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 Üleskutse: jüriööl süütame märgutuled!
Jüripäev märgib eesti rahvakalendris 
kevade ärkamist ja kevadtööde algust. 
Kui jürituld tehti algselt huntide peleta-
miseks äsja väljalastud karja juurest, 
siis 1343. aasta jüriööl sai see märgutuli 
suure ülestõusu alguseks.

Küllap oli jüripäeva sedavõrd  rikas 
sümboolne sisu põhjuseks, miks 100 aas-
tat tagasi valiti Asutava Kogu kokkukut-
sumiseks just see päev. Asutav Kogu 
alustas tööd 1919. a jüripäeval, kui 
vali tud 120 rahvaesindajat kogunesid 
23. aprillil Tallinnasse Estonia majja. 

Nii on märgutulel üks lisatähendus 
juures. Jüriöö ülestõusu 676. aastapäeva 
meenutamise kõrval tähistame jüritule 
lähetamisega seekord ka Eesti Vabariigi 
esimeste demokraatlikult valitud rahva-
esindajate jõudmist kõikjalt üle Eesti 
Tallinna.

Jüriöö märgutulede lähetamine saab 
alguse Paide ordulinnuse peatornist. 
Tuli süüdatakse 22. aprillil kell 21.00 
ning lähetatakse viide suunda: Tallinna, 
Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljan-
disse. Ajaloolistest linnadest hargnevad 
tuleketid üle Eesti. 

Tule teekonda on kaasatud kõikide 
valdade ja külade elanikud, kust märgu-
tuli läbi läheb. Tuleketi moodustavad 

vabatahtlikud tulehoidjad, kes soovivad 
näidata, et Eestimaa küla elab. Nii nagu 
Jüriöö ülestõusu ajal antakse märgu-
tuli edasi järkjärgulise tõrvikute süüta-
misega. Kes tõrvikutuld näeb, süütab 
oma tõrviku ja annab süütamisest mär-
ku järgmisele trassil viibivale vabataht-
likule.

Tulekettide moodustamisele li-
saks on kõik oodatud kell 21.00 
tegema külades ja linnamägedel 
jürituld näitamaks, et maarahvas 
elab!

Täpsem info www.jüriöömärgutuled.ee 
ja Facebookis
https://www.facebook.com/events/ 
373043153529111/.

Üritust korraldavad SA Ajakeskus 
Wittens tein, EV100 toimkond, Kaitseliit, 
SA Pärnu Muuseum, SA Eesti Maaelu 
Muuseumid, Viljandi Muuseum, Jüriöö 
park ja tuletrassi läbivad omavalitsused 
ning külad.

Aare Anderson
vallavanem

Vallavalitsus palub elanikel 
paigaldada elukohta postkastid

Vallavalitsusel on 
palve, et valla elani-
kud, kellel puudub 
postkast, paigaldaks 
selle oma maja 
juurde. Postkast on 
vajalik teile ametliku 
posti saatmiseks.

Riigikogu valimistel ei jõudnud meie 
vallas postkasti puudumisel valijateni 
ca 50 valijakaarti,  mille  Omniva tagas-
tas Siseministeeriumile. Tulemas on 
 Euroopa Parlamendi valimised ja Sise-
ministeerium teeb ettevalmistusi valija-
kaartide saatmiseks.

Kes ei soovi valijakaarti paber-
kandjal, võib tellida eesti.ee portaali 
kaudu e-valijakaardi. Ühtlasi tule tame 
meelde, et iga isik vastutab oma elu-
kohaandmete õigsuse eest.

Vallakantselei

https://www.facebook.com/events/373043153529111/
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28. märtsi Luunja vallavolikogu istungi kokkuvõte
Istung algas volikogu 25.01.2018. a 
määruse nr 2 „Sotsiaaltoetuste maks-
mise kord“ muutmisega. Kairit Pahk 
selgitas, et muudatus on tingitud toetus-
fondi määruse muutusest ja seab tingi-
mused vahendite kasutamiseks. Eelnõu 
määrusena kinnitamise poolt hääletas 
11 volinikku.

Järgnes volikogu määruse eelnõu 
„Luunja valla jäätmehoolduseeskiri“ 
teine lugemine ja määrusena kinni-
tamine. Tamur Tensing selgitas, et ees-
kiri reguleerib jäätmekorraldust Luunja 
valla territooriumil. Eelnõule laekus 
ettepanekuid ja tähelepanu juhti misi. 
Eelnõusse lisati mõistete selgitused. 
Oluliselt sisu muutvaid ettepanekuid ei 
esitatud. Eelnõu arutati ka planeerin-
gu- ja keskkonnakomisjonis. Eelnõusse 
viidi sisse pisiparandusi. Eelnõu otsuse-
na kinnitamise poolt hääletasid kõik 12 
kohal olnud volinikku. 

Jätkati Lohkva külas Sengo maa-
üksuse detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade kinnitamisega. Evelin Karjus 
selgitas volinikele, et Sengo maaüksuse 
detailplaneering algatati käesoleva aasta 
jaanuaris. Koostatud on lähtetingimu-
sed, mis on läbinud arvamuse küsimise 
ringi. Arvamusi laekus Maanteeametilt, 
Rahandusministeeriumilt, Terviseame-
tilt, Muinsuskaitseametilt ja volikogu 
planeeringu- ja keskkonnakomisjonilt. 
Vajalikud muudatused on sisse viidud. 
Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hää-
letas 11 volinikku, erapooletuid oli üks. 

Järgnevalt käsitleti Veibri külas 
Lembitu maaüksuse detailplaneeringu 
planeeringuala piiri ja suuruse muut-
mise ning planeeringu vastuvõtmise 
ja avaliku väljapaneku korraldamist. 
Evelin Karjus selgitas, et planeering oli 
eelmisel volikogu istungil menetluses, 
kus tehti ettepanek arutada huvitatud 
isikuga läbi tänava väljaehitamise küsi-
mus. Arendajaga on läbi räägitud, ta on 
nõus tänava kogu ulatuses planeeringu 
kohaselt välja ehitama. Planeeringusse 
on lisatud vastav säte, et planeeringuala 
tänava ehitab välja planeeringust huvi-
tatud isik. Eelnõu otsusena kinnitamise 
poolt hääletasid kõik 12 kohal olnud 
 volinikku. 

Järgnes Veibri külas Tilia  maaüksuse 
lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu 
osaliseks muutmiseks uue detailpla-
neeringu koostamise algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnita mine. Evelin 

Karjus selgitas, et 2017. aastal kehtestas 
volikogu Tilia maaüksuse lõunaosa ja 
lähiala detailplaneeringu. Planeerin-
gut viiakse ellu. Projekteerimisel on 
selgunud asjaolu, et hoonestusalad ja 
ehitusalune pindala, mis on planee-
ringuga määratud, on liiga väikesed. 
Planeeringu kontseptsioon nägi ette, et 
hoonestusalad on selliselt paigutatud, et 
vaated avaneksid jõe poole, aga reaal-
sus on see, et hoonestusalasse ei mahu 
elu- ja abihoone korralikult ära. Kuna 
mitmete kinnistute omanikud taotlesid 
hoonestusala suurendamist, siis leiti, et 
mõistlik on lahendada probleem tervel 
planeeringualal. Selleks, et planeeringut 
muuta, ei anna seadus muud võimalust, 
kui teha uus planeering, millega lahen-
datakse ära kõik ülesanded. Eelnõu ot-
susena kinnitamise poolt hääletasid kõik 
12 kohal olnud volinikku. 

Järgnes volikogu määruse eelnõu 
„Lemmikloomade pidamise eeskiri“ 
esimene lugemine. Menetleja  Küllikki 
Tokman tutvustas eelnõu. Eelnõu 
koostamisel on lähtutud aktuaalsetest 
probleemidest ja konkreetsetest olu-
kordadest, millega on kokku puututud. 
Toimus sisukas arutelu, kus ka volinikud 
rääkisid konkreetsetest juhtudest. Eel-
nõu esimene lugemine lõpetati ja paran-
dusettepanekud esitatakse 12. aprilliks. 

Järgnes Luunja vallavolikogu mää-
ruste kehtetuks tunnistamine. Raido 
Kutsar selgitas, et määruste „Erateede 
ja -tänavate ostutingimuste ja -hindade 
kehtestamine“ ja „Erateede ja -tänavate 
tasuta valla omandisse võtmine“ kehte-
tuks tunnistamise põhjuseks on asjaolu, 
et antud määruste kehtestamise aluseks 
olnud vallavara eeskiri on kehtetuks tun-
nistatud. Kui õiguslik alus on kehtetu, on 
ka määrus kehtetu. Aime Koor lisas, et 
ka Luunja Keskkooli õpilaste kutse alase 
eelkoolituse toetamise korra § 4 lg 1 
kohaselt rakendati määrust 2014/2015. 
õppeaastal ja varem Luunja Keskkooli 
gümnaasiumiastmesse astunutele. An-
tud korda enam ei rakendata, mistõttu 
tuleb see kehtetuks tunnistada. Eelnõu 
määrusena kinnitamise poolt hääletasid 
kõik kohal olnud 12 volinikku. Järgne-
valt käsitleti Emajõe-Suursoo looduskes-
kuse tasuta Luunja vallale omandamist. 
Raido Kutsar selgitas, et eelmise aasta 
maikuus esitas vallavalitsus Riigimet-
sa Majandamise Keskusele taotluse, et 
saada rendile Emajõe-Suursoo LKA 

 keskuse peahoone koos sinna  juurde 
kuuluvate päraldiste ja inventariga. 
Taotluses oli kirjas ka valla soov alus-
tada läbirääkimisi kinnistu tasuta vallale 
omanda miseks. Septembris 2018 sõlmi-
tigi leping ja kinnistu anti vallale viieks 
aastaks rendile. Selleks, et vald saaks 
keskust edasi arendada, sinna investee-
rida ja tagada jätkuvalt selle ava likku 
funktsiooni, peab volikogu keskuse 
omandamiseks tegema otsuse. Toimus 
arutelu maja ja sealsete tegevuste üle. 
Eelnõu otsusena kinnitamise poolt hää-
letasid kõik 12 kohal olnud volinikku. 

Järgnes lühiajalise laenu  andmine 
SA-le Luunja Jõesadam. Kaspar  Killak 
andis ülevaate jõesadama hetkeolukor-
rast. Jõesadama kaldapealne  taristu, 
kuhu on planeeritud ujuvkaid, on valmis, 
välja arvatud alumine parkla.  Parkla kat-
misega praegu tegeletakse. Päeva korral 
on küsimus, kas on mõistlik ja vajalik 
kõiki planeeritud ujuvkaisid paigaldada. 
Kavandatud on kokku 40 kohta, millest 
10 kohta on Peipsi  Kalanduspiirkonna 
Arendajate Kogu toe tusega. Ülejäänud 
30 kohta on sadama enda fi nantseerida. 
Oleme kalkuleerinud, et oleks vajalik 
kõik 40 kohta ühekorraga valmis ehita-
da. Eelnõu otsusena kinnitamise poolt 
hääletas 8 volinikku, erapooletuid oli 
üks. 

Järgnes Luunja vallavolikogu 
28.08.2014. a otsuse nr 39 alusel läbi 
viidava üldplaneeringu menetluse 
lõpetamine ja Luunja vallavolikogu 
28.08.2014. a otsuse nr 39 „Luunja 
valla üldplaneeringu ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algata-
mine ning lähteseisukohtade kinnita-
mine“ kehtetuks tunnistamine. Teivi 
Leis selgitas volinikele, et 2014. aastal 
alustatud üldplaneeringu menetlus ei 
ole lõpule jõudnud. Konsulteerimisel 
rahandusministeeriumi ja juristidega 
selgus, et mõistlik on lõpetada algatatud 
üldplaneering ja keskkonnamõju stratee-
giline hindamine ning lähteseisukohtade 
kinnitamine. Eelnõu otsusena kinni-
tamise poolt hääletasid kõik 12 kohal 
 olnud volinikku. 

Järgnevalt käsitleti volikogu alatise 
hariduskomisjoni koosseisu muutmist. 
Aare Songe tegi ettepaneku nime tada 
Kadi Saarso asemel hariduskomis joni 
koosseisu valla haridusnõunik Kadri 
Sõrmus. Eelnõu otsusena kinnitamise 
poolt hääletasid kõik 12 kohal  olnud 
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Vallavalitsuses märtsikuu istungitel
Ehitusload vormistati:
– abihoone püstitamiseks Laanejala tee 1 Põvvatu külas;
– ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Timmi teel (Marguse 

 kinnistu DP ala) Lohkva külas;
– üksikelamu püstitamiseks Saaga tee 14 Kikaste külas, Kaare tee 26 ja 46 Veibri 

 külas, Toonekure tee 9 Põvvatu külas; lõigus Aiandi tee 4 kuni Aiandi tee 13 
Lohkva külas;

– tee ehitamiseks Västriku ja Vahtramäe tee 2 kinnistutele Veibri külas;
– parkla rekonstrueerimiseks Emajõe-Suursoo looduskeskuses Kavastu külas.

Kasutusload vormistati:
– ridaelamule Toonekure tee 6 Põvvatu külas; Aruheina tee 2 ja 4 Veibri külas;
– üksikelamule Vambola kinnistul Kakumetsa külas, Järveoja põik 7 Kabina külas;
– teedele ja parklale Luunja jõesadamas Jõesadama tn 10 ja Aedniku tee 10 Luunja 

alevikus;
– reoveepuhastussüsteemile Sepa maaüksusel Sirgu külas.

Moodustati neljaliikmeline ajutine komisjon valla omandis olevate munitsipaal-
korterite võõrandamise ettevalmistamiseks.

Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks koormamaks Luunja valla omandis 
olevaid kinnisasju (4320012 Lalli tee L1, 4320018 Sepa tee L2, 4320072 Kaalukoja 
tee, 4320070 Ridaküla tee, 4320071 Tuuleaasa tee L1, Veibri tee L1).

Kinnitati:
– 2019. aasta hankeplaan;
– Kavastu Algkool-Lasteaia puhkuseperiood ajavahemikuks 25.06.–11.08.2019.

Tunnistati edukaks alla lihthanke piirmäära jääva hanke„Sõiduki kasutusrendile 
võtmine“ pakkumuseks Silberauto Eesti AS-i pakkumus.

Vabastati perioodiks 1.11.2019–30.04.2020 korraldatud jäätmeveost üks jäätme-
tekke koht Kabina külas.

Lõpetati vallavalitsuse 21.11.2018. a korraldusega nr 419 „Väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlus Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine“ ja korraldati 
avatud hankemenetlus  Pajula tee 2 lasteaia projekteerija leidmiseks. Kinnitati komis-
joni koosseis ja ülesanded.

Kinnitati 2019. aastal valla eelarvest makstav lasteaiakoha kasutamise toetus Luunja 
vallas elavate ja Tartu linnas lasteaiakohta kasutavate laste vanematele 42,6 eurot iga 
lapse kohta.

Kehtestati ajutine liikluspiirang alates 13.03.2019 Luunja valla haldusterritooriumil 
asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele, mille tegelik mass ületab 
8 tonni. Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

Sotsiaaltoetusi anti 35 abivajajale, sealhulgas:
– juubelitoetusi 4
– matusetoetusi 4
– muid toetusi 5

– sünnitoetusi 18
– sõidukompensatsioone 1
– kutsekooli õpilaste toidutoetusi  3

Ei rahuldatud ühe isiku sotsiaaltoetuse taotlust, kuna taotluses esitatud asjaolud ei 
andnud alust arvata, et sotsiaaltoetuse eraldamine oleks antud juhul põhjendatud.

Määrati ühele alaealisele abivajajale tugiisik tugiisiku teenuse osutamiseks.

Hüvitati teenuse osutajatele abivajajate psühholoogi nõustamisteenuse ja eripeda-
googi-logopeedi teenuse maksumus.

Otsustati osutada koduteenust ühele abivajajale.

Hooldajatoetuse saajate nimekirja lisati üks isik. 
Aime Koor, vallasekretär

volinikku. Järgnes volikogu alatise kul-
tuuri- ja spordikomisjoni koosseisu 
muutmine. Rait Aviste tegi ettepaneku 
nimetada Kadi Saarso asemel  kultuuri- 
ja spordikomisjoni koosseisu valla hari-
dusnõunik Kadri Sõrmus. Eelnõu otsu-
sena kinnitamise poolt hääletasid kõik 
12 kohal olnud volinikku. 

Info punktis arutati
- eakate sünnipäevalaste õnnitluste 

avaldamist valla infolehes;
- vee-ettevõtja määramist Kavastusse;
- kultuuripealinna teemaga seonduvat;
-  valla kohta info avaldamist Prisma os-

tukeskuse stendil.

Järgmine volikogu istung toimub 2. mail.

Radž Sauk, volikogu esimees

Kommentaar
Käesolevat kommentaari ajendas kirju-
tama Luunja vallavolikogu 28. märtsi k.a 
istungi protokollist loetu.

Emajõe-Suursoo looduskeskuse ta-
suta Luunja vallale omandamise teema 
arutelul on Väino Kägo öelnud välja 
järgmise mõtte: „Kindlasti tuleb tee teha 
paremaks. Kui meil ei oleks Kavastus 
Palmakot, ei oleks Luunja-Kavastu tee 
mustkatte alla läinud.“

Volikogu aseesimees ja Kavastu elu 
edendaja võiks teada, millal ja mille-
ga seoses kõnealune teelõik tegelikult 
mustkatte sai. 1980. aastate algul oli 
Tartu rajoonis plaan kõikide majandite 
keskuste juurde viivad teed mustkattega 
katta. Tolleaegse Emajõe kolhoosi esi-
mehe Veljo Rõugu eestvedamisel reali-
seerus plaan Kavastu jaoks täielikult 
1984. aastal. Kusjuures esimese etapina 
ehitati valmis Kavastu-poolne osa teest 
ja hiljem Luunja pool. Selleaegse plaani 
kohaselt jäi tegemata Mehikoormasse, 
Rahvaste Sõpruse kolhoosi keskusesse 
viiv tee, kuna see riigikord sai enne otsa 
ning tee remonditi uue korra ajal.

Ettevõtet nimega Palmako ei olnud 
sellel ajal kindlasti olemas. Pigem võib 
oletada, et kui tee ei oleks  mustkatte 
all olnud, ei oleks praegu Kavastus 
 Palmakot ega ka teisi ettevõtteid.

Kui tahta, et Kavastu nelja tee ristist 
ka neljandasse suunda viiv teelõik saaks 
korralikult remonditud, peaks voli kogu 
tõsiselt kaaluma vallakeskuse Kantsi 
koli mist, juhul kui see ilus hoone vallale 
antakse.

Heino Saar, Kavastu elanik
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Planeeringuteated
Luunja vallavolikogu on 28.03.2019. a 
otsusega nr 23 lõpetanud Luunja valla 
üldplaneeringu koostamise menetluse ja 
tunnistanud kehtetuks Luunja vallavoli-
kogu 28.08.2014. a otsuse nr 39 „Luunja 
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamine ning 
lähteseisukohtade kinnitamine“.

Üldplaneeringu menetluse lõpe-
tamise asjaolud on toodud Luunja 
valla voli kogu 28.03.2019. a otsuses 
nr 23.  Luunja vald kavandab lähikuu-
del algatada Luunja valla üldplaneerin-
gu koostamise uuesti praegu kehtiva 
planeerimissea duse alusel. Otsusega saab 
tutvuda Luunja valla valitsuses (Puiestee 
14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning 
Luunja valla veebi lehel https://www.
luunja.ee/planeeringud/koostamisel-
olev-up.

Kohanime määramise 
eelteated
• Luunja vallavalitsusele on laekunud ettepanek mää-

rata Veibri külas Jõekaare tee 15 (katastritunnus 
43201:003:0444) kinnistul asuvale sadamale kohani-
meks Veibri sadam. 

• Luunja vallavolikogu 31.03.2016. a otsuse nr 18 „Lohkva 
külas Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keh-
testamine“ alusel kavandab Luunja vallavalitsus Lohkva 
külas Viu maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringus 
kavandatud liikluspindadele määrata kohanimed Viu 
tee ja Viu põik.

• Luunja vallavalitsus kavandab Lohkva külas asuva 
 kohaliku tee (tee number: 4320081, tee nimi: Ratas välja 
tee) liikluspinna järgseks nimeks määrata Ratasvälja 
tee. 

• Luunja vallavalitsus kavandab Lohkva külas asuva riigi-
maantee (tee number: 22252, tee nimi: Lohkva-Kabina-
Vanamõisa tee) liikluspinna järgseks nimeks määrata 
Kabina tee. 

Kohanime määramise eelnõudega saab tutvuda Luunja 
valla kodulehel www.luunja.ee → Valla teated → Koha nime 
määramise eelteated. Eelnõud on avalikustatud kaks näda-
lat. Asjast huvitatud isikutel on õigus kahe nädala jooksul 
arvates eelteate avaldamisest esitada omapoolseid ette-
paneku id.


Luunja vallavolikogu on muutnud 
Veibri külas Lembitu maaüksuse de-
tailplaneeringu planeeringuala piiri ja 
suurust ning planeeringu vastu võtnud 
ja avalikule väljapanekule suunanud. 
Planeeringuala suurus koos laien dusega 
on ligikaudu 6380 m². Detailplanee-
ringu eelnõu näeb ette Lembitu maaük-
suse jagamise kolmeks elamukrundiks 
suurusega vahemikus 1662–1700 m². 
Elamukruntidele antakse ehitusõigus 
ühele üksik- või kaksikelamule ja ühe-
le abihoonele ehitisealuse pindalaga 
kokku kuni 20% krundi pindalast. Põ-
hihoone suurim lubatud kõrgus on 8 m 
ja abihoonel 5 m. Planeeringuga moo-
dustatakse 8 m laiune avalik Pääsusilma 
tee maa krunt. Planeeringuga ei kaasne 
eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Pla-
neeringu avalik väljapanek toimub 
22.04 – 05.05 k.a Luunja vallamajas, 
Lohkva raamatukogus ja valla veebi-

lehel.  Avaliku väljapaneku kestel saab 
Luunja vallavalitsusele esitada planee-
ringu  kohta kirjalikke arvamusi. 


Luunja vallavolikogu on algatanud 
 detailplaneeringu koostamise Veibri 
külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja 
lähiala detailplaneeringu osaliseks 
muutmiseks eesmärgiga kaaluda või-
malusi elamukruntide lubatud suurima 
ehitisealuse pindala suurendamiseks 
20%-le ja hoonestusalade suuren damist. 
Planeeringuala suurus on u 5,3 ha. 
 Vastavalt planeerimisseadusele § 140 lg 
7 tuleb detailplaneeringu muut miseks 
koostada uus detailplaneering. Uurin-
gute vajadus detailplaneeringule puu-
dub. Otsusega saab tutvuda Luunja 
vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja ale-
vik, E–R 8.00–17.00) ning Luunja valla 
veebilehel http://luunja.ee planeeringu 
teadete alt.

Luunja vallavalitsus annab teada, et algab 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 

taotluste vastuvõtt Luunja vallas.

Programmi eesmärk on hajaasustusega maa-

piirkondades elavatele peredele tagada head 

 elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike 

arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades 
asuvate majapidamiste jaoks vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektri-
süsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt 
rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 
2019 selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. 

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise 
kohta 6500 eurot, omafi nantseering peab kokku moodus-
tama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu 
 sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppe-
nud 31. oktoobriks 2020.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad 
EASi veebilehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-
rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad 
taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele 
vallavalitsusele alates 11.03.2019 ja esitamise viimane 

tähtpäev on 13.05.2019.

Lisainfo: Tamur Tensing, ehitus- ja keskkonnanõunik 
tel 502 6497 või e-post luunjavv@luunja.ee

https://www.luunja.ee/planeeringud/koostamisel-olev-up
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Euroopa Parlamendi valimised
Euroopa Parlamendi valimispäev on 
26.  mai 2019. Hääletamine toimub 
Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja 
alevik) kell 9.00–20.00.

Eelhääletamine toimub Luunja valla-
majas 20.–22. mail kell 12.00–20.00.

Elektrooniline hääletamine algab 
16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäeva-
ringselt kuni hääletamise lõpuni 
22.  mail kell 18.00. Elektrooniliselt 
on võimalik hääletada veebiaadressil 
http://www.valimised.ee.

16.–19.05 toimub eelhääletamine 
riigi valimisteenistuse määratud jaos-
kondades.

Kui te pole 11. maiks valijakaarti 
saanud, pöörduge selgituse saamiseks 
vallasekretäri poole. Samal aadressil 

pöörduge ka siis, kui valijakaardile kan-
tud andmetes on vigu.

Valijakaarti on võimalik tellida ka 
elektroonselt e-kirjana.

Eelhääletamise ajal saab hääletada ka 
väljaspool oma elukohajärgset valimis-
jaoskonda, sealhulgas valija asu kohas 
ning kinnipidamiskohas. Väljaspool 
elukohajärgset valimisjaoskonda hääle-
tamist korraldab vähemalt üks valimis-
jaoskond igas vallas või linnas 20. maist 
kuni 22. maini.

Pärast 26. aprilli elukoha regist-
reerinud isikud peavad arvestama 
asjaoluga, et nad on eelmise elukoha-
järgse kohaliku omavalitsuse valijate 
nime kirjas.

Kui te terviseseisundi või mõne muu 

mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada 
valimisjaoskonnas, võite esitada kirjali-
ku taotluse kodus hääletamiseks. Taot-
luses tuleb märkida kodus hääletamise 
taotlemise põhjus. Taotlust saab esitada 
kuni valimispäeva kella 14.00-ni jaos-
konnakomisjonile, eelhääletamise ajal 
ka vallavalitsusele. Kodus hääletamise 
teate võite edastada ka telefoni teel, he-
listades numbrile 5884 5571.

Kodus hääletamist korraldatakse 
vaid valimispäeval, 26. mail.

Häältelugemiskomisjon alustab 
jaoskonnakomisjonilt saadud hääle-
tamissedelite ülelugemist 27. mail kell 
10.00 Luunja vallamajas (Puiestee 14, 
Luunja alevik).

Aime Koor, vallasekretär

 „Eesti kaunis kodu“ otsib kandidaate
Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kon-
kurss „Eesti kaunis kodu“ toimub ka sel 
aastal ja kutsub osalema ka Luunja valla 
kodusid! 

Konkurss hõlmab nii traditsiooni-
lisi kodusid (eramud, maakodud, suvi-
lad) kui ka eriprojekte, nagu parim 
tööstusmaastik 2019 (tootmishooned 
ja -talud, aitkuivatid, farmid, töökojad 
jm), kauneim kortermaja 2019, parim 
tervise spordikeskus 2019 (kergliiklus-
teed, tervise rajad, spordikeskused jm), 
kaunis muinsuskaitseobjekt 2019 (otsus-
tatakse koostöös muinsuskaitseametiga) 
ja energiasäästlik kaunis kodu 2019.

Konkursi eriprojekti „Energiasäästlik 
kaunis kodu“ osas tunnustatakse tublisid 
neljas kategoorias: eramud, kortermajad, 
ühiskondlikud hooned ja energiasääst-
liku mõtteviisi edendaja. Eesmärgiks 
on näidata, et ehitades uut hoonet või 
renoveerides vana on tulevikku silmas 
pidades mõistlik ja võimalik kasutada 
energia saamiseks taastuvenergiaallikaid 
ning energiakulu vähendamiseks raken-
dada tarku lahendusi. Energiasäästliku 
mõtteviisi edendaja on inimene, kes on 
andnud märkimisväärse panuse oma 
kodukandi energiasäästvamaks, targe-
maks ja kaunimaks muutmisel.

Ootame vallaelanike aktiivsust 
 kaunite kodude märkamisel ja neist tea-
da andmisel. Luunja vallas on  imelisi 

 kodusid ja hoolitsetud ettevõtteid, näi-
tame neid ka teistele. Kortermajad, 
 ootame ka teie osalemist! 

Ettepanekuid võib teha igaüks, va-
jalik on omaniku või valdaja nõusolek. 
Kui teed oma tuttava nimel ettepaneku, 
oleks tore, kui lisaksid ka tema kontakt-

andmed, et saaksime enne küllatulekut 
ühendust võtta.

Kolm kaunimat kodu (või ette võtet, 
talu, kortermaja) esindavad Luunja 
 valda Tartumaa piirkonnas. 

Tartu maakonna konkursi komisjon 
valib maakonnavoorus välja kolm esin-
dajat üleriiklikule konkursile. 

Tartumaa kaunite kodude autasusta-
mine riigihalduse ministri tänukirjade ja 
mastivimplitega toimub 23. juunil 2019. 
a maakaitseürituse päeva raames Tartus.

Vabariigi parimaid tunnustab Eesti 
Vabariigi president taasiseseisvumis-
päeva paiku toimuval üritusel (kuupäev 
täpsustamisel).

Täpsemat infot konkursi, selle aja-
loo, korralduse ja hindamise põhi mõtete 
kohta leiate veebiaadressilt: www.ilus-
kodu.ee/konkursid. Kodulehel on üle-
val ka eelmiste aastate võitjad ja palju 
fotosid kaunitest kodudest. Ehk leiad nii 
mõnegi hea idee? 

Konkursi „Eesti kaunis kodu“ kontakt-
isikuks Luunja vallas on menetleja 
 Küllikki Tokman.

Info kandidaatide kohta on ooda-
tud vallavalitsuse e-posti aadressidel 
luunjavv@luunja.ee, kyllikki@luunja.ee 
või telefonidel 741 7319 ja 741 7239.

Ootame ettepanekuid ja osalemis-
soove 1. maiks 2019.

http://www.iluskodu.ee/konkursid.php
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Asutav Kogu 100
Aprillis möödub 100 aastat 
Eesti Vabariigi esimese 
rahvaesinduse – Asutava Kogu 
kokkutulemisest. Sündmust 
tähistati ka Luunja vallas.

23. aprillil 1919 kogunesid Tallinnas 
 Estonia majas Eesti Asutavasse Kogusse 
valitud rahvasaadikud, see päev on üht-
lasi Eesti Riigikogu sünnipäev. 

Kogu Eestis tähistati 100 aasta 
möödumist Asutava Kogu valimistest, 
mis toimusid 5.–7. aprillil 1919 kõikjal 
Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse 
alusel ning salajasel valimisel proport-
sionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus 
oli mõlemast soost vähemalt 20-aastas-
tel kodanikel. Asutav Kogu oli esimene 
Eesti rahva poolt valitud rahvaesindus. 
Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse 
väljatöötamine ja vastuvõtmine, millega 
tuldi edukalt ka toime.

Eesti Vabariigi esimese demo-
kraatliku esinduskogu valimise täht-
päeva tähistamiseks  süüdati 5. aprillil 
austus küünlad Asutavasse Kogusse 
valitud saadikute sünnikohtades üle 
kogu  Eesti.  Mälestusküünalde süüta-
mine jäädvustatakse www.ev100.ee 
kodulehel.

Luunja vallas on sündinud Asutava 
Kogu liige Gustav Grünwaldt. Sünd-
must tähistasime vallamaja ees oleva 
Vabadussõja mälestusmärgi juures koos 
Luunja Keskkooli esindajatega.

Huvitavaid fakte 
Asutava Kogu kohta

100 aasta eest valituks osutunud 120 
Asutava Kogu liiget olid pärit 49-st prae-
gusest omavalitsusest.

Peamised erakonnad või parteid olid 
Konstantin Pätsi juhitud Maaliit, Jaan 
Tõnissoni juhitud Eesti Rahvaerakond, 

Eesti Tööerakond ja sotsiaaldemokraa-
did (Eesti Sotsiaaldemokraatiline Töö-
liste Partei). Valimisaktiivsus oli kõrge, 
osales 80% valimisõiguslikest kodani-
kest. Sotsiaaldemokraadid saavutasid 
ülekaaluka võidu (33%), teiseks jäi Eesti 
Tööerakond (25,1%).

Teiste hulgas olid AK liikmeks Kons-
tantin Päts, Jaan Tõnisson, Johan Pitka, 
August Rei, Johannes Semper, Hugo 
Raudsepp, Jaan Lattik jt.

AK oli Eesti rahvaesindus ja seadus-
andliku võimu organ (parlament) 23. ap-
rillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. 
Asutav Kogu töötas ühe aasta, 7 kuud ja 
28 päeva. Kokku peeti 170 koosolekut, 
kus võeti vastu 88 seadust ja määrust. 

Asutava Kogu tegevus lõppes 20. det-
sembril 1920, mil ametisse astus Riigi-
kogu. 

Aare Anderson
vallavanem

Foto:  Toomas Liivamägi
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Luunja vald osaleb puuetega inimeste eluaseme füüsilise 
kohandamise projektis
Luunja vald osaleb projekti „Puuetega 
inimeste eluaseme füüsiline kohanda-
mine“ II taotlusvoorus, mille raames 
kohandatakse Euroopa Regionaalaren-
gu Fondi ja vallaeelarveliste vahendite 
toel kuni nelja erivajadustega inimese 
eluruumid nende vajadustele vastavaks. 
Sellest tulenevalt on Luunja valla erivaja-
dustega inimestel võimalik taotleda oma 
eluaseme kohandamiseks toetust.

Eluruumi kohandamise projekti ees-
märk on Luunja valla puuetega inimes-
tele eluruumi kohandamisega tagada 
paremad elamis-, õppimis- ja töötamis-
tingimused ning suurendada iseseisvat 
toimetulekut, andes sellega puuetega 
inimestele võrdsed võimalused ühis-
konnaelus osalemiseks.

Projekti raames on võimalik kohan-
dada koduseid liikumisteid (nt eluruumi 
sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi 
vaheline käigutee, hoonesse ja selle terri-

tooriumile sissepääs), hügieeniruume ja 
kööke.

Kohandada saab eluruumi, mis 
asub Luunja valla haldusterritooriumil 
ning on taotleja rahvastikuregistrijärg-
ne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus 
saada sotsiaalkaitseministri määruse 
alusel ühe eluruumi kohandamist ühel 
korral.

II  vooru taotlusi koos lisadoku-
mentidega on võimalik esitada perioo-
dil 22.04.2019 – 22.05.2019 elektroon-
selt digitaalselt allkirjastatuna e-posti 
aadressil luunjavv@luunja.ee või paber-
kandjal posti teel aadressil Puiestee 14, 
Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tar-
tumaa, märgusõnaga „Puudega inimes-
te eluaseme kohandamise toetus“. Taot-
luste blanketid on leitavad Luunja valla 
koduleheküljelt.

Luunja vallavalitsus kontrollib lae-
kunud avalduste vastavust projekti 

 tingimustele ning alates 22.05.2019 
teevad vallavalitsuse ametnikud kodu-
külastuse taotletud kohanduse vajaduse 
ja selle teostamise võimalikkuse hinda-
miseks. Pärast seda esitab vallavalitsus 
projekti tingimustele vastavad taotlused 
koondtaotluse vormis rakendusüksu-
sele. Pärast rahandusministeeriumilt 
koondtaotluse rahuldamise otsust 
tuleb taotlejal esitada vallavalitsuse 
sotsiaalosakonnale kohandustööde 
maksumuse tõendamiseks vähemalt 
kaks hinnapakkumust. Seejärel lange-
tab vallavalitsus lõpliku otsuse taotluse 
rahuldamise ja toetuse määramise või 
taotluse rahuldamata jätmise kohta.

Lisainfo eluaseme kohandamise 
taotlemise kohta: 

Luunja valla koduleheküljel ja 
sotsiaalnõunik Kairit Pahk, telefon 
741 7101või e-post kairit@luunja.ee 

 Säde ees, häving taga
Kogenud päästjad teavad igal kevadel 
veidi pärast lumesulamist, kui ilm on 
mõne päeva olnud tuuline, päikese line 
ning kuiv, tuleb oodata väljakutseid 
 rasketele kulupõlengutele. Nendeks 
valmis tudes kontrollitakse maastiku-
sõidukite töökorras olekut ning otsitak-
se välja ja paigaldatakse autodele kulu-
kustutuse luuad.

Eelmise aasta kevadel saadi välja-
kutse Tartumaale Luunja uue sadama 
 lähedale, kus luht põlema oli süttinud. 
Selle süttimises oli ilmselt süüdi mõni 
tiku või suitsukoni maha pillanud hoo-
letu kalamees. Autoga sinna juurde ei 
saa ja ainuke võimalus on, kululuud 
käes, läbi kraavide ja üle mätaste sum-
bata. Märjal ja soisel pinnasel põlesid 
kõrged mättad ehk „pokud“, mille otsas 
kõndida ei ole võimalik. „Pokude“ vahel 
müttavatel päästjatel oli vahepeal tunne, 
et tuli liigub kiiremini kui nemad ise. Ka 
seal tulid kustutajatele appi kuivendus-
kraavid, mille taha tule levik kinni jäi. 
„Pokude“ põleng jõudis enne kustuta-
mist levida üle hektari suurusele alale.

Suur osa maastikupõlengutest,  mille 

kustutamiseks päästjatel palju aega ja 
jõudu kulub, saavad alguse hooletust 
ümberkäimisest lahtise tulega või lõkke 
tegemisest. Et selliseid tulekahjusid ära 
hoida, pea meeles järgmist.
• Lõket tohib teha ainult tuule-

vaikse ilma või nõrga tuulega (kuni 
5,4 meetrit sekundis, kui liiguvad 
 ainult puude peenikesed oksad).

• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada 
põlevmaterjalist ja kulust, et tuli ei le-
viks taimestikule või turbapinnasesse. 
Hea mõte on lõkke jaoks kaevata auk, 
et lõkkeaseme põhjaks jääks tulekin-
del muld, savi või liiv. Lisaks on kasu-
lik lõkkease ümbritseda mittepõleva 
pinnase, näiteks liiva või kividega.

• Lõkkel tuleb olla juures ja valvata, et 
tuli ümbrusele ei leviks.

• Lõkke vahetus läheduses peab hoid-
ma käepärast esmaseid kustutusva-
hendeid. Selleks sobib veega täidetud 
ämber, kustutusluud, tulekustuti või 
veega survestatud voolik.

• Lõkkes tohib põletada ainult puhast 
puitu ja haljastusjäätmeid.

• Mitte mingil juhul ei tohi põleta-
da lõkkes prügi või kemikaalidega 
töödeldud puitu, milleks on näiteks 
mööbli osad. See on tekkiva keskkon-
nakahju pärast seadusega keelatud.

• Enne kui lõkkeaseme juurest lahkud, 
veendu, et lõke on kustunud või kus-
tuta see ise. Uuesti süttimise vältimi-
seks kalla lõkkease veega üle või kata 
see pinnasega.

• Omavalitsused on kehtestanud lõkete 
tegemiseks täiendavaid piiranguid. 
Nende kohta otsige infot omavalitsus-
te heakorra või jäätmekäitluse eeskir-
jadest.

• Tuleohutuse kohta küsi lisaks 
päästeala infotelefonilt 1524 või uuri, 
mida ja kuidas tohib lõkkes põletada 
internetist keskkonnaministeeriumi 
teemalehelt www.loke.ee.

Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse 
ennetusbüroo nõunik
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Uus aed
Rõõmusõnum kogu vallale – Kavastu Algkool-
Lasteaed sai õuealale uue piirdeaia! Soojad tänu-
sõnad Luunja volikogule aeda heakskiitva otsuse 
eest ning tublidele töömeestele, kes tegid oma 
töö kiirelt ja põhjalikult. 

Uus aed on kevadiselt roheline ja uued vära-
vad võimaldaval õuealale siseneda nii rõõmsatel 
lapsevanematel koos lastega kui ka suurtel masi-
natel, kui peaks tekkima vajadus liivakasti uut 
liiva tuua. 

Kavastu Algkool-Lasteaed loodab südamest, 
et uus aed jääb kauaks ilusaks. Siinkohal palume 
ka külaelanikel, nii väikestel kui ka suurematel, 
käituda uue aiaga heaperemehelikult.

Kavastu Algkool-Lasteaed

Plirts-plärts, 
käes oli märts
Märtsikuu algas Kavastu Algkool-Lasteaias tüd-
rukute nädalaga. Sel nädalal küpsetati maitsvaid 
roogasid, meisterdati taaskasutatavatest mater-
jalidest põnevaid tomatisõprade lillepotte ning 
sätiti juuksed uhketesse soengutesse. 

Vastlapäeval külastas Kavastu Algkool-
Laste aed teatrietendust „Viks ja Koba“. Etendus 
oli meeleolukas. Etenduses olid peategelasteks 
kaks tüdrukut – Viks ja Koba. Üks oli hästi osav 
 nuputamisülesannetes, teine aga matemaatilistes 
ülesannetes. Koostöös said nad kõik ülesanded 
lahendatud. 

Märtsikuu möödus kiiresti ja algaski aprill. 
Esimesel aprillil ootasid õpilasi naljakad tunnid. 
Näiteks õpiti loodusõpetuses tundma naljaka 
välimusega loomi, kelle puhul tasus enne pikalt 
mõelda, kas tegemist ikka on päris loomaga või 
mitte. Lisaks päriselt olemas olevatele loomadele 
tuli lastel piltidelt üles leida ka väljamõeldud loo-
mad, nagu näiteks hobupart, siilahv jne. Mate-
maatika tunnis lahendasime ülesandeid „Vallatu 
matemaatika ülesannete kogumikust“.

Kavastu Algkool-Lasteaed

Vabandus 
Vabandan Anna Kuropatkina, Eero Suit’i ja 
Edgar Suit’i ees, et Edgar Suit’i nimi jäi kuidagi 
märtsikuu Kodu Uudistes ilmunud artiklist väl-
ja. Edgar on väga tubli ja eeskujulik õpilane ning 
lõpetas II trimestri kiitusega!

Meeri Kuustemäe

Rõõm uue aia üle

Märtsikuu popimad õpilased. Fotod: Kavastu Algkool-Lasteaed

Tublid kokkajad
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Tartumaa lasteaedade laulupäev „Muinasjutumaa“ 
14. märtsil 2019 kogunesid laulu maiad 
Tartumaa lasteaedade mudilased  Luunja 
kultuuri- ja vabaajakeskuses, et  pidada 
maha üks muinasjutuline laulupäev. 
Tartumaa lasteaedade laulupäev on 
juba pikaajaliste traditsioonidega üritus, 
mis toimub igal aastal mõnes Tartumaa 
paigas. Seekord oli Luunjasse kokku 
tulnud pea 200 last 21st erinevast Tartu-
maa laste aiast. Muinasjututegelased 
igast lasteaiast said esineda suurel laval 
ning lisaks tulid esitusele ühislaulud ja 

-mängud. Peojuhid olid Nukitsamees 
(Lohkva lasteaia õpetaja Merly Tätte) ja 
Punamütsike (Lohkva lasteaia muusika-
õpetaja Laura Väljaots), kes rändasid 
erinevates muinasjuttudes. Peo suju-
mise ja kinolinale ilmunud lõbusate 
animatsioonide eest hoolitses Ilmatsalu 
lasteaia Lepatriinu muusikaõpetaja Jana 
Käär. 

Pidu sai toimuda tänu  lahketele spon-
soritele, kes kostitasid osalisi maitsvate 
kingitustega. Suur tänu teile  –  Grüne 

Fee, Balbiino, A. le Coq, Luunja kul-
tuuri- ja vabaajakeskus, Lohkva  lasteaed 
ning Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu! 

Aitäh kõikidele tublidele laululaste-
le ja nende juhendajatele! Jääme põne-
vusega ootama järgmist laulupäeva!

Laura Väljaots, 
Lohkva lasteaia muusikaõpetaja

Jana Käär, Ilmatsalu lasteaia 
Lepatriinu muusikaõpetaja

Sabatähed lähevad RoboOlümpiale
Terves kehas terve vaim! Lohkva lasteaia 
Sabatähtede rühma lapsed ja õpetajad 
on veendunud, et kevadel võimalikult 
palju liikuda ja sportida on tervisele 
väga hea. Otsustasime, et võtame ka 
oma  sõbra Bee-Boti kaasa ning osaleme 
ühiselt RoboOlümpial. 

RoboOlümpial on meie ülesandeks 
abistada Bee-Botti ning talle valmis 
meisterdada üks vahva liikumismatt, 
kuhu alla peidame palju erinevaid 
spordi alasid, nagu näiteks kuulitõuge, 
jooks, kaugushüpe, odavise jne. Laste 
ülesandeks on Bee-Bot suunata liikuma 
selliselt, et kõik spordialad, mis on matil 
esindatud, saavad läbitud. Selleks on vaja 
Bee-Botti liigutada otse, vasakule, pare-
male ja vajadusel ka tagasi võimalikult 
lühikeste sammudega ning kiiresti. Sel-

leks et Bee-Bot näeks välja nagu tõeline 
sportlane, meisterdame üheskoos talle 
ka igaks spordialaks vajalikud erinevad 
vahendid (odaviskeks oda, kuulitõukeks 
kuul jne). 

Kogu tegevust filmime ja pildis-
tame ning jagame seda sotsiaalmeedias 
 hashtagiga #roboolümpia, nii näevad 
meie missiooni sooritust ka kõik teised 
olümpial osalejad. 

Hakkasime olümpiaks valmistuma 
juba aprillikuu esimesel nädalal ning 
 jagame teiega ka mõningaid pilte sellest. 

Rohkem infot leiab leheküljelt 
www.roboolümpia.ee. 

Lohkva lasteaed
Sabatähed

Lohkva Lasteaia lapsed. Foto: Jana  Käär

Foto: Helena Rööpman
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Lohkva külas avatakse olümpialaste taimelava
Lohkva minirambi avaüritus koos Luunja valla sünni-
päeva ja Tartumaa aasta küla 2018 tiitli tähistamisega 
toimub neljapäeval, 16. mail kell 17.00 VARAKA, 
Lohkva kogukonnakeskuse hoovis.

Lohkva küla ning piirkonna lapsed ja noored on seni 
pidanud leppima rulade ja tõukeratastega sõidul asfalt-
platsikeste, kergliiklusteede ja teede äärekividega. Nüüd 
on neil suure pärane võimalus vastvalminud Lohkva mi-
nirambil oma oskusi lihvida ja treenida. Miniramp on 
kõige universaalsem element, seda saavad kasutada nii 
BMX-ratturid, tõukeratastega sõitjad, rulluisutajad kui ka 
rulasõitjad. Tegemist ei ole pelgalt nii sama vaba aja veet-
mise võimalusega, vaid minirambil sõitmine treenib lisaks 
lihastele hästi ka koordinatsiooni ja tasakaalu.  Lohkva 
mini ramp loob piirkonnas täiesti uue võimaluse sport-
likuks vaba aja veetmiseks värskes õhus. 

Minirambi rajamise idee algatajaks on MTÜ Lohkva 
Küla selts ja Lohkva külas elav aktiivne ekstreemspordi 
harrastaja Roman Šarin, kelle südamesooviks on noor-
tele mõtestatud vaba aja veetmise võimaluste loomine. Ei 
saa mitte jätta märki mata, et 2020. aastast on nii rula- kui 
BMX-sõit olümpiaalad, mis annab veel suurema põhjuse 
ekstreemspordiga alusta miseks ja noorte olümpiapisikuga 
nakatamiseks.

Lohkva minirambi projekteeris ja ehitas maailmas 
kõrgelt hinnatud ekstreemspordiürituste Simpel Session 
korral daja Mario Kalmre koos oma meeskonnaga. Ehitust 
rahastati Tartu maa Arendusseltsi LEADER-projektitoe-
tuse, Luunja valla tegevustoetuse ja Aivar Koka ettepane-
kul riigieelarvelise toetuse vahenditest.

Minirambil toimub demoetendus ning hiljem on 
 võimalus osaleda töötoas, kus jagatakse infot ja näpu-
näiteid minirambi turvaliseks kasutamiseks. Tulemas on 
üks vägev üritus koos kevadise grilli ja vingete artistidega.

Kaire Vahejõe ja Helina Lätti, MTÜ Lohkva Külaselts Miniramp Lohkvas. Foto: Roman Šarin
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Luunja vallas on liblikakujuline küla
Lohkva küla sai eelmisel 
aastal Tartumaa aasta küla 
2018 tiitli ja esindab aastal 
2019 Tartumaad üleriigi-
lisel konkursil. Lohkva 
külas käib „Aasta küla 
2019“ konkursil osale-
mise tõttu põnev ja vilgas 
tegutsemine ja juhtub 
nii mõndagi eriti ägedat. 
Näiteks on lõbusate 
koosolemiste tulemusena 
selgunud, et Lohkva küla 
on liblikakujuline. Meil 
on küll selle avastuse 
üle väga hea meel!
Aitäh avastajatele  Kaire 
Vahejõele, Iiri Saarele, 
Kadi Kalmusele ja Kadri 
Sõrmusele!

Eesti külaliikumine 
Kodukant korraldab aasta 
küla konkurssi üle aasta, 
samas rütmis Eesti külade maapäeva-
ga. Aunimetus antakse külale / külade 
piirkonnale või alevikule, mis on saavu-
tanud nähtavaid tulemusi külaelu aren-
damisel. Tänavuse aasta küla valimise 
märksõnaks on elujõulisus. Kriteeriu-
mid: maakonna tasandil nähtav posi-
tiivne areng ja kogukondlik külasisene 
koostöö viimase kolme  aasta jooksul, 
küla arenduslike ja kogukonda liitvate 
algatuste edukas elluviimine, traditsioo-

nide järjepidevuse tagamine ja talleta-
mine, koostöö kohaliku omavalitsusega, 
avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üle-
riigilisel tasandil, kehtiv või koostamisel 
küla arengukava.

Traditsiooniliselt on  hindamis-
komisjoni tööd juhtinud Riigikogu esi-
mees, komisjonis on Eesti külaliikumise 
Kodukant, Maaeluministeeriumi,  aja-
lehe Maaleht, Siseministeeriumi, 
Rahan dusministeeriumi, Eesti Leader 

Liidu ja Eesti Omavalitsuste Liidu esin-
dajad. Laureaadi tiitli saaja kinnitatakse 
hinda miskomisjoni argumenteeritud 
ettepaneku alusel Eesti külaliikumise 
Kodukant juhatuse poolt.

Uute põnevate avastusteni – ootame 
teid liblika-külla!

Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaselts

Lohkva küla liblika kontuur. Foto: Kaire Vahejõe 
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 Maadlejad on hoos
Hooaja alguseks saab lugeda rahvus-
vahelist võistlust Iisraelis, millest võttis 
osa kuus maadlusmaad. Baltikumist oli 
peale Eesti esindatud ka Leedu. MK Jaan 
kolm noormaadlejat saavutasid kõik 
auhinnalised kohad, kusjuures Joosep 
Pärna laas võitis oma kaalus, Reno- Rene 
Padar oli kolmas ja Markos Tadolder 
teine.

2019. aasta algas A. Talpase mäles-
tusvõistlustega Kohtla-Järvel, kus osale-
jaid oli Ukrainast, Soomest, Leedust ja 
Lätist. Reno-Rene Padar maadles tublilt 
ja pidi alles fi naalis vastu võtma kao-
tuse eelmise aasta Euroopa omavanus-
te  klassis viienda koha mehelt, lätlaselt 
Bondarenkolt, kes arvatavasti tuleb 
võistlema ka Luunjasse. Markos võist-
les esimest korda meeste klassis, kus 
esimeses matšis alistas Ukraina esin-
daja ja teises kohtumises eelmise aasta 
Eesti meeste kolmanda, kolmekordse 
Eesti meistri Mario Mägisalu Vändrast. 
Edaspidiseks enam auru ei jätkunud ja 
ta lõpetas võistluse kolmandana. Joosep 
Pärnalaas ja Rasmus Lakak olid võist-
lustel viiendad. 

Tartu linn võõrustas seekord noorte 
tähtsamat võistlust, Eesti meistrivõistlusi 
õpilastele. Klubi oli kohal kolme maad-
lejaga, kuid kahjuks Joosep Pärnalaas ei 
läbinud arstlikku kontrolli ja tema  medal 
jäigi sinna. Reno-Rene Padar sammus 
aga võidult võidule, alistades poolfi naa-
lis Eesti eelmise aasta kolmanda mehe ja 
fi naalis kindlalt ka eelmise aasta  hõbeda. 
Seega on RENO-RENE PADAR  Eesti 
2019. aasta õpilaste meister ja tal on koht 
Eesti koondises. Rasmus Lakak tuli sa-
mas kaalus kaheksandaks. Klubi oli 24 
võistkonna seas 13-s.

Tartumaa õpilaste meistrivõistlus-
tele läksime kindlas liidrirollis ja Luunja 
Keskkool võitis parima kooli karika teist 
aastat järjest. Maakonna meistriteks tu-
lid Marcus Mahlapuu, Ott Oskar Padar, 
Kevin Hilpus, Tormi Tuul, Reno-Rene 
Padar, Robin-Johannes Padar, Joosep 
Pärnalaas ja Markos Tadolder. Art 
 Mettis jõudis omal esimesel võistlusel 
kolmandale kohale.

Hooaja tähtsamateks võistlusteks, 
Eesti juunioride meistrivõistlusteks 

valmis tusime Markos Tadolderiga 
hooli kalt. Sihiks oli meistritiitel ja koon-
dise koht. Tulemuse saamiseks oli meil 
abimees Tartust, kes treenis  Markosega 
kaks korda nädalas, nii et võistlus-
teks valmistas teda ette kaks treenerit. 
 Tapal toimunud võistlustel kulgeski 
kõik suure päraselt ja meie mees jõudis 
finaalkohtumisele. Vastaseks seekord 
Pärnu maadleja, kolmekordne eesti 
noorte ja kadettide meister Raimond 
Uibo. Kui kuu aega tagasi Valgas võit-
sime teda kindlalt, siis seekord oli  Pärnu 
mees  selgelt motiveeritum ja ihales sa-
muti meistritiitlit. Esimene poolaeg 
jäime kindlalt alla, aga viimased kolm 
minutit võttis Markos end kokku ja sai 
raske punktivõidu 13 : 9. MARKOS 
TADOLDER, Eesti juunioride meister 
2019.  Selle võiduga tagas ta koha Eesti 
koondises, osavõtud koondise laagrites 
ja võimaluse osaleda juunioride MM-il 
augustis Tallinnas.

Tartumaa talimängudele läksime 
noortega ja seda üllatavam oli Luunja 
valla võit Kreeka-Rooma maadluses, 
teine Tartu linn ja kolmas Tartu vald.

Euroopa suurimatele maadlus-

võistlustele (29 riiki, üle 2000 osavõtja) 
sõitsime viie poisiga. Enamikus kaalu-
kategooriates oli üle 40 osavõtja, enim 
Kevin Hilpuse kaalus, kus neid koguni 
54. Matšid olid poistel tihedad ja rasked. 
Tublilt maadles Marcus Mahlapuu, kes 
alistas kaks vastast ja lõpetas 15. kohaga, 
Kevin oli 22., Reno-Rene 17. ja Joosep 
21. kohal.

Enne võistluste algust esitleti maa-
ilmameistrivõistluste Eesti juunioride 
koondist. Ka Jaani klubi esindaja  Markos 
Tadolder sai end suuremale publikule 
näitada. See võistlus oli ka üheks proovi-
kiviks ja võimaluseks osaleda Eesti 
koondise laagris. Markos sai kahe võidu 
ja kahe kaotusega lõpuks kuuenda koha 
29 võistleja seas, olles selle kaalu Eesti 
parim.

Maadlusring hakkab jälle täis  saama 
ja tulemas on Jaan Jaago mälestus-
võistlused, kus tänavu on arvatav tase 
küllaltki tugev. Jaani poisid seisavad 
 rivis, kõik on oodatud neile kaasa elama 
ja neid toetama. 

Rein Riitsaar
MK Jaan treener

Maadlusklubi Jaan. Foto: Liina Aavik
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Luunja korvpallinaiskond kolmas
OlyBet Eesti naiste korvpallimeistri-
võistluste II divisjonis mänginud Luunja 
korvpallinaiskond sai 30. märtsil Tallinna 
lähistel Raasikul peetud fi naalturniiril 
kaela pronksmedalid. Kolmanda koha 
mängus alistati Keila naiskond 65:59. 
OlyBet II divisjonis mängis 2018/2019. 
hooajal 11 võistkonda. Hooaja algus 
kulges suurepäraselt, võideti oma ala-
grupp, viiest viis. Vahealagrupi män-
gudel saime Tallinna OSK naiskonna 
järel teise koha. Veerandfi naalis mängi-
sime üle Parksepa SK / Võru naiskonna. 
Pool fi naalis tuli vastu minna igipõlise 
rivaali Tallinna OSK naiskonnaga ning 
seal tuli kahe mängu kokkuvõttes vastu 
võtta kaotus. Kuid fi naalturniiril võeti 
end kokku  ja toodi Luunjasse pronks-
medalid ja kolmanda koha kena karikas.

Luunja Tartumaa talimängudel kolmas omavalitsus
Tartumaa talimängud, mis toimusid 
jaanuarist märtsini, on selleks korraks 
lõppenud ja Luunja saavutanud üld-
arvestuses väga tubli III koha. Tali-
mängude kavas olnud 11 alast osales 
Luunja kaheksal ja saavutas ka kaks 
alavõitu. Esimesena kavas olnud ma-
leturniiril saime kindla esikoha. Teine 
esikoht tuli meile Kreeka-Rooma maad-
luses, kus meie valla maadlusklubi Jaan 
poisid tegid puhta töö. Veel olime esin-
datud kabes, mälumängus, lauatennises, 
 suusatamises, ujumises ja võrkpallis. 

Täname kõiki sportlasi, kes valla eest 
välja tulid!

Siit üleskutse. 2019. aasta kõige olu-
lisemad omavalitsuste vahelised võist-
lused peetakse 12.–14. juulil Tartus, kus 
samal ajal toimuvad 15. Eestimaa suve-
mängud, kuhu on oodata üle 2500 sport-
lase Eestist, Soomest, Lätist,  Leedust ja 
Poolast. Sellest peaks kujunema väga 
suur spordipidu Tartus, kuna samal 
ajal toimuvad ka Rally Estonia ja Iron-

man triatlon. Lähemalt saab sündmu-
sega tutvuda http://www.joud.ee/g183/.
Tulemas on ka Tartumaa suvemän-
gud, mille kohta on infot võimalik lei-
da Tartumaa Spordiliidu kodulehelt ja 
Facebooki Luunja harrastussportlas-
te grupist. Harrastaja, kui sul on huvi 
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Tartu 14 15 20 20 17 17 15 20 138 I

Tartu vald 17 17 20 17 17 14 14 20 15 137 II

Luunja vald 20 15 11 13 15 13 20 11 118 III

Peipsiääre vald 20 14 11 12 15 20 12 13 117 4.

Kambja vald 17 15 20 17 14 20 103 5.

Elva vald 13 13 14 15 13 14 82 6.–7.

Kastre vald 12 12 14 17 10 17 82 6.–7.

Nõo vald 10 13 17 15 55 8.

Luunja eest välja minna, siis võta ühen-
dust: kaido.linde@luunja .ee või helista 
501 3555.

Kaido Linde
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 

sporditö ö spetsialist 

Naiskonda kuulusid (pildil ülevalt vasakult): Kadri Tein, Helina Esnar, Karin-Liis Haljaste, Triinu Toomla, Kristin Tamberg, 
Tiina Terasmaa; (esireast vasakult) Kairi Poljakov, Ingrid Mesila, Maarja Kalma, Piret Kaljagin,  Laina Mesila-Kaarmann, Mari 
Lust, Triin Teppo ja Gerli Odrusk. Pildilt puuduvad Jaanika Kurgjärv, Teele Arak, Kadrin Vesman. Palju õnne naiskonnale ja 
ka Luunjale!

Kaido Linde, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse sporditöö spetsialist
Foto: Tiina Terasmaa
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Kahe valla kapell LUSTRE ja sõbrad peale kontserti USA-s Lakewoodi Eesti Majas 02.03.2019. Foto: Triinu Hiiob
 

08.–12.04.2019 toimus Luunja Keskkoolis kolme kooli viimane kohtumine Nord+Junior „Media unites and separates“ projekti 
 raames. Projektis osalesid soomlased, lätlased ja eestlased. Foto: Luunja Keskkool
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APRILL

20.04 Jaan Jaago mälestusvõistlused Kreeka-Rooma 
maadluses 11.00
Luunja Keskkooli võimlas

20.04 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja rumbasid 
19.00
Tantsuks mängib ansambel Absolut Lyhis
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 5–7 eurot. Info 511 4081 Eva Kouhia

22.04 Luunja valla jüriöö jooks 17.30
Stardid ja registreerimine Luunja roosiaed
Lõke, tillujooksud, lastejooksud, teatevõistlus teatevõist-
kondadele ja peredele. Tasuta. Info 501 3555

22.–26.04 Koolivaheaja programm noortekeskuses
23.04 Liikluslinnaku külastus
24.04 Väljasõit Võrumaale
26.04 Lastekino. Uus Eesti täispikk nukufi lm „Kapten 
 Morten lollide laeval“ 12.00. 
Lisaks veel igasugu põnevaid tegemisi, jälgige reklaami!
Info ja registreerimine 5648 9138

27.04 Luunja laste ja noorte lauluvõistlus Luunja Lõoke 2019
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info https://luunjakultuur.ee/luunja-looke-2019/

30.04 Volbriöö trall 21.30
Kapteni Kelder ja jõesadam. Lõke, tantsuks Nedsaja Küla 
Bänd. Laudade broneering 524 5425

MAI

03.05 Uus dokumentaalfi lm „Ott Tänak: Th e Movie“ 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
Piletid 5/4 eurot

04.05 Kontsert Synne Valtri Band 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
Piletid 23 eurot eelmüügist ja 25 eurot kohapeal
Pileteid saab osta ja 
kohta broneerida kratikoda@gmail.com või Ticketerist!
Info 5850 5500

05.05 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja Kultuuri-j a Vabaajakeskuses
Tasuta

EELTEADE!

12.05 Emadepäeva kontsert 
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus. Tasuta

16.05 Luunja valla sünnipäeva tähistamine 
Varaka hoov, Lohkva

19.05 Luunja kevadjooks
Kepikõnd ja jooks, 5 km ja 10 km distantsid.
Võistluskeskus Luunja roosiaed
Info 501 3555

NÄITUSED 
Galeriis Meie Aja Kangelane ja Luunja vallamajas on välja 
pandud kalligraafi a näitus „Lendav kirjutaja“.
 

Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi!
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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!
KERILIN KILGI 19.03.2019
GRIT ANNUK 20.03.2019
RIKK SIREL 21.03.2019
ALEKSEI IVANOV 23.03.2019
ROBERT KANEP 25.03.2019
AIRILI ELEN PARTS 25.03.2019
KLEN TUUL 01.04.2019
DOMINIK SEENE 01.04.2019
BRANDON RODIMA 07.04.2019
DEVID MALEK 08.04.2019

Mälestame jäädavalt lahkunut ja 
tunneme kaasa omastele

ANGELIKA KORNEJEVA 
30.06.1944 – 15.03.2019

ANTONINA KRASILNIKOVA 
14.08.1929 – 09.04.2019

ELSA GORNOV
07.04.1941 – 10.04.2019

Õnnitleme Õnnitleme 
maikuumaikuu

sünnipäevalapsisünnipäevalapsi!!
Luunja vallavolikogu ja 

vallavalitsus

Rahvahariduslikku Lohkva raamatukogus

MTÜ Luunja Raamatukogude Tegevuste Selts ja
EaTuTE klubi Lonni esitlevad

Koduloohuviliste kokkusaamine 
27. aprillil kell 15.00

KAVAS: 
15.00 – 16.00
Ants Linnard „Haruldased raamatud“
Peeter Nõges „Fotoalbumi „Luunja mõis“ uurimise protsess ja 
leiud“ 

Kohvipaus

16.30 – 17.00

Arutelud. Kogutud koduloolise materjali tutvustus

Info tel: 512 8745 Kairit; e-post: kairit.alver@luunja.ee 

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

Kopp-laaduri 
tööd. 
Tel  5817 2269




