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1 Sissejuhatus 
 

Luunja valla kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava on strateegiline dokument, mis 

määratleb toodud valdkondade arengu põhisuunad ja tegevuskava aastateks 2014 – 2022.  

Varasem kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkondlik arengukava Luunja vallal puudub, teemad 

olid kajastatud valla arengukavas. Aastateks 2009 – 2013 oli koostatud arengukava „Sport 

Luunja vallas“. 

 

Käesolevas arengukavas on käsitletud kultuuri, sporti ning noorsootööd koos, kuna neil 

valdkondadel on inimeste vaba aja sisustamisega seonduv ühisosa ning nende valdkondade 

vallapoolne koordineerimine ja juhtimine toimub alates 2013. aastast valdavalt läbi Luunja 

Kultuuri- ja Vabaajakeskuse, millel on oma alaeelarve Luunja valla eelarve koosseisus, 

põhikiri ja sümboolika 

 

Käesoleva arengukava koostamise ajal puuduvad arengukavad nii Luunja Kultuuri- ja 

Vabaajakeskusel kui Luunja valla keskraamatukogul. Luunja valla keskraamatukogul on 

kavas koostada eraldi arengukava lähiajal. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusele eraldi 

arengukava koostamine ei ole vajalik, kuna käesolev arengukava hõlmab asutuse 

arengueeldusi, -eesmärke ja arendustegevusi piisava detailsusega. 

 

1.1 Arengukava koostamine 
 

Arengukava koostamise algatas Luunja Vallavalitsus. Arengukava töögruppi kaasati Luunja 

Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Luunja Keskkool, valla raamatukogud, Kavastu Algkool-

Lasteaed ning valdkonnast huvitatud avalikkus, sh vabakonna esindajad. Arengukava 

koostamine toimus 2013. a oktoobrist kuni 2014. a novembrini. 

Kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava koostamiseks kutsuti haridusnõuniku 

eestvedamisel kokku töögrupp, kuhu kuulusid valla haridusnõunik, Kultuuri- ja 

Vabaajakeskuse direktor ja direktori asetäitja spordi- ja noorsootöö alal. Arengukava 

koostamise ettevalmistust alustati 2013. aasta oktoobris olukorra kaardistamisega. Selleks 

koostati hetkeolukorra kirjelduse algtekst valla arengukava, kodulehekülje ja varem koostatud 

spordi arengukava põhjal. Olukorra kaardistamiseks kutsuti kokku valdkonnaga seotud ja 

valdkonna vastu huvi tundvad inimesed. Huvigruppide kaasamiseks avaldati esmakordselt 

avalike arutelude kava oktoobrikuises Kodu Uudistes ning palve enne arutelu registreeruda, et 

saata osalejatele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks hetkeolukorra kirjeldus. Teavitamist 

korrati kõigi avalike arutelude eel. Samuti teavitati huvigruppe täiendavalt e-posti teel. 

Arutelud toimusid novembrist veebruarini kokku neljal korral. Avalike arutelude läbiviimisel 

kasutati avatud ruumi meetodit. Arutelude käigus kaardistati ja arutati läbi arengut 

soodustavad ja takistavad tegurid ning võimalikud arendustegevused arengukava perioodist 

lähtuvalt. Sisendi arengukavale andsid esindajad valla asutustest, MTÜ-de esindajad, 

kodanikuühenduste esindajad ja aktiivselt valdkonnas tegutsevad vallaelanikud. Avalikel 
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aruteludel osales kokku hinnanguliselt 25 – 30 inimest. Saadud sisendist lähtuvalt koostas 

töögrupp tervikteksti, sõnastas eesmärgid ja tegevuskava.  

 

Tervikteksti avalik väljapanek toimus 11.10.2014 – 04.11.2014 valla kodulehel, valla 

raamatukogudes ja vallamajas. Samuti saadeti terviktekst arvamuse saamiseks kultuuri- ja 

spordikomisjonile, töögruppides osalenute e-posti aadressidele. 19.11.2014 toimus 

arengukava avalik arutelu ning peale ettepanekute ja muudatuste sisseviimist esitas 

vallavalitsus arengukava 2015. aasta veebruaris kinnitamiseks Luunja vallavolikogule. 
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2 Kasutatud mõisted ja lühendid 
 

Üldmõisted 

 

Visioon – kõrge üldistusastmega ettekujutus sellest, milline tulevik võiks olla, milliseks see 

võiks kujuneda. Visioonil on oluline inimesi innustav ja neid liitev mõju. 

Missioon - võtab kokku võtmeaspektid visiooni saavutamiseks, annab tunnistust valdkonna 

olemusest, tema väärtushinnangutest ja tekitab arusaamise, millele keskendutakse, kuidas ja 

milleks eksisteeritakse. 

Arengueesmärk – taotletava tulemuse mõtteline kujund, mis määrab tegevuse viisi või laadi. 

Eesmärki esitatakse pikaajalisel strateegilisel kavandamisel kas kvalitatiivse, poolkvantitatiiv-

se või kvantitatiivse seisundikirjeldusena. Kvantifitseerimise võimalus sõltub süsteemi keeru-

kusest ja kavandamishorisondi pikkusest. 

 

Kultuurivaldkonna mõisted 

Kultuur – kaunid kunstid (teater, muusika, kunst, kirjandus, tants, film) ja nende interdistsip-

linaarsed edasiarendused, tarbekunst ja käsitöö, peamised kultuuriteenused (raamatukogud, 

kultuurivaldkonna huviharidus) ja kultuuritraditsioonid ning -pärand (sh rahvakultuur, muu-

seumid). Mõistet kasutatakse nii institutsionaalse kui mitteinstitutsionaalse, professionaalse ja 

harrastuskultuuri valdkondade tähistamiseks. 

Kultuurikorraldus – toetav funktsioon loomingu vahendamisel ja loojate toetamisel, admi-

nistreerivad tegevused. 

Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja 

tööst vabal ajal. 

Rahvakultuur – Eesti pärimuskultuuri ja rahvuslikel traditsioonidel põhinev harrastustegevus, 

avalikud kultuurisündmused ning rahvakultuurialane seltsitegevus, koolitus ja täiendõpe. 

 

Spordivaldkonna mõisted 

Sport – mänguline, valdavalt võistlusliku ja kehalise iseloomuga tegevus või vastav õppete-

gevus. 

Rahvasport ja tervisesport – tervise hoidmise ja tugevdamise eesmärgil toimuv organiseeritud 

või organiseerimata sportlik tegevus, mille võistluslik osa ei ole suunatud edu saavutamiseks 

üleriigilistel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. 

Saavutussport – sportlik tegevus, mis on suunatud edu saavutamisele avalikus sportlikus 

konkurentsis. 

Noortesport – 7–19-aastaste laste ja noorte mitmekülgne mänguline ja sportlik, klubiliselt 

organiseeritud tegevus. 

Koolisport – koolide initsiatiivil korraldatud sportlik tegevus väljaspool õppekava. 

Sportlane – isik, kes osaleb avalikus sportlikus konkurentsis. 

Treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treeneri 

kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. 
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Esindusmeeskond – Luunja valda esindav võistkond, kes osaleb Eesti meistriliiga sarjades 

ning Baltimaade liiga ja/või Euroliiga turniiridel. 

Terviserada – avalikus ruumis, eelkõige rohealadel, liikumisharrastusteks kohandatud ja kõi-

gile avatud tee. 

Spordikool – huvikooli seaduse või erakooliseaduse alusel tegutsev asutus. 

Spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik. 

 

Noorsootöövaldkonna mõisted 

Noorsootöö – noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma 

vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. 

Noor – füüsiline isik vanuses 7–26 aastat.  

Noorsootöötaja – noorsootöötaja töö eesmärgiks on noortele arendavaks  tegevuseks tingi-

muste loomine. Noorsootöötaja loob oma tööga mitteformaalse õppimise keskkonna, mis toe-

tab noorte isiklikku arengut. Noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse partnerluse põ-

himõttest ja on huvitatud noore arvamustest ja tagab noortele turvalise keskkonna. 

Avatud noortekeskus – noorsootööasutus, mis tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel ilma 

kindlaksmääratud osalejaskonnata. Avatud noortekeskuse tunnused: tegutseb aktiivselt vähe-

malt 10 kuul aastas ning on nädalas avatud kokku vähemalt 30 tundi, on loodud noorsootööta-

ja töökoht. 

Avatud noorsootöö – ilma kindla õppekavata läbiviidav tegevus, mis on suunatud noorte 

omaalgatuse toetamisele ning erinevate noori huvitavate ja arendavate tegevuste läbiviimiseks 

vajalike tingimuste loomisele. 

Noorteühing – mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja 

mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine. 

Erivajadusega noor – noor, kellel on lisaks tavapärastele vajadustele füüsilisest, psüühilisest 

või sotsiaalsest eripärast lähtuvad vajadused. 

 

Kasutatavad lühendid 

 

AIP  avatud internetipunkt 

ANK  avatud noortekeskus 

EELK   Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

KNK  Kavastu Noortekeskus 

LKVK  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus 

LNK  Luunja Noortekeskus 

LNV  Luunja noorte volikogu 

RVL  raamatukogude vaheline laenutus 

VV  vallavalitsus 

ÕE  õpilasesindus 
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2 Hetkeolukorra kirjeldus 
 

Siinsel piirkonnal on põnev ajalugu ning kaunis loodus, pikaajalised põlluharimistraditsioonid 

ja mitmekesine majandus. 

Aastakümneid on au sees olnud maadlus, legendaarse maailmameistri Jaan Jaago jälgedes 

treenivad tänagi tulevased meistrid. Tuntust on vallale toonud hobusport ja ratsatreeningud. 

Viimastel aastatel on Eesti kultuurimaastikul tähelepanu pälvinud valla aktiivne ja 

mitmekesine kultuurielu. Lisandunud on kaks näitusepaika, üks muuseum ning 

kirjandusüritused ja kontserttegevus valla kultuurineljapäevade raames. Igakuiselt viiakse läbi 

rahvaspordiüritusi. Iga viie aasta järel toimub Luunjas koolinoorte laulupidu, meie koorid ja 

rahvatantsijad on oma kõrge tasemega osalenud laulu- ja tantsupidudel. 

 

3.1 Demograafiline olukord  
 

Luunja vald on Tartumaa idaosas paiknev omavalitsus. Tartu linnast Emajõe Suursooni ulatuv 

vald on väga eripalgeline, hõlmates nii kaasaegseid elamualasid kui puutumatu loodusega 

piirkondi. Lõuna-Eestis on Luunja üks kõige kiiremini kasvava elanikkonnaga vald.  

Kaunis loodus ja hea elukeskkond toob valda arvukalt noori peresid.  

 

2015. aasta 01. jaanuari seisuga elab Luunja vallas 3929 inimest. Siinkohal on tähtis välja 

tuua, et rahvaloenduse andmetel elas Luunja vallas 01.10.11. a seisuga 3903 inimest, 

elanikeregistri andmetel elas samal ajal vallas aga 3634 inimest. Seega on alus arvata, et ka 

täna on tegelikult vallas elavate inimeste arv mõneti suurem sellest, rahvastikuregistris 

kajastuvast. 

 

Luunja valla rahvastik 2011. a rahvastikuloenduse andmetel külati ja vanuseti vt Lisa 1. 

 

 

 

Luunja valla elanikest moodustab valdava 

enamuse tööealine elanikkond. Peaaegu 

veerand valla rahvastikust moodustavad alla 

18-aastased. 

Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2015 

http://ie.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Luunja%20vald&partner=wtiierwi
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Valla haldusterritooriumil paikneb 20 küla (Kabina, Kakumetsa, Kavastu, Kikaste, Kõivu, 

Lohkva, Muri, Pajukurmu, Pilka, Poksi, Põvvatu, Rõõmu, Sava, Savikoja, Sirgu, Sirgumetsa, 

Sääsekõrva, Sääsküla, Veibri, Viira) ja Luunja alevik. 

Suuremateks keskusteks on Lohkva küla, Luunja alevik ja Kavastu küla. Luunja vald 

vaadeldav kolme erineva piirkonnana: 

1) Luunja piirkond, mis hõlmab Luunja alevikku ning Kabina, Kakumetsa, Kõivu, Muri, 

Pilka, Põvvatu, Sava, Savikoja, Sirgu, Sirgumetsa, Sääsekõrva ja Sääsküla küla; 

2) Kavastu piirkond, mis hõlmab   Kavastu, Kikaste, Pajukurmu, Poksi ja Viira küla; 

3) Lohkva piirkond, mis hõlmab Lohkva, Veibri ja Rõõmu küla. 

 

Piirkonnad erinevad nii demograafilise koosseisu kui ka kohapealsete pakutavate avalike 

teenuste poolest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohkva piirkond        1794 

Kavastu piirkond 414 

Luunja piirkond 1668 

  

KOV täpsusega 

 

53 

 

KOKKU 3929 

 

Valla elanike arv 2008 -2015 rahvastikuregistri andmetel 

 

Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2015 
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Rahvaloenduse andmed vanuseti ja külati on ära toodud lisas 7. 

 

2015. aasta 01. jaanuari seisuga elab Luunja vallas kokku 1003 noort vanuses 7-26 a.* 

 

 

 
 

*   Noorsootöö seaduse § 3 lg 1 kohaselt on noor seitsme kuni kahekümne kuue aastane 

füüsiline isik. 

 

Elanike jaotumine külati rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2015 

Noorte jaotuvus piirkonniti: 

Lohkva piirkond 441 

Kavastu piirkond 109 

Luunja piirkond 442 

  KOV täpsusega      11 
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Kõige enam noori, 24,8%, elab 1. jaanuari 2015 seisuga Lohkva külas, 16% valla noortest 

Veibri külas ja 13,6% Luunja alevikus. 

 

 

 
 

 

Noored külati seisuga 01.01.2015 
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3.2 Kultuur 
 

2013. aastal täitus Luunja mõisa esmamainimisest 510 aastat. Tänasel Luunja valla 

haldusterritooriumil on sündinud ja/või kasvanud mitmeid Eesti kultuuriloo suurkujusid: 

pasunakooride looja ja helilooja D.O Wirkhaus, kirjanik ja luuletaja K.E. Sööt, maadleja J. 

Jaago, maalikunstnik J. Saal, Estonia klaveri looja E. Hiis, viiulikunstnik J.E. Sõrmus, 

luuletaja H. Visnapuu jpt. 

Luunja valla territooriumil on läbi ajaloo asunud mitu mõisa, neist suuremad olid Luunja ja 

Kavastu mõis. Tuntuimad mõisaomanike suguvõsad on Münnichid ja Nolckenid. 

Tänaseks on Luunja valla territooriumil rohkesti säilinud pärandkultuuri, ajaloolisi ja 

loodusobjekte (Lisa 2). 

 

Luunja valla kultuurielu peamiseks korraldajaks on alates 2013. aastast Luunja Kultuuri- ja 

Vabaajakeskus (LKVK). Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus (kuni 2013. a. alguseni Luunja 

Kultuurimaja) avati 14. detsembril 1985. aastal. Luunja kontorihoone kõrval asunud vana 

kartulikeldrit ja teraviljaaita asuti kultuurimajaks ümber ehitama 1982. aastal. 

Rekonstrueerimisprojekti koostasid “Eesti Maaehitusprojekti“ arhitektid Taimi Rõuk ja Tiiu 

Pai. 

Tänini on säilinud hoone isikupärane arhitektuur ja sisekujundus, kuid hoone on füüsiliselt ja 

moraalselt vananenud ning vajab kaasajastamist. Suurimateks probleemideks ebaefektiivne 

küte, hoone soojapidavus, kaasaegsete energiatootmise tehnoloogiate kasutamise puudumine 

ja ventilatsioon ei vasta tänapäeva nõuetele. Valgus- ja helitehnikat on viimastel aastatel 

kaasajastatud. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse 450 ruutmeetrine saal on seni suurim 

maakultuurimaja saal Tartumaal. Keldrikorrusel asub kohvik ja köögiplokk. Kohvik mahutab 

kuni 100 inimest ja põrandapinda on  300 ruutmeetrit. 

Kultuuri- ja Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgiks on Luunja valla elanike kultuurilise 

teenindamise tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, huvi-, spordi- ja 

vabaajategevuse ning avatud noorsootöö korraldamine ning koordineerimine. 

 

Keskus on kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, mille põhiülesanneteks on: 

 

 noorte ja täiskasvanute huvitegevuse võimaluste loomine, mitmekesistamine, 

korraldamine ja koordineerimine; 

 piirkondliku noorsootöö edendamine, noorte tegevuse ja arengu toetamine; 

 valla elanikele suunatud kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine; 

 kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja 

arendamine; 

 kohaliku kultuurielu uurimine ja jäädvustamine; 

 professionaalse kultuuri vahendamine; 
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 spordialase töö korraldamine ja koordineerimine; 

 koostöö piirkonna kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja 

organisatsioonidega; 

 Kultuuri- ja Vabaajakeskuse hoonete, ruumide ja laululava heaperemehelik haldamine. 

 

Viimastel aastatel on kultuuriüritusi asutud korraldama ka kaunis roosiaias, Lohkva 

raamatukogus ja Kavastu pargis. Kultuuri- ja Vabaajakeskuse aktiivsemateks 

koostööpartneriteks on MTÜ Münnich, Luunja Maanaiste Selts, Lohkva raamatukogu, Luunja 

lasteaed Midrimaa ja Luunja Keskkool. Meeskonda kuuluvad direktor, direktori asetäitja 

spordi- ja noorsootöö alal, noorsootöötaja, ringide juhid, majaperenaine. 

 

 

 

3.2.1 Huviringid ja treeningrühmad 
 

Kultuuri- ja Vabaajakeskuses tegutseb alates 2014. aasta sügisest 19 huviringi/treeningrühma, 

milles osaleb kokku keskmiselt 250 inimest. Ringides osalejatest ca 25 % pärineb teistest 

omavalitsustest. 

Ringid jaotuvad vanuseliselt: 

 11 täiskasvanutele suunatud ringi/treeningrühma; 

 8 noortele ja lastele suunatud ringi/treeningrühma. 

 

Pikema traditsiooniga huviringid on naisrahvatantsurühm Klopandi, kellel  

täitus 2014. aastal 35. tegevusaasta ning laulukoor Jõeõed, kes on tegutsenud 10 aastat.  

Suurema osavõtuga on aeroobika treening, linetants, rahvatantsurühmad, seltskonnatants, 

harrastusteater ja naiskoor. 

 

2013. aastal tegutses kokku 17 huviringi/treeningrühma: 

 

 aeroobika; 

 dj kool; 

 kitarriõpe; 

 kogupere käsitööring; 

 korvpall; 

 lauluklubi; 

 laulukoor Jõeõed; 

 linetants; 

 Lohkva lasteaia rahvatantsuring; 

 Luunja Aidateater; 

 naisrahvatantsurühm Klopandi; 

 segarahvatantsurühm Trambali; 

 seltskonnatants; 
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 showtants; 

 tervisevõimlemine; 

 trummitunnid; 

 võrkpall. 

 

2014. aastal lisandusid: 

 indiaca täiskasvanutele; 

 jooga; 

 matkaring noortele. 

 

 

 

3.2.2 Ürituste korraldamine 
 

Kultuuri- ja Vabaajakeskus korraldab igal aastal kokku üle 100 erineva sündmuse. 

Tähtsaimateks nendest on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, Luunja lastekaitsepäev, 

emadepäeva kontsert-aktus, laululava esisel väljakul peetav jaanituli, Tartumaa taidlejate 

päev, Luunja diskorite festival, Luunja kultuurineljapäevad, Kavastu kirjandusfestival, 

isadepäeva kontsert, üritusesari „Pidu Luunja moodi“ ja vallarahva aastalõpupidu. Luunja 

Kultuuri- ja Vabaajakeskuse korraldatavad üritused paistavad Tartumaal silma oma kõrge 

korraldustaseme ja omanäolisusega. 

Lisaks Kultuuri-ja Vabaajakeskusele korraldavad kultuuriüritusi ka valla kodanikeühendused ja 

organisatsioonid. Pika traditsiooniga on ka kogukondlikult korraldatav Uhhaapidu Kavastus jt. 

Mitmed külad korraldavad traditsiooniliselt külapäevi. Uue ettevõtmisena sai 2013. a alguse 

suvise festival korraldamine RMK-le kuuluvas Emajõe Suursoo külastuskeskuses. 

Külastuskeskusega teeb aktiivset koostööd Luunja Maanaiste Selts olles nii ise avalike 

ürituste korraldajaks seal kui kaasatud teiste poolt eest võetud ürituste läbiviimisesse. 

Peale selle, et Luunja kurk annab vallale teatavat sümbolväärtust, on AS Grüne Fee Eesti 

toetanud läbi aastate erinevaid kultuuri- ja spordiüritusi. Samuti on valla suurematest 

ettevõtjatest kultuuri, spordi ja noorsootööle oma sponsorlusega õla alla pannud ka Giga AS 

ja Luunja Mõis OÜ ning Palmako AS. 

 

2014. aastal läbi viidud Luunja kirjanduspäev oli juba 30-s. Alates 1988. aastast antakse 

Luunjas välja K. E Söödi nim kirjanduspreemiat. Alates 1991. aastal toimunud III Luunja 

kirjanduspäevast antakse auhind eelneval aastal ilmunud luuleloomingu eest. 1999. aastal 

preemiat välja ei antud. 

 

Alates 1980. aastast toimub Luunjas ratsavõistlus Luunja Karikas. Tänaseks on sellest välja 

kujunenud mainekas rahvusvaheline ratsavõistlus, mis pakub ka kultuurilist meelelahutust. 

Viimastel aastatel on Luunja Karika korraldajad, Tartumaa Ratsaspordiklubi ja MTÜ 

Sporditeenindus ürituse raames korraldanud ka laada ja õhtuse kontserdi.  
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Luunja Karikaga on käima veetud ka Luunja Laada traditsioon. Suure populaarsuse võitis laat 

just siis, kui kogu võistlus peeti Luunja mõisapargis. Loodetavasti suudavad korraldajad 

laadatraditsiooni pidada ja vedada edaspidigi. Alates 2009. aastast on Luunja Karika ajal 

korraldatud ka avalikke kontserte. Koostöös Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusega on 

lisandunud samale ajale ka hulk muid üritusi. 

Kui 30 aastat peeti üritust Luunja Mõisapargis, siis tänaseks vajab park ja laulava esine pinnas 

renoveerimist. Vallal on olemas pargi renoveerimise tervikprojekt ja vajalikud 

kooskõlastused. Pargi renoveerimise I etapp valmis 2014. aastal. 

 

Valdkonna rahastamine valla eelarvest on eraldi välja toodud lisas 3. 

 

 

3.2.3 Luunja valla raamatukogud 
 

Luunja valla raamatukogud kuuluvad Eesti rahvaraamatukogude võrku, nende 

peaeesmärgiks on teavikute kogumine, säilitamine ja vahendamine lugejale. Nende kogud on 

universaalsed, sisaldades piirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevaid teavikuid 

erinevates keeltes. Raamatukogude rahastamine toimub nii riigi- kui omavalitsuse eelarvest. 

 

Valla keskraamatukogu loodi Lohkva raamatukogu baasil, harukogudega Luunjas ja 

Kavastus. Koosseisus on kokku 3 raamatukoguhoidja ja 1 direktori ametikoht. Ametikohad on 

täidetud kvalifitseeritud töötajatega. 

Luunja vallas haruraamatukogud asuvad kolmes suuremas keskuses: Kavastus, Lohkvas ja 

Luunjas ning tegutsevad ühtse juhtimise all. Valla raamatukogude külastuste ja laenutuste arv 

on suhteliselt suur võrreldes rahvaraamatukogude keskmiste näitajatega. Kavastu ja Luunja 

raamatukogud töötavad omavalitsusele kuuluvates ruumides, Lohkva raamatukogu asub üüri-

pinnal. Hetke suurimateks probleemideks on Lohkva raamatukogu oma ruumide puudus ja 

Kavastu raamatukogu ruumide kitsikus. 

Alates 2012. a töötavad raamatukogud ühendatud asutusena, mille keskus paikneb Lohkva 

raamatukogus. 

 

Lohkva raamatukogu paiknes alates 1995. a Lohkvas, endises nn Anne aiandi kontori 

hoones, olles samas ka Tartu maakonna keskraamatukoguks. Alates 1999. aastast asub 

maakonna keskraamatukogu Kõrvekülas. Lohkvasse loodi elanike soovil ja keskkogu fondi 

baasil Luunja vallale kuuluv Lohkva raamatukogu, mis on suurima teavikute koguga 

külaraamatukogu Tartumaal. Alates 2009. aastast asub raamatukogu rendipinnal (OÜ 

Timorvara büroohoone), mil senised ruumid loovutati 2009. a Lohkva lasteaia 

väljaehitamiseks. 

Kavastu haruraamatukogu asutati 1949. a. Emajõe raamatukogu nime all. Alates 1996. 

aastast kannab see harukogu Kavastu raamatukogu nime. 1973. a koliti Emajõe kolhoosi 

keskusesse, 1992. a anti raamatukogu kasutada uued ruumid kolmetoalises korteris, kus 

asutakse praeguseni. 
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Luunja haruraamatukogu asutati aastal 1908. Tartumaal sai raamatukoguseltside loomine 

alguse just Luunja vallast. Eestvedajaks oli toonane riigimees Kaarel Eenpalu. 1988. a sai 

Luunja raamatukogust alguse Luunja vallas sündinud kirjaniku K. E. Söödi nimelise 

lasteluulepreemia väljaandmise ja kirjanduspäevade korraldamise traditsioon. Raamatukogu 

ruumidesse rajati 2014. aastal ka Jaan Jaago tubamuuseum. 

Kogud. Valla raamatukogude põhiteenuseks on raamatute ja perioodika kojulaenutus ning 

kohalkasutus. Olulised töölõigud: otstarbekas kogude komplekteerimine, korrastamine ja 

säilivuse tagamine; päringutele vastamine; üritused kogude tutvustamiseks (hea koostöö 

Luunja Kultuuri ja Vabaajakeskusega); RVL-teenus (eriti oma valla raamatukogude vahel); 

koduloo andmete kogumine (sh digikandjatel); info- ja kultuuritöö. 

Laenutustegevus toimub täielikult elektrooniliselt raamatukoguprogrammi URRAM toel, mis 

võimaldab kasutada lisaks laenutustele ka rahvaraamatukogude elektronkataloogi. 

Kättesaadav on piisavas koguses kultuuriperioodikat ja nüüdis- ning väärtkirjandust. 

Tasulised teenused: printimine ja koopiate tegemine. Avalik internetipunkt on kõigile 

soovijaile tasuta. 

 

Raamatukogud toetavad elanike õppe-, huvihariduse ja vabaaja veetmise võimalusi. Valla 

raamatukogude põhiväärtusteks on hästi korraldatud kogud ja väärtustatud ning hea etteval-

mistusega asjatundlikud töötajad. Koduloo kogumine (sh digitaliseeritud teavikud), selle kata-

loogimine ja varade kättesaadavus moodustab osa raamatukogude tegevusest. 

 

Luunja vallaga seotud teavikud valla raamatukogudes toodud lisas 4. 

 

Valla raamatukogude põhinäitajad kahe viimase aasta võrdluses: 

 

 2012 2013 

elanike arv teeninduspiirkonnas   3673   3821 

lugejate arv   1205   1185 

külastuste arv  22283 20303 

arvutikasutajate arv  1325    849 

laenutuste (koos kohalkasutustega) arv 65043 63080 

teavikute arv  75052 73416 

raamatuürituste arv kokku       91      93 

 

Tabelist on näha, et olulised näitajad on vähenenud. See vähenemine on üleriigiliselt 

viimasele kümnendile iseloomulik langus, mis tuleb inimeste üldisest lugemishuvi 

kahanemisest. Paberkandjal raamat peab tänapäeval võistlema paljude teiste infokandjatega. 

Samal ajal elanikkond vananeb ja eest kaovad suure lugemisharjumusega põlvkonnad, lapsi ja 

noori on väga raske raamatute juurde tuua. See on tänase raamatukogu üheks oluliseks 

väljakutseks ja seab põhifookusesse fondide komplekteerimise taseme ja raamatukogudes 

pakutavad teenused, samuti koostöö valla koolide ja lasteaedadega. 
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Teavikute soetamine raamatukogudele käib omavalitsuse ja riigi eelarvete ja annetuste teel. 

Teavikute juurdetulek kahe aasta võrdluses: 

 

 2012 2013 

Eksemplare kokku  2071 2000 

sh annetused  67 83 

Kogumaksumus 19 699 € 20 099 € 

sh OV vahenditest 13 862 € 14 352 € 

sh riigi vahenditest   5 574 €    5 573 € 

Perioodika*   4 637 €    4 737 € 

annetused      263 €       174 € 

*Perioodika soetamine toimub peamiselt omavalitsuse vahenditest. 

 

Raamatukogud juhinduvad oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rah-

varaamatukogu seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ja raamatukogu põhimäärusest. 

 

Valla raamatukogudes on palgal neli raamatukoguhoidjat: 

• kolm kõrgharidusega 

• üks kesk-eri haridusega 

Kahel raamatukoguhoidjal  on raamatukoguhoidja IV tase.  

Perioodil 2014 – 2022 on kavas säilitada ja arendada  Luunja valla raamatukogude võrgustik-

ku eeskätt teenuste kättesaadavuse, kasutusmugavuse ja mitmekesistamise suunas. Kolmes 

valla suurimas keskuses on tegus raamatukogu, mis toimib kui kohalik info- ja kultuurikeskus 

olles valla kultuurielu orgaaniline osa. Kõigis külaraamatukogudes on elanike vajadusi rahul-

dav internetipunkt. Raamatukogud pakuvad ka elanikkonna õppe-, huvihariduse ja vabaaja 

veetmise võimalusi. Valla raamatukogude põhiväärtusteks on hästi korraldatud kogud ja väär-

tustatud ning hea ettevalmistusega asjatundlikud töötajad. Kogude säilitamiseks ja vahenda-

miseks omavad raamatukogud kohaseid ruume. Koduloo kogumine (sh digitaliseeritud teavi-

kud), selle kataloogimine ja kättesaadavaks tegemine on oluliseks täiendavaks tegevuseks. 



 

17 

 

 

3.2.4 Kogukonnasuhted ja seltsielu 
 

 

Luunja vallas on registreeritud kokku üle 40 kultuuri- ja kogukonnavaldkonnas tegutseva 

MTÜ. 

Luunja vallavalitsus toetab vabaühendusi läbi tegevustoetuste ja projektide 

kaasfinantseerimise ning omaalgatuslike projektide rahastamise kaudu vabaühenduste poolt 

esitatud taotluste alusel (Lisa 5). 

Vald toetab kolmandat sektorit mitmel viisil: 

 Avaliku kasutuse lepingute sõlmimine (maade osas, projektitaotluste korral); 

 Nõustamine projektide ettevalmistamisel jmt juhtudel; 

 Rahalised toetused (tegevustoetused, projektitoetused, projektide kaasfinantseeri-

mine); 

 Ruumide võimaldamine tegevuseks; 

 Ühiste projektide algatamine ja teostamine. 

 

 

Kolmandast sektorist on aktiivsemad MTÜ-d ja seltsid 

nii vallas kui ka laiemalt: 

 Hobunduskoolitus; 

 Kakumetsa ja Põvvatu külade selts; 

 Kavastu Maanaiste Selts; 

 Kavastu Meeste Selts; 

 Liivimaa Ratsaklubi; 

 Lohkva Külaselts; 

 Luunja Aidarahvas; 

 Luunja Hüvanguks; 

 Luunja Maanaiste Selts; 

 Maadlusklubi Jaan; 

 Münnich; 

 Rahvatantsuselts Trambali 

 Saksa Ratsatalu; 

 Sava Küla Selts; 

 Sirgu Küla Selts 

 Sporditeenindus; 

 Tartumaa Ratsaspordiklubi. 
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3.2.5 Meedia ja kirjastamine 
 

Luunja vallas ilmub kord kuus valla infoleht Kodu Uudised tiraažiga 1800 eksemplari. Iga 

aasta lõpus annab vallavalitsus välja seinakalendri järgmise aasta olulisemate sündmustega. 

Luunja vallal ja kõikidel valla allasutustel on oma veebilehed ning enamik asutusi kasutab 

oma teabe kajastamiseks sotsiaalvõrgustikku facebook. Valda puudutavad kajastused üleriigi-

lises meedias on koondatud ning kättesaadavad valla kodulehel www.luunja.ee kui ka Luunja 

Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel http://www.kultuurimaja.luunja.ee/. 

 

Valla toel on ilmunud mitmed valla ajalooga seotud trükised (vt lisa 4). 

 

3.2.6 Religioon 
 

Luunja vallal puudub oma kirik, Luunja valla elanikud on  eelkõige Tartu Maarja ning Võnnu 

koguduse liikmed. EELK Võnnu kogudusse kuulub 250 Luunja valla inimest. Ajalooliselt 

asub vald EELK Maarja koguduse mõjupiirkonnas. Alates 2014. aasta jaanuarist alustati 

koostööd Maarja koguduse ja valla vahel sotsiaalvaldkonnas. Maarja kogudus pakub Luunja 

valla elanikele võimalust saada hingehoiuteenust. Kord kuus viib valla buss soovijad Maarja 

koguduse jumalateenistusele. Traditsiooniliselt osaleb vaimulik nii valla poolt eakatele kor-

raldataval jõulupeol kui advendiaja alguse üritusel. 

http://www.luunja.ee/
http://www.kultuurimaja.luunja.ee/
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3.2.7 Kultuurivaldkonna peamised probleemid, vajadused ja 

arenguideed 

 

 

Probleemid ja vajadused 

 

 

Oodatav tulemus 

 

Peamised tegevused tulemuseni 

jõudmiseks 

 

Kütteperioodil on kultuuri-

maja jahe ja küte on ebaefek-

tiivne 

Kaasaegselt renoveeritud 

kultuurimaja Luunjas 

 

Hoonete rajamisel ja renoveeri-

misel kasutatakse innovatiivseid 

lahendusi. Nt päikese- ja tuule 

energia, „targa maja“ lahendused 

jne 

Kultuurimaja suur saal ei ole 

kogukonnale atraktiivne vaba 

aja veetmise paik 

Kultuurimaja saalis on kaas-

aegne lava-,  kino-, heli ja 

valgustehnika, mugavad tei-

saldatavad lauad-toolid ning, 

moodulvaheseinad. Saal on 

mitmekesiste mugavate kasu-

tusvõimalustega 

 

Saali kaasaegse tehnika, mugava-

te teisaldatavate laudade ja tooli-

de ning moodulvaheseinte han-

kimine ja paigaldamine. 

Mitmekesistada saali kasutus-

võimalusi ning tegevusmugavust 

erinevate lisavahendite- ja tehni-

ka hankimisega 

Väliürituste korraldamise 

kohad ei ole külastajasõbra-

likud 

Vabaõhuürituste läbiviimi-

seks on kvaliteetne moodul-

lava koos teisaldatava katu-

sega ning väliürituste heli- ja 

valgusseadmetega 

Laululava rekonstrueeritakse 

kaasaja nõuetele vastavalt. Nii 

laululavale kui roosiaeda on soe-

tatud teisaldatavad pingid 

Kultuuriüritused ja tegevused 

on pigem Luunja aleviku 

kesksed 

Lohkvas on mitmeotstarbeli-

ne kogukonnamaja (raamatu-

kogu, saal, ruumid ringitege-

vuseks, noosrootööks  ja väi-

keettevõtluseks) 

Lohkva piirkonna inimeste ootus-

tele vastava kooskäimiskoha 

loomine 

Kogukonnal puudub väljaku-

junenud identiteet 

Kogukonna aktiivsed liikme-

tel ja kolmanda sektori esin-

dajatel on ühine suurem ja 

sõnastatud eesmärk, mille 

poole püüeldakse. 

Vabaühenduste tegevuste eestve-

damiseks kutsutakse kokku 

ümarlauad, mille tegevuse ees-

märk on kogukonna liikmete 

tunnustamine, koolitamine ja 

ühiste eesmärkide ja tegevuste 

koordineerimine 
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3.3 Sport ja harrastusliikumine 
 

Luunja vallas koordineerib sporditööd Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus. Sporditegevust 

rahastab Luunja vald Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse  ja valla eelarve kaudu. (Lisa 3) 

 

Spordirajatised 

 

Luunja valla suurim ja olulisim spordirajatis on Luunja Keskkooli spordikompleks koos staa-

dioniga. Spordikompleksis on renoveeritud võimla, maadlussaal, väike peeglisaal ja jõusaal. 

2013. a on välja ehitatud jooksurada, asfaltkattega korvpalliplats ning ronimisatraktsioonidega 

sportimisala. Staadion on renoveerimata. Korvpalliplatsile rajab keskkool talviti liuvälja. 

Luunja alevikus on valgustatud suusarada (pikkusega ca 1 km). Valgustamata rajad (3 km ja 5 

km) on Kabinas. Kabina suusa- ja suviti liikumisradade rajamine ja korrashoid on seni toimu-

nud kodanikualgatuse korras. Vald toetab seda tegevust läbi kohaliku omaalgatuse programmi 

ning LKVK rahastab tehtavaid töid. 

 

Viimastel aastatel valminud kergliiklusteed: 

 

 2012 Tartu-Põvvatu kergliiklustee (ca 2,5 km); 

 2013 Soojuse tee-Lohkva-Kabina-Vanamõisa kergliiklustee (ca 0,7 km); 

 2014 Põvvatu-Luunja kergliiklustee (ca 4 km). 

 

Jalgpalli harrastamiseks kasutatakse Luunjas kooli staadionit. Kavastus on jalgpalliplats, mis 

on aktiivses kasutuses. Liivaväljaku võrkpalli mängimiseks ja asfaltkattega korvpalliplatsi on 

rajanud AS Giga. 2014. a talvel rajati Kavastusse ka uisuväljak. 

Valla spordirajatiste korrashoidu (va Luunja Keskkooli spordikompleks) koordineerib Kultuu-

ri- ja Vabaajakeskus. 

Samuti on eramaadele rajatud võrkpalliplatse - Kakumetsa, Kabina ja Sirgu külas. Lohkva 

külla loodi 2014. aasta suvel kodanikualgatuse korras korvpalliplats. 

 

Erasektori poolt on valda rajatud ratsutamiskompleksid, kus on head võimalused ratsaspordi-

ga tegelemiseks. 

Talliteenuste OÜ Luunja Ratsakeskuses on kaks talli ja sisemaneeži. Samuti kaks liivakattega 

võistlusväljakut, millest üks on Eestis suurim. Ratsakeskusele kuulub ka hobusekasvatus ca 

60 hobusega. 

Luunja hobu- ja vabaajakeskus on loodud  rahvusvaheliste ja rahvuslike ratsavõistluste 

korraldamiseks. Arendatava spordikompleksi pindala on ca 5 ha. Valminud väljakutele lisaks 

on planeeritud tribüünid, välitallid, parklad jms. Kehtestatud on ala detailplaneering. 

Tartumaa Ratsaspordiklubi liikmete seast on sirgunud mitmeid Eesti meistreid: Urmas Raag 

(on üheksakordne Eesti meister), Tjorven Siiboja (Eesti meister noorteklassis 2008), Catlyn 
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Resto (Eesti meister juunioride klassis 2011), Stefani Sabrodin (Eesti meister noorteklassis 

2012), Kristi Luha (Eesti meister noorteklassis 2014). Suurt tähelepanu pööratakse laste- ja 

noortespordi arengule. 

Saksa ratsakooli kasutuses (tegutseb Sirgu külas) on ratsutamisplats (liivaväljak) suurusega 

45x65m. Võimalik on ratsutada ka krossiplatsil. Rajatud on sisemaneež  suurusega 20x40m. 

Maneež on liivatäidisega. Hoones on köetav ruum vaatajatele, seal toimuvad paljud üritused. 

 

Luunja Vallavalitsus on sõlminud 2009. a. lepingu MTÜ FC Santosega, mille kohaselt on 

vald andnud klubile maa Luunjasse jalgpallikompleksi rajamiseks. Kehtestatud on vastav de-

tailplaneering. 

 

3.3.1 Liikumisharrastuse populariseerimine 
 

Luunja vallas korraldatakse järgmisi traditsioonilisi spordiüritusi: 

 

 D. Sprivulise mälestusturniir kiirmales; 

 Luunja jüriöö jooks; 

 Luunja sõudeergomeetrite individuaal- ja võistkondlik võistlus; 

 rahvusvaheline Jaan Jaago mälestusturniir kreeka-rooma maadluses; 

 rahvusvaheline ratsaspordivõistlus Luunja Karikas; 

 ratsaspordivõistlus Luunja Volber ; 

 ratsaspordivõistlus noorhobustele; 

 ratsaspordivõistluste sari Tartumaa talvekarikas. 

 

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus korraldab kuus korra ühe rahvatervisespordi ürituse. Toi-

munud on jüriöö jooks, lumelinna ehitamine, matkamäng jms. Nendel üritustel osales 2013. a 

kokku ca 500 inimest. 

 

Vallas tegelevad aktiivselt järgmised spordiklubid ja spordiühingud: 

 Liivimaa Ratsaklubi MTÜ (95 liiget). 

 Luunja Spordiklubi on umbes 10 aastat tegutsenud klubi, mille eesmärgiks on kohali-

ku spordielu edendamine ja harrastusliikumise propageerimine. Alates 2013. aastast ei 

ole klubi aktiivselt tegutsenud; 

 Maadlusklubist Jaan  on välja kasvanud mitmed mainekad maadlejad, nagu Janno Le-

pik (kahekordne Eesti meister täiskasvanute klassis, kadettide maailmameistrivõistlus-

te 8. koht), Arno Oolberg, Jaanus Leppik (kahekordne Eesti meister täiskasvanute 

klassis)  Hetkel on klubis harrastajaid 21, neist täiskasvanute klassis 3, kadette 2 ja 

noori 16. Paremaid tulemusi on näidanud Jaanus Lepik, Hannes Kolossov, Raul Le-

paste, Tauri Tadolder ja Kevin Visk; 

 Tartumaa Ratsaspordiklubi MTÜ (56 liiget). 

Liikumisharrastuste propageerimiseks toetab Luunja vald kõiki valla noori, kes treenivad Tar-

tu spordikoolides, pearahaga Tartu linnaga võrdses mahus. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus 
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arendab teadlikult ringitegevusi, mis on seotud kehalise aktiivsusega (vt p 3.2.1). 19-st tegut-

sevast ringist 11 on liikumisega seotud. Suuremate osavõtjate arvudega ringid on aeroobika 

(ca 50 osalejat)  ja linetants (ca 40 osalejat). 

 

 3.3.2 Osavõtt võistlustest ja valla esindamine 

 

Luunja vald on traditsiooniliselt osa võtnud kõikidest spordiliit Jõud ja Tartumaa Spordiliidu 

korraldatud mängudest. 

 

Regulaarselt osaletakse: 

 

 Eesti valdade tali- ja suvemängudel; 

 Eestimaa Suvemängudel; 

 Eestimaa Talimängudel; 

 Emajõe mängudel; 

 Tartumaa tali-, suve, - ja sügismängudel. 

 

Paremaid tulemusi on näidatud sangpommi tõstmises, males ja lauatennises. 

Luunja valda esindavad ka oma võrkpallimeeskond ja korvpallimeeskond. Võisteldakse veel 

suusatamises, jalgrattakrossis, jooksukrossis, orienteerumises, kabes jne. Luunja valda esin-

davad regulaarselt kokku ca 50 harrastussportlast. Mängudel osalemiseks kaasatakse sportlasi 

ka väljastpoolt Luunja valda. 

 

Jalgpalli teises liigas mängib JK Luunja, koostööd treeningute läbiviimiseks ja võistlustel 

osalemiseks tehakse MTÜ FC Tammekaga. 

 

3.3.3 Koolisport 
 

Luunja Keskkool osaleb aktiivselt koolinoortele korraldatavatel spordivõistlustel ning on läbi 

aegade saavutanud ka ohtrasti häid tulemusi. Kool toetab õpilasi aktiivselt ka õppekavaväli-

selt tegelema spordiga ning leiab täiendavaid võimalusi erinevate spordialadega tegelemiseks. 

Ülevaadet koolispordi saavutustest vt Lisa 6. 



 

23 

 

3.3.4 Spordivaldkonna peamised probleemid, vajadused ja arenguideed 

 

 

 

Probleemid, vajadused, 

ideed 

 

 

Oodatav tulemus 

 

Peamised tegevused tule-

museni jõudmiseks 

 

Noortele ja lastele ei ole pii-

savalt võimalusi erinevatel 

treeningutel osaleda 

 

Luunjasse oma  spordikooli 

asutamine. Lastel ja noortel 

on võimalik sporti teha 

Luunja vallas. Neid juhenda-

vad kompetentsed treenerid 

(vähemalt 5 kat) 

 

 

Lastele ja noortele erinevate 

treeninggruppide loomine 

ning nende toetamine koha-

pealsete võimaluste kasuta-

misel. Eraõigusliku spordi-

kooli loomise toetamine  

 

Täiskasvanud harrastussport-

lased ei ole koondunud ning 

ei esinda erinevatel võistlus-

tel Luunja valda 

 

Luunjas on hästi toimiv 

spordiklubi, mis koondab 

kõiki valla harrastussportlasi, 

kes on kõrgelt motiveeritud 

 

Spordivaldkonna toetamise 

regulatsiooni loomine, spor-

diklubide toetamine ja nõus-

tamine ning pidev võimalus-

test teavitamine 

 

 

Luunja valla sporditegevuse 

läbipaistva rahastusmudeli 

loomine 

 

 

On kirjeldatud spordi rahas-

tamise eesmärgid, eraldatud 

vahendid eesmärkide ellu-

viimiseks 

 

 

On sisse viidud kulude kont-

rolli regulatsioon 

 

Juhtimise ebaselgus ja vastu-

tusala kirjelduse puudumine 

 

Valla spordielu juhtimine on 

kirjeldatud  

 

Koostada ja avalikustada 

teave selle kohta, kuidas on 

korraldatud valla spordielu 

ning millised on juhtorganid 

ja nende pädevus 
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3.4 Noorsootöö 
 

 

Noorsootööd Luunja vallas koordineerib Luunja Vallavalitsus ning põhirõhk on avatud noor-

sootööl. Igapäevaselt tehakse noorsootööd Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, Luunja 

Keskkoolis, Kavastu Algkool-Lasteaias ja Kavastu Noortekeskuses. Avatud noorsootöö ja 

huvihariduse korraldamine on Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse pädevuses alates 2013. a 

jaanuarist. 

 

Luunja Noortekeskus asub Luunja aleviku kauplusega samas hoones. Ruumid on renoveeritud 

ning vastavad kaasaegse noortekeskuse nõuetele. Luunja Noortekeskus on avatud viiel päeval 

nädalas, avatud noorsootööd viiakse läbi ka väljaspool noortekeskuse ruume. Noortekeskust 

külastab keskmiselt 15-30 noort päevas. 

 

2014. aasta sügisest alustasid Luunja Noortekeskuses tööd: 

 

 kitarriring; 

 matkaring; 

 noorte diskorite ring; 

 prooviruumis noored muusikud;  

 trummiring. 

 

Kavastu Noortekeskus asub Kavastu Lasteaed-Algkooli ruumides. Kavastu Noortekeskuses 

saab kasutada kolme ruumi, kokku on kasutada 64 ruutmeetrit pinda. 

Vahenditest on piljard, lauatennis, koroona, batuut õues, poksikott, erinevad lauamängud, 

arvuti, jooksutrenažöör ja velotrenažöör. 

Töötajaid on üks. Kavastu Noortekeskus on avatud kolmel päeval nädalas.  

Noortekeskust külastab päevas 10-12 noort vanuses 8-20 eluaastat. 

 

 

3.4.1 Noorte kaasamine ja omaalgatus 
 

Aastatel 2009 - 2013 tegutses Luunja Noortevolikogu. Sel ajavahemikul korraldati erinevaid 

üritusi, osaleti volikogu komisjonide töös ning panustati nii maakondliku kui ka riikliku 

tasandi noortepoliitika arendamisse. Luunja Noortevolikogu tegevus lõpetati juhatuse 

koosoleku otsusega 2013. aasta veebruaris, kuna valimised ei toonud juurde vajalikku hulka 

aktiivseid liikmeid. Luunja Noortevolikogu ja MTÜ Luunja Valla Noored liikmed on alles 

ning ootavad uut aktiivi, et tegevused taaskäivitada. 
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3.4.2 Huvitegevus Luunja Keskkoolis  

 

 

Luunja Keskkoolis on hästi väljaarendatud huvitegevus, mis on õppetööd toetav ning soolisi 

ja ealisi iseärasusi arvestav. 2013/2014. õppeaastal tegutses kokku 23 huviringi, mida on 

kolme ringi võrra rohkem kui eelneval aastal (lisa 8).  

 

Viimasel aastal on paranenud koostöö Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusega huvitegevuse 

koordineerimise ja noorte vabaajaürituste korraldamise osas. Luunja Keskkool osaleb 

aktiivselt erinevates noorteprogrammides ja projektides, mida on rahastanud erinevatest 

allikatest sh Luunja Vallavalitsus ja Sihtasutus Archimedes (Lisa 9). Koolis tegutseb lisaks 

huviringidele ka aktiivne õpilasesindus (ÕE). Viimane on õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu 

kuuluvad 7.-12. klasside poolt valitud esindajad. ÕE juhatus on 5-liikmeline, kuhu kuuluvad 

president, asepresident ja 3 liiget (kultuuriminister, teabeminister, sekretär). Luunja 

Keskkoolis tegutsev õpilasesindus kuulub nii Tartu Õpilasesinduste Liitu kui ka Eesti 

Õpilasesinduste Liitu. 

 

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on järgmised: 

 

• Aidata kaasa õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete korraldamisele; 

• Esindada õpilasesindust koolisiseselt ja väljaspool kooli; 

• Koostöös juhtkonnaga organiseerida tunnivälist tegevust, arvestades õpilaste ideid ja 

soove; 

• Säilitada õpilasesinduse koolituse järjepidevus; 

• Vahendada infot õpilasesinduse, õpilaste ja juhtkonna vahel. 

 

Luunja Keskkoolis on juba üle 10 aasta aktiivselt tegutsenud noorteorganisatsioon TORE, mis 

on olnud oluline kooli väärtuskasvatuse tugi ja toetaja. 

 

Tugiõpilastegevus TORE arendab koolis kolme suunda: 

 

• Sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele; 

• Tugiõpilaste endi toimetulek; 

• Õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö. 
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3.4.3 Noorsootöö valdkonna peamised probleemid, vajadused ja 

arenguideed 

 

 

 

Probleemid, vajadused, 

ideed 

 

 

Oodatav tulemus 

 

Peamised tegevused tule-

museni jõudmiseks 

 

Avatud noorsootöö teenused 

jõuab sihtgrupini vaid osali-

selt 

 

Kõigil valla noortel on või-

malus oma vaba aega sisukalt 

veeta 

 

Lohkva kogukonna keskuse 

loomine (vt p 3.2.7). 

Sobiv transpordikorraldus 

Lohkva, Kavastu ja Luunja 

vahel 

 

 

Tegevuste ja eestvedamisega 

on kaetud vaid osa noorsoo-

töö valdkondi. Noorte aktiiv-

sus on raugenud ja eestveda-

jaid puudu 

 

Noored on aktiivsed, erivaja-

dustega noored on toetatud, 

huviharidus ja huvitegevus 

on noortele kättesaadav ja 

ootustele vastav 

 

Noorteühingute toetamine, 

noortevolikogu taasloomine, 

erinoorsootöö arendamine, 

laagrite korraldamine ja õpi-

lasmaleva tegevuse jätkami-

ne 

 

 

Vähene koostöö ja infovahe-

tus kooli ja noortekeskuse 

vahel 

 

Luunja vallal on oma interak-

tiivne noorteportaal, koolis ja 

noortekeskuses on digitaal-

sed infoekraanid. Noortekes-

kuse ja kooli vahel on plaa-

nipärane koostöö 

 

 

Arendada välja dünaamiline 

infovahetusmudel ning koo-

liväliste tegevuste koordinee-

rimine 
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4 ARENGUT SOODUSTAVAD JA TAKISTAVAD TEGURID 
 

Toodud arengutegurite kogum on koostatud arengukava koostamise käigus avalikel aruteludel 

ning valdkondade ja asutuste juhtidelt saadud seisukohtade kokkuvõttena. 

 

 

SOODUSTAVAD TEGURID 

 

 

TAKISTAVAD TEGURID 

 

Infrastruktuur 

 Eesti Interpreetide Liidu hinnangul on 

LKVK-s Tartu maakonna parima akustikaga 

kultuurimaja saal; 

 Valgus- ja helipargi olemasolu LKVK-s; 

 Keskkool on heade tingimustega 

spordikompleks; 

 Uute kergliiklusteede olemasolu; 

 Noortekeskused Luunjas ja Kavastus; 

 Roosiaed on kujunenud atraktiivseks 

kontsertpaigaks; 

 Emajõe lähedus ja loodusliku ressursi 

kasutamise võimalus; 

 Valla omandis on kasutamata ja 

renoveerimist vajavaid hooneid; 

 Laululava olemasolu Luunja alevikus 

 

 

 

Rahastamine ja koordineerimine 

 

 Valdkond on valla eelarves hästi rahastatud; 

 Valdkonna spetsialistid on motiveeritud; 

 Aktiivne projektitöö, erinevate fondide 

senisest suurem kasutamine valdkonna 

huvides; 

 Koostöö Tartu linna ja naabervaldadega 

ürituste korraldamisel; 

 Teadlik turundus koostöös kohaliku 

ettevõtlusega (meened, sündmused jms); 

 Keskkooli ja lasteaedade kaasamine valla 

üritustesse ja korraldamisse; 

 

Infrastruktuur 

 Kultuuri- ja Vabaajakeskus vajab 

projekteerimist ja renoveerimist 

(sh põrand, katus, küte, elekter, ventilatsioon, 

avatäited, otstarbeka ruumilahenduse loomine 

jms );  

 Lohkvas ja teistes valla suuremates keskustes 

puuduvad kogukonnale kooskäimise ruumid 

  Lohkva raamatukogu ruumide kasutamise 

võimalused tulevikus on lahtised (rendipind); 

 Laululava ja mõisapark vajavad renoveerimist 

 Roosiaias puudub statsionaarne lava 

varikatusega; 

 Kergliiklusteede ebaühtlane jaotumine vallas 

 Vähe matka- ja terviseradasid; 

 Lohkvas ei ole vaba maad, kuhu saab rajada 

puhke- ja tervisespordirajatisi. 

 Ekstreemspordi harrastamise võimaluste 

puudumine. 

Rahastamine ja koordineerimine 

 

 MTÜ-de ja vabaühenduste toetamise mudel on 

aegunud 

 Luunja spordiklubi ei tegutse 

 Keskkooli võimla on nädalavahetusel suletud. 

 Luunja Noorte Volikogu ei tegutse; 

 Konkurentsivõimelise noorsootöö vähesus; 

 Vallakeskuse ja külade vaheline transport on 

halb. 
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 Valla elanikkonna jätkuv kasv, sh laste ja 

noorte osas; 

 Vabatahtlike ja huvigruppide laiapõhjalisem 

kaasatus. 

Info 

 Igal aastal ilmub värviline valla 

kultuurikalender  

 Igakuiselt ilmub valla infoleht Kodu Uudised 

tiraažiga 1800 eks. 

 Sotsiaalmeedia aktiivne kasutamine 

 Kohalike sündmuste sage kajastatus 

maakondlikus ja üleriigilises meedias. 

  

Huvitegevus 

 

 On välja kujunenud pikkade traditsioonidega 

üritused; 

 Mitmekülgne kultuuripilt ja oma kindel 

kultuuriline identiteet, mis rikastab 

lähipiirkondade kultuurielu omanäolisusega; 

 Huviringide ja treeningute valik on 

mitmekesine ja vallarahvale tasuta; 

 Kultuurilugu on kaardistatud ja seda 

populariseeritakse teadlikult; 

 Mobiilne noorsootöö; 

 Luunja Noortekeskust saavad erinevad 

sihtgrupid (nt noored emad, eakad, puudega 

inimesed jt) kasutada päevasel ajal 

kogukonnaruumina; 

 Luunja Keskkool on sobiv baas noortespordi 

arendamiseks; 

 Kergliiklusteede võrgu arendamine toob 

Lohkva-Veibri piirkonna inimesed pigem 

Luunjasse. 

 

 

 

 

Info 

 Puudub avatud interaktiivne sündmuste 

kalender; 

 Reklaamistendid on mitmetes külades 

amortiseerunud või puuduvad üldse; 

 Valla koduleht ei vasta kaasaegse infokandja 

nõuetele. 

 Valla infolehte ei saa tellida väljapoole valda  

 

Huvitegevus 

 

 Nõrk kogukonna identiteet, mis väljendub 

inimeste passiivsuses; 

 Vallajuhtide vähene eeskuju kultuuri- ja 

spordiüritustest osavõtmisel; 

 Kohaliku aktiivse noorteaktiivi puudumine; 

 Noortel on vähe võimalusi suviseks aktiivseks 

puhkuseks; 

 Tartu kui tõmbekeskus katab paljude inimeste 

vajadused kultuuri-, spordi ja noorsootöö 

valdkonnas; 

 Eestvedajad väsivad ja on alamotiveeritud; 

 Riiklik ja kohalik poliitiline olukord on 

muutuv; 

 Haldusreformi tagajärjed ei ole 

prognoositavad; 

 Taristud ja infrastruktuur ei vasta kiiresti 

muutuvatele kogukonna ootustele. 
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5 VISIOON, MISSIOON JA ARENGUEESMÄRGID 
 

5.1 Visioon 
 

Luunja vald on hinnatud elupaik heade vaba aja veetmise võimalustega kõigile vanuse- ja 

huvigruppidele, kus väärtustatakse kogukonna vajadusi ja tuntakse uhkust oma identiteedi üle. 

Luunja vallas veedetud noorusaeg on sisustatud huvitavate ja arendavate tegevustega, andes 

mitmekülgse pagasi kogu eluks. Igapäevast kultuuriampsu otsides vaadatakse esmalt oma 

vallas pakutavate võimaluste poole. Vallaelanike kehaline aktiivsus on kindel osa täiuslikust 

argipäevast. 

 

5.2 Missioon 
 

Märgata vallaelanike ootusi ja muutuvaid vajadusi ning arendada välja huvigruppide ootustele 

vastav kultuuriürituste ja sündmuste ning huvihariduse pakkumine, samuti sportimise ja 

noorsootöö kättesaadavus ning paeluvus kogu Luunja vallas. 
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5.3 Strateegilised eesmärgid  aastateks 2014 – 2022 

 

A) Kõrge kvaliteediga kultuuri- ja meelelahutusürituste pakkumine kõikidele 

vanusegruppidele 

1) Luunja vallal on välja kujunenud kindlad tunnusüritused. 

2) Kultuuritarbijal on võimalus saada mitmekesist kultuuriteenust ja õigeaegset teavet selle kohta. 

3) Valla inimesed on teadlikud valla traditsioonidest ja osalevad neis. 

4) Ürituste korraldamisse on kaasatud  vaba- ja kodanikuühendused, valla asutused, 

naaberomavalitsused. 

5) Kultuurisündmuste korraldamiseks kasutavad hooned ja rajatised on kaasaegsed ja 

heakorrastatud. 

6) Aktiivseid kultuurivedureid ja koostööpartnereid motiveeritakse ja tunnustatakse. 

 

B) Rahvakultuuri säilitamine ja arendamine 

1) Rahvakultuuri viljelevad harrastuskollektiivid on tunnustatud ning tegevus toetatud. 

2) Harrastuskollektiividel on võimalus harjutada sobivates tingimustes. 

3) Huviringide valik on mitmekesine ja kõikidele eagruppidele kättesaadav. 

 

C) Sporditöö valdkonna igakülgne arendamine 

1) Luunja valla spordirajatised ja Luunja Keskkooli spordisaalid on väljaarendatud ja heas korras. 

2) Toimuvad regulaarsed liikumisharrastusüritused. 

3) Luunja valla inimesed on tervislike eluviisidega ning tegelevad liikumisharrastusega. 

 

D) Noorsootöö valdkonna igakülgne arendamine 

1) Noorte omaosalus on aktiivne, kohalik noor määratleb ennast kogukonna liikmena. 

2) Valla noortekeskused pakuvad kvaliteetset avatud noorsootöö teenust, mis on kättesaadav 

kõigile valla noortele. 

3) Noorsooteenused on arendatud vastavalt noorte ja perede vajadusele ning on kättesaadavad. 

4) Noorsootöösse on kaasatud ka erivajadustega noored. 

E) Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse arendamine maakonnas ja üleeestiliselt tuntud 

kultuurikeskuseks 

1) LKVK hoone, tehnika ja vahendid on kaasajastatud; 

2) LKVK töötajad, ringide juhid ja vabatahtlikud on motiveeritud, ennast pidevalt täiendades ning 

saades konkurentsivõimelist töötasu; 

3) Avalikud kultuuriteenused (näitused, kontserdid, muuseumid, kirjandusüritused) on hea 

kvaliteediga ja  mitmekesised. 
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F) Luunja valla raamatukogude arendamine 

1) Raamatukogud on multifunktsionaalsed  keskused ja kultuuriürituste läbiviimise kohad 

e-teenuste tarbimist võimaldavad internetipunktid külaraamatukogudes ja on olemas vastav 

nõustamiskompetents. 

2) Raamatukoguhooned on renoveeritud, tegevustingimusi paremaks muudetud, sh Lohkva 

keskraamatukogu hoone küsimus on lahendatud. 

3) Kodulooliste teavikute kogu täiendamine, korraldamine ja kättesaadavaks tegemine (personali 

koolitus; esitlusvõimalused). 

4) Valla raamatukogude ühise kodulehe loomine koos interaktiivne sündmuste kalendriga. 

5) Valla raamatukogudes kasutajasõbralikkuse ja –mugavuse suurendamine. 
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6 Tegevuskava 
 

Strateegiline. 

eesmärk 
Tegevus Aeg Teostaja(d) 

Tegevuse oodatav 

tulemus/mõju 

6.1   Kultuur (A) ja rahvakultuuri säilitamine ja arendamine (B) 

A1 

Kultuuri-

üritused 

Vallas toimuvate ürituste 

kaardistamine ootustele 

vastavuse aspektist ning 

selle põhjal traditsioonide 

hoidmine ja uute ürituste 

algatamine  

pidev 

LKVK 

Luunja VV 

valla asutused 

partnerid 

Tunnusüritused on 

üleriigiliselt tuntud ja 

oodatud ning suure 

külastajaskonnaga. 

A2 

Kultuuri-

üritused 

Kultuuriürituste 

kavandamisel arvestatakse 

erinevate sihtgruppide huve 

ning analüüsitakse olukorra 

muutust  

pidev 
LKVK 

Luunja VV 

Kultuuriüritustel osalejate 

hulk ja rahulolu valla 

kultuurieluga suureneb 

A2 

Kultuuriinfo 

Valla sündmuste info 

haldamine, süsteemne 

edastamine ning uute 

teavituskanalite leidmine ja 

olemasolevate kasuteguri 

analüüsimine  

pidev 
Luunja VV 

Korraldajad 

Info jõuab publikuni, 

üritustest osavõtt kasvab 

A2 

Kultuurinfo 

Reklaamstendide 

paigaldamine valla 

territooriumile ning nende 

regulaarne haldamine 

pidev 

 
Luunja VV  

Valla erinevates 

piirkondades on terved ja 

lukustatud reklaam- ja 

infostendid. Infot 

vahetatakse pidevalt 

A3 

Kultuuri-

üritused 

Korraldatavad 

kultuuriüritused seotakse 

paiga traditsioonide ja 

kultuuripärandiga 

pidev 
LKVK 

Luunja VV 

Kultuuriüritustel osaledes 

on tõusnud vallarahva 

teadlikkus oma kandi 

kommetest, ajaloost ja 

suurkujudest 

A4 

Kultuur 

Kultuuri-ja vabaajateenuste 

pakkujate ümarlaua 

kokkukutsumine 

koostöökohtade ja 

võimaluste 

väljaselgitamiseks ja 

arendamiseks 

pidev 
Luunja VV 

allasutused  

Kõik osapooled on 

kaasatud aktiivselt 

kultuurielu kujundamise ja 

korraldamise protsessi 



 

33 

 

A5, B2 

Kultuuri 

infrastruktuur 

Kaardistada kultuuriürituse 

läbiviimise kohad, vajadus 

uute kohtade järele ja nende 

seisukord  ning koostada 

kava renoveerimiseks, uute 

kohtade rajamiseks, 

haldamiseks ja vallas oleva 

ressursi optimaalne kasutus 

2015 Luunja VV 

On ülevaade 

kavandatavatest 

investeeringutest  

A6; B1 

Tunnustamine 

Senise tunnustusmudeli 

ülevaatamine ja 

kaasajastamine  

pidev Luunja VV  
Aktiivsus ja omaalgatus on 

märgatud ja väärtustatud 

B3 

Rahvakultuur 

Kogukonna rahvakultuuri 

alase huvi väljaselgitamine 

ja neile vastavate tegevuste 

käivitamine 

pidev LKVK 
Rahvakultuuri alane 

tegevus on aktiivne 

6.2    Sport (C) 

C1 

Sport 

Uuring valla terviseradade 

vajalikkuse ja võimalike 

asukohtade kohta ja 

terviseradade 

kontseptsiooni koostamine 

2015-

2016 

 Luunja VV 

LKVK 

 

Terviseradade loomine on 

teadlik ja tegelikel 

vajadustel põhinev 

C1 

Sport 

Luunja valla valgustatud 

uisuväljaku loomine ja 

hooldamine 

pidev 

2015 

 LKVK 

partnerid, 

Luunja VV  

Luunja valla elanikel on 

võimalus tegeleda 

talispordialadega 

C1 

Sport 

Valgustatud suusaradade 

loomine ja hooldamine 

pidev 

2016 

uued 

rajad 

 Luunja VV, 

LKVK 

partnerid  

Luunja valla elanikel on 

võimalus tegeleda 

talispordialadega 

C1 

Sport 

Vajaduspõhiste tervise-ja 

matkaradade rajamine 

2016-

2022 

 Luunja VV 

III sektor  
Liikumisharrastajate kasv  

C1 Sport 

 

Ekstreemspordiväljaku 

loomine 

2016-

2017 

Luunja VV 

Luunja KVK 

partnerid 

Laienevad noorte vabaaja 

sisustamise ja aktiivse 

liikumise võimalused 

C2 

Sport 

Luunja valla 

traditsiooniliste 

spordiürituste toetamine ja 

kaasajastamine 

pidev 

 Luunja VV, 

LKVK 

partnerid  

Vallas toimuvad 

üleriigilised spordiüritused 

on korraldatud kvaliteetselt 

ning neis osaleb palju 

võistlejaid ja publikut 
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C2 

Sport 

Valla traditsiooniliste 

rahvatervise ürituste 

loomine ja 

populariseerimine 

2015-

2022 

LKVK 

vabaühendused  

Vallas toimub igakuiselt 

vähemalt üks 

rahvatervisespordi üritus  

C2 

Sport 

Valla spordiklubide 

aktiviseerimine ja 

toetamine ürituste 

korraldamisel ja võistlustel 

osalemisel 

pidev 

 

 Luunja VV, 

LKVK 

 

Vallas tegutsevad 

spordiühendused on 

vallavalitsusele ja 

vabaajakeskusele võrdsed 

koostööpartnerid 

C3 

Sport 

Luunja valla sportlaste 

osalemise toetamine 

Eestimaa ja Tartumaa 

suvemängudel, 

talimängudel ning 

maakonna 

meistrivõistlustel 

pidev 
LKVK 

 

Inimesed on motiveeritud 

sportima ning esindama 

koduvalda. Osalemine on 

valla eelarvest toetatud 

C3 

Sport 

Laste ja noorte teadlik 

suunamine spordiringidesse 

ning koolispordi toetamine 

pidev 
 Luunja VV, 

haridusasutused  

Luunja valla elanikud on 

tervislike eluviisidega, 

spordiharrastajatele tekib 

järelkasv 

C3 

Sport 

Luunja vallas tegutsevate 

treenerite töö tasustamise ja 

tunnustamissüsteemi 

väljatöötamine ja 

rakendamine 

2015-

2022 
 Luunja VV  

Luunja vallas treenivad 

noori kvalifitseeritud 

treenerid, kes on 

motiveeritud Luunja vallas 

töötama. On loodud juurde 

erinevate spordialade 

treeninggruppe 

C3 

Sport 

Spordi valdkonna 

rahastamise korra 

väljatöötamine 

2015 

 Luunja VV, 

Luunja 

Vallavolikogu  

Valla spordiklubide, 

sportlaste ning 

spordiürituste rahastamine 

toimub vastavalt 

kehtestatud süsteemsele 

korrale ning on avalik 

C1 

Sport 

Luunja Spordikooli 

asutamine 

2015-

2022 

kolmas sektor 

äriühingud 

Luunja valla noortel ja 

lastel suuremad võimalused 

koduvallas tegeleda 

spordiga. 
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6.3    Noorsootöö (D) 

D1 

Noorsootöö 

Luunja valla 

noortevolikogu 

taasloomine, juhendamine, 

toetamine ja arendamine 

2015 
 Luunja VV 

  

Noortekogu regulaarse töö 

tulemusena kaasatakse ja 

viiakse noori kurssi Luunja 

vallaelu küsimustega, 

noortele eneseteostuse ja 

koolitusvõimaluste 

leidmine (võtmepädevused, 

sotsiaalsed ja 

suhtlemisoskused jms) 

D1 

Noorsootöö 

Noorteühingute ja 

noorteklubide tekke 

soodustamine ning 

toetamine 

pidev 

 Luunja VV, 

LKVK 

koolid  

Noored on enam kaasatud 

ning nad omavad 

valikuvõimalusi 

mitteformaalseks õppeks 

D2 

Noorsootöö 

Noorte motivatsiooni-

süsteemi loomine 

2015-

2022 
 Luunja VV,   

Noored on motiveeritud 

olema aktiivsed ning 

panustama koduvalda 

D3 

Noorsootöö 

Avatud noorsootöö 

kvaliteetne pakkumine 

Luunja alevikus,  Kavastus  

ja Lohkvas 

pidev 

 

LKVK 

Luunja VV  

Noortele on pakutud 

mitmekesiseid vabaaja 

veetmise võimalusi 

D2  

Noorsootöö 

Noortekeskustes, LKVK-s 

ja koolides  töötavad 

regulaarsed huviringid 

noortele ja lastele 

pidev  Luunja VV  

Noortele on pakutud 

mitmekesiseid vabaaja 

veetmise võimalusi 

D2  

Noorsootöö 

Noortekeskused on avatud 

vähemalt viiel päeval 

nädalas 

pidev 
 LKVK  

Luunja VV  

Luunja valla noortele on 

tagatud avatud noorsootöö 

teenused 

D2  

Noorsootöö 

Noortele pakutavad 

üritused ja teenused on 

kõrgetasemelised ning 

toetatud vallaeelarvest 

pidev 
 Luunja KVK, 

vabaühendused  

Noored on teadlikud vallas 

toimuvast noorsootööst ja 

osalevad selles 

D2  

Noorsootöö 

Noorsooteenuste 

pakkumine kõikidele noorte 

eagruppidele (7-26.a) 

pidev 
 LKVK 

KNK  

Noortekeskuste 

külastatavuse protsent 

tõuseb, keskusi külastavad 

ka üle 18 aastased noored 

D2 

Noorsootöö 

Luunja õpilasmaleva 

käivitamine ja arendamine 

2015-

2022 

 Luunja VV, 

LKVK, Luunja 

HMT, erasektor  

Luunja valla noored on 

suvisel perioodil hõivatud 

ja nende vaba aeg on 

kasulikult sisustatud 
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D2 

Noorsootöö 

Suviste projektlaagrite 

käivitamine 

2015-

2022 

  Luunja VV, 

allasutused, 

vabaühendused  

Luunja valla noored on 

suvisel perioodil hõivatud 

ja nende vaba aeg on 

kasulikult sisustatud 

D4 

Noorsootöö 

Erivajadustega noorte 

teadlik suunamine 

huviringidesse ja vabaaja 

tegevustesse 

pidev 
 Luunja VV, 

haridusasutused 

Noortega tegeletakse 

sihipäraselt ja süsteemselt, 

sh paraneb avalik kord, 

toetatakse andekaid noori 

D4 

Noorsootöö 

TORE liikumise 

soodustamine ja toetamine 
pidev  koolid  

TORE liikumine toimib 

järjepidevalt 

D4 

Noorsootöö 

Seikluskasvatuse ja teiste 

erinoorsootöö meetodite 

rakendamine 

2015-

2022 

 Luunja VV, 

LKVK, 

Tartu MV 

Sotsiaalsete probleemidega 

noortega tegeletakse 

sihipäraselt ja süsteemselt, 

paraneb avalik kord 

6.4    Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus (E) 

E1 

LKVK  

Luunja Kultuuri- ja 

vabaajakeskuse hoone 

rekonstrueerimine 

2015-

2022 

 Luunja VV, 

LKVK 

Ruumid on kaasaegselt 

renoveeritud 

E1 

LKVK  
Valgustehnika soetamine 2015  LKVK 

Üritused on parema 

kvaliteediga, puudub 

vajadus tehnikat rentida 

E1 

LKVK  

Infotehnoloogia vahendite 

kaasajastamine 
pidev  LKVK 

On tagatud töö parem 

kvaliteet 

E1 

LKVK  

Helitehnika pargi 

täiendamine 
pidev  LKVK 

Üritused on parema 

kvaliteediga, puudub 

vajadus tehnikat rentida 

E1 

LKVK 
Väikebussi soetamine  2016 LKVK 

transpordiprobleemi 

lahendamine 

E2 

LKVK 

Töötajate erialane 

koolitamine ja pädevuste 

ning kompetentside 

tõstmine 

pidev LKVK 
Töötajad omavad pädevust 

erinevates valdkondades 

E2 

LKVK  

Ringijuhtide ja treenerite 

koolitamine LKVK 

vajadustes lähtuvalt 

pidev  LKVK 

Töötajatel on võimalus 

osaleda aastas vähemalt 

ühel koolitusel, mis tagab 

ringitegevuse parema 

kvaliteedi ja suurema 

mitmekesisuse 

E2 Vabatahtlike värbamine 2015-  LKVK Tekib aktiivsetest 
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LKVK  2022 inimestest kogukonda 

siduvate võtmeisikute 

võrgustik 

E3 

LKVK 

Eesti Rahvusliku 

Klaverimuuseumi E. Hiisi 

nim filiaali arendamine ja 

säilitamine 

pidev 

 LKVK 

Eesti Rahvuslik 

Klaveri-

muuseum  

Kogukonna teadmised oma 

kultuuripärandist on 

tõusnud. Vallal on oluline 

külastusobjekt 

E3 

LKVK 

Jaan Jaago muuseumitoa 

arendamine, kaasajastamine 

ja säilitamine 

2015-

2022 

 LKVK 

Luunja 

raamatukogu, 

MK Jaan  

Kogukonna teadmised oma 

kultuuripärandist on 

tõusnud. Vallal on oluline 

külastusobjekt 

E3 

LKVK 

Süvakultuuri ürituste 

läbiviimisel jätkata 

koostööd Eesti 

Kultuurkapitaliga ning 

leida täiendavaid 

struktuurfondide vahendeid  

pidev LKVK 

LKVK on laialt tuntud ja 

mainekas kultuuri- ja 

vabaajaürituste korraldaja 

6.5    Raamatukogud (F) 

F1 

Raamatu-

kogud 

Plaanipärase koostöö 

väljakujundamine teiste 

valla asutustega kohaste 

kultuuri- ja vabaajaürituste 

läbiviimiseks 

pidev 

Raamatukogud 

Valla 

haridusasutused 

LKVK 

Luunja VV 

Pakutavale 

raamatukoguteenusele on 

loodud kogukonna jaoks 

oluline lisaväärtus 

(näitused, loengud, 

kohtumised kirjanike ja 

muusikutega)  

F2 

Raamatu-

kogud 

Raamatukoguhoidjate 

kompetentsi tõstmine e-

teenuste kasutamise 

juhendamiseks 

2015-

2022 

Raamatukogud  

Luunja VV 

Lugejad kasutavad 

aktiivselt AIP võimalusi e-

teenuste tarbimisel 

F3 

Raamatu-

kogud 

Valla haruraamatukogude 

kaasajastamine 

(sanitaarremont, tehnika ja 

töövahendite 

kaasajastamine) 

2015-

2022 

Raamatukogud  

Luunja VV 

Raamatukogud on 

kaasaegsed nii vormilt kui 

sisult 

F3 

Raamatu-

kogud 

Lohkva raamatukogule 

tulevikuperspektiiviga 

ruumide tagamine  

2015-

2022 
Luunja VV 

Valla keskraamatukogu on 

kaasaegne infoasutus ja 

kogukonnale sotsiaalset 

lisaväärtust loov keskus 

F4 

Raamatu-

kogud 

Luunja vallaga seotud 

teavikute kogumine, 

säilitamine ja tutvustamine 

pidev 
Raamatukogud  

 

Kasvanud on piirkondlik 

identiteet ja teadmised 

kodukohast.  
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F4 

Raamatu-

kogud 

Luunja vallaga seotud 

teavikutest ülevaadete 

koostamine ja levitamine, 

kirjastustegevus 

2015-

2022 

Raamatukogud 

Luunja VV  

 

Koduloolised teavikud on 

kergesti kättesaadavad, 

loodud on lisaväärtusi 

bibliograafiate näol  

F5 

Raamatu-

kogud 

Valla raamatukogude ühise 

kodulehe loomine koos 

interaktiivse sündmuste 

kalendriga. 

. 

2015 Raamatukogud 

Kogu valla raamatukogusid 

puudutav teave on 

internetist hästi leitav 

F6 

Raamatu-

kogud 

Valla raamatukogudesse 

tagastuskastide ja 

infostendide paigaldamine. 

 

2015 Raamatukogud 

Raamatukoguteenus on 

lugejale mugav ja 

päevakajaline info on 

kergesti jälgitav. 
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8 ARENGUKAVA ÜLEVAATAMINE JA UUENDAMINE 
 

Luunja valla kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2015–2022 elluviijateks on 

Luunja vallavalitsus koostöös Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusega.  

 

Arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord 

aastas. Muutmise algatamise otsuse võtab vastu Luunja vallavalitsus. Vallavalitsus esitab 

novembrikuu volikogu istungile aruande arengukava täitmise kohta ning teeb ettepanekud 

järgmise eelarveaasta tegevusteks. 

  

Kavandatud tegevuste elluviimise vahendid nähakse ette valla asutuste eelarvetes ja valla 

eelarves ning lisaressursse käesoleva arengukava elluviimiseks kaasatakse projektide abil 

Euroopa Liidu  struktuurivahendite rakendusasutustest, riiklikest tugistruktuuridest ning 

erasektorist. 

 

Luunja valla kultuuri, spordi ja noorsootöö uue arengukava väljatöötamise ettevalmistamist 

alustatakse hiljemalt 2021. a.  
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9 LISAD 

Lisa 1. Luunja vallas rahvastik 2015 aasta 1. jaanuari seisuga külati 

 

 

 

  0-17 18-64 65 ja vanemad KOKKU 

Kabina küla 43 155 30 228 

Kakumetsa küla 46 122 15 183 

Kavastu küla 59 168 45 272 

Kikaste küla 13 43 10 66 

Kõivu küla 7 27 3 37 

Lohkva küla 259 742 107 1108 

Luunja alevik 128 336 73 537 

Muri küla 16 36 9 61 

Pajukurmu küla 3 18 6 27 

Pilka küla 36 113 21 170 

Poksi küla 5 13 2 20 

Põvvatu küla 18 58 19 95 

Rõõmu küla 25 65 11 101 

Sava küla 10 31 8 49 

Savikoja küla 19 32 8 59 

Sirgu küla 26 89 16 131 

Sirgumetsa küla 19 32 18 69 

Sääsekõrva küla 5 23 7 35 

Sääsküla küla 11 23 6 40 

Veibri küla 152 380 27 559 

Viira küla 6 16 7 29 

KOV täpsusega 1 47 5 53 

KOKKU 907 2569 453 3929 

 

Allikas: rahvastikuregister 
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Lisa 2. Luunja valla pärandkultuuri, ajaloolised ja loodusobjektid 

 

 Mõisaparkide alleed Luunjas ja Kavastus 

 Emajõe forsseerimise kivi (Luunja alevikus) 

 H. Visnapuu vanematekodu (Sirgu külas)  

 Hobuse monument (Luunja alevikus) 

 Jaan Jaago mälestuskivi (Sääsekõrva külas) 

 K.E. Söödi sünnikoht (Lohkva külas) 

 Kantsi kindlus ja kõrts (tänane Emajõe Suursoo külastuskeskus) 

 Kavastu kohtukivi (Kavastu külas) 

 Kavastu mõisapark (Kavastu külas) 

 Kavastu parv (Kavastu külas) 

 Lastelaulupeo mälestuskivi  (Kabina külas) 

 Luunja mõisa aednikumaja (Luunja alevikus) 

 Luunja mõisa viinaköök (Luunja alevikus) 

 Luunja mõisapark  (Luunja alevikus) 

 Münnichi kivi (Luunja alevikus) 

 Münnichi park (Luunja alevikus) 

 Pelgupaik Pähklisaarel (Laukasoo, Sääsküla külas ) 

 Roosiaed (Luunja alevikus) 

 Sahkapuu põllutöö- ja majapidamiskooli asukoha mälestuskivi (Muri küla) 

 Soomepoiste mälestuskivi ( Kõivu külas) 

 Soomepoiste mälestusrist (Pilka külas) 

 Sõrmuse kivi  (Kõivu külas) 

 Kavastu suurkivi (Kavastu külas) 

 Vabadussõjas langenute mälestuskivi (Luunja alevikus) 
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Lisa 3. Kultuuri ja spordi rahastamine valla eelarvest 

 

Vaba aja ja kultuuri rahastamine Luunja valla eelarvest (eurodes) 

Aeg Summa 

2008 766 300 

(sh 485 728 Lohkva raamatukogule ruumide soetus) 

280 518 

2009 269 497 

2010 259 002 

2011 291 397 

2012 317 703 

2013 322 566 

2014 352 166 

 

 

Spordi rahastamine Luunja valla eelarvest (eurodes) 

Aeg Summa 

2008 27226 

2009 27610 

2010 25437 

2011 48520 

2012 48430 

2013 47844 

2014 56 149 

 

 

LKVK eelarve ja külastatavus 

Aeg Eelarve Projektid Külastatavus Üritused Omatulu Ringid Ringides 

osalejad 

2008 91 861 844 Pole teada 51 2666 14 ? 

2009 91 528 1067 Pole teada 46 1644 12 ? 

2010 82 861 927 Pole teada 40 1015 11 ? 

2011 79 585 697 3500 30 2978 11 180 

2012 86 805 10540 5200 101 3331 13 200 

2013 104 180 6768 7000 125 1672 17 240 

2014 109 878 14701  10 500 135 2 985 20 350 

2015 117 808 

(taotlus) 

31 956 EAS      
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Lisa 4. Luunja valda peegeldavad teavikud valla raamatukogudes 

 

Vallast pärit autor 

 

Karindi, Aili. Elust mõisnike ajal: 1503-1919. A. Karindi, 1999 

Karindi, Aili. Emajõe-äärse valla nimekad mehed. Luunja, 2014 

Karindi, Aili. Leo Leesment.  A. Karindi, 2006 

Karindi, Aili. Luunja maadluspuu kasvatab krooni : Jaan Jaago mälestusvõistlused  

Karindi, Aili. Luunja Riigimajand 1920-1991.  Luunja Vallavalitsus, 2003 

Karindi, Aili.. Sahkapuu kultuurilugu.  A. Karindi, 2004 

Karo, Väino. Alamlaulud : [luuletused]. Põlevik, 1993 

Karo, Väino. Head ei harju : [luuletused].  V. Karo, 2008 

Karo, Väino. Kurjuse küüned : [Sándor Petöfi elust]. V. Karo, 1997 

Karo, Väino. Lülihaaval : II kogu luuletusi. V. Karo, 2000 

Karo, Väino. Mäng tulega : kurjuse küüsis. V. Karo-Karu, ca 2012 

Karo, Väino. Tiidu trillerdusi ja muid vagantlike vääratusi. [Urjala], 2007 

Karo, Väino. Uhkelt ja isepäi. V. Karo-Karu, 2012 

Karu, Karl. Kodunurga kroonika : [Luunja valla ajaloost] V. Karo, 2008 

Kärner, Indrek. Emajõe rändaja teejuht. Kirjastus Kunst. 2014 

Lempu, Kristel. Dino : draakonipuu seiklused. Koolibri, 2007 

Lempu, Kristel. Mõisa aias hõisata .. Koolibri, 2009 

Lempu, Kristel. Tammehaldjas Hiie. Koolibri, 2011 

          noortele kreeka-rooma maadluses. A. Karindi, 2007 

Oras, Elgi. Seitse tuult. Eesti Luuleliit, 2007 

Saar, Anti. Kuidas meil asjad käivad. Tänapäev, ca 2013 

Saar, Anti. Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin. Eesti Keele Sihtasutus, c2006 

Saar, Anti. Nemad kaks. Eesti Keele Sihtasutus, 2008 

Saar, Anti. Tekste siledast ruumist. Eesti Keele Sihtasutus, 2009 

Tensing, Tamur. Luunja mõisa uus häärber. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, 2014 

Vadi, Tiiu. Mu isamaa armas : luulet, mõtisklusi 1957-2001.  Atlex, 2002 

 

 

Luunja Raamatukogu Seltsi väljaanded 

 

1. Hayg, William Howard. Raviretseptid kõikide haiguste vastu. Luunja Raamatukogu 

Selts, 1991 

2. Skorpion : Luunja Raamatukogu Seltsi loomeleht. Luunja Raamatukogu, 1990-1991 

3. Sööt, Karl Eduard. Elurada : luulevalimik. Greif, [1992].  Kordustrükk. 

4. Vandenbusshe, Andre. Numeroloogiast. Luunja Raamatukogu Selts, 1993 

5. Visnapuu, Henrik. Esivanemate hauad : XII kogu luuletusi. Tartumaa, 1991. 

Ümbertrükk. 
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Väljaanded Luunja kohta 

 

1. 240 aastat kooliharidust Luunjas / [koostanud Anneli Jõgioja]. Luunja Keskkool, 

[2004] 

2. Aleksander Blumberg. Luunja pioneerilaagri laul [Noot]. Eesti NSV Põllumajandus-

saaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Bü-

roo, 1964 

3. Fotoalbum „Luunja mõis“ (Lohkva raamatukogu) 

4. Kool kui ... : 245 aastat koolitarkuse jagamist Luunjas / [koostas Anneli Jõgioja]. 

Luunja Keskkool, 2010 

5. Lastelaulupeo 125. aastapäeva juht : Luunjas 19.-20. mail 1995 / [koostaja Aili 

Karindi]. [Tartu : s. n., 1995] 

6. Lepp, Lembit. [Eksliibris Luunja Raamatukogule] [Piltteavik]. [S. l.], 1989 

7. Nasta Pino. Täna. Homme. Ülehomme : olukirjeldus : [Tartu rajooni Luunja köögi-

viljakasvatussovhoos]. Eesti Raamat, 1985 

8. Ülle Lahi. Luunja ümbruse füüsilis-geograafiline iseloomustus : diplomitöö. Tartu 

Riiklik Ülikool, 1985 

 

 

Digikogu valla raamatukogudes (Lohkva raamatukogus) 

 

Nimetus       Tootja   Asukoht 

1. Ansambel „Sept“. ETV, 1990    ERR, 2009   Lohkva  

2. Elukooli õppemaks. Kuldlindu püüdmas.   Jüri Kuiv, 2005  Lohkva  

3. Jõulupeod 2004 (laste ja valla jõulupidu)   Jüri Kuiv, 2004  Lohkva  

4. Laste laulupidu      Jüri Kuiv, 2005  Lohkva  

5. Laulge kaasa. ETV, 2007     ERR, 2009   Lohkva  

6. Laupäev laheda lauluga. Luunja     Jüri Kuiv, 2005  Lohkva  

kergemuusikakoori 2. sünnipäeva kontsert 

7. Luunja filmiarhiivi filmilõigud (1924-1939)  Eesti Filmiarhiiv, 2010 Lohkva  

8. Luunja Keskkool. Jõuluöö muinasjutt   Jüri Kuiv, 2005  Lohkva  

9. Luunja Keskkool 2005     Jüri Kuiv, 2005  Lohkva  

(põhikooli ja keskkooli lõpuaktused) 

10. Luunja kool 240      Jüri Kuiv, 2004  Lohkva  

11. Luunja kroonika I   (1989-1990)    Jüri Kuiv, 2004  Lohkva  

12. Luunja kroonika II  (1990)     Jüri Kuiv, 2004  Lohkva  

(Luunja riigimajand 70) 

13. Luunja Kultuurimaja suvi 2004  Jüri Kuiv, 2004  Lohkva  

14. Luunja salvestatud filmilõigud 1964-1988   ERR, 2009   Lohkva  

15. Osoon. ETV, 2009       ERR, 2009   Lohkva  

16. Pensionäride jõulupidu     Jüri Kuiv, 2005  Lohkva  

17. Sirgu küla pildiarhiiv      Aare Villem, 2011  Lohkva 
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18. Taamal laulavad puhkpillid [Helisalvestis] :   Luunja Kultuurimaja, 2012 Lohkva 

David Otto Wirkhaus 175 / Muusikat esitab  

Väägvere Pasunakoor 

 

 

Raamatud Luunja kultuuriloo suurkujude kohta 

 

Ambur, Paul. Laulurästas hallaöös : Karl Eduard Söödi elu ja luule piirjooni. Tartu Eesti 

Kirjastus, 1942 

Jaago, Jaan. Jaan Jaago mälestused : seitsmekordse ilmameistri senine elukäik. Tartus : [s. 

n.], 1928 

Johannes Saal : elu metamorfoosid : [näitus Tartu Kunstimuuseumis, 17. november 2006 – 

25. märts 2007],   Tartu Kunstimuuseum, 2007 

Raamot, Mari. Minu mälestused. K. Henno, 2009  (Sahkapuu kooli saamisloost) 

Karindi, Aili. Emajõe-äärse valla nimeksd mehed. Luunja, 2014 

Kermik, Heino. Jaan Jaago : heitlused matil ja eluteel : dokumentaaljutustus. Eesti Raamat ; 

Olympia, 1990 

Kermik, Heino. Jaan Jaago Euroopat seljatamas : seitsmekordse profimaailmameistri hiil-

geaastad kahe sõja vahel : [maadleja : 1887-1949]. [Tallinn : Jäärak], 2002 
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Lisa 5. Vabaühenduste tegevustoetused ja projektide 

kaasfinantseerimine 

 

 

  

Eraldatud summa kokku 

 

 

Eraldiste arv 

 

2008 

 

 

5688 

 

4 

 

2009 

 

 

14 763 

 

5 

 

2010 

 

 

14 606 

 

6 

 

2011 

 

 

10 332 

 

7 

 

2012 

 

 

14 558  

 

 

7 

 

2013 

 

 

8372 

 

5 

 

2014 

 

 

12855 

 

10 
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Lisa 6. Koolispordi saavutused õppeaastatel 2010/2011 kuni 

2013/2014 

 

Õppeaasta Võistlus Osaleja ja klass Juhendaja 

2010/2011 Tartumaa koolide karikavõist-

lused kergejõustikus 

 õp T. Rosi 

 I koht kuulitõuge  Oleg Tusin, 8.kl   

 I koht kõrgushüpe 

 
Priit Toomsoo, 11.kl  

 Tartumaa koolinoorte sise-

kergejõustiku võistlused 
 õp T. Rosi 

 I koht 60 m tõkkejooks Jan Pärn, 5.kl  

 Tartu Maakonna koolinoorte 

meistrivõistlused kergejõustikus 
 õp T. Rosi 

 I koht kuulitõuge  

 
Oleg Tusin, 9.kl   

 I koht 100 m jooks Kristjan Roopalu, 10.kl  

2011/2012 Tartumaa koolinoorte 2012. a 

sisekergejõustiku võistlus 
 õp. T. Rosi 

 I koht 200 m jooks 

 
Eva Maria Muuli 6.kl  

 III koht kaugushüppes 

 
Eva Maria Muuli, 6.kl  

 
2012 Pere Võrkpalli Miniliiga 

Tartumaa turniir 

 

 õp H. Raja 

 I koht võrkpallis 

 

Anastasia Ivanova, Maria Ivano-

va, Riin Rand, Grete Pakler, Eva 

Maria Muuli 6.kl 

 

 Tartumaa Vigurvänt 2012  
õp 

S. Meriste 

 I koht 

Kristjan Arro, Mihkel Karus, 

Marie Anete Klais, Egle 

Oolberg, Jasmin Saar 

 

 

 Tartumaa koolide karikavõist-

lused kergejõustikus 
 

õp T. Rosi 
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 II koht 100 m jooksus ja kaugus-

hüppes 
Kristjan Roopalu 11.kl  

 II koht 1500 m jooksus  
Oliver Päll 11.kl 

 
 

 III koht kõrgushüppes 
Priit Toomsoo 12.kl 

 
 

 III koht odaviskes 
Kalle Padar 10.kl 

 
 

 Pere Võrkpalli Miniliiga Lõuna-

regiooni poolfinaal 
  

 II koht võrkpallis 

Anastasia Ivanova, Maria Ivano-

va, Grete Pakler, Riin Rand, Eva 

Maria Muuli 6.kl 

 

õp T. Rosi 

õp H. Raja 

2012/2013 
Tartu maakonna koolinoorte 

sisekergejõustiku võistlused 

 

 
õp. E. Raja 

õp. S. Sarv 

 I koht  600 m jooksus 
Steven Tammesoo 

 
 

 III koht 60 m jooksus 
Steven Tammesoo 

 
 

 I koht 600 m jooksus 
Deily Aul 

 
 

 II koht 600 m jooksus 

 

Karlis Kattus 

 
 

 III koht 60 m jooksus 

 

Maria Ivanova 

 
 

 III kohtkõrgushüppes 

 

Maria Ivanova 

 
 

 III koht teatejooksus 

 

Maria Ivanova 

 
 

 III koht teatejooksus 

 

Malve Kuustemäe 

 
 

 III koht 600 m jooksus Andres Rosenstein  

 III koht teatejooksus 
Andres Rosenstein 

 
 

 III koht teatejooksus Karlis-Dimo Mamedov  

 
Tartu maakonna koolinoorte 

teatevõistluse „Tähelepanu, 

start“ I etapp 

 õp E. Raja 
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 I koht 

Lily Soodla, Evella-Andrea 

Rosenstein, Eva Liisa Kaasik, 

Steven Tammesoo, Gerret Us-

tav, Marie Anete Klais, Astrid 

Uus, Egle Oolberg, Marcus Ro-

bin Soo, Rasmus Muuli, Rasmus 

Rekker, Andrea Lääts, Jennifer 

Makko, Joanna Blok, Kaimar 

Kangur, Elis Tali, Riho Kübard, 

Rasmus Raja, Enriko Raat, Paul 

Rannik, Ellen Uus, Kätlin Kukk, 

Maili Karus 

 

 
Tartu maakonna koolinoorte 

teatevõistlus „Tähelepanu, 

start“ II etapp 

 
õp E. Raja 

õp S. Sarv 

 II koht 

Lily Soodla, Evella-Andrea 

Rosenstein, Karmen Küngas,  

Steven Tammesoo, Gerret Us-

tav, Marie Anete Klais, Astrid 

Uus, Egle Oolberg, Marcus Ro-

bin Soo, Siim-Sulev Saimre, 

Rasmus Muuli, Andrea Lääts, 

Jennifer Makko, Sandra 

Gorbunov, Kaimar Kangur, Kaa-

rel Kiiver, Riho Kübard, Rasmus 

Raja, Enriko Raat, Arko Kase-

mets, Ellen Uus, Kätlin Kukk, 

Maili Karus 

 

 

 Tartumaa MV võrkpallis 

6.-7.klassidele 
 õp E. Raja 

 III koht 

Maria Ivanova, Anastasia Ivano-

va, Grete Pakler, Riin Rand, 

Stella Värnomasing, Heilika 

Põhjala, Kassandra Grossthal 

 

 

 Tartu maakonna koolinoorte 

murdmaajooksu MV 
 

õp E. Raja 

õp S. Sarv 

 II koht 500 m jooksus Maria Ivanova  

 II koht 1000 m jooksus Deily Aul  
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 II koht 1000 m jooksus Marcus Robin Soo  

 III koht 1000 m jooksus Karlis-Dimo Mamedov  

2013/2014 
Eesti Koolispordi Liidu 10.-12. 

klassi noormeeste rahvaliiga jalg-

palli finaalvõistlus 

 õp T. Rosi 

 III koht 

Henry Suits, Tanel Ennok, 

Kristo Joonas, Vitali Pärn, Erki 

Kesküla, Birko Peegel, Hans 

Erik Vissor, Andres Rosentsein, 

Egert Rumjantsev 

 

 Tartu maakonna noorte sisekerge-

jõustiku MV 
 

õp E. Raja 

õp T. Rosi 

 I koht kõrgushüpe, kaugushüpe, 

200 m jooks 
Tanel Saimre  

 I koht 60 m jooks Maria Ivanova  

 I koht kõrgushüpe Eva Liisa Kaasik  

 I koht 4 x 200 m jooks 

Maria Ivanova, Anastasia Ivano-

va, Jaanus Tammesoo, Karlis-

Dimo Mamedov 

 

 II koht 60 m jooks Anastasia Ivanova  

 II koht kõrgushüpe Maria Ivanova  

 II koht 800 m jooks Andres Rosenstein  

 III koht 60 m jooks, 200 m jooks Karlis-Dimo Mamedov  

 III koht 200 m jooks Karlis Kattus  

 III koht kõrgushüpe Jaanus Tammesoo  

 “Tähelepanu, start!” vabariiklik 

finaal 
 

õp E. Raja 

õp T. Rosi 

 II koht 

Robin Eelmäe, Joosep Pärnalaas, 

Arko Kasemets, Romili Eelmäe, 

Katre Puksa, Karolin Kangur, 

Enriko Raat, Rando Nava, Reno 

Rene Padar, Ellen Uus, Maili 

Karus, Kätlin Kukk, Kaarel Kii-

ver, Riho Kübard, Kaimar Kan-

gur, Eva Kübard, Andrea Lääts, 

Jennifer Makko, Rasmus Muuli, 
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Mihkel Karus, Egle Oolberg 

 Tartu maakonna koolinoorte ker-

gejõustiku meistrivõistlused 
 

õp E. Raja 

õp T. Rosi 

 I koht 60 m jooks, 300 m jooks, 

kaugushüpe 
Tanel Saimre  

 I koht 100 m jooks, 800 m jooks Anastasia Ivanova  

 II koht kõrgushüpe Eva Liisa Kaasik  

 II koht 300 m jooks Maria Ivanova  

 II koht teatejooks 

Anastasia Ivanova, Eva Liisa 

Kaasik, Astrid Uus, Egle 

Oolberg, Sandra Lääts, Mihkel 

Karus, Rasmus Muuli, Steven 

Tammesoo 

 

 III koht kõrgushüpe Maria Ivanova  

 III koht pallivise Angelika Pohla  
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Lisa 7. Luunja vallas elavad noored 

 

SEISUGA 31. DETSEMBER 2011 RAHVALOENDUSE ANDMETEL  

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KOKKU 

Luunja vald 70 52 53 39 48 45 52 46 56 62 39 60 47 51 63 59 58 75 67 80 1122 

Luunja alevik 8 8 8 5 6 4 6 8 3 7 5 7 6 6 4 8 6 6 6 9 126 

Kabina küla 1 6 3 4 5 2 5 4 5 5 0 7 6 0 4 1 1 1 2 3 65 

Kakumetsa küla 1 5 2 1 3 6 4 3 1 4 2 3 2 3 2 1 2 4 2 1 52 

Kavastu küla 8 3 2 3 2 5 4 1 5 4 3 3 2 4 7 3 8 3 3 2 75 

Kikaste küla 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 12 

Kõivu küla 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9 

Lohkva küla 21 12 11 10 13 12 14 14 14 15 13 12 12 20 17 25 21 33 30 42 361 

Muri küla 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 15 

Pajukurmu küla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Pilka küla 2 0 3 2 2 0 3 1 4 1 2 4 0 2 4 1 4 4 3 3 45 

Poksi küla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Põvvatu küla 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 2 17 

Rõõmu küla 2 2 1 0 2 2 2 3 3 3 2 2 1 0 3 1 2 1 5 8 45 

Sava küla 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 1 10 

Savikoja küla 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 

Sirgu küla 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 3 0 1 2 3 0 3 1 0 21 

Sirgumetsa küla 2 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 

Sääsekõrva küla 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 

Sääsküla küla 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 10 

Veibri küla 17 12 18 9 11 8 6 7 13 16 7 13 11 7 14 12 12 10 12 8 223 

Viira küla 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 6 
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Lisa 8. Huviharidus Luunja Keskkoolis 2011-2014 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014  

Rahvatants 45 Rahvatants 40 Rahvatants 40 

Maadlus 8 Klaver 10 Klaver 9 

Mudila-

skoor 

33 Maadlus 13 Mudilaskoor 

1. klass 

13 

Jalgpall 19 Mudila-

skoor 

12 Mudilaskoor 

2.-4. klass 

18 

Näitering 8 Loodus 20 Poistekoor 16 

Klaver 11 Poistekoor 15 Lastekoor 19 

Poistekoor 11 Puutöö 21 Solistid 9 

Loovusring  7 Näitering 9 Võrkpall 30 

Solfedžo 4 Solistid 7 Jõusaal 23 

Puutöö 4 Saksa keel 9 Raamatu-

sõbrad 

8 

Pallimän-

gud  

7 Pallimän-

gud 

12 Maadlus 13 

Kergejõus-

tik 

12 Võrkpall 23 Sulgpall 14 

Võrkpall 22 Loovusring 10 Pallimängud 8 

Käsitöö 3 Kodundus 5 Loovusring 10 

Solistid 4 Käsitöö 6 Jalgpall 28 

Neidude-

koor 

7 Solfedžo 3 T.O.R.E. 10 

T.O.R.E. 9 T.O.R.E. 11 Male 12 

Raamatu-

sõbrad 

8 Raamatu-

sõbrad 

8 Käeline tegevus 13 

Jõusaal 6 Jõusaal 17 Keemia 5 

Keemia 6 Keemia 11 Loodusring 33 

Korvpall 10 Meeida 8 Kergejõustik 17 

  Ansambel 3 Kunstiring 8 

  Füüsika 8 Kodundus 14 

  Lastekoor 14   
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Lisa 9. Osalemine noorteprogrammides ja projektides 2010-2014 

 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

„Aeg on raha“ e-twinning „Meie 

ühine maja“ 

Viis värvilist peo-

täit 

„Saame sõpradeks 

juurviljadega“ 

„Päkapikkudeta pole jõu-

le“ 

„Välismaalased mi-

nu koduriigis“ 

Luunja valla ohu-

tuspäev 

Comenius – „Hooliva 

maa kodanikud“ 

Comenius. „Loodusteadusi 

õppides rohelisse Euroo-

passe“ 

Comenius. „Loodus-

teadusi õppides ro-

helisse Euroopasse“ 

Torekate tore 

suvelaager 

Sõudeergomeetrite 

võistlus 

Sõudeergomeetrite võistlus Sõudeergomeetrite 

võistlus 

Tunnustus moti-

veerib 

„Kaitse end ja aita 

teist“ 

Ettevõtlik kool „Kiiremini, kõrge-

male, tugevamini!“ 

Vanem õde, va-

nem vend 

Mõttespordi Olüm-

piaad 

„Kaitse end ja aita teisi“ „Kaitse end ja aita 

teisi“ 

 Koolitus – „Selge pilt“ 

„Abistavad käed“ Päkapikkude jõulu-

toad 

 „Ahhaa õnnetus ei 

hüüa tulles“ 

Euroscola „Turvaline Luunja – 

ohutuspäev“ 

 RMK loodusprogram-

mid 

Iga 1 turvaliselt 12 klassi „Annan endast pari-

ma – 3 T.O.R.E. 

kooli koostööprojekt 

 4K 

„Tean, oskan, suudan jalg-

rattapäeval“ 

Eeskonna 

kasvamine“ 

 Ülekooliline laager 

Andekas noor metsavenna 

talus 

„Avalik esinemine“  Lahe koolipäev 

Luunja KK spordipäev 

Ülenurmel 

Andekas noor   

 


