel 5650 2137.

RATTATRENN

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00 Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees ja alevikus. Rattatreeningud annavad füüsilist koormust värskes
õhus, oluline osa on ka sõiduohutusel ja liiklemise
õppimisel. Treener Liis Jääger, tel 5300 9642.

RASEDATE
JOOGA

Ring toimub esmaspäeviti Lohkva kogukonnakeskuses Varakas kell 18.00 alates 5.09.2022.
Tunnid toimuvad ainult etteregistreerimisel.
Juhendaja Sigrid Laas, tel 514 6153.

TERVISEVÕIMLEMINE

Kolmapäeviti kell 18.00–19.00. Treener Elina
Paat, tel 5685 8466. Treeningud algavad alates
5. oktoobrist Luunja keskkooli võimlas.

KOGUPERE
LIIKUMINE

Reedeti kell 18.00–19.30 vabakasutusaeg valla
peredele. Juhendaja Rait Aviste, tel 515 6724.

LUUNJA
KESKKOOLI
SPORDIKOMPLEKSI
JÕUSAAL

Avatud E ja K 18.00–21.00, R 18.00–20.00.

TREENINGUD
VÕRKPALL

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 18.00–19.30
Luunja Keskkooli võimlas. Treener Aadu Raav,
tel 515 2776.

KORVPALL

Kolmapäeviti korvpalli vabakasutusaeg
kell 18.00–20.00.

JOOGA
LUUNJA
KESKKOOLI
MAADLUSSAALIS

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

SEENIORIDE
JOOGA

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

@luun

LUUN A
LAULU
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Tule Lõuna-Eesti toidukonverentsile
„Lõune-Eesti mokka müüdä
kultuuriperändus”
11. oktoobril Mulgimaal Karksi-Nuias!
Nagu konverentsi nimi juba ütleb – mulgi keelest kirjakeelde
tõlgituna „Lõuna-Eesti maitsev kultuuripärand“ –, räägime
Eesti toidupärandist, selle säilitamisest ja populariseerimisest,
arendamisest ning rakendamisest ettevõtluses. Konverentsi
avaettekande teeb Anu Raud, kes on kogu oma elu süvenenud Eesti rahvakunstipärandisse ja sealt leitut terviklikult
mõtestanud oma tegevuses õpetaja, vaibakunstniku, kirjaniku, muuseumilooja ja talupidajana. Seda, kuidas Eesti toidupärandit kasutatakse gurmeetoidu maailmas, räägib Angelica
Udeküll, Eesti üks väheseid naistippkokki, kellele on omistatud
üks kokandusmaailma suurimaid tunnustusi, Le Cordon Bleu
aumärk.
Lisaks teeb seekordse konverentsi eriliseks VI Mulgi Söögi
Vestival, mis lõpetab päeva ametliku osa, toob laadamelu ja
annab kõikidele tootjatele võimaluse oma toodangut näidata ja
müüa. Festivali raames toimuvad parima mulgipudru võistlus,
õpituba, kus saab õppida mulgipudru valmistamist, ning ka
Mulgi Õllenautleja konkurss.
Mõistagi on konverentsil oma kogemuslugusid jagamas
Lõuna-Eesti ettevõtjad:
• Mulgi Kogukonnaköök – lugu mulgi toidukultuuri tutvustamisest, kohaliku tooraine propageerimisest.
• Metsavenna talu, mis maailmas ainulaadse punkriturismi
kõrval valmistab mahepiimast sõira, mis on alates eelmisest
aastast kaitstud geograafilise tähisega, ning on toonud turule
Eestis esimese ametliku müügiloa saanud puskari.
• Juulamõisa Kohvik – lugu Vooremaa, voorede ja järvede
maa toidupärandi elushoidmisest.
• Peipsi Kurk – lugu kurgikasvatusest Peipsi-ääres Eesti-

Peipsimaa Mesinduse hobikeskus
ootab koostööle!





Hobimesinike võrgustumine ja klubiline tegevus
Koolitused, õppepäevad, õppereisid
Inventari ühine kasutamine
Tarude adopteerimine

Kasepääl, mis on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi
nimistusse.
• Inara Vanavalgõ Kohvitarõ – ehe seto söögikultuur lihtsate
ja ressursisäästlike toitudega nii toitlustamise kui õpitubade
kaudu.
• Vanaema Aed Valgamaal, mis hoiab elus ja pakub erinevaid
pärandsorte, sh põliseid taluaialilli, maitse- ja ravimtaimi,
aiavilju, nende seemned ja istikud, ning kuhjaga teadmisi
nende kasvatamise ja kasutamise kohta.
• Kalda Loodustalu Põlvamaal – talutoidu catering ühendatuna teatrielamusega.
Lõuna-Eesti toidukonverents on Lõuna-Eesti väikeste ja
keskmiste toidutootjate suurim kohtumispaik, kus mõtteid ja
kogemusi vahetada ning oma silmaringi avardada, saada infot
aktuaalsetel valdkonna teemadel. Seni toimunud konverentsidel on kohal olnud u 100 toiduettevõtjat, -tootjat ja -pakkujat
(üle Eesti).
Konverentsi osalustasu on 18 eurot. Lisainfo ja registreerimine kuni 4. oktoobrini konverentsi kodulehel: https://
arinouandla.ee/ettevotja/toidukonverents/.
Konverentsi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist
prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ tegevusest 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“
ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus” alammeetmest 1.2 „Esitlus- ja teavitustegevuste
korraldamine.”
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932

Peagi algab metsameetme
toetuse taotlemise aeg!
Taotleme metsaomanikule:
• Hooldusraie kuni 3o-aastases puistus
• Ulukikahjustuste ennetamine (repellendi soetamine ja kasutamine)
• Väiksemas mahus toetused

Kontakt ja lisainfo:
Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ
Põldmaa küla, Peipsiääre vald
maitseelamuse.koda@gmail.com
Tel 5393 4648

(vaata vooremaa.metsauhistu.ee/metsandustoetused)
Taotluse esitamine kuni 05.10.2022
Taotlemiseks võta ühendust:
vooremaa@metsauhistu.ee
+372 5388 4999

vooremaa.metsauhistu.ee
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Seenioride joogatunnid Luunja kultuurimajas
Septembris algavad taas seenioride joogatunnid Luunja kultuurimajas.
Joogatunnid toimuvad kolmapäeviti
kell 10.30. Tunni pikkus on 60 minutit.
Seenioride jooga on füüsiline jooga,
kus saab teadlikuks kehast, meelest ja
hingamisest. Seenioride joogatunnis
toimub liikumine aeglaselt ja hingamist
jälgides. Eesmärgiks on keha ja meele
tasakaalustamine ja harmoniseerimine.
Joogatund algab soojendusega, järgneb põhiharjutuste osa ning tunni lõpus
on lõdvestus. Lõdvestus on tunni oluline
osa, kus keha saab salvestada tunni jooksul tehtud harjutused ning lõdvestunud
kehas hakkab toimuma isetervenemisprotsess.

Seenioride joogatundides 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, ning kui sa tunned, et sinu
kehale mõni harjutus ei sobi, võid seda
harjutust mitte kaasa teha.
Seenioride joogatundideks ei pea
hankima endale spetsiaalset riietust. 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.

Lohkva kogukonnakeskuses Varakas

Neljapäeviti 10.30

Seenioride jooga
Lohkvas

Joogamatt ja pleed peavad endal kaasas olema.
Seenioride joogatunnid on Luunja
valla elanikele tasuta.
Plaanis on avada alates oktoobrist uus
seenioride jooga rühm neljapäeviti kell
10.30 Lohkva kogukonnakeskuses Varakas (Kabina tee 14). Rühm avatakse, kui
registreerub kuus inimest. Lohkvas on
joogamatid kohapeal. Registreerumiseks
ja lisainfo saamiseks helista 514 6153 või
saada e-kiri sigridlaas1@gmail.com.
Sigrid Laas
joogaõpetaja
514 6153

L uun j a kultuur i - j a va ba a j a kes kus e h uviring

KOL MA PÄ E VIT I K E L L 10. 30
L U U N JA KU LT U U RIMA JA S

SEENIORIDE
JOOGA
Tund kestab 60 minutit • Eakatele on tund tasuta
Seenioride jooga tundides arvestatakse igaühe individuaalsusega,
väldime südamerütmi kiirenemist ja tegevusi, mis tekitavad
valu või ebamugavust. Selga pane mugavad
spordiriided, jalga soojad sokid (jalanõusid pole vaja)

Luunja valla elanikule tasuta.
Tunnid algavad oktoobrist
etteregistreerumisel 5146153
sigridlaas1@gmail.com

IN F O J A R egistr eer u MIN E TEL : 5 1 4 6 1 5 3 - Sig r i d
võ i sigr idl a a s1 @ gma il .co m
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LOHKVA KOGUKONNAKESKUS VARAKAS

BEEBIOOTAJATE
JOOGA
Tund toimub etteregistreerumisel
ESMASPÄEVITI KELL 18.00

Luunja valla elanikule tasuta
info 5146153
sigridlaas1@gmail.com

Luunja
5. titeralli

29. septembril 2022
kell 18 Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuse ees.

Emad, isad ja lapsed on oodatud 6 km
pikkusele kärukõnnile/jooksule.
Finiš Lohkva Spordihoones. Trass kulgeb kergliiklusteel ja tegemist pole võistlusega.

e!
m
e
ä
n
s
Stardi

Finišis oota vad soe tee ja suupisted. Samuti fotonurk.
Oled tulemas, anna kindlasti teada:
kaido.linde@luunja.ee, info: Kaido, 50 13 555

Foto: Tiit Hellenurm

SPORDINÄDAL 2022

Vihmaga sündmust ei toimu (seenevihm ei sega)!
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SEPTEMBER
16.09 Film „Kukerpillide rapsoodia“ 18.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Pilet 5/4 eurot
Muusikaline dokumentaalfilm eesti rahva lemmikbändist
Kukerpillid.
Rohke muusikaga film viib vaataja meeleolukale teekonnale
koos Eesti vanima ja populaarseima ansambliga Kukerpillid.
Kevadest sügiseni antakse hulk kontserte Eesti eri paigus ja
õpitakse ära plaadijagu uusi, spetsiaalselt neile kirjutatud
lugusid eesti heliloojatelt, et tähistada oma 50 aasta juubelit
enneolematu kontserdiga suures kontserdisaalis.

18.09 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Info 5309 3670
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EAKATE PÄEVA
KONTSERT

Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskus

1. oktoober 2022
kell 14.00
Esinevad:

BORIS LEHTLAAN
ja

ARE JAAMA

Teave ja registreerumine:
5309 3670
kultuurimaja@luunja.ee

a

t
Tasu

25.09 Matkamäng „Luunja seiklus 2022“ 12.00

Kogunemine 11.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees
Registreerimine ja info: https://www.seiklusministeerium.
ee/luunja2022/

Suupis
te
Luunja id pakub
Maana
iste Se
lts

29.09 Luunja 5. titeralli 18.00

Kogunemine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees
Info Kaido Linde, 501 3555. https://luunjakultuur.ee/
uncategorized/septembri-sundmused-luunja-vallas/

30.09 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja
rumbasid 20.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Pilet 5/7 eurot. Info Eva Kouhia, 511 4081
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01.10 Eakate päeva kontsert 14.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Esinevad Boris Lehtlaan ja Are Jaama
Suupisteid pakub Luunja Maanaiste Selts
Info ja registreerimine 5309 3670

09.10 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Info 5309 3670

NÄITUSED
Luunja vallamaja galeriis Marje Üksine graafikanäitus „Siit ja sealt“.
Emajõe Suursoo keskuses Sven Začeki fotonäitus.
Külastamine kokkuleppel, tel 525 7906.
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
ARABELLA KAPP

31.07.2022

GETHE MARIA ILVES

01.08.2022

KEVIN ILVES

01.08.2022

EMILY POPOVA

05.08.2022

DEBORAH TEREPING

07.08.2022

HENDRI NAABER

18.08.2022

OSKAR KIVI

28.08.2022

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

Mälestame

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

HELVE TOODE
26.10.1938 – 11.08.2022

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

