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Taas on tulemas mõisapäevad
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus 
kutsub vallarahvast ja külalisi Luunja 
mõisa päevadele, mis sel aastal toimuvad 
2.–4. augustil. 

Pakume teile mitmekesist program-
mi, kust peaks igaüks endale midagi 
huvi pakkuvat leidma.

Sel aastal keskendume loomade tee-
male ja seetõttu nimetasimegi reede, 
2. augusti lemmikloomapäevaks. 

Päeva alustame kell 16.00 valla-
majas, kui avame Tiina Ubari ja tema 
poja Ekke Peeter Sauteri maalinäituse 
„Lemmik“.

Kell 17.00 jätkuvad sündmused 
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 
ning jõesadama vahelisel alal. Re-
gistreerige oma lemmik (kassid, lin-
nud, kalad, roomajad, närilised jne) 
kl 17.00 algavale lemmikloomanäitu-

sele ja tutvustage oma sõpra ka teistele. 
Kõiki dele osavõtnud lemmikutele on vah-
vad auhinnad. 

Toredaid koeri ootame 17.30 alga vale 
koerteshow’le Luunja Krants. Ka siin on 
igale osavõtjale auhind ning Luunja Krant-
siks tituleeritud koera omanik viib koju 
erilise taiese. Lemmikloomapäeva viib läbi 
MTÜ Loomapäästegrupp. 

Järg lk 12 
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Istung algas Luunja valla ruumilise 
arengu analüüsi tulemuste tutvusta-
misega. 

Põhjaliku ülevaate andis  Hendrikson 
& Ko juhtiv planeerimisspetsialist Ann 
Ideon. Luunja valla üldplaneeringu 
ruumi lise arengu analüüs on eeltöö 
Luunja üldplaneeringu koostamisele. 
Analüüsi eesmärgiks on välja selgi-
tada valla ruumilise arengu vajadused 
ja arengueesmärgid. Volinikud võtsid 
infor matsiooni teadmiseks. 

Järgnes   volikogu otsuse eelnõu 
„Luunja valla üldplaneeringu ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise 
algatamine“. Maanõunik Teivi Leis 
selgitas, et Luunja valla üldplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on kogu valla 
territooriumi ruumilise arengu põhi-
mõtete ja suundumuste määramine 
ning eelduste loomine hea elukeskkon-
na kuju nemiseks. Luunja valla üld-
planeeringu koostamisel on kohustuslik 
läbi viia keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise eesmärgiks on hinnata 
üldplaneeringuga kaasnevaid võimalik-
ke olulisi mõjusid majanduslikule, sot-
siaalsele ja kultuurilisele keskkonnale, 
aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalus-
tatud otsuste langetamisele. Luunja  valla 
üldplaneeringu koostamise algataja ja 
kehtestaja on Luunja vallavolikogu ning 
koostamise korraldaja ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise koostamise 
korraldaja on Luunja vallavalitsus.  Eel-
nõu otsusena kinnitamise poolt hääle-
tasid kõik 13 volinikku. 

Järgnes volikogu määruse eelnõu 
„Kohanime määramise kord“ teine 
lugemine. Teivi Leis selgitas esitatud pa-
randusettepanekute sisu. Arutati ja hääle-
tati parandusi.   Eelnõu määrusena kinni-
tamise poolt hääletasid kõik 13 voli nikku. 

Järgnes  volikogu määruse eelnõu 
„ Luunja valla fi nantsjuhtimise kord“ 
teine lugemine. Hille Luts selgitas, 
et Luunja valla fi nantsjuhtimise kord 
koondab ühte õigusakti Luunja  valla 
eelarve koostamise, vastuvõtmise, muut-
mise, täitmise ja aruandluse põhimõtted; 
kohustuste võtmise põhimõtted; reserv-
fondi moodustamise ja kasuta mise 
põhi mõtted. Eelnõule esitas valimisliit 
Uus Luunja üheksa parandusettepane-
kut. Eelnõusse viidi sisse vajaminevad 
muudatused ja eesistuja pani hääle tusele 
Luunja valla fi nantsjuhtimise korra eel-
nõu. Eelnõu määrusena kinnitamise 
poolt hääletasid kõik 12 volinikku. 

Järgnes  Luunja valla 2019. a  esi -
mese lisaeelarve käsitlemine. Hille Luts 
selgitas, et Luunja valla 2019. aasta esi-
mese lisaeelarvega täpsustatakse põhi-
tegevuse tulusid ja kulusid, võetakse 
arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahen-
did ja nende arvelt tehtavad kulutused. 
Samuti viiakse eelarvesse sisse muuda-
tused inves teerimistegevuses. Eelarve 
kogumaht suureneb 228 964 euro võr-
ra. Lisaeelarve tulude poole moodusta-
vad riigi eraldised ja sihtotstarbelised 
vahendid. Suurimaks muudatuseks 
kuludes on vahendite lisamine  Tartu 
bussiliini toimimise ja tihendamise 
taga miseks. Ühe kuu tasuks hakkab ole-
ma ca 10 100 eurot (hetkel 1700 eurot). 
Investeerimistegevuse eelarve kokku 
suureneb 64  700  euro võrra. Suurim 
investeering on seotud vajadusega leida 
ruumid Luunja lasteaia rühmale, mis 
asub praegu koolimajas. Eelnõu määru-
sena kinnitamise poolt hääletasid kõik 
13 volinikku. 

Järgnes volikogu määruse eelnõu 
„ Luunja vallavolikogu 10.10.2013.  a 
määruse nr 58 „Sihtasutuse  Luunja 
Jõesadam asutamine ja põhikirja 

kinni tamine“ muutmine“. Harri Lepp 
selgitas, et Sihtasutuse Luunja Jõe-
sadam asutamise ja põhikirja kinni-
tamise muutmine on vajalik seetõttu, 
et siht asutuse põhikiri tuleb avaldada 
täiesti uues redaktsioonis. Eelnõu otsu-
sena kinnitamise poolt hääletasid kõik 
11 voli nikku. 

Järgnes volikogu otsuse eelnõu 
„Luunja vallavolikogu 02.05.2019 ot-
suse nr 30 muutmine“ arutelu. Raido 
Kutsar selgitas, et Luunja vallavolikogu 
02.05.2019 otsusega nr 30  „Vallateede 
ja -tänavate 2019. a  investeeringute 
 rahastamine“ kinnitati vallateedel 
ja -täna vatel 2019. a tehtavad inves-
teeringud (remondid) kogusummas 
301 983 eurot. Otsuse lisadena kinnitati 
remonditavate teede (kõvakatete ehi-
tamine ja kruusateede remont) nime-
kirjad. Remonditavate teede nimekirjas 
mittekajastatud teede ja tänavate seisu-
korra halvenemise tõttu (kevadised 
külmakerked ja intensiivne liikluskoor-
mus) on ettepanek muuta nimekirja, 
tagamaks nende teede säilimine. Eelnõu 
otsusena kinnitamise poolt hääletasid 
kõik kümme volinikku. 

Järgmisena anti volinikele ülevaade 
vallavaradest. Majandusnõunik   Raido 
Kutsar andis ülevaate Luunja valla 
munitsi paalomandis olevatest varadest. 
Toimus arutelu, millised varad võiksid 
minna võõrandamisele. Volinikud võt-
sid informatsiooni teadmiseks. 

Järgnes info punkt, kus arutleti mu-
nitsipaalmaade üle. 

Järgmine volikogu istung toimub 22. au-
gustil. 

Radž Sauk
volikogu esimees

Luunja vallavolikogu 27. juuni istungi kokkuvõte

 Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Luunja vallavolikogu algatas 27.06.2019 otsusega nr 39 Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Luunja valla territooriumi ruumi lise 
arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. 
Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 4. juulist 2019. a Luunja valla veebi-
lehel www.luunja.ee ning Luunja vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald tööpäeviti  
kell 9.00–16.00.
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Vallavalitsuses juunikuu 
istungitel
Ehitusload vormistati:
– puurkaevu rajamiseks Purdi kinnistule Põvvatu külas;
– üksikelamu püstitamiseks Kraavi kinnistule Sirgumetsa 

külas.

Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Hobunurme tee 7, Põvvatu küla; Uus-Veeriku 

tee 3, Veibri küla; 
– veetorustikule Aiandi tee 4 kuni Aiandi tee 13 lõigul 

 Lohkva külas.

Jäeti rahuldamata taotlus servituudi seadmiseks Luunja ale-
vikus.

Anti nõusolek 
– Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele avaliku ürituse 

„Luunja valla jaaniõhtu“ korraldamiseks;
– MTÜ Peipsimaa Turismile avaliku ürituse „Peipsi järve-

festival 2019” korraldamiseks Emajõe-Suursoo riigimetsa 
alal.

– OÜ Vana Baskini Teatrile avaliku ürituse, suvelavastuse 
„Metsas ei kuule su karjumist keegi“ korraldamiseks  Luunja 
mõisapargis.

Nõustuti 
– maaüksuste riigi omandisse jätmisega: Kavastu külas 

Laane välja, Kikaste külas Hallike, Pajukurmu külas Uue-
Kede.

– Luunja Vallavalitsuse 29.03.2017. a korralduse nr 115 osa-
lise muutmisega ja Luunja Vallavalitsuse 11.04.2018. a 
 korralduse nr 122 kehtetuks tunnistamisega.

–  isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks 
koormamaks Tilga tee L1 kinnistut 56 m² pindalal.

Reservfondist eraldati 3300 eurot Luunja Kultuuri- ja Vaba-
ajakeskusele hoone fassaadi remondiks.

Hüvitati teenust osutanud fi rmale nelja raske puudega lapse 
lapsehoiuteenuse maksumus.

Hooldusteenusele suunati kaks isikut.

Määrati tugiisik kahele abi vajavale täiskasvanule tugiisiku 
teenuse osutamiseks.

Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele  isikule.

Sotsiaaltoetusi anti 34 abivajajale, sealhulgas 
– kutsekooliõpilaste toidutoetusi 1
– matusetoetusi 3
– muid toetusi 4
– sünnitoetusi 15
– juubelitoetusi 9
– sõidukompensatsioone 2

Hooldajatoetuse saajate nimekirja lisati kaks isikut.

Katrin Madisson
registripidaja-sekretär vallasekretäri ülesannetes

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, 
et kogukondliku turvalisuse 2019. a toetusvoor avati 
15.07.2019, taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2019 
kell 16.30. 
Kogukondliku turvalisuse 2018.–2020. aasta toetusvoorude 
eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus ini-
mesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogu konnad 
on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus 
igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise 
kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas 
ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele 
ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise 

elukeskkonna loomisel;
• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühen-

duste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist 
koostööd);

• aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja 

sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei 
ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

• vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omava-
litsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga 
seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Oma-
valitsuste Liidu kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlused 
esitada e-aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Heili Uuk, 
tel 730 5216 või 5886 2500, e-post heili.uuk@tartumaa.ee.

 K AVA S T U 
ALGKOOL-LASTEAED 

võtab tööle 2. septembrist 2019 

LASTEAIAÕPETAJA 
(asenduskoht) kuni lapsepuhkusel 

oleva töötaja naasmiseni. 

Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate 
dokumentide koopiad esitada 15. augustiks 2019 
digiallkirjastatult e-aadressil kavastu@luunja.ee. 

Lisainfo telefonil 503 9845 (direktor).
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 Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 
5,2 miljonit eurot
Programmist saab toetust 
ka Luunja jõesadam

20. juunil 2019 allkirjastati Eesti- 
Vene piiriülesest koostööprogrammist 
2014–2020 rahastatava ühisprojekti 
„Majanduslikult jätkusuutlik ja kesk-
konnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ 
toetusleping projekti juhtpartneri ja 
programmi korraldusasutuse vahel. 

Projekti eesmärgiks on Peipsi järve 
keskkonnaseisundi parandamine ning 
veeturismiks arenguvõimaluste loomine. 

Ühisprojekti raames rajatakse nüüdis-
aegse taristuga sadamad Vasknarva ja 
Värskasse, jätkatakse sadamate arenda-
mist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning 
ehitatakse lodjakoja hoone Tar tusse. 
Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse 

veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soe-
tatakse veesõiduk reisijate veoks ning 
jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti 
rekonstrueerimist. Projekti raames on 
kavas õppereisid Eestisse ja Venemaale, 
samuti tutvustatakse parimaid prakti-
kaid sadamarajatiste haldamisel ning 
sadamate kasutajatele kvaliteetsete tee-
nuste pakkumisel. 

Projektis osalevad Eestist Tartu linn, 
Luunja, Mustvee, Alutaguse ja Räpina 
vald. Venemaalt osalevad Pihkva  oblasti 
majandusarengu ja investeerimis-
poliitika komitee, Pihkva rajooni admi-
nistratsioon ning Pihkva linna munitsi-
paalettevõte Gorvodokanal.

Projekt algab 1. juulil 2019 ja tege-
vused lõppevad 31. detsembril 2021.

Projekti kogumaksumus on 5 199 139 
eurot, millest 82% ehk 4 256 923 eurot 

rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koos-
töö programmist. 

Selle meetme vahenditest saab toe-
tust ka Luunja vald jõesadama statsio-
naarse kai ehitamiseks. Sellega luuakse 
meie sadamas võimalus suuremate  aluste 
(nt Pegasus, Jõmmu jt) sildu miseks, 
raja takse võimalused pilsivee ja reovee 
äraandmiseks, tarbevee- ja elektri võtu 
kohad.

Programmi eesmärgiks on eden dada 
piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja 
Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada 
sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal 
pool ühist piiri. Programmi koduleht on 
www.estoniarussia.eu.

Aare Anderson
vallavanem

Luunja sadam. Foto: Luunja vallavalitsus
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Luunja alevikus paiknevate valla 
asutuste ümberpaigutamine 
võimaldab kasutada paremini 
ära olemasolevat ruumiressurssi, 
muuhulgas jätkata lasteaia-
rühma tegevust.

Luunja valla elanikkonna kiire kasvu 
tõttu on täiendavate ruumide vajadus 
kujunenud mitme asutuse osas. 

Lasteaiakohtade järele on suur nõud-
lus mitte üksnes linnalähipiirkonnas, 
vaid ka Luunja alevikus ja selle ümbru-
ses. Seetõttu on oluline jätkata Luunja 
Laste aia Midrimaa rühma tegevust, mis 
seni tegutses Luunja Keskkooli ruumi-
des. Kool on võimaldanud oma ruume 
kasutada mitme aasta vältel, kuid kooli-
pere on viimaste aastate jooksul pea 
kahe kordistunud ning soovib seetõttu 
oma ruume tagasi. 

Lasteaiarühmale uue asukoha leid-
miseks kaaluti mitmeid variante ning 
jõuti lahenduseni, mis puudutab kolme 
asutust ning mida nüüdseks on asutud 
ellu viima. 

Lasteaiarühm on võimalik paigu tada 
praeguse noortekeskuse ruumi desse, 
kohan dades ruume seest ja hoonet väl-
jast. Noortekeskuse tegevus kolitakse 
ümber Luunja raamatukogu praegusse 
asukohta, kus noorte jaoks on  võimalik 

 Valla asutuste ümberpaigutamine 
loob uusi võimalusi

Luunja noortekeskus 
vahetab asukohta ja 
laieneb
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus jättis 
hüvasti oma noortekeskuse ruumidega 
aadressil Jõesadama 2 ning valmistub 
kolima praegustesse Luunja raamatu-
kogu ruumidesse. EAS-i toetusega reno-
veeritud noortekeskuse ruumides sai 
toimetatud viis aastat, mille jooksul said 
algatatud muusikaringid, korraldatud 
lastelaagrid ja õpilasmalevad ning ellu 
viidud veel palju toredaid ideid – toimu-
nud erinevaid üritusi.

Pärast kolimist on Luunja Kultuuri- 
ja Vabaajakeskuse valdav osa teenuseid 
koondunud ühte majja, avatakse kahe 
maja vaheline galerii ning noortekeskus 
saab ruume juurde. 

Sügisest plaanime avada noorte-
keskuse fi liaali MTÜ Lohkva Külaseltsi 
käsutuses olevas Varakas, kus noorte-
keskuse käsutusse jääb I korrus.

Hoolimata kolimistest ja ehitustest ei 
ole noortekeskuse tegevused suvel soiku 
jäänud. Juba on toimunud lastelaagri I 
vahetus ning lõpetanud Luunja töö- ja 
puhkelaager (Luunja õpilasmaleva noo-
rim rühm). 29. juulil alustavad Luunja 
õpilasmaleva II ja III rühm ning augus-
ti viimasel nädalal viime läbi veel ühe 
laste laagri vahetuse (7–10 a).

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 

direktor

senisega võrreldes ka täiendavaid või-
ma  lusi luua. Raamatukogu uueks ko-
duks saab aga hoone Puiestee 4, mis on 
vanimaid hooneid Luunjas ning  olnud 
raamatukogu asupaigaks ka vara semalt. 
Tegemist on väärika ajalooga mõisa aegse 
hoonega, kus käimasolevate remondi-
tööde käigus on välja  tulnud mitme-
suguseid üllatusi, sealhulgas põne vaid 
detaile varasemast perioodist. 

Loomulikult vajavad kõik ruumid 
uute kasutajate jaoks ümberseadmist 
ja värskendamist, kõige enam tuleb pa-
nustada raamatukogu uue asupaiga kor-
rastamisse. Kuid valitud lahendus tuleb 
siiski kordades odavam kui päris uute 
ruumide rajamine. Enne uute ehitamist 
tuleb olemasolev parimal moel kasu-
tusse võtta. 

Tööd on käimas, suvel tehakse val-
dav osa vajalikust valmis. Lasteaialapsed 
alustavad uues kohas algaval õppeaastal, 
teised asutused veidi hiljem. Kõige enam 
mõjutavad muudatused raamatukogu 
tööd, kuid kokkuvõttes on kogu pingu-
tus tulemust väärt – kõik võidavad. Värs-
kendust saab ka mõne hoone välisilme. 

Ümberpaigutamisega seonduvate 
remondi- ja ehitustööde maksumus on 
kokku veidi enam kui 120 tuhat eurot. 

Aare Anderson
vallavanem 
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Arendav ja loov – 
see on Luunja kool

Luunja Keskkooli 
põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad

Luunja Keskkooli põhikooli lõpetajad

Luunja Keskkooli gümnaasiumi lõpetajad. Fotod: Omar Saksing
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Võistlussarja 
„TV 10 olümpiastarti“ 
võidukas lõppvaatus
Käesoleval õppeaastal osalesid Luunja Keskkooli õpilased 
TV 10 OS neljal vabariiklikul etapil. 18 õpilast olid edukad 
erinevatel kergejõustiku aladel. 42 osalenud kooli seas saavu-
tasime 10. koha. See tagas võimaluse osaleda fi naalvõistlusel. 

15.–16. juunil kulmineeruski sari Tartus Tamme staadio-
nil fi naalvõistlusega. Noorema ja vanema vanuseastme poiste 
alaks oli 9-võistlus, vanematel tüdrukutel 8-võistlus ja noore-
matel 6-võistlus. 

Nooremate poiste konkurentsis võistles südikalt Kevin 
Hilpus, kellel õnnestus hästi pallivise. 70 noore palliviskaja 
hulgas saavutas Kevin 5. koha. 

Tüdrukutest oli edukaim nooremas vanuseklassis võistlev 
Katarina Verst. Läbi terve hooaja saavutas Katarina üksik aladel 
esikohad kõrgushüppes, 60 m tõkkejooksus, kaugushüppes ja 
teivashüppes. Finaali 6-võistluse lõpetas Katarina väga tugevas 
konkurentsis II kohaga. 

Aitäh kõikidele tublidele sportlastele, treeneritele ja oma 
lapsi toetavatele vanematele. 

Tiina Rosi, Elve Raja
Luunja Keskkooli kehalise kasvatuse õpetajad

Laulab XLI lennu lõpetaja Karoliine Laaneoja, klaveril saadab 
klassijuhataja ja muusikaõpetaja Eve Paap

Põhikooli lõpuaktusel esinesid lõpetajad Karolin Lukka ja 
 Andrea Lääts kahe lauluga. Fotod: Omar Saksing

Vasakult esimene Katarina Verst, kes oli edukaim tüdruk noore-
mas vanuseklassis. Foto: Marko Mumm

„Me ei tea küll täpselt, aga arvame, et istud seal ja oled väga 
õnnelik, et kool Sinu jaoks lõpuks ometi läbi sai. See õnne-
tunne valdab Sind arvatavasti ka homme ja ülehomme, võib-
olla terve suve. Aga oleme kindlad, et sügisel Sa enam nii ei 
tunne, sest miskit oleks nagu puudu.“ 

Nende sõnadega algas Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuses 
toimunud põhikooli lõpuaktus. Edasi arutleti teemal, mis on 
õnn – nii lõpetajate Karolin Lukka ja Andrea Läätse esitatud 
Ülo Vinteri „Kodulaulu“ kui ka  eri vanuses laste öeldu abil. 

Sama teemat jätkas gümnaasiumi lõpuaktusel laul „Tänav, 
pink ja puu“ – solist kuldmedali saaja Karoliine Laaneoja, 
klaveril õpetaja Eve Paap. 

 „Võõrale naeratamine ei maksa midagi. Õnnelik olemine 
ei maksa midagi. Nii et mine ja jaga seda ka teistele!“  Nende 
Anette sõnadega soovin veel kord tuult tiibadesse kõigile 
 lõpetajatele. 

Heli Erik 
Luunja Keskkooli huvijuht
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Laulupidu „Minu arm“
Luunja Keskkooli mudilaskoori, lastekoori ja poistekoori 
lauljatel oli suurepärane võimalus osaleda Tallinnas juubeli-
laulupeol „Minu arm“.

Poistekoor ja lastekoor sõitsid juba reedel Tallinna, et osa-
leda proovides ja aidata vihmapilved pealinna kohalt laiali 
ajada. Kui reedene proovide päev möödus esialgu väikeste 
vihmahoogudega ning lõpuks üsna korraliku sajuga, siis lau-
päevaseks rongkäiguks ja pühapäevaseks peoks oli ilm juba 
päikeseline ja kuiv. 

Mudilaskoori lapsed jõudsid pealinna parasjagu selleks 
ajaks, et Roosikrantsi tänaval Tartumaa kolonnis end valla-
vanema ja koolidirektori järel rongkäigus valmis seada. 
Mitme tunnine rongkäik oli küll väsitav, kuid samas meeli-
ülendav. Noored kiitsid valjuhäälselt nii Luunja kooli kui 
 kurki. Õnneks jagus lauluhäält piisavalt ka laulukaare alla.

Oli uhke tunne olla koos meie kooli noortega need kolm päeva 
selles suures peomelus. Aitäh, Eve Paap, suure töö ja pühendu-
mise eest, mis andis võimaluse nii paljudele Luunja noortele 
lauljatele olla osa Eesti rahva peost „Minu arm“!

Heli Erik, Luunja Keskkooli huvijuht

Luunja Keskkool, Eve Paap laulupeol kooride ees 

Luunja Keskkool laulupeol. Fotod: Toomas Liivamägi 
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KIK toetab Luunja Keskkooli loodusõpet
Möödunud õppeaastal rahastas Kesk-
konnainvesteeringute Keskus (KIK) 
Luunja Keskkooli kõigi klasside 
keskkonnateemalisi väljasõite. Kokku 
võtsid meie kooli õpilased osa kahe-
kümne kolmest õppekäigust. Esime-
sed klassid külastasid Jääaja keskuse 
õppeprogramme. Teised klassid osa-
lesid Tartu Ülikooli botaanikaaia „Nad 
kõik on taimed“ õppekäigul. Kolmandad 
klassid said võimaluse külastada Tartu 
Ülikooli loodusmuuseumi ning tutvuda 
lähemalt sealsete elavnurga loomadega. 
Neljandad klassid läbisid seiklusliku 
„Ellujäämiskursuse“, kus õpiti oskusi 
raskemates ja ootamatutes situatsiooni-
des looduses hakkama saamiseks. Viien-
dad klassid külastasid Tartu loodusmaja 
õppeprogrammi „Läänemeri ja tema 
elanikud“ ja kuuendad klassid Tartu 
Ülikooli botaanikaaia õppeprogram-
mi „Taimed meie ümber“. Seitsmendad 
klassid läbisid Tartu Ülikooli loodus-
muuseumi loomastiku mitmekesisuse 
praktikumi. Kaheksandad klassid osa-
lesid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 
ja botaanikaaia õppeprogrammis „See-
ned“. Üheksas klass läbis Jääaja kes-
kuse õppeprogrammi „Eestimaa loo-
duse lugu – jääajajärgne elustiku areng“. 
Kümnes klass osales Tartu Ülikooli 
loodus muuseumi õppeprogrammis  

õppeprogramme külastada, kuna kes-
kuse  poolt on tasutud õppeprogram-
mide maksumus ja bussisõit. On juba 
teada, et ka 2019/2020. õa projekt sai 
Keskkonna investeeringute Keskuse ra-
hastuse. Luunja Keskkooli koolipere jääb 
põnevusega uusi õppekäike ootama.

Maarja Kass, projekti koordinaator

„Elu areng Maal“. Üheteistkümnes klass 
läbis Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Siht-
asutuse õppeprogrammi „Õiglane kau-
bandus“. Kaheteistkümnes klass osales 
Tartu loodusmaja „Elusloodus ja kau-
bandus, CITES“ õppeprogrammis. 

Võime olla õnnelikud, et oleme saa-
nud juba neljandat aastat tänu KIKi 
projekti rahastusele keskkonnaalaseid 

1. klassid Jääaja keskuses. Foto: Maarja Kass 

Luunja Keskkool laulupeo rongkäigus. Foto: Aare Anderson
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Päikseline mai ja rõõmukilkeis juuni
Maikuu saabumisega tulid ka päikselised 
ja soojad ilmad. Iga aasta on just maikuu 
see kõige tihedam kuu. Toimuvad eri-
nevad väljasõidud, üritused ja loomu-
likult tehakse ettevalmistusi kevadpeoks. 

Mis on maikuu ilma emadepäeva 
peota? Emadepäev on väga oluline päev 
nii lapse kui ema jaoks. Kuid sellel aastal 
pandi emad proovile – toimus sportlik 
emadepäeva pidu. Joosti teatejooksu 
pannide ja visplitega, läbiti takistus rada, 
mängiti erinevaid mänge ja veedeti 
 mõnusalt aega. 

Köögipäeval valmistati maitsvaid 
šokolaadiõunu. Enda tehtud toit on ikka 
kõige maitsvam. 

Meil käis külas suukooli õpetaja 
Estelle Saavaste. Nii lasteaia- kui kooli-
õpilased said teada, kuidas on õige ham-
maste eest hoolt kanda. Uut ja kasulikku 
infot jagus ka õpetajatele. 

Ühel ilusal reedel käisime külas 
Tartu Annelinna päästekomandol, kus 
osale sime õppeprogrammis “Pääst jatel 
külas”. Tuletõrjujad rääkisid, kuidas 
 tagada  kodus tuleohutus. Kas teie teate, 
et laadijat ei tohi jätta vooluvõrku, kui 
oled seadme laadimise lõpetanud? Või 
et küünaldega tuleb olla eriti ettevaat-
lik? Seda ja muud kasulikku õpetasid 
tublid päästjad meie uudishimulikele 
 õpilastele.

31. mail esinesid Veronika, Sandra ja 

Laura Karl Eduard Söödi luulepreemia 
väljakuulutamisel. Meie tublid õpilased 
esitasid julgelt oma luuletusi ja nautisid 
igat hetke. Eks väike närvipinge oli neil 
ka vahepeal sees, kuid sellist head välja-
kutset ei saa jätta vastu võtmata.

Õppeaasta lõpu puhul käisid meie 
toredad õpilased, lapsevanemad ja 
õpetajad ekskursioonil Munamäel ja 
Alaveski loomapargis. Munamäe torni 
otsa ronida oli nii mõnegi jaoks esi mene 
kord, kuid oli ka neid, kes olid juba va-
rem külastanud seda Eestimaa imelist 
kohta. Alaveski loomapargis oli võimalik 
teha tutvust viie karuga, põtradega, 
kitsedega, faasanitega, paabulinnuga 
ja paljude teiste vahvate loomade-
lindudega. Meie külastuspäeva hommi-
kul oli loomaparki toodud kaks väikest 
põdravasikat. Selleks, et mitte häirida 
neid pisikesi, tuli loomapargis olla vaik-
selt ja rahulikult. 

Kui maikuus oli tihedalt väljasõite, 
siis juunikuu oli veelgi tihedamalt täis 
planeeritud. Juunikuus külastasime 
 Sirgu talu ja tutvusime sealsete looma-
dega. Pai sai teha kõikidele loomadele 
ning kitsede aedikusse lubati isegi sisse 
jalutada ja kitsedele leiba pakkuda.  Tallu 
kohale jõudes võttis meid lisaks pere-
rahvale vastu hoovi peal jalutav valge 
isakalkun, kes uhkeldas oma sulestikuga. 

Koolilapsed said kätt proovida 

 Marko Selliku juhendamisel  puutööga. 
Valmistati väikesed autod ja värviti 
need ära. Õpilastel oli võimalik tegut-
seda käsi saega, akutrelliga, haamriga ja 
pintslitega. Isegi noaga sai ratastevahelisi 
pulki vesta. 

Spordipäeval pandi proovile ka meie 
haridusasutuse pisemad. Mõõtu  võeti 
nii kaugushüppes, palliviskes, 30 või 
60 meetri jooksus (vastavalt vanusele). 
Iga osaleja sai mälestuseks ka diplomi, 
kus olid välja toodud tema tulemused. 
Tulevikus on hea lastel võrrelda oma 
saavutusi. 

KIKi projekti raames külastasime 
Kallaste kaldapääsukesi. Kallaste kesk-
väljakul võttis meid vastu rõõmsameelne 

Kavastu lennukas spordipäev

Kavastu kaldapääsukesed Kallastel
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programmijuht Eeva Kirsipuu- Vadi. Iga laps sai kasutamiseks 
bin okli ja asutigi kohe pääsukesi uurima. Esmalt tutvu sime 
räästapääsukestega ja seejärel suundusime kalda äärde. Kuna 
ilm oli väga soe, siis oli kõigi jaoks väga  ahvatlev  Peipsi  järve 
vesi, kuid vette minna seekord ei saanud. Kaldapääsukesi lend-
les Kallastel väga palju. Uskumatu, kuidas nii väikesed linnud 
uuristavad liiva  sisse pea meetripikkused käigud, et käigu 
 lõppu teha endale pesa. Ning mõelda vaid – kui nende ehituse 
teele jääb ette suurem kivi, mida nad välja ei suuda kaevata, siis 
alustavad nad oma tööd uuesti. 

Kõike olulisem üritus oli kevadpidu. Kevadpeol soovisime 
tuult tiibadesse kuuele lasteaia ja viiele kooli lõpetajale. Jõudu 
ja jaksu edasistes õpingutes, Merille Peterson, Ott-Oskar Pa-
dar, Getter Laur, Remy Järvet, Markko Tellisaar, Laura Roose, 
Veronika Peterson, Edgar Suit, Kevin Järvet, Tormi Tuul, Lau-
ra Kristova! 

Direktori käskkirjaga avaldati kiitust järgmistele õpilastele: 
Kevin Järvet – kiituskiri väga heade õpitulemuste ja ees-

kujuliku käitumise eest
Veronika Peterson – heade õpitulemuste ja eeskujuliku 

 käitumise eest 
Sandra Reemets – heade õpitulemuste ja eeskujuliku 

 käitumise eest 
Edgar Suit – heade õpitulemuste ja hea käitumise eest 
Karl-Martten Rohtoja – heade õpitulemuste ja hea käitumise 

eest 
Reimo Tuul – heade õpitulemuste ja hea käitumise eest 

Kavastu Algkool-Lasteaed

Kavastu 2018/19. õa lõpetajad. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed
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Algus lk 1

Kell 19.00 tulevad meile külla juba va-
nad tuttavad Piip ja Tuut oma püstijala-
komöödiaga „Loomad“, mis sobib 
vaata miseks nii suurtele kui ka väikes-
tele. Tulemata ei jää ka traditsiooniline 
tantsuõhtu. Seekord saame tantsu lüüa 
ansambli Äge Brass meeleolukate viisi-
de saatel.

Mõisapäevad jätkuvad laupäeval, 
3.  augustil laadapäevaga, kus kaubel-
dakse nii toidu- kui tarbekaupade, 
käsi töö ja taimedega. Suurel  laada laval 
astu vad üles erinevad esinejad. Kel huvi 
kauplema tulla, saab kontakti  võtta 

 e-posti teel vahvalaat@gmail.com. See-
kord leiab aset ka raamatulaat, kuna 
Luunja raamatukogu annab enne koli-
mist ära palju raamatuid.

Laadapäeva kulminatsiooniks saab 
kindlasti kepphobuste ratsavõistlus, mis 
on üks väga meeleolukas ettevõtmine. 
Võistlejal tuleb läbida parkuuri rada, kus 
on kuni 30 cm takistused. Ootame võist-
lema nii lapsi kui täiskasvanuid! Võitja-
tele karikad ja rosetid ning kõigi osale-
jate vahel loositakse välja kepphobune. 

Laadapäeva lõpetab õhtune ranna-
reiv Luunja rannas. Üles astub Eesti 
noorte DJ-de paremik. Näha-kuulda 
saab võimast valguse ja helide mängu.

Mõisapäevade kolmandal päeval 
toimuvad juba traditsioonilised  laste 
duatlon roosiaias ja Luunja triatlon 
2019. Lisaks toimuvad 3.–4. augustil 
ratsaspordikeskuses ka rahvusvahelised 
ratsaspordivõistlused ning pühapäeval 
antakse välja Luunja Karikas 2019.

Kogu info mõisapäevade kohta on 
leitav https://luunjakultuur.ee/uncateg-
orized/luunja-moisapaevad-2019/.

Kohtume Luunja mõisapäevadel!

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 

direktor 

Loomapäästegrupp lemmikloomapäeval
Luunja mõisapäevade lemmiklooma-
päeval on oma telgiga kohal MTÜ 
Looma päästegrupp, kes ootab oma rida-
desse ka vabatahtlikke Tartumaalt.

Loomapäästegrupp on praegu kõige 
kiiremini liikmeskonda kasvatav rahva-
liikumine loomakaitse valdkonnas. 
 Organisatsiooni vabatahtlike eesmärgiks 
on vigastatud või väärkoheldud looma-
dele-lindudele kiire abi ja ravi taga-
mine. Ometigi ei soovi me saada „kõige 
suuremaks“ loomakaitsega tegelevaks 
ühinguks, vaid eesmärk on koondada 

Taas on tulemas mõisapäevad

eelkõige aktiivseid loomasõpru, kes ka 
reaalselt loomi-linde aidata suudavad.

Paljud grupi vabatahtlikud on loomi 
kaitsnud juba üle kümne aasta teistesse 
organisatsioonidesse kuuludes. Looma-
päästegrupi tuumiku moodustavad 
Eesti maa Loomakaitse Liidust lahkunud 
piirkonnajuhid, kelle hinnangul on välti-
matut abi vajavate loomade päästmisele 
keskendunud organisatsioon iseseisva ja 
sõltumatuna palju tegusam ja operatiiv-
sem. 

Eesmärgid:
• Hädasolevate ja abivaja vate looma-

de-lindude abistamine ning ravi 
organiseerimine

• Liiklusõnnetustes vigas tatud loo-
made ja lindu dega seotud välja-
kutsetele reageerimine ja ravi taga-
mine

• Elanikkonnalt loomade kohta saa-
bunud kaebuste lahendamine ja 
looma pidamistingimuste kontrolli-
mine

• Väärkoheldud loomade rehabili-
teerimine ja uute kodude leidmine

Heiki Valner
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Konkursikomisjon tutvus Lohkva külaga 
Teatavasti esindab Lohkva küla Tartumaad üleriigilisel aasta 
küla konkursil.

Konkursikomisjon tegi Lohkvas ringkäigu juuni lõpus.
Hindamiskomisjoni tööd juhib Riigikogu esimees Henn 

Põlluaas, komisjonis osalevad Eesti Külaliikumise Kodukant, 
Maaeluministeeriumi, Maalehe, Siseministeeriumi, Eesti 
 Leader Liidu, Eesti Omavalitsuste Liidu jt esindajad.

Konkursil hinnatakse mitmeid kriteeriume, sh nähtav 
posi tiivne areng ja kogukondlik külasisene koostöö, küla-
arenduslike ja kogukonda liitvate algatuste edukas elluviimine, 
koostöö kohaliku omavalitsusega jmt.

Aasta küla tiitel antakse üle juuli lõpus maapäeva üritusel 
Räpinas.

Kodu Uudised

Tartumaa aasta küla 2018 on Lohkva küla. Foto: Luunja vallavalitsus

 Lastekaitsepäeva 
„Tagurpidi kalender“
Lastekaitsepäeva tähistatakse ikka ja  jälle. 2. juunil korraldas 
seda juba teist korda MTÜ Luunja Raamatukogude Tege-
vuste Selts koostöös Luunja Kul tuuri- ja Vabaajakeskusega. 

Pidu toimus keskuse ees oleval platsil. Lastele oli  välja 
mõeldud palju erinevaid tegevusi, mille ühisnimetajaks 
oli „Tagurpidi kalender“. Mängud olid ootuspäraselt nii 
lust likud kui tead misi laiendavad. Väga emotsionaalne oli 
tutvus poni Harriga, kes oli valmis soovijatele lõbusõitu 
pakkuma. Lõbutseti ja harjutati osavust batuudil. Kohal 
oli ka Jätsiauto, pakuti veel suhkru vattigi: maiuseta ei oleks 
ju jaksu! Natuke edevustki sai lubatud – moodsad glitter-
maalingud tõid elevust. Kohal olid ka kohalik konstaabel ja 
raamatumüüjad. Päeva keskne ettevõtmine oli hiigla suure 
tordi valmistamine. Selles osales kogu 50–100-pealine pere. 

Pidu möödus ilusa ilmaga. Suur tänu tujuhoidjatele, kes 
meie niigi heale  tujule veel vunki lisasid! Üks neist oli meie 
oma valla Loreida – aitäh Sulle! 

Helju Hallap
MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts 
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Tänusõnad laulu- ja tantsupeo tule vastuvõtjatele
Äsja möödunud laulu- ja tantsupidu 
jääb kindlasti veel kauaks nii osalejate 
kui publiku südametesse. 

Juubelilaulupeol osales Luunjast neli 
kollektiivi: Luunja Keskkoolist mudilas-
koor, poistekoor ja lastekoor ning  Luunja 
Kultuuri- ja Vabaajakeskuse naiskoor 
Jõeõed. 

Ettevalmistused juubelipeoks aga 
hakkasid peale juba tunduvalt varem 
ning kõige olulisemaks eelsündmuseks 
sai laulu- ja tantsupeo tule tulemine, 
mis kestis ühtekokku kuu aega, täpse-
malt 1. juunist kuni 4. juulini. Selle aja 
vältel läbis tuli ja seda saatev mees-
kond kogu Eestimaa, kõik maakonnad 
ja omavalit sused. Luunja valda jõudis 
peotuli 20. juunil. Omavalitsustele anti 
võimalus tuleteekond ja punktid, kus 
tuli peatuse teeb, oma territooriumil 
ise määrata. Luunja vallas sai laulu- ja 
tantsupeo tule vastuvõtmisest tõeline 
kogukonda ühendav suursündmus, 
kus osalesid suure pühendumisega nii 
 külad, organisatsioonid kui valla asu-
tused. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakes kus 
tänab kogu südamest kõiki, kes sellesse 
sündmusesse panustasid: Pilka küla, 
Luunja Lasteaed Midrimaa, Luunja 
Maanaiste Selts, Vladimir  Kuropatkin, 
Lohkva raama tukogu, MTÜ Luunja 
Raamatukogude Sõprade Selts,  Lohkva 
Laste Laulumaa, Veske maaüksuse oma-
nikud (K. E. Söödi mälestuskivi),  Luunja 
Keskkool, Luunja Lastelaager OÜ, Alo 
Põldmäe, Matti Reimann,  Saksa Ratsa-
talu, MK Jaan, Kavastu küla, Kavastu 
Algkool-Lasteaed, AS Giga ja Heino 
Saar, Toomas Ojasaare laulu klubi, SA 
Luunja Jõesadam ja parvemees,  Luunja 
Aidateater ja Iiri Saar, naiskoor Jõeõed, 
lõõtsamehed Toomas Ojasaar ja Ants 
Järv, rahvatantsurühmad Trambali 
ning Klopandi, Luunja Varahalduse SA, 
Luunja Vallavalitsus, Luunja kultuuri- ja 
vabaajakeskuse meeskond jpt.

Seda kaunist sündmust jäävad mee-
nu tama peatselt valmiv lühifi lm, ERR-i 
„Tule tulemise“ saade ning Kultuuri- ja 
Vabaajakeskuse saali seinale riputatud 
puitplaat, kuhu kõik laulu- ja tantsupeo 
protsessis osalenud kollektiivid spet-
siaalse sepamärgi peale põletasid.

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 

direktor

Luunja lasteaed Midrimaa võttis Peipsiääre vallalt laulupeo tule vastu. Tulekandjad on 
liikumisõpetaja Pille Viljak ja mudilane Raiko Rekker

Laulupeo tuli on jõudnud Kavastusse. Eesti juunioride meister Kreeka-Rooma maad-
luses Marko Tadolder paneb tule käest kätte liikuma, et sellest süüdata peotuli

Luunja Keskkooli mudilaskoori esindajad vajutavad Tartumaa tule tulemise sepamärgi 
lõikelauale, meenutamaks juubelilaulupeo protsessi. Fotod: Tiit Hellenurm
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Kaks laulu purgis
Luunja vallas tegutseb juba üle aasta 
noortebänd nimega Õhtune Emotsioon, 
mille koosseisu kuuluvad Jaan Joakim 
Sööt, Kaarel Kiiver, Marko Roosiväli, 
Brett Hiiob ja Jasmin Saar. 

Oleme üles astunud mitmetel noor-
tele suunatud sündmustel, samuti oli 
meil sellel aastal võimalus esineda 
 Luunja valla jaanipäeva pidustustel. 

Oma tegevuse algul esitasime oma 
versioone tuntud lugudest, aga  peagi 
 otsustasime hakata tegelema oma-
loominguliste lauludega. Nii valmisidki 
täiesti uued ja originaalsed lood, mida 
kõik koos paremaks teha püüdsime. 
Hakkas arenema mõte: „Mis siis, kui 
saaks paar parimat laulu ära salves-
tada …“ Ka bändi juhendajal Hanna-
Roosi Karrol, Luunja noortekeskuse 
noorsootöötajal, oli sarnane idee juba 
olemas. Omast kogemusest teadis ta, et 
paari laulu salvestamine läheks meile 
maksma kindlasti üle viiesaja euro. See 
oli kurb uudis, sest kooliõpilastest koos-
neval bändil sellist summat ju polnud ...

Õnneks ei andnud kamp muusika-
huvilisi noori alla – ühiselt pingutati 
lihvida oma laule ja jätkati bändiproove. 
Vahepeale sattus ka mõni esinemine, kus 

tasuks oli pigem laval ja pildil olemise 
võimalus.

Meie bändi ühine unistus näis aga 
täituvat, kui Luunja vald otsustas  selle 
aasta juunis meie tegemisi toetada 
800-eurose kultuuristipendiumiga.

Nüüd oli meil tuli takus: ettevalmis-
tust vajas jaanipäeva esinemine ning 
kahe omaloomingulise lauluga salves-
tama minek.

Juhendaja Roosi sai meile 26. juu-
niks aja Tartus asuvasse Clockwork 
stuu diosse, kus on oma albumeid sal-
vestanud ka Trad Attack, Zetod, Tõnis 
Mägi, Liisi Koikson ja paljud teised 
tuntud muusikud. Salvestamisprotsess 
oli enamikule meist täiesti uus ja põnev 
kogemus. 

Salvestamise päev algas trummide 
sättimise ning partiide sisse mängi-
misega, järgnesid basskitarr, rütmikitarr, 
klaver ja soolokitarr. Kaks laulu salves-
tasime ära ühe päevaga. Olime enda üle 
uhked!

Laulude töötlemiseks helistuudios 
kulus kogu järgnev nädal ning peale 
lisa parandusi saime oma laulud  kätte. 
Nii mõnigi meist kuulas oma laulu 
 vahetpidamata kümneid kordi järjest. 

Alanud on uus etapp – kuidas laule 
turundada ning millal ja kus need ava-
likuks teha? 

Õhtuse Emotsiooni plaan on juuli 
lõpus mõlemad laulud avalikustada You 
Tube’is. Vähemalt ühele laulule on plaan 
järelejäänud rahaga luua muusikavideo 
ning loodetavasti leiavad meie laulud tee 
ka raadiosse.

Võib-olla on meie soovid liiga 
utoopi lised, kuid suurelt unistades leidu-
vad alati ka lahendused ning meie näite 
põhjal saavad unistused tõesti teoks. 

Ometi poleks meie bänd suutnud 
sellist teekonda läbida toetajate  abita. 
Õhtune Emotsioon soovib tänada 
 Luunja vallavalitsust, Luunja Kul tuuri- 
ja  Vabaajakeskust, meie juhendajat 
 Hanna-Roosi Karrot, meie sõpru, tutta-
vaid ja pereliikmeid, kes on meid terve 
aasta jooksul tohutult aidanud ning 
moti veerinud. 

Ühele noorele bändile on see olnud 
suur au. Aitäh!

Jasmin Saar
Õhtune Emotsioon 
vokaal ja klahvpill

Õhtune Emotsioon. Foto: Getter Lauk
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Peipsi järvefestival Emajõe-Suursoo looduskeskuses
Neljandat aastat toimuv Peipsi järvefestival 
külastas seitsme päeva jooksul nelja maakonda.

8.–14. juulil kulges mööda Peipsi sada maid järve põhjaotsast 
lõunasse kultuuriüritus, mis näitas nii kohalikele kui piirkonna 
külalistele Peipsi järve ja Emajõge tavapärasest märksa põne-
vamal moel. 

Kultuurilaadungiga laevad saabusid seitse päeva väldanud 
festivali kestel iga päev uude sadamasse, kus viidi läbi 
kultuuripärandit ja loodust ning Eesti pärimusmuusikat 
tutvustavaid õpitubasid, toimusid laevasõidud ja kontserdid.

Järvefestivali toitlustajateks olid  Peipsi piirkonna kohalikud 
ettevõtjad ja elanikud.

Sõideti lodjaga, löödi tantsu, meisterdati, maitsti ehedaid 
toite ja jooke, avastati Emajõe-Suursood jalgsimatkal. 

Kodu Uudised Peipsi järvefestival. Foto: Tom Žu ravljov

Omniva aitab: korrektse postkasti spikker
Postkast on midagi sellist, mis püsib 
aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks 
aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab 
„teenindada“ praeguseid hoopis mahu-
kamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 
600 000 postkasti, millest kõik ei vasta 
nõuetele ning mis teevad kirjakandja töö 
raskeks, kui mitte võimatuks. 

Korrektsed postkastid teevad kirja-
kandjate töö lihtsamaks ja aitavad telli-
tud saadetistel Sinu postkasti kiiremini 
jõuda. Postkastidele kehtestatud mini-
maalsed mõõtmed on 25 × 35 × 6 cm, 
kuid soovituslik on kasutada märga-
tavalt suurema mahutavusega postkaste. 
Postkasti postitamiseks ette nähtud ava 
minimaalsed mõõtmed on 2 × 23 cm. 
Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, 
et vältida saadetise kokku murdmist, ja 
lukustatav, et tagada saadetise turvalist 
säilimist. 

Postkasti paigaldamisel jälgi, et post-
kastile oleks tagatud aastaringne ligipääs 
ja et tee postkastini ning postkasti alune 
oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalg-
rattad, lapsevankrid, suusad jne). Post-
kast peab tagama saadetiste kaitstuse 
ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piira-
mata. Kindlasti peab postkast olema 
juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et 
võimaldada postikulleril osutada vara-
jast lehekannet. 

Oluline on ka, et postkast oleks 
korralikult tähistatud, sest tähistamata 
postkast teeb keeruliseks kirjakandja 
töö ning oodatud saadetised ei pruu-
gi  kohale jõuda. Juriidilise isiku post-
kastile peab olema märgitud ka ette-
võtte nimi/nimed, et kindlustada posti 
toomine  neile ettevõtetele, kes postkasti 
 kasutavad.

Kortermajades paigaldatakse post-
kast kortermaja välisukse vahetusse 
lähe dusse. Näiteks saab kasutada välis-
ukse sisse paigaldatavaid postkaste, et 
tagada ligipääs ilma välisust avamata. 
Juhul kui postkastid on paigaldatud 
trepi kotta, võiks kasutada universaal-
võtit, mis tagab kogu maja trepikodade 
ligipääsetavuse ühe võtmega.

Eramaja puhul paigaldatakse post-
kast elamut piirava aia külge. Aia 
puudu misel on heaks tavaks paigal-
dada postkast krundi teepoolsele  piirile. 
Hoolit seda tuleb ka selle eest, et kodu-
loomad (eelkõige koerad) ei pääseks 
postkasti juurde või teisele poole aeda, 
sest sellisel juhul on postikulleril õigus 
keelduda postkasti teenindamast oma 
turvalisuse tagamiseks. 

Külades paigaldatakse postkastid 
eeskätt põhimaantee või suurema hool-
datud tee äärde, koondades ümbrus-
konna adressaadid ühte kohta. Kokku-

leppel paigaldatakse postkast elu- või 
asukohast mõistlikule kaugusele, näi-
teks lähimasse bussipeatusesse, küla 
infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb 
arvestada asjaoluga, et oleks tagatud 
võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks 
ning seejuures oleks tagatud peatu vate 
sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud 
peab olema ka aastaringne ligipääs post-
kastile ning teehooldustööde teostami-
ne. Postkastil peab olema nähtavale 
kohale märgitud küla ja talu nimi.

Kui soovid oma postkasti asu kohta 
muuta, siis teavita oma soovist ka Omni-
vat kodulehel asuva veebivormi abil. 
Vajadusel võetakse sinuga ühendust, 
et postkasti asukoht kinnitada või selle 
paigaldamist täpsustada. Kindlasti on 
olu line postkasti asukoht kooskõlas tada, 
sest kahjuks ei ole võimalik posti toi-
metada nendesse postkastidesse, mille 
asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole 
Omnival kohustust toimetada saadetisi 
postkasti, mille paigutamine ei ole koos-
kõlastatud.

Augustikuu lõpuni on Omniva 
e-poest võimalik soetada soodus-
hinnaga postkaste.

Hannaliisa Visk 
hannaliisa.visk@omniva.ee

Omniva kommunikatsiooniosakond
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12.–14. juulil toimusid spordiliidu Jõud, Tartumaa 
Spordiliidu ja Tartu linna eestvedamisel 
15. Eestimaa suvemängud, kus osales kokku 
6000 sportlast ning võisteldi 25 spordialal. 

Võisteldi nii maakondlikul tasandil kui omavalitsuste vahel. 
Üle 40 000 elanikuga maakondadest sai üldvõidu Tartumaa, 
edestades Harju- ja Viljandimaad. Alla 40  000 elanikuga 
maakondade arvestuses tuli võitjaks Järvamaa, talle järgnesid 
Võru maa ja Jõgevamaa. 

Üks maakondlikest aladest oli ratsu tamine, mis toimus 
Luunja vallas Saksa ratsatalus. Võistlus oli pikk ja pinge line, 
sest parimad selgusid kahe päeva kokku võttes. Võistkond 
koosnes neljast liikmest (laps, harrastaja, juunior/U25 ning 
avatud arvestus), kelle  tulemustest läks arvesse kolm pari-
mat ning teisel päeval oli näha, et närv vedas alt nii mõn dagi 
sportlast. Parim maakond ratsu tamises oli Jõgevamaa, kellele 
järgnesid Tartu maa ning Viljandimaa. Individuaal arvestuses 
võitis laste vanuserühmas Triinu Riisberg (Liivimaa RSK, 
Tartumaa), harrastajatest Kadri  Remmelgas (Tallinna RSK, 
Harjumaa), U25 vanuse klassis Laura Pedjak (Liivimaa RSK, 
Tartu maa) ning avatud arvestuses Anette Leppik (Tartu Kalevi 
RSK, Jõgevamaa). 

Omavalitsuste vahel peeti arvestust kolmes kategoorias: 
linnad, üle 8000 elanikuga vallad ja alla 8000 elanikuga vallad. 
Eesti 79 omavalitsusest olid esindatud 62. Luunja vald oli väl-
jas 53 sportlasega ning osales kaheksal alal, saavu tades kõikide 
omavalitsuste seas 19. koha ning väikeste valdade arves tuses 
tubli 5. koha. 

Kergejõustikus tuli Luunjat esindav Mariliis Lääniste kuni 
18aastaste neidude arvestuses kettaheites II ja kuulitõukes 
III kohale. Janelle Uibokand tuli naiste maastikurattal üld-
võitjaks. Tublilt esinesid discgolf’i mängijad, saavutades võist-
kondlikult 5. koha ning võrkpalli mehed, kes said 15. koha. 
Veel olime esindatud mälumängus, orienteerumises, jahi-
laskmises, juhtide võistlusel ja triatlonis (näidisala). Tänu 
 sellele, et sportlased nii paljudele aladele välja tulid, saavu-
tasimegi koha, kuhu Luunja varasematel aastatel jõudnud pole. 
Palju ei jäänudki puudu III kohast, nii et on, kuhu edaspidi 
püüelda. Täname südamest kõiki, kes koduvalla eest välja tulid 
ja võistlustest osa võtsid.

Mais-juunis toimunud Tartumaa suvemängude kokku-
võttes jagasime Peipsiääre vallaga II ja III kohta. Mängude 
võidu noppis seekord Kambja vald. Aladest võttis Luunja või-
du  jalgpallis.

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor

Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist

Siret Saks
Saksa ratsatalu 

Luunja valla sportlased osalesid 15. Eestimaa suvemängudel

15. Eestimaa suvemängude lasteklassi individuaalarvestuse 
medali kolmik – Triinu Riisberg (Liivimaa RSK, Tartumaa), 
Maarja Somelar (Kalevi RSK, Tartumaa) ja 
 Karola Sein (Li ivimaa RSK, Jõgevamaa).  Foto: Laura Pedjak

Lisaks toimub ka 
Luunja Mõisapäevade laat ja 
klassikaliste autode näitus, 
mida korraldab Autoklassik OÜ

20192019
LAUPÄEV, 3. AUGUST
Autospirit OÜ auhindadele 

välja Mazda3 kuuajalise 
 

PÜHAPÄEV, 4. AUGUST 

Luunja Karika võitja ja
seenioridele mõeldud 

 

& 
Land Rover Trophy 

IV etapp

& 
Land Rover Trophy 

IV etapp

 

RINGTEE 82, TARTU

LAUPÄEV, 3. AUGUST
Autospirit OÜ auhindadele 

välja Mazda3 kuuajalise 
 

PÜHAPÄEV, 4. AUGUST 

Luunja Karika võitja ja
seenioridele mõeldud 

Lisaks toimub ka 
Luunja Mõisapäevade laat ja 
klassikaliste autode näitus, 
mida korraldab Autoklassik OÜ
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Luunja laste laagri I vahetus nimega Vikerkaare  laager Cantervilla  mängumaa väravas. Foto: Tiit Hellenurm

Luunja õpilas maleva kõige  noorem rühm  Koristajate  Komando. Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
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JUULI

28.07 Helgi matk Parika väikejärve matkarajal 
Väljasõit 10.00 kultuurimaja eest
Osalustasu 5 eurot (alla 12-aastastele tasuta)
Registreerimine ja info 5565 1688

AUGUST

02.–04.08 Luunja mõisapäevad 
02.08  Lemmikute päev
 Näituse „Lemmik“ avamine, lemmikloomanäitus, 

koerte show Luunja Krants 2019, Piip ja Tuut püstijala-
komöödia „Loomad“, piduõhtu ansambliga Äge Brass

03.08  Laadapäev
 Laat, Luunja reiv
04.08  Spordipäev
 Luunja triatlon, roosiaia duatlon

03.–04.08 Rahvusvaheline ratsaspordivõistlus Luunja 
Karikas 2019 
Luunja ratsaspordikeskuses

07.08, 08.08, 09.08, 10.08 Vana Baskini Teatri suveetendus 
„Metsas ei kuule su karjumist keegi“ 
Luunja mõisapargis
Piletid 17/19 eurot (kuni 1. augustini) müügil Piletilevis ja Pi-
letimaailmas

11.08 Helgi matk Haanja-Karula puhkealal Pähni 
loodusradadel 
Väljasõit 10.00 kultuurimaja eest
Osalustasu 5 eurot (alla 12-aastastele tasuta)
Registreerimine ja info 5565 1688

18.08 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Tasuta

25.08 Teatri ühiskülastus „Kremli ööbikud“ Narvas 
On veel paar vaba kohta.
Hind 40 eurot. Info 5309 3670

26.–30.08 Lastelaagri II vahetus 
Lohkvas. On veel paar vaba kohta.
Osavõtutasu 30 eurot. Info 5648 9138

EELTEADE

31.08 Muinastulede öö Luunja jõesadamas
Lõke, kultuuriprogramm, tantsuõhtu

NÄITUSED 
Galeriis Meie Aja Kangelane on välja pandud Rasmus Linde 
heategevuslik maalinäitus „Minu mäed“.

Alates 2. augustist on vallamajas avatud Tiina Uberi ja Ekke 
Peeter Sauteri maalinäitus „Lemmik“.

Keskus jätab endale õiguse tehas kavas jooksvaid muudatusi!

Luunja valla 
Kodukohvikute öö

01.08.2019 
  kell 19.00
LOHKVA KÜLAS KIU TALUS

(Lohkva-Kabina maantee ja Kasesalu tee ristis)

PARIMA KODULEIVA
VALIMINE

KÜLAKAPELL LUSTRE LOHKVA LASTE LAULUMAA

MTÜ Lohkva Külaselts, MTÜ Luunja Maanaiste Selts,
MTÜ Sirgu küla selts ja MTÜ „Luunja Aidarahvas“

VA
A LALL STSS ETT LALL ULULL MAA

e SeSS lts,s
ahvas“

Info ja registreerimine:
Helina 5622 4059

lohkva.kulaselts@gmail.com

Lohkva
külas

k e tis)sti

an is
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Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Katrin Madisson
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus

Kodu Uudised on loetav ka Internetis aadressil www.luunja.ee

Õnnitleme vastseid vanemaid!

Õnnitleme Õnnitleme 
augustikuuaugustikuu

sünnipäevalapsisünnipäevalapsi!!
Luunja vallavolikogu ja 

vallavalitsus

Killustik, 
kruus, 
liiv ja 
muld veoga. 
Tel 527 1324

Kopp-laaduri tööd. 
Tel  5817 2269

Kohalesõit

Luunja vallas TASUTA!

Kasutan kaasaegseid 
töövahendeid ja koostan 
kehtiva korstnapühkimise akti.

Käes on aeg kutsuda

KORSTNAPÜHKIJA!

Kontakt 53 301 841
www.korstnapuhastus.ee

CARLOS ZUKKER 06.06.2019
TRISTAN KIVISTE 07.06.2019
MELISSA MEELE LADVA  08.06.2019
RIKO PIIR 18.06.2019
MATILDA SIION 22.06.2019
ANELLE JÄNES 22.06.2019
BENJAMIN MARKUS KARTAU 25.06.2019
LUNA KOKMANN 27.06.2019
MIA KOIDU 06.07.2019
MILA PAVLOVA 07.07.2019
AGATHE JÄNES  07.07.2019
UKU ANTON  10.07.2019


