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Armas Luunja valla rahvas!
Rõõmsaid jõule ja
tujuküllast vana aasta lõppu!
Edukat ja õnnerikast uut aastat!
Luunja vallavolikogu
Luunja vallavalitsus
Kodu Uudiste toimetus

Lasteaed Midrimaa sai tunnustuse „Hea lasteaia edendaja“
6. detsembril anti väärtuskasvatuse konverentsil Tartus
ERMis üle väärtuskasvatuse
alased tiitlid.
Konkurssi korraldab Tartu Ülikooli
eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti
ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“
raames.
Hea lasteaia edendaja tiitli konkursile esitatud analüüs pidi olema süsteemne ja tõenduspõhine ning lähtuma
lasteaia põhiväärtustest. Analüüsi koostamisse olid kaasatud eri osapooled ning
analüüsitud on ka varasemalt või konkursi esimeses etapis välja toodud kitsaskohtade ja arenguvajadustega tegelemist.
Lähtutakse neljast põhivaldkonnast:
lapse arenguline vajadus, õppimist ja
kasvamist toetav keskkond, juhtimine
ja eestvedamine, koostöö ja head suhted
eri osapoolte vahel.
Konkursitööde hindamisel arvestatakse lasteaedade oskust hea lasteaia
eri aspekte eesmärgistada ning analüü-

sida, tuua näiteid, aspektidega tegelemist
tõendada, kitsaskohti ja arenguvajadust
analüüsida ning kitsaskohtadega tegelemist veenvalt näidata.
Konkursi žüriis on väärtusprogrammi nõukogu esimees, TÜ eetikakeskuse
esindajad ja eelneval aastal tiitliga „Väärtuskasvatuse lasteaed“ tunnustatud lasteaedade esindajad.

Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega saab tutvuda eetikaveebis:
https://www.eetika.ee/et/hea-kool/heakooli-tunnustamine.
Palju õnne ja edu Midrimaale! Tublid!

Tublid midrimaalased auhinnaga. Foto: TÜ Eetikakeskus
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Vallavolikogu 21. novembri istungi
kokkuvõte
Alustuseks arutati volikogu istungi
kutsel esitatud päevakorda. Kinnitatud
päevakorras käsitleti esmalt Lohkva
külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamist. Evelin Karjus selgitas, et tegemist on tühja
põllumaa krundiga, kuhu soovitakse
rajada äri- ja tootmishooneid. Üldplaneeringu kohaselt on kinnistu reserveeritud ärimaana ning asub detailplaneeringu koostamise kohustusega
alal. Üldplaneeringu kohaselt on Kollu
tee äärde ette nähtud ka kergliiklustee.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalust maa-alale
äri- ja laohoonete rajamist. Ühekordsete hoonete lubatav kõrgus on 4 m ja
kahekordsetel 8 m. Kollu tee äärde tuleb
planeerida 3 m laiune kergliiklustee. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletasid kõik kohal olnud 14 volinikku.
Järgnes Sirgu külas Vahemetsa ja Soisi
maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata
jätmine. Evelin Karjus selgitas, et Vahemetsa kinnistu omanikud taotlesid detailplaneeringu algatamist, et planeerida olemasoleva elamu juurde veel kaks
elamukrunti. Hiljem liitus naaberkrunt
Soisi sooviga olemasolevale hoonekompleksile lisaks kaks hoonet planeerida. Tegemist on maatulundusmaaga.
Arvestades asjaolu, et Vahemetsa ja Soisi
kinnistul on oma põllumaa massiiv, nad
ei kuulu mingi suure põllumaa koosseisu ja on maastikuliselt piiratud ühelt
poolt teega ja teiselt poolt metsadega,
ei takistaks seal olevad elamukrundid
otseselt nende suuremate põllumaa
massiivide kompaktsust ja haritavust.
Kuna kinnistuid tahetakse oma järeltulevatele põlvedele kodu rajamiseks,
siis võiks üldplaneeringu muutmine olla
põhjendatud. Ette on nähtud, et teed
krunditakse välja transpordimaaks, igale
krundile on lubatud kolm hoonet. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletasid kõik kohal olnud 14 volinikku.
Harri Lepp selgitas projekti omafinantseeringu garanteerimise muutmise vajadust. Projekti KIK-i poolt
ülevaatamisel tehti ettepanek võtta välja

need valgustuspunktid, mida ei saa
võtta valla omandisse ning erakinnistul
olev ei ole meetme kohaselt abikõlbulik.
Vähendasime valgustuspunktide arvu
ja tegime mõningaid tehnilisi täpsustusi. Omaosaluse määramise metoodika järgi muutus meie omaosalus 8
protsendipunkti ulatuses suuremaks.
Seetõttu on tarvis muuta varasemat
otsust. Kogu projekti maksumus jääb
endiselt 480 000 €, omaosalus on uue
arvestuse järgi 182 400 €. Kas projekti
rahastatakse, seda ei tea. Taotluste kohta
koostatakse pingerida. Praegu toimub
projekti ülevaatamine. Eelnõu otsusena
kinnitamise poolt hääletasid kõik kohal
olnud 13 volinikku. Järgnes Aedniku tn
4 kinnistu ostueesõiguse kasutamise
või ostueesõiguse kasutamisest loobumise otsustamine. Toimus pikk ja sisukas arutelu, milles lepiti konsensuslikult
kokku, et vallavalitsusel tuleb pärast
kõnealuse kinnistu omandamist vallale teostada kinnistu jagamine selliselt,
et kultuurimaja tagune maa-ala 500 m2
tuleb liita kultuurimaja kinnistuga ja
see jääks avalikku kasutusse ning allesjäävast osast koos hoonega ja kõrvaloleva haljasalaga kuni teeni moodustada
kinnistu, mis kas võõrandada või anda
hoonestusõigusega rendile. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hääletasid kõik
15 volinikku.
Info punktis arutati
- haridusnõuniku konkursiga seonduvat;
- Kavastu piirkonna elanike uue pereõe
teenuse alustamisega seonduvat;
- Tartumaa arengustrateegiaga seonduvat.
Järgmine volikogu istung toimub
20. detsembril.
Radž Sauk, volikogu esimees
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LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

LASTEKAITSESPETSIALISTI
(asenduskoht)
Vastutusvaldkonnad:
• lastekaitsetöö
• sotsiaaltöö
Sobival kandidaadil on:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus
• töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas
• orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku
omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
• väga hea arvutikasutamise ning erialaste
andmekogudega (STAR) töötamise oskus
• hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus,
pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja
vastutusvõime
• kõrgtasemel eesti keele oskus nii kõnes kui
kirjas
• vene keele valdamine suhtlustasandil
Kasuks tuleb:
• kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus.
• B- kategooria juhiluba
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
• head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
• mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
• enesetäiendamise võimalusi
Tööle asumise aeg:
esimesel võimalusel, hiljemalt jaanuaris 2019
Avaldus, CV ja
haridust tõendava dokumenti koopia
palume saata hiljemalt 26.12.2018
e-posti teel luunjavv@luunja.ee
Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101,
kairit@luunja.ee
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Vallavalitsuses novembrikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– üksikelamu püstitamiseks Hobunurme tee 1, 3 ja 5 Põvvatu
külas; Järvekalda tee 2 Veibri külas;
– teede, tänavavalgustuse, vee- ja kanalisatsioonitorustike ja
drenaaži rajamiseks Parkmetsa teel, Saare teel, Saare põik,
Tamme teel, Tamme põik Lohkva ja Põvvatu külas;
– 200 kW päikesepargi püstitamiseks Veskimetsa kinnistule
Kakumetsa külas;
– Anne alajaama 15 JA 10 KV osa rekonstrueerimiseks
Lohkva külas;
– Puurkaevu rajamiseks Sirgusalu maaüksusele Sirgumetsa
külas.
Tunnistati kehtetuks Luunja Vallavalitsuse 17.09.2014. a korralduse nr 265 alusel väljastatud ehitusluba ja anti välja uus
ehitusluba Jaanilille tee 3 üksikelamu püstitamiseks.
Kasutusload vormistati:
– üksikelamule Uus-Veeriku tee 23, Järvekalda tee 1b; Järveoja tee 10; Kaare tee 30 Veibri külas; Koolmeistri põik 4
Luunja alevikus;
– ventilaatoriploki müratõkke seinale Soojuse tee 13 Lohkva
külas;
– ridaelamule Metsasarve tee 3/2 Lohkva külas.
Kinnitati kriisikomisjoni koosseis.

Kehtestati Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa
detailplaneering.
Hüvitati teenuse osutajale abivajaja psühholoogi nõustamisteenuse maksumus.
Sotsiaaltoetusi anti 46 abivajajale, sealhulgas:
– aabitsatoetusi
3
– lasteaiakoha kasutamise toetusi
3
– juubelitoetusi
7
– matusetoetusi
3
– muid toetusi
5
– sünnitoetusi
20
– sõidukompensatsioone
1
– töövihikute toetusi
4
Koduteenust otsustati osutada ühele abivajajale ja lõpetati
ühele abivajajale koduteenuse osutamine.
Hooldajatoetuste saajate nimekirja lisati üks ja kustutati üks
isik.
Ei rahuldatud 4 isiku sotsiaaltoetuse taotlust, kuna taotluses
esitatud asjaolud ei andnud alust arvata, et sotsiaaltoetuse eraldamine oleks antud juhul põhjendatud.
Lõpetati tugiteenuse osutamine ühele isikule.

Pikendati üürilepingut ühe aasta võrra Luunja alevikus asuva
garaažiboksi kasutamiseks.
Nõustuti:
– Luunja alevikus Kraavi katastriüksuse jagamisega ning
määrata tekkivate reaalosade lähiaadress (Kraavi ja Pütu)
ning sihtotstarve;
– Poksi külas Mäeotsa katastriüksuse jagamisega ning määrata tekkivate reaalosade lähiaadress (Mäepõllu, Mäelauda,
Mäeotsa ja Mäemetsa) ning sihtotstarve.
Spordistipendium 500 € eraldati Vita Enokile, Lola Sõukandile, Katarina Verstile, Victoria Korobovale.
Kultuuristipendium 1340 € eraldati MTÜ-le Luunja Aidarahvas.
Omaalgatuslikke projekte rahastati järgmiselt:
– „Rahvatantsurühm Klopandi riided kenamaks Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks“ 822 €;
– „Kavastu Loovustoa avamiseks vajalikud tarvikud“ 500 €;
– „Jõulumaa Lohkva raamatukogus“ 200 €;
– „Luunja Vabatahtliku Jõepääste ujuvkai valvekaamera soetus“ 572,59 €;
– „Noortepäev“ 100 €.
Muudeti Luunja Vallavalitsuse 8.03.2017. a korraldust nr 77 ja
5.10.2016. a korraldust nr 362.
Korraldati alla lihthanke piirmäära väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus “Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine“.

Aime Koor, vallasekretär

Luunja vallavalitsus ootab ettepanekuid valla
spordi- ja kultuuripreemiate määramiseks
Spordi- ja kultuuripreemia määratakse väljapaistvate
sportlike ja loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.
Preemiate alaliigid:
• preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse
eest;
• preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse
eest valla kultuurielu edendamisel;
• preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;
• preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.
Ettepanekud preemia määramiseks palun esitada
vallavalitsusele hiljemalt 10. jaanuariks e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee.
Täpsemalt saab lugeda
http://luunja.ee/kultuur/toetused
Info +372 741 7319
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Vahemetsa ja Soisi
maaüksustele ning otsustanud jätta algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuna planeeringu elluviimisel
ei ole alust eeldada ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist.
Planeeringuala suurus on 10,5 ha. Planeeringu eesmärk on
kaaluda võimalusi planeeringuala kinnistutele mõlemale kahe
uue elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks
üksikelamutele ja abihoonetele. Uuringute vajadus planeeringu algatamisel ei ole teada. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses ja Luunja valla veebilehel.

■■■■
Luunja vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kollu tee
3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda
võimalust maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks.
Uuringute vajadus planeeringu algatamisel ei ole teada.
Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses ja Luunja valla
veebilehel www.luunja.ee planeeringu teadete all.
Evelin Karjus, planeeringute nõunik

Miks jäätmeveo hinnad tõusevad?
Veidi enne lepinguperioodi lõppu tõusevad korraldatud jäätmeveo
hinnad Luunja vallas. Tegelikult on sama protsess toimunud väga
paljudes omavalitsustes, sellel on üks väga konkreetne põhjus.
Luunja valla korraldatud jäätmeveo lepingupartner Ragn-Sells AS on korduvalt teinud ettepanekuid korraldatud
jäätmeveo hindade tõstmiseks.
Põhjenduseks asjaolu, et veoperioodi jooksul on oluliselt muutunud oluline hinnasisend – tasu jäätmete käitluskohas. Olmejäätmete käitluses on
jäätmetest kütuste tootmine tänaseks
asendunud jäätmete põletamisega. Pakkumise esialgne hinnakujundus lähtus
sellest, et kasutatavaks jäätmekäitluskohaks on Ragn-Sells AS-ile endale
kuuluv jäätmekütuse tehas. Tänaseks
on see tehas hävinud. Vastuvõtutasu
jäätmekäitluskohas on aga väga oluliseks
teenuse hinnakomponendiks.
Kuna teema on aktuaalne kogu Eestis, siis on ka Konkurentsiamet andnud
seisukohad hindade muutmise osas.
Mitmed hinnasisendid (palgakasv
jm) on ettevõtja äririsk. Põhjendatuks
võib pidada hinnasisendeid, mille kasv
on ettenägematu ja kus ettevõtjal pole
võimalik kulusid kokku hoida. Peamine
ongi jäätmete äraandmisega seotud kulude kasv.
Seaduse kohaselt on hankijal õigus
lepingut muuta juhul, kui see on põhjustatud ettenägematutest asjaoludest,
kusjuures muudatuse väärtus ei ületa
50% hankelepingu kogumaksumusest.
Jäätmete käitluskulu olulist kasvu ei saa
vedaja ette näha ega kontrollida.
Valla poolt 2014. a korraldatud riigi-

hanget vaidlustas korduvalt konkurent
AS Eesti Keskkonnateenused, tuues välja
asjaolu, et AS-i Ragn-Sells poolt pakutud hind on liiga madal.
Vald leidis tookord võimaluse hankemenetluse lõpuleviimiseks. Seda aktsepteeris lõpuks ka AS Eesti Keskkonnateenused, kes loobus kaebusest.
Vallavalitsus lükkas hinnatõusu taotluse varasemalt korduvalt tagasi, ettevõte
jätkas teenuse osutamist seniste hindadega. Tänavu sügisel teatas ettevõte, et
seniste hindadega ei kannata teenuse
osutamisega jätkata ning lubas lepingu
lõpetada.

Kuna lepingu lõpetamisi on erinevatel asjaoludel mujal Eestis varasemalt
ette tulnud ning see on koheselt kaasa
toonud probleeme ja segadust tarbijatele, siis peab Luunja vald mõistlikuks
sellise olukorra vältimist. Korraldatud
jäätmeveo lepingu lõppemisel tuleks igal
majapidamisel leida endale uus teenuseosutaja ning maksta nn vabaturu hinda, mis on märksa kõrgem ka sellest korraldatud jäätmeveo hinnast, mis hakkab
kehtima peale kõnealust hinnatõusu.
Korraldatud jäätmeveo leping Luunja vallas kehtib kuni 2019. a kevadeni,
mil korraldatakse uus hange. Lähtuvalt
praegusest turuolukorrast saavad uued
hinnad ilmselt olema veelgi kõrgemad.
Aare Anderson, vallavanem

Jäätmeveo uued teenustasud alates 1. veebruar 2019.
Jäätmeliik
Tüüp KOTT
Tüüp R1
Tüüp R2

Tüüp R3

Tüüp S

Mahuti
tüüp
0.05
0.08
0.14
0.24
0.37
0.60
0.66
0.80
1.10
1.50
2.50
4.50

Praegune Praegune
teenustasu teenustasu
€, km-ta
€, km-ga
0.25
0.30
0.25
0.30
0.25
0.30
1.90
2.28
1.90
2.28
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
10.00
12.00
20.50
24.60
20.50
24.60
20.50
24.60

Uus
teenustasu,
€ / tühjendus
km-ta
0.63
0.85
1.31
3.71
4.70
14.54
14.99
16.05
18.32
31.84
39.40
54.52

Uus
teenustasu,
€ / tühjendus
km-ga
0.75
1.03
1.57
4.46
5.64
17.44
17.99
19.26
21.98
38.21
47.28
65.42
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Lõppeval aastal saime uut hoogu juurde
Mööduv aasta tõestas veenvalt,
et seni tehtud otsused on olnud
tulemuslikud, Luunja vald läheb
pärast haldusreformi lõpetamist
jõudsalt ja kindlalt edasi.
Viimaste aastakümnete suurim reform
muutis oluliselt Eestimaa kaarti. Suurenenud omavalitsustel on nüüd võimalus
tõestada, kas tehtud muudatused parandavad võimekust ja tõstavad inimeste
elukvaliteeti.
Luunja vald väljus sellest kadalipust
jätkuvalt iseseisva omavalitsusena. Tahtsime oma asjade üle ise otsustada, oma
elu ise korraldada. See võimalus on meil
olemas ning võime öelda, et esimene
aasta pärast segaduste lõppu on kinnitanud, et just sellisel kombel suudame
oma võimalusi kõige paremini realiseerida. Numbrites väljenduvad tulemused
on positiivses mõttes kohati vägagi üllatavad. Nendest räägime ja kirjutame
uuel aastal, kui kokkuvõtted tehtud.
Kuid numbrid pole väärtus ega
eesmärk omaette, nende taga on reaalne elu – valla investeerimisvõimekus,
lasteaiakohad, huvitegevuse võimalused, toetused, samuti pädev ja motiveeritud õpetaja, kultuuritöötaja või
ametnik. Rahvastiku- ja eelarvenäitajad
garanteerivad meile homme ja ülehomme sisulise võimekuse pakkuda
elanikele seda, mille jaoks omavalitsus
olemas on, tehes seda üha paremini.
Meie vallas sai lõppeval aastal mõndagi tehtud või algatatud. Asusime
uuendama Luunja roosiaeda, käimas on
tööd Kavastu veevärgi kaasajastamiseks,
valmimas on uus katlamaja Luunja ale-

Luunja vallavalitsus teatab, et

„Luunja valla jäätmekava
2018–2024“
eelnõu avalik väljapanek toimus
27. november kuni 11. detsember 2018.
Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud
Luunja vallavalitsusele jäätmekava
kohta ettepanekuid ega küsimusi.

vikus, jätkusid tööd Luunja jõesadama ja
puhkeala väljaehitamisel, teostati teede
remonti, asuti tööks kohandama Lohkvas paiknevat Varakat. Lisaks mõistagi
arendajate poolt rajatud arvukad uued
elamud koos teede-tänavate, trasside jm
juurde kuuluvaga.
Positiivsed arengud on jätkumas
haridusvaldkonnas. Luunja Keskkooli
pere on väga jõudsalt kasvamas, õpilaste
arv ületas tänavu 400 piiri. Õnneks on
ka valdkonna riigipoolne rahastamine
paranemas, õpetajate palgad kerkivad
aasta-aastalt.
Valminud on detailplaneering uue
lasteaia rajamiseks, järgneb projekteerimine ning järgmisel aastal kavatseme
ehitustööd käima panna. Töölaual on
detailplaneering uue kogukonnakeskuse rajamiseks Lohkvasse ning hulk muid
planeeringuid.
Vallaelu juurde kuuluvad loomulikult ka diskussioonid, kitsaskohtade
väljatoomine ja probleemidele lahenduste otsimine, vajadusel ka kohtuvaidlused. Kuid isegi kõige keerukamates olukordades leidub alati ka häid võimalusi

ja lahendusi. Kui tarvis, tuleb asju arutada ja selgitada, seisukohti põhjendada
ja kaitsta. Teha seda väärikalt ja sisukalt,
sirge seljaga, argumenteeritult ja teisi
osapooli austavalt.
Meie elanike arvu kasv, hoogne
elamuehitus ja ootuste kasv panevad
meile üha uusi kohustusi. Toimuvad
arenguprotsessid eeldavad omavalitsuselt selgeid sihte, suurt hoolivust,
mõnkord selgroogu ja jõulist tegutsemist, et kaitsta olemasolevat elukeskkonda ja muid olulisi väärtusi, samas
tagada ka areng mõistlikul viisil. See on
mõnikord väga keeruline ülesanne, kus
üheskoos tuleb pingutada nii otsustajatel
kui kogukonnal.
Nii valla juhtimisel kui kõikide asutuste ja teenuste toimimisel peame tagama, et need, kellelt oodatakse inimeste
teenimist, oleksid pädevad ja hästi motiveeritud tegema seda heal tasemel. Meie
valla haldus- ja juhtimisstruktuur on arvult väiksem kui naabritel, kuid püüame
olla sisuliselt tublid ja tulemuslikud.
Lõppeval aastal tehtu eest on tänusõnad ära teeninud kõik tublid valla
töötajad ja elanikud, kes on panustanud
koduvalla tegemistesse. Loomulikult ka
meie ettevõtjad, kes pingutavad ja riskivad, uuendavad ja investeerivad, et elu
edeneks.
Soovin ja loodan, et iga pere saab
nautida jõulurahu ja -rõõmu, et oleme
üksteisele toeks ja leiame mahti külastada lähedasi ja sõpru.
Head aastalõppu ja kordaminekuid
uuel aastal!
Aare Anderson
vallavanem

Lugupeetud lapsevanemad!
Kui teie peres on kuni 14-aastaseid lapsi,
kes ei käi Luunja valla lasteaedades ega koolides,
siis ootab neid kommipakk Luunja vallamajas.
Kommipakile on võimalik järele tulla
esmaspäevast reedeni 8.00–17.00.
Täpsem info tel 741 7260, 5332 5950. Keidi Kütt,
Luunja vald, lastekaitsespetsialist
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Aasta küla – Lohkva küla!
Tõesti on tõsi see, et Lohkva küla on
Tartumaa aasta küla 2018. Tartumaa
kodanikeühenduste tänuüritusel 29. novembril jagati mitmeid tunnustusi ja
tiitleid ning kuulutati välja ka Tartumaa
aasta küla. Sellel aastal kandideeris tiitlile kaks üsna eriilmelist, kuid võrdväärset küla. Lohkva külaga võttis mõõtu
Kirepi küla Elva vallast. Konkurss oli
raske ja keeruline, sest seekord olid valikus kaks täiesti erinevat küla – nii elanike arvu, asukoha kui ka erilisuse osas.
Tartumaa aasta küla valitakse iga
kahe aasta järel ja aasta enne Eestimaa
aasta küla valimisi. Külade hindamisel
arvestatakse külakogukonna ühtsust ja
arengut kolmel viimasel aastal, koostöövalmidust, avatust ja tuntust maakonnas
ja kaugemal, küla välisilmet ja heakorda,
atraktiivsust, elanike osalemist kultuurija spordiüritustel, koostööd omavalitsusega ja kohalike ettevõtjatega.
Kodukant Tartumaa poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant
Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja viimati valitud Tartumaa aasta küla esindaja, tutvus kandidaatküladega ankeetide alusel ja seejärel külastas mõlemat
küla kohapeal. Komisjon külastas
Lohkva küla 10. oktoobril. Komisjoniga
kohtumisest oli teada vaid see, et aega

on meil oma küla tutvustamiseks täpselt
kaks tundi. Jah, tõesti, nii nagu komisjon
autodest väljus, lülitati sisse stopper
ja täpselt kahe tunni möödudes pandi
stopper kinni. Reeglid on karmid ja neist
tuli kinni pidada, kuid tänu headele
koostööpartneritele ja täpselt paika pandud ajakavale sai suur osa olulistest objektidest näidatud ja kõned peetud. Kohtumisele eelnevalt tuli kandideerimiseks
täita väga pikk ankeet, vastata paljudele
küsimustele. Enne ankeedi täitmist polnud veel endalgi aimu, kas Lohkvas on
midagi nii head ja toredat, et konkursile
minna. Kuid ankeedi täitmisel kogu materjali kokku pannes sai endalegi selgeks,
et Lohkva küla on ikka üks võimas ja
tegusid täis küla. Esiletoomist väärt infot
tuli kokku ülipikkadeks lehekülgedeks.
Hindamiskomisjoniga saime kokku
ilusal sügispäeval endises realiseerimiskeskuses, millest on Luunja valla abiga
nüüdseks kujundatud Varakas – kogukonna huvikeskus. Kuigi remondi- ja
parendustööd ei ole objektil lõppenud,
käib vaatamata sellele hoones praegu
vilgas tegevus. Ruumides on palju vaeva juba nähtud, kuid omajagu on veel
ees. Komisjoniga kohtumisele olid tulnud MTÜ Lohkva Külaseltsi esindajad,
Luunja valla esindaja, ettevõtjad ja teiste
heade koostööpartnerite esindajad.

Kohtumine Tartumaa aasta küla valimise komisjoniga Lohkvas. Foto: A. Mõtsmees 

Kuna Lohkva küla on suur ja lai, tuli
meile küla tutvustamisel appi Luunja
Varahalduse SA, kelle bussiga tegime
tiiru mööda Lohkva küla ja põikasime
korraks isegi Luunjasse, et tutvustada
uut rosaariumi, mille uuendamine sai
alguse Lohkva külaseltsi eestvedamisel
ning kuhu istutati Luunja-nimeline uus
roosisort. Suur tänu bussijuht Tiidule,
kes oli äärmiselt sõbralik ja abivalmis.
Asutustest jõudsime külastada Lohkva
raamatukogu, kus sõbralik meeskond
andis kiire ülevaate oma tegemistest
koduses õhkkonnas, mis on väga oluline ühele tegusale kogukonna raamatukogule. Lohkva lasteaias saime mugavalt Liisi kohviku abil kohvitasside
taga arutada Lohkva küla eripärade ja
sündmuste, ettevõtjate ja koostöö ning
kõige muu olulise ja tähtsa üle. Lohkva
Laulumaa laululapsed võtsid külalised
ja komisjoni liikmed vastu tervituslauludega.
Lohkva küla asub küll kohe Tartu
linna kõrval, kuid sellele vaatamata
oleme suutnud hoida oma küla tunnet.
Koos arvukate koostööpartneritega
pakutakse Lohkvas lastele huviringe,
korraldatakse küla elanikele üritusi ja
mõeldakse ka laiemalt, kogu valla hea
käekäigu ja silmapaistmise peale. Kevaditi korraldatakse koristustalguid,
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Hea tööotsija!
Kui oled tööturult
eemal olnud 12 kuud
või kauem ja hetkel ei õpi,
siis tule osalema
TASUTA praktilisel
KOOLITUSEL

Lohkva Külaseltsi esindajad koos koostööpartneri Luunja Aidarahvas esindajatega
Tartumaa aasta küla 2018 tiitlit vastu võtmas. Foto: erakogu

ulatatakse abikäsi koostöös ettevõtjatega
Lohkva lasteaia ja Lohkva raamatukogu
õueala korrastamiseks. Lohkvaga seonduvatel tegemistel on ka oluline panus
elukeskkonna kvaliteedi parendamisse,
osaletakse aktiivselt avalikus elus ja valla
tegevustes, loomulikult seisime ka valla
iseseisvuse eest.
Meie küla on aktiivne ja nooruslik,
meil elab palju tahtejõudu täis elanikke –
näiteks elab Lohkva külas 2017. aastal Luunja mõisapäevade raames välja
valitud Luunja valla vägevaim peremees.
Meie külas on edukad ja abivalmis
ettevõtted, mida tõestab ka see, et Grüne
Fee Eesti AS on saanud Tartumaa kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2015 nominendiks ning tänu sellele ettevõttele
paistab Lohkvas alati päike.
Aasta küla tiitel ei olnud lohkvalaste jaoks seekordsel tänuüritusel ainus tunnustus. Nimelt esitati MTÜ
Lohkva Külaselts ka Tartumaa aasta
mittetulundusühenduse konkursile.
Seda võitu me küll ei saanud, kuid hea
meel on selle üle, et meid on märgatud
ja meie panust on sedavõrd hinnatud,
et sellisele konkursile esitada. Oleme ka
varasemalt saanud tunnustuse, aastal
2015 valiti Lohkva Külaselts Tartumaa
aasta kodanikuühenduse nominendiks.
2018. aasta parim Tartumaa mittetulundusühendus on Kõrveküla maanaiste
selts Miina ja selle üle on meil ka väga
hea meel, kuna sealsed hakkajad ja tublid naised on igati seda tiitlit väärt.
Meie jaoks ei tähenda aasta küla
tiitli saamine mitte loorberitele puhkama jäämist, vaid see tõi meile rea suuri

kohustusi hoopis juurde. Juba kevadel
asume me Tartu maakonda esindama
üleriigilisel külade konkursil. Nüüd ongi
eesmärgiks vääriliselt esindada eelkõige
Lohkva küla ennast, Luunja valda ja
laiemalt kogu Tartumaad.
See tunnustus ei ole mitte üksnes
külaseltsi ja kohalike aktiivsete inimeste
tegemistele, vaid kõikide osapoolte
tegevusele. Suur tänu teile aitamast ja
koostöös osalemast ning nüüd vapralt
kaheaastast kohustust üheskoos kandma. Südamlik tänu panustamast, kaasa
aitamast ning ühiselt vankrit vedamast –
Lohkva lasteaed, Lohkva raamatukogu, AS Giga, Grüne Fee Eesti AS,
OÜ Agraarkeskus, OÜ Timorvara, OÜ
Tarmeko, AS Tatoli, AS Plantex jt. Soojad tänusõnad meie suurimatele koostööpartneritele Luunja vallale, Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskusele, MTÜ-le
Luunja Aidarahvas, MTÜ-le Luunja
Maanaisteselts, MTÜ-le Sirgu küla selts,
AS-ile Palmako, Luunja Mõisa OÜ-le,
SA-le Luunja Varahaldus jt.
Suur aitäh Kodukant Tartumaale
aasta küla konkursi korraldamise ja läbiviimise eest!
Kahjuks kõik Lohkva küla tegemised
ja toredad ettevõtmised siia artiklisse ei
mahu, kuid ootame teid kõiki külla! Siis
saame juba päriselt näidata, mida põnevat meitel tehakse ja kes siin suures külas
tegutsevad, mida huvitavat me koostöös
partnerite ja sõpradega oleme teinud
ning mida alles plaanime ette võtta.
Peatse kohtumiseni!
Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts

„Samm tööellu –
minu võimalused
ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda
võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted
töökohal
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele
kursusele ja saada tasuta karjääri-,
psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse,
koolitusel on tasuta toitlustamine ja
vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta
9.01.2019 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERIMINE
enne infotundi: 526 5488 või
ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3
(Jaani kiriku lähistel)

Tegevused toimuvad
Euroopa Sotsiaalfondi ja
Luunja vallavalitsuse toel.
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Luunja vald osaleb aktiivselt Peipsimaa tegemistes
Peipsimaa koostööpiirkonna
moodustavad Peipsi järve
äärsed omavalitsused. Luunja
vald ei paikne vahetult
Peipsi ääres, kuid Emajõgi on
ühenduslüliks, mis motiveerib
meid koostöös osalema.
Peipsimaa on koostööpiirkond Eestis,
mis hõlmab geograafiliselt Peipsi järve
äärset ala alates Narva jõest ja Vasknarvast kuni Lämmijärve ja Värskani.
Peipsimaa puudutab viit maakonda
(Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa,
Põlvamaa ja Võrumaa) ning kaheksat omavalitsust (Alutaguse, Mustvee,
Peipsiääre, Tartu, Luunja, Kastre, Räpina ja Setomaa vallad). Peipsimaa ulatus
põhjast lõunasse on ligi 200 km, laius
15–40 km, vastaval territooriumil elab
kokku ca 30 000 inimest.
Peipsi järv on Euroopas suuruselt
neljas järv ja piirijärv Venemaaga, samuti Euroopa ja Eesti rikkaim kalajärv,
tähtis veetee ja puhkepiirkond. Peipsi on
ka Euroopa suurim piiriveekogu, mis on
Euroopa Liidu idapiiriks. Peipsimaal on
omapärane ajalugu ja rahvastik, looduses on palju puutumatuid maastikke
ja kultuurilis-ajaloolisi objekte. Järve
ümbritseva ala elanikkond asus juba alates muinasajast ühises kultuuriruumis,
mida mõjutas suuresti järv ja sellega
seotud tegevused. Peipsimaa kultuuripilti on Peipsi järv jäänud mõjutama
kuni tänapäevani.
Peipsimaa arengueeldusteks on piirkonnaspetsiifilised ressursid, mis teevad
regiooni ainulaadseks – eelkõige Peipsi
järv ise (pikk rannajoon, pakutavad
puhkusevõimalused ja omapärane rannaäärne elu), piirkonna loodus laiemalt,
kirev kultuur ja kogukonnad, samuti
kala ja kohalik toit.
Peipsimaa arengustrateegia
2019–2030 on koostatud Peipsimaa
seitsme omavalitsuse (Alutaguse,
Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja,
Kastre ja Räpina valla) eestvedamisel
ning MTÜ Peipsimaa Turism koordineerimisel. Arengustrateegia avalik
väljapanek toimub 11.12.2018 –
06.01.2019. Strateegiaga saab tutvuda
valla ja visitpeipsi.com kodulehel. Ava-

liku väljapaneku ajal oodatakse strateegia täiendamiseks ettepanekuid e-posti
aadressile ploom.kadi@gmail.com.
Peipsimaa koostöövõrgustiku tegevus on seni olnud fokusseeritud ühistegevustele turismivaldkonnas. Tegevuse
eestvedajaks on olnud MTÜ Peipsimaa Turism, mille põhieesmärgiks on
koordineerida Peipsi regiooni turismialast arendustööd, tegeleda regiooni
turunduse ja turismitoodete arendusega
ning piirkonna maine kujundamisega,
et toetada regiooni arengut. Arengustrateegiaga soovitakse piirkonna koostöötegevust laiendada, lisades tegevustesse
ka taristu, ettevõtluse, kogukonna ja avalike teenustega seonduvat.

Arengustrateegia koostamise peamised eesmärgid:
1) luua alus Peipsimaa koostöövõrgustiku ning piirkonna omavalitsuste
ühistele tegevustele;
2) olla ühiselt kokkulepitud piirkonna
väljakutseid ja prioriteete kajastavaks instrumendiks, mida kasutatakse mh läbirääkimistel piirkonda
puudutavate regionaalprogrammide
(eelkõige Peipsiveere programm,
LEADER) kujundamisel;
3) luua alus Peipsimaad puudutavate
riiklike investeeringute ja arendustegevuste kavandamisele.
Aare Anderson, vallavanem
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Kirikuehitajate tegus tööpõld –
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse aasta kokkuvõte
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus loodi
2003. a eesmärgiga taastada Tartu Maarja
kirik. Algusaastad möödusid kiriku tagasisaamise, hilisemad projekteerimise tuules.
2016. aastal valmis kiriku taastamise projekt ning paljude aastate vältel on sihtasutus püüdnud leida vahendeid kiriku
taastamiseks.
I etapi ehitus
Heade inimeste, ettevõtete, valdade (ka
Luunja valla) ja suurtoetaja Tartu linna
toel ollakse peagi alustamas Tartu Maarja
kihelkonnakiriku taastamise I etapi ehitustöödega. Hankel esitas pakkumused 9
ettevõtet, edukaks kuulutati AS Eviko
pakkumus maksumusega 196 000 eurot +
km. I etapi ehituse käigus lammutatakse
põrand ja senised rõdud, kiriku sees
teostatakse väljakaeved, rajatakse vundamendid, osa seinu, kirikusaali kandev
vahelagi, keldrilao lagi, trepid, II korrusel asuva kirikusaali ajutised piirded,
peauksest kirikusaali ajutine käigutee.
Töödega alustatakse jaanuaris 2019.
EPA võimla aegne põrand teenib sporti
edasi
Kiriku saali põrand on juba üles võetud,
paljude huviliste seast leiti sellele parim
uus kodu. Tartu Spordiselts Kalev plaanib tuleval suvel Käärikule ehitada lastele mitmeotstarbelise halli, kuhu tuleb
ka korvpalliväljak. Maarja kiriku spordiajajärgu viimane, 1995. a paigaldatud
põrand hakkabki uues hallis taas oma
algupärast eesmärki täitma. Sellel põrandal on veel mullu sügisel korraldatud üritusel «Hüvasti EPA võimla» korvi visanud
Eesti spordi suurkujud Aleksei Tammiste,
Anatoli Krikun, Jaak Lipso, Priit Tomson
jt. Seoses põranda ülesvõtmisega on tekkinud ka võimalused koostööks erinevate
organisatsioonidega. Tartu Spordiselts
Kalev kaasas töödesse Tartu Kutsehariduskeskuse, töö käigus said praktilisi kogemusi omandada üldehituse eriala õpilased.
Katuseparandus ja tornivundamendid
2018. a on tehtud Maarja kiriku juures
väiksemaid ehitustöid. Kaevati üles kiriku
tornialune osa ning otsiti vanu torni
vundamente. Vundamendid olid kenasti omal kohal ja mis peamine, väga heas
seisukorras, et kanda ka uut kiriku torni.
Lisaks parandati kirikuhoone katust, mis

oli juba mitmed aastad lekkinud. Eesmärgiks oli kaitsta katuse- ja laekonstruktsioone edasise veekahjustuse eest.
Turundus ja koostöö
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus on ka sel
aastal jätkanud turundustegevuste ja ürituste korraldamisega. Jätkuvalt on olnud
tihe koostöö meediaga, toimimas on annetustelefonid, millele helistades saab igaüks
olla kirikuehitaja. Tänavu on kasutatud ära
ka eelmisel aastal ette valmistatud Tartu
Maarja kiriku spordiajaloo- ja ajaloonäitusi, mida on eksponeeritud Maaülikooli spordihoones, Laulupeomuuseumis, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis,
Tartu Külastuskeskuses ja Lõunakeskuses.
Lisaks on töös blogi „Taastame Tartu
Maarja kiriku“ (https://tartumaarjakirik.
blogspot.com/), kus inimestel on võimalik
Maarja kiriku koguduse ja sihtasutuse
tegemistel silma peal hoida.
Aasta algul alustati Maarja kirikuga
seotud lugude kogumist. Ettevõtmise
raames oodatakse inimeste mälestusi või
perekonnaliikmetelt kuuldud meenutusi
seoses Tartu Maarja kirikuga, väga oodatud on ka pildimaterjal. Sihtasutusel on
hea koostöö Raadio 7-ga, kus kevadel igal
nädalal Maarja kiriku lood eetris olid.
Taastamiseks annetuste kogumiseks
on Maarja kiriku tiim osalenud sel aastal
kontserdil „5 isamaalist laulu“ ja Tartu
jõululaadal. Annetusi koguti vahvli- ja
loteriimüügiga. Lisaks korraldati partnerite leidmiseks ettevõtjate lõuna ja ühine
pressikonverents Tartu Välk Taksoga, kes
on asunud Maarja kiriku taastamise toetajaks.
Sügis tõi koostöö Eesti Rahva Muuseumiga. Maarja koguduse valduses
on kunagise köstri J. Kurriku abikaasa
Wilhelmine poolt Tartu Maarja kirikukoorile 1894. a laulupeo jaoks õmmeldud
sini-valge-must lipukandja särp. Nüüd on
särp viidud ERM-i seisundi hindamiseks
ja 2019. a eksponeerimiseks seoses laulupeo juubeliaastaga.
Vaatame tulevikku
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusel on esimese etapi hanke tööde jaoks raha olemas.
Seega saab hakata tõstma pilku maapinnast kõrgemale ning asuda otsima finantseeringut järgmiseks suuremaks etapiks –
kiriku torni püstitamiseks. Selleks plaanib

sihtasustus turundustegevusi ja kampaaniat nii Eestis kui väljaspool. Sihtasutuse
tiimiga on selleks tööks ühinenud Lehari
Kaustel, kelle eestvedamisel suuremat
annetuskampaaniat ette valmistatakse.
Selleks, et kiriku taastamisega edasi
liikuda, koordineerib sihtasutus suurel
hulgal tegevusi. Kui Sina tunned, et saaksid panustada kiriku taastamisega seotud
kontoritööle oma aega kasvõi ühe tunni
nädalas, siis kirjuta sihtasutus.maarja@
eelk.ee või helista Leharile 5663 3002.
20. juunil 2019 toimub Maarja kirikus
laulupeo 150. juubeliaasta kontsert, kus
Tartu ja Tallinna laulupidu ulatavad üksteisele käe. Maarja kirik laulupeo hällina
on selleks parim paik.
Ka Sinul on võimalus olla kirikuehitaja
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub
sihtotstarbelisi annetusi kiriku taastamiseks. Nimelise annetuse saab teha Swedbanki kontole EE132200221021269201.
Annetuste kogumiseks on avatud ka annetustelefonid. Anonüümse annetuse saab
teha helistades 900 1842 – annetad 5 eurot,
900 1941 – annetad 10 eurot, 900 2019 –
annetad 50 eurot.
Vabatahtliku tööga panustamiseks
võta meiega ühendust sihtasutus.maarja@
eelk.ee või helista Leharile 5663 3002.
Tule meile kaasteeliseks!
Silvia Leiaru
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus
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Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride
korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine,
maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab
katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed
muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja muudatused
tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist
hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama maid ja talusid – seda tuli teha
kiiresti, et maa ei oleks peremeheta.
Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja piiri, määras kõlvikud ja koostas maatüki plaani.
Maaüksusi moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maaametil kasutada erinevaid andmeallikaid
ja nende andmete alusel on Maa-ametil
katastripidajana õigus luua maatüki kujud katastris, määrata kõlvikud ning arvutada pindala. See võimaldab viia vajalikke maatoiminguid läbi lihtsalt, kiirelt
ja taskukohaselt ning toetada sellega
kinnisvara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga
muutub järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine,
mis varem võimalik ei olnud. See tähendab, et maatoimingute tegemisel ei pea
maamõõtja mõõdistama enam kogu
maatükki, vaid üksnes muudetavat
piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab
lahendada praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam
maakasutus või kui tegelik maakasutus
ja ametlik piir ei lähe omavahel kokku.
Samuti aitab see parandada maareformi
läbiviimisel tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse
looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt, et Maaamet saab nimetatud toimingu sobivate
alusandmete korral läbi viia elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes koostab
maakorralduskava. Sellele märgitakse
olemasolevad ja soovitud uued maaüksuse piirid. Maaomanikud kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku
omavalitsuse ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdista-

misandmete alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel hüvitised ja notari poole pöörduma ei pea.
Maakataster registreerib uued katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse
vastavalt maaomanike tahtele. Seega on
maatoimingute tegemine maaomanikele
edaspidi märksa lihtsam, ei pea enam
esitama samasisulisi avaldusi mitmele
riiklikule registrile ega pea pöörduma
notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise
üks eeldus on see, et maa piirid oleksid
katastris kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid vastavuses piiridega
looduses. Samuti on tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik seisund ehk et oleks õige teave selle kohta,
kui suure osa maatükist katab õuemaa,
metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui ka infotehnoloogilised võimalused. Nii võtabki
Maa-amet maakatastris 1. jaanuaril
2019 kasutusele oluliselt täpsemad
alusandmed. Sama piiripunkti kohta
erinevate maatükkide vormistamisest
ja mõõdistamisest kogutud andmed,
mis võisid erineda lubatud vea piires,
viiakse omavahel kokku. Samuti viiakse loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga. Piiriandmete kokku
viimisega võivad muutuda piiripunkti
koordinaadid ja sellest tulenevalt võib
vähesel määral muutuda ka maatüki
pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures
piir looduses ei muutu ja muudatused
tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Andmed muutuvad täpsemaks ja seega on piiri asukoht looduses ka üheselt
määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri põhine süsteem –

õiguslikku tähendust omav omandiandmete register ehk kinnistusraamat
ja tehniline, maatüki andmeid pidav
register ehk maakataster. Kinnistusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe,
asukoha ja pindala kohta maakatastri
pidajalt ehk Maa-ametilt. Seega maakatastri andmete korrastamise tulemusel
muutuvad täpsemaks ka maatüki andmed kinnistusraamatus.

Head maaomanikud, palun tutvuge
oma maaüksuse pindala ja kõlvikute
andmetega Maa-ameti geoportaalis:
https://geoportaal.maaamet.ee/est/
Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paringp631.html.
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest andmete
ebatäpsustest anna palun teada Maaametile e-aadressil kataster@maaamet.
ee või helista infotelefonil 675 0810.
Triinu Rennu
Maa-ameti peadirektori asetäitja
kinnisvara ja katastri valdkonnas

SÕIDUÕPPE ABC
AUTOKOOL
• AM-A-B-BE-C-CE-kategooria juhtide
koolitused
• Lõppastmekoolitused –
libedasõit aastaringselt 90.–
• Veoautojuhi ameti- ja
täienduskoolitused
• Reguleerija- ja liiklusohutuse
koolitused
• ADRi (ohtlike veoste veo) koolitused
• Järelkoolitus

Asume: Tartus Annelinnas, Kalda tee 30
Telefon: 507 8230
soiduoppe@gmail.com, www.sõiduõppe.ee
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Tartumaa noorsootöö tänusündmus
30. novembril 2018 toimus Nõo Muusikakoolis Tartumaa noorsootöö tänusündmus, mis traditsioone jätkates tõi
aasta lõpus kokku Tartumaa kõigi kaheksa omavalitsuse noorsootöötajad ja
valdkonda panustanud inimesed, et neile tunnustust avaldada tehtud töö eest.
Tänusündmus algas piduliku kontserdiga, kus astusid üles Nõo Muusikakooli õpilased Lauri Kurvits, Stegert
Johansson ja Robin Murumets. Tervituskõnega esines Elva vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees
Toomas Järveoja.
Seejärel tunnustati omavalitsustes
valdkonda panustanud inimesi MTÜ
Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse
vastse logoga kaunistatud meenetega.
Ühenduse tänukirja valdkonna arengusse panustamise eest said kõik Tartumaa
omavalitsused, ühenduse koostööpartnerid Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla
ja Tartumaa Noortekogu.

sootöö võrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet. Ühenduse
juhatuse esimees Egle Haljassaar lisas:
„Otsus sel aastal tänusündmust selliselt läbi viia tuli üksmeelselt. Me ei
tahtnud kedagi eriliselt esile tuua, sest
valdkonnas tegutsevad inimesed annavad iga päev endast maksimumi, et
noorte arengut toetada ning me soovime kõiki selle eest siiralt tänada.“
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate
Ühendus on 2015. aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piir-

kondlike arendusorganisatsioonide
esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest
koosnev organisatsioon, mille eesmärk
on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning
ühistegevuste korraldamine. Tegevus on
suunatud noortele, noortega tegelevatele
töötajatele ning noorsootöö erinevates
valdkondades osalevatele vabatahtlikele.
Egle Haljassaar
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate
Ühendus, juhatuse esimees

Luunja vallast tunnustati:
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
direktor, MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutajaliige Kadi Kalmus,
Luunja noortekeskuse noorsootöötaja
Hanna-Roosi Karro,
MTÜ Lohkva Loovustuba huviringi juht
ja laagrikasvataja Gärry Käsi,

Luunja valla noorsootöötajad tunnustust saamas.

Luunja Keskkooli huvijuht Teli Taimre,
lastelaagrite kasvataja ja õpilasmaleva
rühmajuht Anu Pikk,
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
kitarriõpetaja Toomas Pihlau.
Muusikalist vahepala pakkusid ansambel MESI ning kitarristid Anti
Lillak ja Siim Rääk. Kontserdi lõpetas Luunja noortebändi „Õhtune
emotsioon“ meeleolukas esinemine.
Tänusündmus on üks osa MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse poolt
elluviidavast projektist „Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine
ja võimestamine“, mis on rahastatud
LEADER programmist. Projektijuht
Riina Sepma ütles, et on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga
hästi toiminud maakondlikku noor-

Noorsootöötajate tänusündmusel esines Luunja noortebänd Õhtune Emotsioon.
Fotod: Taavi Taivere
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Arendav ja loov –
see on Luunja kool

2018/2019. õa
I trimester
Luunja Keskkoolis
Käesolevat õppeaastat alustas
Luunja Keskkool 401 õpilase ja
40 pedagoogilise töötajaga.
Õppeaasta eesmärgid:
1. Õpioskuste arendamine.
2. Väärtuskasvatus ja sotsiaalsete oskuste
arendamine.
3. Liikumine.
4. Digioskuste arendamine.
I trimestri parimad tulemused võistlustel ja konkurssidel:
maakondlik õpioskuste olümpiaad – 6.a klassi õpilaste võistkond
koosseisus Kärt Kiiver, Melissa Lokk,
Ketlin Mutso ja Rebekka Rekker saavutas 4. koha (juhendaja Mare Haus);
koolinoorte Luuleprõmm - 6.a klassi õpilane Melissa Lokk saavutas oma
vanuseastmes 2. koha (õp Riina Belov);
Tartumaa koolide 1.–3. klasside
“Tähetargapäev 2018“ – I koha saavutas võistkond koosseisus: 1.a klassist
Kaspar Mutso, 2.a klassist Indra Eller
ja 3.a klassist Mildred Hiiemäe; II koha
saavutas võistkond kooseisus: 1.b klassist Hugo Madisson, 2.b klassist Mia
Marta Võlli ja 3.b klassist Mirjam Kaldoja (õp Ly Rootslane, Aule Sepp, Marika
Muttik, Maarja Kass, Helen Kikas, Kairi
Sirendi);
Tartu maakonna 1.–4. klasside
õpilaste luulekonkurss „Minu pere
ja muud loomad“ – auhindu pälvisid
2.a klassi õpilane Saimon Jürgenson,
3.b klassi õpilane Stella-Maria Leis ja
4.a klassi õpilane Brendon Davõdov (õp
Aule Sepp, Kairi Sirendi ja Ülle HintMärtson);
joonistuskonkurss „Mina muutuvas digimaailmas“ – teises vanuserühmas tunnustati 5.c klassi õpilase Jana
Järvelti tööd (õpetaja Maarja Kass);

Tartu Laulupeomuuseumis XI joonistusvõistlus „Mu koduke. Eestimaa
läbi lapse silmade“ – 4.a klassi õpilase
Tuule Tensingu tööd tunnustati Signe
Kivi (Tartu Kunstimuuseum) eripreemiaga ja 4.a klassi õpilase Hannaliisa
Kingsepa töö sai portselanikunstnik
Mariliin Kindsiko-Singh’i ja skulptor
Udeya Vir Singh’i eripreemia (õp Ülle
Hint-Märtson);
Tartumaa koolinoorte maastikuteatejooksu meistrivõistlused – meie
kooli 3.–5. klasside võistkond saavutas
14 võistkonna seas 3. koha. Võistkonda
kuulusid Triinu Pärtel, Kalmer Kiiver,
Eleri Puksa, Andrus Reemets, Annaliisa Mikuškin, Henri Kannel, Madleen
Lauk ja Lennart Muuli. 6.–7. klasside võistkondi oli meistrivõistlustel 13.
Meie kooli võistkond koosseisus Laura
Kübarsepp, Nikita Stanitski, Kärt Kiiver,
Joosep Pärnalaas, Ketlin Mutso, Kaur
Tasane, Katarina Verst ja Kristjan Terro
saavutas 2. koha (õp Elve Raja ja Tiina
Rosi);
Tartumaa koolide karikavõistlustel
kergejõustikus saavutas põhikooli tütarlaste võistkond kuue kooli seas 2. koha.
Võistkonda kuulusid Laura Kübarsepp,
Katarina Verst, Ellen Uus, Kärt Kiiver,
Karmen Saar, Grete Kull, Kerli Russak,
Maili Karus ja Jennifer Makko. Alavõidu
saavutasid Maili Karus 400 m jooksus
ja Kerli Russak kuulitõukes. Põhikooli
noormeeste võistkond saavutas kaheksa kooli seas 4. koha. Võistlesid Karmo
Müür, Jan Kruk, Kaarel Kiiver, Kert
Saimre, Joosep Pärnalaas, Enriko Raat,
Kristjan Terro, Karl Urmet Paas ja RenoRene Padar. Alavõidu saavutasid Karmo
Müür kuulitõukes ja Jan Kruk kõrgushüppes (õp Elve Raja ja Tiina Rosi).
Hea õppeedukuse ja käitumise eest
avaldati direktori käskkirjaga kiitust
järgmistele õpilastele:
Leandra Annuk, Grete Gogolin,
Laura-Liis Kasak, Lars Kender, Mia
Triin Loog, Maribel Maalmann, Kaspar
Mutso, Mona Prits, Ranno Põder,
Damir Stepanenkov, Oliver Sulg, Mirtel
Voimann, Kaur Heinsaar, Joanna
Killak, Rasmus Kurvits, Ralf Pettai, Karl
Stremberg, Trevor Volmer, Sven Uus,
Hugo Madisson, Tobias Suun, Tristan
Thor Tagamets, Rebeka Rääk, LauraLiisa Jõesaar, Artur Arjukese, Annabel
Leppik, Sander Sokk, Vesse Tamm,
Johanna Ainsalu, Aaron Ainson, Helena
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Eva Lepik, Emili Lomp, Hannaliisa
Lain, Aron Kasemets, Marietta Verst,
Kendra Oja, Lisete Uulimaa, Selena
Jasmine Ploomipuu, Nete-Liis Poska,
Kertu Roots, Carl-Marcus Sarv, Raiko
Siinmaa, Samuel Sirendi, Indra Eller,
Greete Meus, Grete Pillessaar, Sebastian
Saarejõe, Allan Klaser, Oskar Laanes,
Hanna Loore Laats, Cristal Leidik, Egle
Puksa, Adeele Lokko, Maikel Mägipõld, Kertu Russing, Laura Schulz,
Uku Veenpere, Romari Eelmäe, Kennet
Jantra, Meribel Kask, Raiko Ranel Kaur,
Kerttu Keedro, Laurits Lauk, Petra
Männaste, Tony Märtson,Nelly Nuuma,
Mikk Tasane, Steven Toon, Mia Marta
Võlli, Säde Riin Hiiob, Jakob Juht, Robin
Ostra, Paula Loviise Uuk, Aron Belov,
Stella Jahu, Marinell Karing, Piibe
Petra Lempu, Reti Soe, Hanna Alise
Õunapuu, Tormi-Kaspar Taal, Janely
Värnosmasing, Rodion Gussarov, JanErik Kala, Maiu Kuustemäe, Kadiliis
Sreiberg, Kerden Tomingas, Mikk
Vaher, Siim Heinsaar, Mildred Hiiemäe,
Kalmer Kiiver, Roosi Laaniste, Arabella
Miina, Lysandra Rooma, Iris Sulg, Kaisa
Elisabeth Vahtra, Ketlin Randmaa,
Daniil Zuzlov, Mirjam Kaldoja, Ronja
Kender, Stella-Maria Leis, Kenert
Piks, Kert Vändra, Lee Karin, Andreas
Paide, Anett Lisell Pendla, Meribell
Pihlak, Emilia Pintšuk, Roland Rask,
Romet Siinmaa, Ketlin Papp, Tuule
Tensing, Renee Kangur, Hannaliisa
Kingsepp, Brendon Davõdov, Devon
Sell, Robin Raja, Anete Rähn, Remy
Märtson, Helena Lepisk, Nele Eelmäe,
Hanna Maarja Salumets, Margret
Männiste, Kevin Hilpus, Lisandra
Ander, Mairon Zoo, Erik Merkuljev,
Oliver Patrick Ojamaa, Gregor Volmer,
Keteriin Keerdo, Marleen Kartsep,
Romet Koodres, Madleen Lauk, Lily
Makko, Grethe-Lisette Neltsas, Britta
Pedoksaar, Marat Tiisler, Marcel Vili,
Sander Kask, Antoni Ainson, Jette
Leele Jõe, Rasmo Kiin, Rasmus Mettis,
Kätriin Piir, Triinu Pärtel, Günther
Aaron Saarejõe, Tristan Vandebosch,
Konrad Hiiemäe, Marek Laats, Lennart
Muuli, Nele-Mai Rannik, Adora Roots,
Lysete Rüütli, Romet Saaremaa, Romel
Savi, Kärt Kiiver, Melissa Lokk, Ketlin
Mutso, Rebekka Rekker, Alvar Liigus,
Markus-Stefan Anni, Kertu Hansen,
Deisi Anelle Poska, Gretelis Rein, Alver
Ellemäe, Carola Koiduaru, Siim Martin
Ladva, Birgit Laurson, Indrek Männik,
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Marleen Rohelpuu, Kaur Tasane,
Katarina Verst, Elise Belov, Lauri Kask,
Joosep Pärnalaas, Verner Karu, Maribel
Punnar, Rasmus Kaldoja, Romili
Eelmäe, Merilin Jõesaar, Karolin Kangur,
Markkus Puidak, Katre Puksa, Marten
Punnar, Paulina Alicja Blok, Marlen
Tohvre–Baranov, Elina Papp, Annabel
Piiritalu, Marion Poljakov, Rasmus
Raja, Remi Soo, Ellen Uus, Kätlin Kukk,
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Loone-Ly Lempu, Rando Lukk, Karmen
Saar, Estin Rand, Andrea Lääts, Karolin
Lukka, Evelin Otsa, Jaan Joakim Sööt,
Kaimar Kangur, Riho Kübard, Jennifer
Makko.

lin Madissoo. Ootame lapsevanemaid
09.01.2019 kell 17.30 Luunja Keskkooli
aulas, et tutvustada ettevalmistusklassi
töö eesmärki ja leppida kokku edasine
tegevus.

Luunja Keskkoolis alustab tööd ETTEVALMISTUSKLASS 2019. aasta sügisel
1. klassi astuvatele lastele, juhendavad
õpetajad Ülle Hint-Märtson ja Mari-

Info telefonil 741 7317.
Ülle Taaber
õppe- ja arendusjuht

Koolipere saginad novembris
08.11.2018 toimus Luunja Keskkooli
isadepäeva kontsert „Isa suudab kõike,
mis on tarvis“ Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Kontserdil oli võimalus nii
kuulda kui näha erinevaid etteasteid, mis
olid kõik pühendatud meie armsatele
isadele.
10.11.2018 võtsid meie kooli õpilased
osa Tartumaa koolinoorte Scrabble’i

meistrivõistlustest, mis sel aastal toimusid juba seitsmendat korda. Kõige paremini sujus võistlus 6.a klassi õpilasel
Rebekka Rekkeril, kes vanusegrupis
5.–8. klass jõudis poolfinaali, saavutades
24 osavõtja seas tubli 5. koha. Kaheksa
parema seas olid oma võistlusklassis
(9.–12. klass) ka Cärolyn Dietrich ja
Egle Oolberg (mõlemad 10. klassist)

Kanepi Gümnaasiumi sügisball. Foto: autori erakogu

ning Kaarel Kiiver 9. klassist, aga nende
võistlusklassis oli palju vähem osavõtjaid. Märtsis toimuvad Tallinnas Rocca
al Mare koolis koolinoortele vabariiklikud Scrabble’i meistrivõistlused, millest plaanivad osa võtta ka Luunja kooli
õpilased. „Mina tahan kindlasti vabariiklikele meistrivõistlustele minna,“
ütles Rebekka. Paljud teisedki olid sama
meelt.
15.11.2018 külastasid 6.a klassi
õpilased, eesti keele õpetaja Külliki Kask
ning klassijuhataja Tiina Rosi Eesti
Rahvusringhäälingu Tartu stuudiot, kus
neid võttis vastu stuudio juhataja Aivi
Parijõgi.
16.11.2018 külastas Luunja Keskkooli
Tartu Noorte Folkloorifestivali raames
Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad. Nad esitasid 8.–12.
klassi õpilastele erinevaid rahvapärimuslikke tantse modernses võtmes ja kandsid
ehedaid rahvarõivaid Eesti erinevatest
piirkondadest. Leesikate esinemine oli
rikastatud veel laulude ja pillimänguga.
Koolipere nautis tantsuansambli etteasteid väga ning nii mõnedki said ka ise
jalga keerutada.
19.–23.11.2018 toimus Luunja Keskkoolis juba traditsiooniliseks muutunud
värvinädal. Esmaspäeval oli au sees roheline värv, teisipäeval roosa ja punane,
kolmapäeval kollane ja oranž, neljapäeval hall ning reedel sinine, must ja valge.
Kõige värvilisemad said tunnustatud
tänukirja ja väikese meenega.
21.11.2018 toimus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses Luunja Keskkooli õpilastele ansambli Põhja-Tallinn
kontsert. Ettevõtmine leidis aset Eesti
suurima kontserdikorraldaja, Sihtasutuse Eesti Kontsert poolt korraldatavate
koolikontsertide raames.
Järg lk 14
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Koolipere saginad novembris
Algus lk 13
Bänd esitas oma kuulsamaid lugusid
akustilises võtmes. Peale kontserti oli
õpilastel võimalus teha esinejatega pilti
ja küsida autogramme. Kontserdiprogramm oli meeleolukas ning õpilastele
kuhjaga emotsioone pakkuv.
21.11.2018 toimus veel Tallinnas Alexela Kontserdimajas noortekonverents
Lahe koolipäev 2018 „Aeg kinkida aega“.
Luunja Keskkoolist osalesid Hanna-Liisa
Kord, Maribel Punnar, Marion Poljakov,
Karmen Saar, Kaarel Kiiver, Egle Oolberg, Elis Opmann, Cärolyn Dietrich,
Egon Puksa, Karoliine Laaneoja, Robin
Matsi ja huvijuht Teli Taimre. Konverentsil esinesid sellised oma ala tuntud
tegijad nagu Andrus Kivirähk, Erki
Kaikkonen, Rasmus Mägi, Jaak Prints,
Reet Aus. Tehnoloogiaalast diskussiooni
vedasid Kairit Tammets, Peep Kuld ja
Allan Rajavee ning Hendrik Ehrpais
vestles kosmose teemadel. Aja kinkimise
üle ühiskonnas pidasid kahekõnet president Kersti Kaljulaid ja ettevõtja Kaarel
Kotkas. Tegusa ja informatiivse päeva
lõpetasid esinemisega Stig Rästa, KarlErik Taukar ja Uudo Sepp.
23.11.2018 toimus Võnnus Tartu

Värvinädala värvid. Foto: Elis Opmann

maakonna 1.–4. klasside õpilastele luulekonkurss „Minu pere ja muud loomad“.
Meie koolist osalesid 2.a klassi õpilane
Saimon Jürgenson, 3.b klassi õpilane
Stella-Maria Leis ja 4.a klassi õpilane
Brendon Davõdov. Kõik kolm konkursil
osalejat pälvisid ka auhindu.
23.11.2018 toimus veel Kanepi Gümnaasiumi sügisball. Ballile olid kutsutud
ka Lõuna-Eesti väiksemad gümnaasiumid. Luunja Keskkoolist osalesid Egon
Puksa, Elis Opmann, Jaan Joakim Sööt,
Riho Kübard, Elis Tali, Agnes Kaup
ja huvijuht Teli Taimre. Ball oli väga
meeleolukas ning üllatusi täis. Kanepi
Gümnaasiumi balli kuningaks valiti
Luunja Keskkooli 11. klassi õpilane Egon
Puksa ning kuningannaks 10. klassi
õpilane Elis Opmann koos Kanepi kooli
12. klassi neiuga.
26.–29.11.2018 toimus üle-eestiline
mõttespordi olümpiaadi I etapp. Olümpiaad toimus neljal alal: kabe, male,
gomoku, sudoku. Kabes osales põhikooli arvestuses 241 õpilast ja parimad
olid 8.b klassi õpilane Rando Lukk
(26. koht), 6.b klassi õpilane Alver Ellemäe (46. koht) ja 6.b klassi õpilane Kaarel Madisson (62. koht). Males osales
põhikooli arvestuses 181 õpilast. Meie

kooli parimad olid Kaarel Madisson
(27. koht) ja Rando Lukk (51. koht).
Gomokus osales põhikooli arvestuses
183 õpilast ning parimad kohad saavutasid meie koolist 6.b klassi õpilane Anti
Arjukese (27. koht) ja 8.b klassi õpilane
Rando Lukk (35. koht). Sudokus osales
põhikooli arvestuses 129 õpilast ja parimad olid 8.b klassi õpilane Rando Lukk
(9. koht) ja 6.b klassi õpilane Kaarel
Madisson (53. koht).
27.11.2018 toimus Luunja Keskkooli 11.–12. klasside õpilastele riskivältimise koolitus „Selge pilt…!?“, mille
eesmärgiks on mõjutada koolinoorte
liikluskäitumist. Koolituse lektorid olid
liikluspsühholoog Gunnar Meinhard
ning liikumispuudega liiklusõnnetuse
ohver.
28.11.2018 osales 5.b klass SPARK
Makerlabi töötoas „Kuumaandur“.
Grupitööna valmisid lennumehhanismid. Õpilastel oli huvitav ja arendav
õppekäik.
Teli Taimre
Luunja Keskkooli huvijuht
Külliki Kask
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Aule Sepp
2.a klassi klassijuhataja

HARIDUSELU
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Hea lapsevanem –
tööotsija
(alla 8-aastaste lastega) *
Johannes Mihkelsoni Keskus
pakub TASUTA
praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma
unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem
enda võimaluste ja
tööturu kohta ning
julgust teha häid valikuid.
Loodusmuuseumis on helisid! Foto: Kavastu Algkool-Lasteaed
Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:

Talueluline november
Novembrikuus tutvusid Kavastu Algkool-Lasteaia lapsed taluelu ja loomadega. Kooli õpilased kirjutasid novembrikuu alguses ühiselt üles mõtted, mida
nad kuuteema raames soovivad teha.
Laste fantaasia hakkas lendama ning
sooviti nii laulda taluteemalisi laule kui
ka külastada erinevaid asutusi. Sooviti
ka lausa Tallinna loomaaeda külastada,
kuid kuna alles eelmisel kevadel käisime
loomaaias kooliekskursioonil, siis jätsime selle praegu välja. Küll aga sai käidud Eesti Põllumajandusmuuseumis
uudistamas kadripäeva traditsioone.
Põllumajandusmuuseumis käisid
nii kooliõpilased kui ka lasteaialapsed.
Koos tutvuti kadripäeva traditsioonidega ning meisterdati uhked kadripäeva
kübarad. Erilist rõõmu valmistasid lastele põllumajandusmuuseumi sulelised
ja karvased. Jänesed, lambad, hobused,
kanad ja vutid panid lastel silmad särama.

Novembris tutvusid õpilased veel
teistegi Eestis elavate loomadega Tartu
Loodusmuuseumi õppeprogrammis.
Õpiti tundma erinevate loomade hääli
läbi mängu.
Taluelu ei ole ainult loomad, oluline
on ka toit. Leib on eestlaste jaoks kõige
olulisem toit. Leivanädalal küpsetasid
õpilased ise leiba. Väikesed ahjusoojad
kakukesed olid kõigi lemmikuks. Veel
sai leivanädala köögipäeval valmistatud
võileivatorti. Iga minivõileivatort tuli
omanäoline. Mõni sisaldas ohtralt ketšupit, mõni ohtralt kurki. Kuid kõigi suud
olid valminud meistriteoseid silmitsedes
naerul ning pärast lõunasööki ka kõhud
korralikult täis. Ise tehtud, hästi tehtud!
Meeri Kuustemäe
Kavastu Algkool-Lasteaia
klassiõpetaja

KAVASTU ALGKOOL-LASTEAED
võtab tööle 1. veebruarist 2019

LASTEAIAÕPETAJA (asenduskoht)
kuni lapsepuhkusel oleva töötaja naasmiseni.
Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada 10. jaanuariks 2019 digiallkirjastatult
e-aadressil kavastu@luunja.ee.

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34
tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu
meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)
4. Tööelu planeerimine ja suhted
töökohal (16 tundi)
5. Arvuti tööotsingul (16 tundi)
6. Tööklubi (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika
sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja
saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja
võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta
toitlustamine.
Infotund toimub 29.01.2019 kell
13.00.
Vajalik ETTEREGISTREERIMINE.
Kontakt 511 8793 või
margit.tago@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 14a,
II korrusel, Avatud Hariduse Liidu
ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond

Lisainfo telefonil 503 9845
(direktor)

*oodatud on lapsevanemad, kes hetkel ei
õpi ja ei tööta ning kellel on lapsi, kes on
alla 8-aastased.

HARIDUSELU
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Kõnelused lapsevanemaga:
kuidas aidata lapsel õnnelikuks kasvada
Praegu, jõulude eel tahaksin pikemalt
rääkida sellest, millest juba eelmises
artiklis pisut juttu oli – maailma usaldamisest. Kas meie, täiskasvanud, usaldame maailma? Kas Sina usud, et maailm on hea ja Sina oled selles hoitud ja
kaitstud? Kas Sa usud, et asjad Sinu elus
õnnestuvad ja Sa võid rahulikult järgmist päeva või aastat oodata? Selline usk
on jõud, mis meid edasi viib ja raskustest
üle aitab. See usk aitab igapäevarutiini
taluda ja oma tunnetega toime tulla. Sellise usu aluseks on eneseusk. Aga kuidas
see tekib? Kuidas aidata lapsel õppida
end usaldama nii, et ta ei sõltu teiste inimeste hinnangutest? Kas see õnnestub
last pidevalt kiites? Kahjuks ei. Kiitmine
tekitab lapses teadmise, et ma olen tubli,
aga mitte teadmist – ma saan hakkama.
Enesekindluse ja -usalduse määratlemisel võtan appi Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleri
sõnad, kes ütleb, et eneseusaldamine on
iseenda tundmine ja sisemine kindlus. Täiskasvanuna me teame, et just see
aitab meid „elumere lainetel“ ellu jääda.
Seega, õpetame seda ka lastele! Godi
Keller räägib, mis õpetab last endast lugu
pidama. Toon mõned näited, toetudes
tema soovitustele.
• Paku väljakutseid – selliseid, millega
laps saab hakkama või mis pakuvad

pisut pingutust. Ütle, et Sina usud, et
laps saab hakkama. Usu ka päriselt.
• Väldi pidevaid läbikukkumisi – laps
peab kogema ka kaotust, kuid pidev
ebaõnn kahjustab tema eneseusaldust.
• Väldi eneses ärevuse tekkimist – rahulikus keskkonnas saab laps palju
rohkemate toimingutega hakkama
ja ka paremini asjadest aru. Näiteks
koduste õppetööde tegemine või
kasvõi kollaste kummikute jalga panemine.
• Väldi süüdistamist, kui laps on saanud kehva hinnangu lasteaias või
koolis. Mõtle alati sellele, et laps on
juba ühe korra „karistada“ saanud –
teda on juba hukka mõistetud. Tegelikult vajab ta lohutust. Laps tunnetab vanema tundeid ja tajub ära, kui
tema pärast muretsetakse, temasse ei
usuta. Iga väikese lapse jaoks on kõige tähtsam vanemate usk temasse.
Ja nüüd tagasi maailma usaldamise juurde. Selle õpetamine juba varases lapsepõlves on aluseks enesekindlusele. Godi
Keller räägib: Maailma usaldav laps
julgeb ringi liikuda, küsida, eksida,
katsetada. Usalduse vastand on hirm.
Esmane on siin Sinu hoiak ja eeskuju.
Isegi kui Sa ei räägi lapse kuuldes, et
inimkond on hukka läinud ja maailm

on lootusetu paik, aga tunned nii, tajub
laps seda ja võtab samasuguse hoiaku.
Kuidas siis enese hoiakuid muuta? Kui
Sa pole seda osanud, otsi abi. Oma lapse
tulevase õnne nimel.
Jätkan Godi Kelleri sõnadega, kes
ütleb, et enne kui räägid lapsele looduse saastamisest, sõdadest ja ülekohtust,
õpeta ta loodust, ümbritsevat elu ja inimesi armastama. Kui laps on saanud
olla rõõmus metsa või jõe üle, kui teda
on õpetatud neid armastama, kaitseb see
teda edaspidi. Tähtis on tajuda, millal on
tema baasusaldus nii tugev, et negatiivne
info ei kahjusta teda. Kui rääkida kolmeaastasele, et loodus on saastatud, et inimesed ise kahjustavad seda, kaotab laps
rõõmu olla looduses ja tema usaldus inimeste vastu kaob. Seega luba oma lapsel
jõuluajal tunda rõõmu päkapikkudest,
lase tal uskuda, et maailm hoiab teda
ja on tema jaoks loodud. Tunneta ära,
millal on tema rõõm iseenda olemasolust ja maailmast nii tugev, et lükkida
sinna pisikesi tõsielukilde. Nii jaksab ta
muresid ja hirme kanda teades, et maailma võib usaldada. Nii kasvab ta õnnelikuks inimeseks.
Kristel Lempu
Luunja lasteaia ja
kooli logopeed-eripedagoog

Luunja Lasteaia Midrimaa logopeed Kristel Lempu
ootab kõiki Luunja valla koolieelikute vanemaid
tasuta nõustamisele.
Täpsem info meiliaadressil kristel.lempu@gmail.com või
Luunja lasteaiast.
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Luunja korvpallinaiskond hoos
Sel hooajal mängib Eesti naiste korvpallimeistrivõistluste II divisjonis ka Luunja
naiskond.
Hooaega on alustatud suurepäraselt, võideti oma alagrupp ja saadi viiest
mängust viis võitu.
Natuke ka liigast, OlyBet II divisjonis
mängib 2018/2019. hooajal 11 võistkonda, kes on jagatud 2 alagruppi. Alagrupis mängitakse üks kord läbi. Alagrupi
tulemuste põhjal jagunetakse vahegruppidesse ning mängitakse kaks korda läbi
(alagrupi mängude tulemused võetakse
kaasa).
Play-off ’i pääsevad 6 ülemise vahegrupi võistkonda ning 2 paremat alumisest vahegrupist.
Veerandfinaalid mängitakse 1 võiduni (kõrgema asetusega võistkonna
kodus).
Poolfinaalid mängitakse 2 mängu
kokkuvõttes (kodus-võõrsil).
Medalimängud peetakse 30. märtsil
toimuval finaalipäeval.

Tubli Luunja valla korvpallinaiskond. Foto: Tiit Hellenurm

Naiskonda kuuluvad: (tagareast vasakult) Kadri Tein, Kairi Poljakov, Triinu Toomla, Piret Kaljagin, Jaanika Kurgjärv,
Tiina Terasmaa, Kristin Tamberg, Karin-Liis Haljaste; (alumine vasakult) Helina Esnar, Gerli Odrusk, Maarja Kalma, Mari
Lust, Ingrid Mesila. Pildilt puuduvad Teele Arak, Laina-Mesila Kaarmann ja Triin Teppo.
Lähemalt saab infot Luunja Kultuuri- ja Vabaaja Keskuse kodulehelt (www.luunjakultuur.ee) või www.basket.ee.
Kaido Linde, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist

Luunja sõudeergomeeter 2018
30. novembril toimunud juba 8. Luunja sõudeergomeetrivõistlusel osales sel aastal kokku 62 võistlejat, lapsi oli seekord 41 ja täiskasvanuid 21. Kõige rohkem tublisid osalejaid oli 8–10-aastaste laste seas – 24.
TULEMUSED: 8–10 a poisid: I – Kevin Hilpus, II –
Johannes Lokko, III – Eiko-Marten Mettis; 8–10 a. tüdrukud: I – Adele Lokko, II – Alli Tiit, III – Margret Männist;
11–12 a poisid: I – Markus Toomingas, II – Kaarel Madisson, 11–12 a tüdrukud: I – Katarina Verst, II – Dina Tšuris;
13–14 a poisid: I – Marten Arolepp, II – Karmo Müür,
III – Kert Jõesaar; 13–14 a tüdrukud: I – Karmen Saar, II –
Grettel Liis Raudsepp, III – Aglina Tšuris; 15–17 a poisid:
I – Kaarel Kiiver, II – Rasmus Muuli, III – Elis Tali; Naised
40+: I – Gea Kiiver, II – Lea Muuli; mehed 40+: I – Indrek
Tamm, II – Kaido Männi, III – Neeme Porro; mehed: I –
Indrek Tamm, II – Kaarel Kiiver, III – Tanel Pauls; naised:
I – Madli-Minna Kivisaar, II – Liis Kullamägi, III – Maarika
Tepper.
Tänu kõigile osalejatele!
Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist

Poisid võistlushoos. Foto: Kaido Linde
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Luunja heategevuslikul jõululaadal „Meie aida jõulutrall“
koguti 350 eurot valla toimetulekuraskuses olevatele peredele.
Vabatahtlikud laada korraldajad Margit Lokko ja Anneli Leidik
andsid valla sotsiaalnõunikule Kairit Pahkile üle Teaduskeskuse AHHAA kinkekaardid, et kolm valla peret saaksid veeta
üheskoos ühe toreda päeva. Täname kõiki kauplejaid, töötubade
läbiviijaid, esinejaid ning toetajaid. Foto: Tiit Hellenurm

Hõbelusika said pisimad vallakodanikud
Jõulukuu 13. päeval täitus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saal taas noorimate vallakodanikega – beebipeole olid palutud
pered, kellel aasta teisel poolel oli aset leidnud õnnelik sündmus pisipoja või -tütre sünni näol. Sel korral oli kutsutud rekordarv
beebisid, 41 vastset vallakodanikku koos vanematega.
Iga pisipõnn sai vallavanemalt kaasa õnnesoovid ja kingiks hõbelusika.
Meeleoluka kavaga esinesid Luunja lasteaia Midrimaa lapsed. Tehti juba traditsiooniks kujunenud beebide ja perede ühispilt
ning söödi torti.
Palju õnne kõikidele väikestele vallakodanikele ja nende rõõmsatele vanematele!
Foto Tiit Hellenurm, tekst Luunja vallavalitsus

Nr 12 (263) Detsember 2018

DETSEMBER/ JAANUAR
21.12 Uus Eesti film „Eia jõulud Tondikakul“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 5/4 eurot
02.01–04.01 Koolivaheaja programm
03.01 Söödava teaduse töötuba 13.00
Koos juhendajatega tehakse teaduslikke katseid toiduga,
valmistatakse karamelli ja želeepalle.
Luunja noortekeskuses. Tasuta
04.01 Uus Eesti laste joonisfilm „Lotte ja kadunud lohed“
15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Tasuta. Info: 5648 9138
04.01 Uus Eesti film „Õigus õnnele“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Mängufilmi “Pilvede all. Neljas õde” tegijate uus kinofilm on tõsielulistel sündmustel põhinev lugu sellest, mis
juhtub siis, kui kohtuvad väikesed unistused ja suur raha.
Paldiski koolikokk Marge saab sõbrannalt sünnipäevaks
lotopileti ning võidabki jackpot’i – 10 miljonit eurot!
Sellest hetkest saavad alguse ootamatud sündmused, mis
panevad küsima, kas raha teeb ikka õnnelikuks. Filmi
peaosas on Eva Püssa, tema kõrval Guido Kangur ning
Carmen Mikiver. Pilet 5/4 eurot.
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25.01 Uus Eesti mängufilm „Johannes Pääsukese tõeline
elu“ 18.00
Hardi Volmeri mängufilm jutustab seiklusliku ja
romantilise loo eesti esimesest filmitegijast Johannes
Pääsukesest läbi tema müstilise uurimisretke Setumaale
1912. a suvel. Tervest retkest ainult seitse minutit? Seda
pidi olema rohkem, aga keegi ei tea, kuhu kadusid ülejäänud kaadrid. Ka Pääsukese rännupäevik, mida ta
ontlikult täitis, on kadunud.
Osades Ott Sepp, Märt Avandi jpt.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Piletid 5/4 eurot
26.01 Pidulik tantsuõhtu 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Tantsuõhtu teema: seltskondlik mõrvamüsteerium
1931. aasta Eestis
Tantsuks mängib Kääramees ja Co
Fotograaf. Pidulik õhtusöök. Avatud baar. Riietus vastavalt
õhtu teemale.
Osalustasu kuni 15. jaanuar 25 eurot, 16.–25. jaanuar
30 eurot, 26. jaanuar 35 eurot. Ilma õhtusöögita tasu
vastavalt 15/25/30 eurot ja osalise õhtusöögiga vastavalt
20/25/30 eurot. Kohtade arv on piiratud.
Info: 511 4081, Eva Kouhia
Eelteade
23.02 Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsertaktus 18.00
Esinevad Hanna-Liina Võsa ja Urmas Lattikas
Bankett, tants
Info: 5309 3670
Keskus jätab endale õiguse tehas kavas jooksvaid muudatusi!

05.01 Uue aasta starter. Pidu läbi maja. Kapteni Kelder 5
Nedsaja külabänd
Kapteni Keldris
Info ja laudade broneerimine: 524 5425
05.01 Tantsuõhtu
neile, kes armastavad valsse,
fokstrotte, sambasid, rumbasid.
Tantsuks mängib ansambel Viiser.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Info: 511 4081, Eva Kouhia
10.01 Näituse „110 aastat lugemisrõõmu“ avamine 12.00
Luunja vallamajas
13.01 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Kapteni Keldris. Tasuta
20.01 Liikumis- ja tervisepäev 11.00
Luunja Keskkooli võimla
Tervisenäitajate mõõtmine, tervisejooga, tervisevõimlemise näidistreening peredele, batuut jpm.
Info: 501 3555

VÕNNU
KIRIKUS
24.12 kell 16.00


püha jõuluõhtu

25.12 kell 11.00
1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16.00
vana-aastaõhtu armulauaga
pühapäevased
jumalateenistused kell 11.00
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Õnnitleme vastseid vanemaid!
SERENA ERIN

15.10.2018

LAUR-MARTEN MARKUS

30.11.2018

ALEX LEON MELTS

07.11.2018

AMELIA NELLIS

01.12.2018

LUKAS HAIDAK

11.11.2018

KERON ROOSI

04.12.2018

MIRELLE KIISLA

12.11.2018

NOORA MÄLLO

09.12.2018

KIRKE TAMM

15.11.2018

KIRA TŠAUSSOVA

10.12.2018

JASMIN HÕBEMÄGI

27.11.2018

SILVER PALL

10.12.2018

ARIANA LISANDRA POOLAK

29.11.2018

ANNABEL SÕMER

14.12.2018

TÄHELEPANU!

LAINE-ELVIINE SAAR
VLADIMIR SARANA
HELVE KANEP
KAZIMIR SVIRSHCH
ÕIE JUUR
REINO TERRO
MATILDE MORTUKĀNE
LAINE PEDAJAS
OLGA VINOGRADOVA
MARGARITA VORONTSOVA
RUTI ROOSALU
HELJU LEPIK
AIME VAHHI
TOOMAS KRUUSEMENT
KOIDU SAUKKONEN
TEET ÕUNMAA
LEHTI-KAI AAVASTIK
LUULE PUUSEPP
VAIKE JAANSON
REIN KARRO
MALLE SUVISTE
IVAN LUNJOV
EKATERINA PERKON
LEIDA OMELTŠENKO
OMELTŠEN
NKO
OLGA KUNGLA
ROBERT
MEUS
RO
OBE
ERT
TM
EUSS
LAINE-LOREIDA
RAAL
LA
AINE
E-LO
ORE
R ID
IDA
A RA
AAL
L
LUDMILLA
LU
UDM
DMIL
ILLA
IL
LA KÄÄRA
K ÄÄ
ÄRA
R
HEINO
HEIN
HE
INO
IN
O RISTMÄE
R STMÄ
RI
MÄE
MÄ
E
VILLEMIINA
VILL
LLEM
LL
MII
I NA KOLLOM
KOL
OLLO
LOM
LO

01.01.1934
01.01.1939
01.01.1944
02.01.1932
03.01.1934
03.01.1945
04.01.1941
04.01.1944
05.01.1935
06.01.1941
06.01.1947
09.01.1943
10.01.1931
10.01.1944
12.01.1936
14.01.1949
16.01.1940
18.01.1937
18.01.1942
18.01.1945
18.01.1948
19.01.1945
19
22.01.1931
22.01
0 .1931
24.01.1933
24.
4.01
011.11933
26.01.1927
26.01.1927
26.01.1932
26.01.1932
26.01.1933
26.
6 01
01.1
.193
.1
9333
26.01.1940
26.
6.01.1940
6.
27.01.1936
277.01.1936
29.01.1943
299.01.1943

Kodu Uudistel on saanud tavaks õnnitleda oma valla sünnipäevalapsi alates 70-aastaseks saamisest. Kes ei soovi oma
sünnipäevakuul siin õnnitletud saada, palun võtke ühendust
Luunja valla registripidaja-sekretäri Katrin Madissoniga kas
Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäevadel kell 8.00–17.00,
telefonil 741 7319 või e-posti teel katrin@luunja.ee.

AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus
toodetakse aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid,
puitkarkass-konstruktsiooniga elumaju ning küttegraanuleid. Meie tehastes ja
kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal töötab 460 inimest,
ettevõtte käibest 97% eksporditakse.
Uuri lähemalt: www.palmako.ee
Otsime

HALDUSTÖÖTAJAT
Töö kirjeldus:
• puidutööstuse tootmisterritooriumi regulaarne korrashoid: puiduhakkur, kilepressid,
prügikastid, libedatõrje jne
• haljasalade korrashoid: trimmerdamine, riisumine jms
• kinnisvara hooldus ja pisiremont
• vajadusel väliladudes materjalide teisaldamine, pakkimine jt abitööd
Sobivalt kandidaadilt eeldame:
• iseseisva töö harjumust
• soovi töötada välitingimustes
• kohusetundlikkust ja valmisolekut füüsiliseks tööks
Ettevõte pakub:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• väljaõpet ja omatöötaja soodustusi (soe toit, ujumine, ühisüritused jne)
• töö tegemiseks sobivat ja vajalikku varustust
• stabiilset tööd E-R 8.30-17.00 või kokkulepitud ajagraaﬁkuga tööd
• tasuta transpordivõimalust Tartu suunalt
Töökoht asub Tartumaal Kavastus.
Palun saata oma CV e-postile katlin.luhaots@palmako.ee
Kandideerimise tähtaeg 23.12.2018.
Lisainfo ettevõtte kohta: www.palmako.ee; kontakt: tel. 735 5528

Mälestame jäädavalt lahkunut ja
tunneme kaasa omastele
ELENA ASTAPOVA
05.09.1936–09.11.2018
AITA MÕTTUSE
28.03.1933 – 12.11.2018
JUTA MAKSIMIK
22.09.1942 – 20.11.2018
HELJU KÄSPER
29.01.1944 – 26.11.2018
MARJU VILLEM
13.07.1961 – 03.12.2018
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

