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Head koolitee algust!

1. september Nõo Põhikoolis. 1. ja 9. klasside õpilasi ja nende vanemaid
tervitab vallavanem Rain Sangernebo. Foto: LIIA SIREL

330. sügis
Panin oma artiklile pealkirjaks „330. sügis“, kuna käesoleval aastal täitub 330 aastat koolihariduse andmisest Nõos. Õppeaastat ei
ole alati alustatud 1. septembril, vaid kooliminekuga alustati sügisel,
kui põllutöödega oldi ühele poole saadud. Traditsiooniliselt oleme
juubelit tähistanud just sügise teisel poolel, nii ka sellel aastal.
Esimene pool kooliaastast kulgebki käesoleval õppeaastal juubelitähe all. Juba 2. detsembril ootame kõiki endisi töötajaid, vilistlasi ja
Nõo kooli sõpru ühiselt tähistama väärikat juubelit.
Nii nagu igal aastal, oleme ka sellel õppeaastal pannud paika
sihid ja soovid. Kuna on juubeliaasta, siis võtame sellel aastal
tähelepanu alla pidulikud sündmused koolis. Olgu nendeks koolikontserdid, vastuvõtud, aktused või muud tähtpäevad, rõhutame
nende sündmuste puhul pidulikkust ja kõike, mis sellega kaasneb.
Pöörame tähelepanu riietusele, käitumisele, traditsioonidele ja
kommetele ürituste korraldamisel ja osalemisel. Siinkohal kutsun
kõiki lapsevanemaid selles osas koostööd tegema, sest teie saate
suunata last tema riietumisel. Korrektne välimus ja viisakas käitumine on eelduseks, et sündmus läheb korda ja on meeldejääv.
Teiseks rõhuasetuseks sellel õppeaastal on vähendada õpilaste
istumisaega koolipäeva jooksul. Selleks oleme liitunud Liikuma
kutsuva kooli programmiga, mille kaudu oleme saanud ideid ja vahendeid liikumisaktiivsuse tõstmiseks. Oleme paigutanud kooliõue
mitmeid liikumisvahendeid, lauatenniselauad, pallid, tasakaaluvahendid ja maha märkinud erinevad mänguplatsid. Kõike seda
selleks, et lapsed saaksid vahetundide ajal rohkem liikuda. Murelikuks teeb, et kõige rohkem on õpilasi vahetundides istuma
„sundinud“ erinevad nutiseadmed. Tahame, et lapsed ei kasutaks
koolipäeva jooksul nutiseadet, vaid leiaks endale muid põnevaid
tegevusi. Selleks oleme kehtestanud reegli, et koolipäeva jooksul
võib nutiseadet kasutada ainult õpetaja loal. Loodan, et lapsevanemad saavad samuti siinkohal koolile toeks olla. Koolirahvale teeks
head meelt, kui meie lapsed liiguksid võimaluse korral rohkem kooli
tulles ja koolist minnes. Koolimaja sissepääsu juures oleks tunduvalt
turvalisem, kui kooli tulev laps ei väljuks sõiduautost paar meetrit
enne koolimaja ust. Leiame üheskoos võimalusi pikendada jalgsi
liikumist.
Kõige olulisem eesmärk — ja seda igal kooliaastal — on õppida
nii, et sellest saaks harjumus. President Toomas Hendrik Ilves juhtis
oma kooliaasta alguse pöördumises tähelepanu sellele, et kõige
tähtsam on oskus iseseisvalt juurde õppida ja iseseisvalt mõtelda.
See mõte sobib väga hästi meie kooli juhtmõttega „Õpiharjumused ja inimlikkus kogu eluks!“. Igal koolipäeval annavad õpetajad ja
õpilased endast parima, et tagasivaadetes ei peaks kahetsema ning
põhikoolist saadud haridus oleks tugevaks alusmüüriks edasisteks
õpinguteks.
Head õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja vallakodanikud! Soovin teguderohket ja teadmistest pungil koolipäevi meile kõigile. Iga
päev tuleb elada nii, et sellest oleks midagi õppida.

REIN UUSMAA
Nõo Põhikooli
direktor

Esimeste klasside õpilased pärast aktust oma koolimaja ees. Tagareas vasakul direktor Rein Uusmaa, 1.c klassijuhataja Anne Jürimäe, 1.b klassijuhataja Kadri Luud ja 1.a klassijuhataja Liana Jõgar. Foto: Aldo Luud (Fotomaagia OÜ)

1.a klass
Klassijuhataja:
Liana Jõgar

1.b klass
Klassijuhataja:
Kadri Luud

1.c klass
Klassijuhataja:
Anne Jürimäe

Anna-Liisa Alliku
Risto Andressoo
Juhan Ivask
Melanie Kirs
Ekaterina Kozlova
Artur Kuuba
Kadi-Ly Lestal
Britt-Marii Luga
Eliise Makke
Kirke Marran
Birgit Ots
Kätlin Plado
Hugo Oscar Pruus
Emili Põim
Rihard Rajamägi
Kevin Rohuste
Märt Savimägi
Remo Tolmats
Hubert Uiga
Kirke Vahur
Ketlin Valgerist
Liis Vals

Kaur Antson
Kirsi Drenkhan
Hugo Edela
Karola Eliise Hütter
Eleanor Kevväi
Sandra Kikkas
Emily Kirs
Laura Isabel Koppel
Keiu Kriisa
Andreas Looskari
Mariken Lõo
Agnethe Marran
Anethe Marran
Annabel Matson
Uku Mesikäpp
Lee Plado
Adeele Raaperi
Karl Oliver Ritson
Grete Saal
Lisette Tamberg
Hugo Tarto
Teele Trummal

Anneli Kattai
Kevin Kupp
Mirmi Maranik
Kermo Rohtmets
Markus Teppo
Mart Eelias Tšaškin
Märten Vaiksaar

NÕO

toimetus küsib

Haldusreformi
kulgemisest Nõo vallas
Nõo vallas on veidi alla 4000 elaniku, kuid Haldusreformi seadus
kehtestab omavalitsuse miinimumsuuruseks 5000 elanikku. Nõo ja
Ülenurme valla volikogud on teinud otsuse ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks.
Kuidas on läbirääkimised kulgenud?
Vastab:
Läbirääkimised ei ole veel alaJaanus Järveoja
nud. Enne Ülenurme vallale ettepaneNõo Vallavolikogu
ku tegemist kohtusid mõlema valla
esimees
juhid, kuid seda jutuajamist ei saa
kindlasti nimetada läbirääkimisteks. Nüüd on mõlemad vallad moodustanud komisjonid ning esimene kohtumine toimub 12. septembril.
Miks Nõo vald otsustas alustada läbirääkimisi just Ülenurme vallaga?
Elva Linnavolikogu tegi möödunud aasta detsembrikuus ümbritsevatele omavalitsustele ettepaneku asuda läbirääkimistele haldusterritoriaalsete muudatuste osas. Nõo vallavolikogu seda ettepanekut vastu ei võtnud, kuna sellel hetkel ei olnud uut haldusreformi seadust veel vastu võetud.
Kuid kõlasid ka muud põhjendused. Kes leidis, et teisel pool Elvat asuvad vallad jäävad meist kaugele, kes arvas, et linnaga ühinemine ei ole otstarbekas,
keda häirisid teatud statistilised andmed. Juba siis oli neid, kes avaldasid arvamust, et kui ühineda, siis tuleks eelkõige vaadata teisele poole (Ülenurme,
Tähtvere, Kambja). Kui seadus juunikuus heaks kiideti, kaaluti ühinemisega
seonduvat volikogu istungil ja leiti, et kõige loogilisem oleks liituda Ülenurme vallaga. Ka siin ei saa välja tuua ühte põhjust, kuna igal inimesel on
oma vaatenurk. Kuid ei saa üle ega ümber asjaolust, et eelkõige liiguvad
meie valla inimesed Tartu suunal ehk siis ka Ülenurme suunal. Asjakohane
on siinkohal märkida, et Ülenurme vald on ka Haaslava valla ettepanekule
positiivselt vastanud.
Kust on võimalik Nõo elanikul saada informatsiooni läbirääkimiste
protsessi kohta?
Kindlasti kajastab läbirääkimiste protsessi vallaleht, aga ka kodulehele
on plaan välja panna vastav informatsioon. Loomulikult on ka võimalus
tulla volikogu istungile, kuna istungid on ju avalikud.
Kuidas on Nõo elanikul võimalik kaasa rääkida ühinemisläbirääkimiste protsessis?
Plaanis on läbi viia rahvakoosolekud, kus jagatakse teavet ning kuulatakse ära vallakodanike arvamus. Lisaks saavad elanikud kaasa rääkida nii, et
suhtlevad vallavalitsuse, volikogu ja selle komisjonide liikmetega.
Millal on plaanis välja selgitada Nõo valla elanike arvamus ühinemise osas?
Selleks on seaduses ette nähtud küsitluse korraldamise kohustus. Samas ei tee seadus küsitluse arvestamist volikogule kohustuslikuks. Küsitluse
läbiviimise konkreetsest kuupäevast ei saa siin rääkida, kuid see toimub siis,
kui vallad on omavahel tingimustes kokku leppinud, aga kindlasti enne lõplikku otsustamist.
Millal Nõo valla volikogu langetab otsuse Ülenurmega ühinemise
osas?
Tõenäoliselt toimub see detsembrikuus, kuna enne aastavahetust peavad vastavalt seadusele olema otsused tehtud, aga varem ilmselgelt seda
teha ei jõua.
Nõo valla volikogu otsustas 25. augusti istungil esitada taotluse
Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks
Haldusreformi seaduse üle. Mis on selle taotluse eesmärk ja kuidas see
mõjutab läbirääkimisi Ülenurme vallaga?
Juba seaduse menetlemise ajal kahtlesid mitmed organisatsioonid ja
ka poliitikud haldusreformiseaduse õiguslikes alustes, täpsemalt selle vastavuses põhiseadusele. Vältimaks kaootilist argumenteerimist ja vaidlemist,
samuti kaitsmaks omavalitsuste õigusi, pidasid rida valdasid, sealhulgas ka
Nõo ja Ülenurme vald, vajalikuks tellida põhjalik, erapooletu eksperthinnang
Paul Varuli õigusbüroolt. Nüüd on selle protsessiga liitunud üle 20 valla, mis
ilmekalt näitab nende valdade suhtumist haldusreformi seadusesse. Suurem
osa nendest valdadest peab sellele vaatamata läbirääkimisi edasi, nii ka Nõo
vald ja Ülenurme vald. Millistel alustel ja millise ajagraafikuga, see sõltub
kindlasti ka Riigikohtu otsusest.

Kirjalik enampakkumine
Nõo Vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise Nõo vallale kuuluva, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks mittevajaliku kinnisasja
võõrandamiseks.
Enampakkumisele pannakse:
Luke külas Tamsa tn 4 asuv korteriomand (registriosa nr 1525204),
mis moodustab 623/11323 mõttelist osa kinnistust (katastritunnus
52801:009:0746), reaalosana korter nr 1, alghinnaga 16 500 eurot.
Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus Nõo Vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Voika tn 23, Nõo alevik, 61601, Tartumaa, hiljemalt
27. septembril 2016, kell 16.00. Hilinenud pakkumused saadetakse avamata
tagasi.
Enampakkumine viiakse läbi 27. septembril 2016 algusega kell 16.10
Nõo vallamajas, ruumis nr 213.
Osavõtutasu suuruseks on 10 € ühe objekti kohta. Osavõtutasu tuleb
kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole EE861010102020385004 SEB-pangas
hiljemalt 26. septembril 2016 kella 15-ks.
Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Informatsioon ja kokkulepped varaga tutvumiseks telefonil 745 5108
või e-posti aadressil vald@nvv.ee.

Nõo Vallavalitsuse telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond
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513 9123
745 5108
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004

Maaosakonna juhataja
745 5504
Maaosakond
745 5434
Keskkonnaosakond
745 5332
Finantsjuht
745 5002
Raamatupidamine
745 5360, 745 5003

Vastuvõtuajad: T kl 9–12 ja 13–16; R kl 9–12
Vallavolikogu esimehe vastuvõtuaeg
teisipäeval kl 15.15–16.00 vallamajas.

Nõo vallavolikogu kogunes
pärast suvepausi taas istungile
25. augustil.
1. „Nõo valla soojusmajanduse
arengukava 2016–2026“ kinnitamine.
Kevadel otsustas vallavalitsus algatada valla soojamajanduse
arengukava koostamise. Ühelt poolt
oli see vajalik valdkonna arengute
määramiseks, teiselt poolt polnud
vähetähtis ka see, et Keskkonna Investeeringute Keskus selliste arengukavade koostamist suures osas rahastas ning arengukava olemasolu loob
head eeldused projektidele toetuse
saamiseks. Nõo valla soojusmajanduse arengukava koostajaks valiti
OÜ Pilvero. Arengukava avaliku
väljapaneku ajaks oli 20. juuli kuni
4. august ning seejärel toimus ka
avaliku arutelu koosolek, kus töö
teostaja andis põhjaliku ülevaate
arengukava koostamisest ja tulemustest. Enne istungit andsid arengukavale oma heakskiidu volikogu
arengu- ja planeeringukomisjon ning
majanduskomisjon. Pärast arutelu otsustas volikogu kinnitada Nõo valla
soojamajanduse arengukava.
2. Komisjoni moodustamine
haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise üle läbirääkimiste korraldamiseks.
Vastavalt uuele haldusreformi
seadusele peab kohalikus omavalitsuses olema vähemalt 5000 elanikku. Kuna Nõo valla elanike arv on

alla 4000, siis võttis volikogu juulikuus vastu otsuse teha Ülenurme
vallale ettepanek läbirääkimiste
alustamiseks. Ülenurme Vallavolikogu võttis 9. augustil vastu otsuse
ettepanekuga nõustuda. Läbirääkimiste pidamiseks tuli mõlemal vallal moodustada ajutine komisjon.
Volikogu valis komisjoni esimeheks
Jaanus Järveoja ning kinnitas seejärel
tema ettepanekul komisjoni koosseisus Jüri Aliste, Lembit Toru, Marika
Saar, Harri Kubri, Rain Sangernebo ja
Aira Laul.
3. Taotluse esitamine Riigikohtule.
Kuna mitmes omavalitsuses kerkisid kahtlused haldusreformi põhiseadusele vastavuse osas, pöördusid
Nõo vald, Luunja vald, Kambja vald,
Ülenurme vald ja Jõgevamaa Pala
vald Paul Varuli Advokaadibüroo
poole, et saada õiguslik arvamus haldusreformi põhiseadusele vastamise
küsimuses. Büroo juristide hinnangul
on seaduse kehtestamisega oluliselt
riivatud omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi. Kahtluse alla on seatud
elanike arvust lähtuv kriteerium,
reformi rahastamise põhimõtted ja
reformi läbiviimise tähtajad. Et saada
selles keerulises küsimuses selgust,
soovitas advokaadibüroo valdadel
pöörduda Riigikohtusse. Ka Nõo
valla volikogu arutas sellist võimalust
ja otsustas vastava taotluse Riigikohtule esitada.
4. Kingi vastuvõtmine.
Vallavalitsusele oli esitanud avalduse vallakodanik, kes soovis oma

Vallavalitsuse tegevusest augustikuus
Käesolevas leheloos antakse vallavalitsuse augustikuu istungitest kokkuvõtlik ülevaade. Istungite protokollid ja avalikustamisele
kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga
www.nvv.ee.
Ehitusvaldkonnas otsustati

— anda välja ehitusload:
* Nõo alevikus Vana-Nõo tn 16
asuva üksikelamu täielikuks lammutamiseks,
* Nõo alevikus M. Lipu tn 4 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Kirsi tn 7 asuvale
kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* Keeri külas asuvale Männi kinnistule puurkaevu rajamiseks,
* Nõo alevikus Tuule tn 16 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
— anda välja kasutusluba:
* Nõo alevikus Lipu tänavale
püstitatud veevärgi- ja kanalisatsioonirajatisele kasutamise otstarbega külmaveetorustik ja kanalisatsioonitorustik,
* Tõravere alevikus Observatooriumi tn 9a asuva ehitise ümberehitatud osale (katus),
* Nõo alevikus Pärna tn 11 asuvale kinnistule püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Nõo alevikus Järve tn 2 asuvale ehitisele kasutamiseks üksikelamuna;
— anda välja projekteerimistingimused:
* Nõo alevikus Liiva tn asuvale

kinnistule üksikelamu projekteerimiseks,
* Nõo alevikus Lipu tänavale
püstitatud veevärgi- ja kanalisatsioonirajatisele kasutamise otstarbega külmaveetorustik ja kanalisatsioonitorustik,
* Tõravere alevikus Observatooriumi tn 9a asuva ehitise ümberehitatud osale (katus).

Maaküsimustes otsustati

— võtta vastu ja lubada avalikule
väljapanekule Nõo alevikus Tartu tn 3
asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. Avalikustamine toimus
25. augustist kuni 08. septembrini;
— sõlmida Elektrilevi OÜ-ga
notariaalne leping Nõo valla munitsipaalomandis olevate Nõo alevikus
asuvate kinnistute koormamiseks
tähtajatu isikliku kasutusõigusega:
* Veski tänav T5,
* Tuule tänav T5;
— määrata Altmäe külas asuva
Kirila katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed:
* Kirila, Kirila, Oja-Kirila, MäeKirila (maatulundusmaad),
* Altmäe-Peedu tee L6 (transpordimaa);
— määrata Luke külas asuva

vallavolikogus
korteri kinkida vallale ning saada
vastutasuks tähtajatu hooldekodus viibimise kohamaksu tasumine
valla poolt. Volikogu kaalus seda võimalust just sotsiaalsest aspektis ning
otsustas kodaniku ettepaneku vastu
võtta.
5. „Nõo valla eelarvestrateegia
2017–2020“ määruse eelnõu tutvustamine.
Igal aastal peab kohalik omavalitsus kinnitama järgmise nelja
aasta eelarvestrateegia. Juba kevadel said kõik allasutused, volikogu ja
selle komisjonid võimaluse esitada
strateegiasse ettepanekuid. Vallavalitsus koos eelarvekomisjoniga kaalus kõiki ettepanekuid, valla vajadusi
ning võimalusi ja koostas strateegia
tasakaalus projekti. Valla finantsjuht
Pille Sügis tutvustas istungil valla
eelarvestrateegiat aastateks 2017–
2020 ning vastas volikogu liikmete
küsimustele. Pärast istungit eelarvestrateegia avalikustatakse valla veebilehel ning kuni 11. septembrini on
strateegiasse ettepanekute tegemise
aeg. Eelarvestrateegia on plaanis
vastu võtta volikogu septembrikuu
istungil.
6. Volikogu töökava september 2016 – jaanuar 2017.
Volikogu esimees tutvustas volikogu töökava ajavahemikuks september 2016 kuni jaanuar 2017.

Töökavaga määrati ära poole aasta
jooksul toimuvate korraliste istungite ajad ning mahukamad teemad,
küsimused, mis tuleb ära lahendada.
On selge, et tulevik toob sellesse kavasse muudatusi ja täiendusi, kuid
alati on hea, kui on olemas mingi tulevikuplaan.
7. Vallavalitsuse informatsioon.
Seejärel andis vallavanem Rain
Sangernebo ülevaate viimase kahe
kuu jooksul toimunud sündmustest
ja tegemistest. Pikemalt peatus ta
koolide ja lasteaedade kooliaastaks
valmisolekul. Veel oli jutuks tulumaksu laekumine, heakord vallas, teede
olukord, valla audiovisuaalse andmebaasi loomine ning vallavaraga
seonduv.
Lõpetuseks lepiti kokku, et vajadusel valitakse presidendi valimiseks
oma esindaja 15. septembri erakorralisel istungil. Volikogu järgmine korraline istung toimub 22. septembril.
Huvilised saavad istungi materjalidega tutvuda valla kodulehe vahendusel.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

vallavalitsuses
Kõlli katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed: Kõlli ja Kõllipõllu —
mõlemad maatulundusmaad.

Keskkonnaalastes küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdajaid, hooajaliselt 36 jäätmevaldajat, kogu Ragn-Sells`i teenindusperioodiks 16 jäätmevaldajat;
— mitte rahuldada:
* MTÜ Nõgiaru Jahiseltsi avaldust, Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine aadressil Keeri küla, Suve,
* Olmejäätmete valdaja avaldust
aadressil Aiamaa küla, Tiigi-Sereski ja
Lõhmuse.

Üldküsimustes otsustati

— lõpetada Perearst Tiiu Tootsi
OÜ-ga Nõo vallale kuuluvate, aadressil Nõo alevik, Voika tn 23 asuvate
perearsti tööruumide kasutamiseks
sõlmitud „Äriruumi üürileping“, seoses nimetatud perearsti praksise kolimisega Maarjamõisa Polikliinikusse;
— sõlmida Sildo Luke OÜ-ga
leping Nõo Põhikooli toitlustamiseks
2016/2017. õppeaastal, kuna NPKle ja NRG-le toitlustaja leidmiseks
väljakuulutatud hange nurjus kahel

korral;
— avalikustada „Nõo valla eelarvestrateegia 2017–2020“ eelnõu.
Avalikustamine toimub ajavahemikul 29.08 kuni 13.09.2016.
Avalik arutelu avalikustamise kestel
laekunud ettepanekute arutamiseks
toimub 13.09 algusega kell 17.00
Nõo vallamajas, ruumis nr 213;
— eraldada Nõo valla 2016.
aasta eelarvest 35 eurot MTÜ Hugo
Lepnurme Muusikaühingule X Suvehelide kontsertsarja läbiviimise toetuseks;
— viia läbi kirjalik enampakkumine Nõo vallale kuuluvate, kohaliku
omavalitsuse ülesannete täitmiseks
mittevajalike kinnisasjade võõrandamiseks (vt kõrvalolevat teadet).
Lisaks tegeldi avalduste ja küsimuste lahendamisega erinevates
vallavalitsuse pädevusse kuuluvates
valdkondades, anti avalike ürituste
korraldamiseks lubasid, korraldati
remondi- ja parendustöid Nõo vallavalitsuse hallatavates asutustes ning
lahendati muid vallaelu küsimusi.

AIRA LAUL
vallasekretär

Nõo kalmistu peasissepääsu
korrastamine
Augustis lõppes Nõo kalmistu peasissepääsu kõnnitee korrastamine.
Varem märgade ilmadega poriseks muutuv Nõo kalmistu peavärava juures
olev jalgtee vajas hädasti paremat lahendust. Lisaks porisele jalgteele takistas
värava ette kogunenud vesi talviti külmudes ka värava kasutamist.
AS-i Kobras koostatud Nõo kalmistu peasissepääsu ja kaevu ümbruse
eskiisprojekti alusel teostas tööd OÜ Roheline Ruum. Sama projekti alusel on
varem korrastatud kaev ja selle ümbrus. Kõnnitee värava lähistel kaeti sillutuskividega ja kaugemal graniitsõelmetega. Samuti rajati renne ja voolu suunajaid pinnavee eemalejuhtimiseks.
Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja

Elektroonikajäätmete kogumine
Nõo Vallavalitsus teatab, et oktoobri algul on võimalik ära anda
suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp,
pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 5. oktoobriks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu,
asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Registreerimise lõpus anname
kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise
päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on
suuremale veokile tagatud ligipääs.
Lisaks kogumisringidele saab aastaringselt elektroonikajäätmeid tuua
Nõo alevikus Voika tn 20 asuva OÜ NRTK tankla juures olevasse merekonteinerisse. Konteineri võtme saab tankla lahtiolekuaegadel tankla teenindajalt.
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Nõo kalmistu peasissepääs

Vallavalitsus ootab 2017. aasta eelarve taotlusi
hiljemalt 15. oktoobriks 2016.
Info tel 745 5002 või e-post pille@nvv.ee
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persoon
Surmahaigusega
võidu elamine

Uue katuse saanud lasteaed Tõruke

Muudatusi täis aasta
Tõravere lasteaias Tõruke
2015/2016. õppeaasta tõi Tõravere lasteaeda Tõruke mitmeid muudatusi ja uuendusi, seda nii lasteaia töötajate poole pealt kui ka hoone osas.
Vahetunud on lasteaia direktor ning tööle on võetud kaks uut õpetajat
— rühmaõpetaja ja muusikaõpetaja.
Personali poole pealt on nüüdseks töötamas stabiilne, toimiv ja sõbralik
kollektiiv. Uueks 2016/2017. õppeaastaks on plaanid tehtud ja rühmaruumid
valmis sätitud.
Tõrevere lasteaed on mõnda aega unistanud oma maja katusevahetusest ja saali remontimisest. Kevadel oli meie kõigi rõõm suur, kui kuulsime
vallavanemalt, et nüüd on võimalik need unistused teoks teha.
Täna saavad uhkust tunda ja rõõmustada nii väikesed kui suured tõrukesed, sest mõlemad tööd on väga korrektselt ja kvaliteetselt lõpetatud ning
kiidavad tegijat.
Katusega seotud ehitustööde teostamise hanke võitis ja töid teostas
Raineter OÜ. Projekti „Tõravere lasteaia Tõruke katuse vahetus“ maksumuseks kujunes 26 680 eurot. Katusevahetust toetas Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus regionaalsete investeeringutoetuste programmist 21 101 euro
ulatuses. Nõo valla omaosaluseks kujunes 5579 eurot.
Nüüd ei pane vihmased ja tormised ilmad meid enam muret tundma,
sest majal on uus ja tugev katus.
Saali remonditööd teostas Deckol OÜ. Saalis alustati vana põranda ülesvõtmisest ja uue valamisest, põrandasse paigutati küttesüsteemid. Põrand
kaeti PVC kattega, seinad vajasid pahteldamist ja viimistleti värviga. Ruum
sai uue kujunduse ja uue hingamise.
Sellest õppeaastast saavad lapsed saalis käia liikumis- ja muusikategevustes ka kõige külmema talveilmaga ja ennast mõnusalt ning hubaselt
tunda.
Tõravere lasteaed Tõruke tänab meeldiva koostöö eest Nõo Vallavalitsust, ehitustööde teostajaid ja rahastajaid.
Kaunist uut algust kõigile!
Ingrid Akkermann
Tõravere lasteaed Tõruke direktor

eelteade

Observatooriumi peahoone esimese Valguse festivali ajal

Valguse festival tuleb taas!
Juba teist aastat korraldavad MTÜ Stellaarium ja Tartu Observatoorium kosmose nädala (World Space Week) raames Valguse festivali
Tõraveres — Valguse Festival 2016 „Kosmiline valgus“ —, mille eesmärgiks on sümbioosi saavutamine teaduse ja kunsti vahel.
Valguse festival toimub 8. oktoobril kell 18.27–22.00 Tõraveres Tartu Observatooriumi ruumides ja teleskoopide vaatluspargis. Ürituse algusaeg on
valitud päikeseloojangu aja järgi Tartus.
Festivali ajal on observatooriumi saalides ja ruumides palju interaktiivseid ekspositsioone ja töötubasid, mis aitavad mõista valguse erinevat olemust ja kasutamist.
Üritusele on loodud kaks kõrvuti asetsevat ja paralleelselt avatud ala:
1. Teadusala asub observatooriumi peahoones ja suure teleskoobi tornis
paikneva Stellaariumi ruumides. Teadusalal avatakse kokku 24 erinevat
teadustuba ja laborit, kus tutvustavad oma saavutusi nii observatooriumi
kosmosetehnoloogia, kaugseire, tähefüüsika ja galaktikate füüsika osakonna teadurid kui ka ettevõtted, kes tegelevad otseselt või kaudselt kosmoseteadusest pärinevate rakenduste loomise või kasutamisega.
2. Etenduskunstiala asub teleskoobikuplite vaatluspargis, kus toimub
rännak-lavastus — „Kosmosesse külla“, mis sel aastal keskendub, nii nagu
ülemaailmne kosmose nädalgi, planeet Maa vaatlusele kosmosest.
„Kosmosesse külla“
Lavastaja: Jaan Ulst
Helikujundus: Ardo Ran Varres
Valgus- ja helitehnika: Ringo Muhhin (Eventech)
Tantsijate kostüümid: Anneli Kurm (Tartu Kõrgem Kunstikool)
Osalevad: Nõo valla kohalik Tantsuklubi Triiniks, segakoor Vega ja tantsijaid Tallinnast ning Saaremaalt.
Üritus on osavõtjatele tasuta ning oodatud on kõik suured ja väikesed
teadus-, kunsti- ja muusikahuvilised. Gruppidel palume eelnevalt registreeuda. Lisainfo aadressil http://www.valgusefestival.to.ee/

„Räägi inimesega! Kuula inimest!“ — sellise jutt-jumala-õige
järelduseni jõudsin ma viimati oma
intervjuukohtumise järel meie
Järiste külas elava noore andeka
näitekirjaniku, näitleja ja lavastaja
Janno Puusepaga (30).
Arvasin, et Janno on põdur ja
endasse tõmbunud noormees, keda
sünnist saati vaevab ravimatu geenihaigus tsüstiline fibroos. Arstide sõnul oleks ta juba ammu pidanud
maamullas puhkama — sellised haiged kaua ei ela.
Mitte välja tehes Janno pidevast köhatamisest või köhimisest
(see kuulub tema haiguse juurde
— MP), hoidsin ma — vastupidi —
naerust kõhtu kinni, sest nii musta
huumoriga vestluskaaslast ei olnud ma ammu kohanud. Tema elav
žestikuleerimine ja asjadest väga
otse rääkimine andis ehedalt tunnistust väga avatud ja sõbralikust
inimesest. Jannost on meedias tema
haiguse tõttu päris mitmeid lugusid
ilmunud.
„Ajakirjanikud soovivad ikka
midagi kurba ja liigutavat kuulda,
see ju müüks!“ aasib asjaosaline.
11. septembril saab ETV-s alguse
uus saade „Iseolemine“, mis räägib
inimestest, kes vaatamata puudele
või terviserikkele on leidnud lahenduse, kuidas ise hakkama saada ja
väärikamalt elada. Vilde Teatri näitleja Tiina Tasa: „Mulle meeldivad saated, mis oma lihtsuses, siiruses ja
soojuses panevad elule teisiti vaatama. See uus saade tundub olevat just
niisugune ja ühe oktoobrikuu saate
peategelane on Janno Puusepp.“
Pideva köhimise ja kõhetu olemise tõttu on ta kõikjal kaasinimeste
kaastunnet või hämmeldust-ärevust
tundnud — no mis haigus sellel inimesel ikka on?
„Nemad (teised inimesed — MP)
tunnevad ebamugavust. Ja mina
tunnen ebamugavust, et nemad
tunnevad ebamugavust,“ on Janno
olnud pidevas nõiaringis. „Aga ma
olen ennast terve eluaeg haigena
teadnud-tundnud. Ma ei teagi, kuidas on terve olla.“
Janno on oma noore eluea
jooksul palju haiglas viibinud, tema
igapäevaelu sõltub ravimitest ja
oma toimingute pideva kontrolli all
hoidmisest.
Surmateema ei ole tema jaoks
tabu ega midagi kohutavat.
„Me kõik sureme ükskord nagunii. Ma ei mõtle sellele iga minut.
Mõtlen hoopis — kas ma elan oma
elu õigesti?“
Janno on elanud põhimõttel —
tahan kõike teada.
„Ma ei saa uskuda pimesisilmi
kõike seda, mida mulle räägitakse,
kuulutatakse. Ma tahan ise põhjalikult järele uurida, selgust saada.“
Janno suureks kireks on lugemine. Lugemise olevat ta selgeks
saanud juba nelja-aastaselt. Raamatutarkus on talle eluteel palju tuge
andnud, ta on läbi lugenud ka piibli,
koraani jpm.
Janno on hea suhtleja. Temast
on saanud kogemusnõustaja, kes
heameelega nõustab sama diagnoosiga inimesi (Eestis on 56 tsüstilist
fibroosi põdevat inimest — MP)
„Kindlasti nõustan ka teisi —
kas puudega või erivajadustega
inimesi,“ on Jannol hea meel teistele
kasulik olla. „Depressioonis inimeste
omapära on, et nad ei tihka abi küsida. Abi küsimine — see on juba suur
samm edasi.“
Psühholoogiahuvi
avaldus
Jannol juba aastaid tagasi ja psühholoogia paelub teda tänaseni. Ta
on palju omal käel juurde õppinud.
„Minu sõber õppis ülikoolis
psühholoogiat. Aitasin tal materjale
inglise keelest tõlkida. Vahel õnnestus ka mõnel loengul osaleda.“
Kas siis Janno ongi läbi-lõhki
positiivne ja haigus on teisejärguline?
„Kaugel sellest! Tegelikult põen
ma ka kroonilist depressiooni, mis
põhihaigusega lahutamatult kaasas
käib.
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Janno Puusepp:
kas ma elan oma elu õigesti?
Hommikuti ei taha ma ennast
voodist väljagi ajada! Aga ma olen
suutnud endale kohustusi võtta. Minust sõltuvad paljud inimesed, ma ei
tohi neid alt vedada.“
Aga kui Jannol on tõeliselt must
auk ja tuju maadligi, siis läheb ta
poodi ja ostab endale ühe kapuutsiga pusa — pidavat aitama ja olevat
kui lohutusauhind!
„Ma lausa kogun neid!“ ütleb
naljahammas ja ei teagi — uskuda
või mitte.

Janno kutsumuseks on
näitekunst

Nii elurõõmus nagu Janno täna,
ta varem siiski ei olnud. Põdura tervise pärast oli tal ka koolis raskusi.
Nõo koolis lõpetas ta üheksa klassi,
2003. aastal astus Rannu Keskkooli,
mille ka lõpetas.
„Rannu sai omasemaks ja on
kodusem tänaseni,“ hindab Janno
Rannu-kuuluvust suuremaks Nõo
omast. Mis ei tähenda aga sugugi
seda, et Nõo asjad talle üldse korda
ei lähe. Nõos on nii palju toredaid
kohti, kuhu oleks võimalik tulla teatrit tegema!
Millalgi, varem või hiljem, selgub inimese kutsumus. Jannole on
määratud olla loomeinimene.
„Tänasel päeval võin endale
öelda — minust on saanud näitekirjanik. Teenin endale sellega leiba.
See on küll ebapraktiline valdkond,
kui pidada silmas, et olen pärit põllumajanduskallakuga perekonnast!“
naerab Janno oma sulesepaks olemist.
Janno isa Mehis Puusepp on
staažikas
põllumajandustootja.
Vend Alari (23) on lõpetanud Olustvere põllumajanduskooli ja on isale
paremaks käeks. Õde Kadi (29) elab
oma perega Soomes. Ema Eda elab
Viljandis, tema on Eesti Tsüstilise
Fibroosi Ühingu kaaslooja ja aktivist,
praegu aitab ta Janno FIE-le raamatupidamistööd teha.

Näitleja ja lavastajana

Rannu kooli päevil 2003. aastast
nägi ilmavalgust tema esimene kirjatöö.
„Üks minu kirjand meeldis väga
meie kirjanduse õpetajale Lea Toomingale. Ta viis selle kooli seinalehte.
Sealt edasi hakati minult kirjatöid
tellima.“
Rannus avastas Janno enda
jaoks ka näitlemise.
„Jüri Lumiste lavastas Rannu
külateatris EMU „Barbara lugu“, kus
minul oli mitu rolli. Minu osatäitmised tulid hästi välja, mind märgati. Mulle hakati usaldama juba
suuremaid rolle,“ meenutab Janno
oma näitlejatee algust.
Tänasel päeval liigub Janno
Puusepp harrastusteatrite rahva
seas ringi juba oma mehena. Tema
lavaelu on olnud väga tihe ja vastutusrikas. Ta on esinenud väga erinevates rollides, täitnud paljusid
peaosasid. Kokku on ta mänginud
rohkem kui kahekümnes tükis, seda
erinevates harrastusteatrites, samuti
osalenud 12 lühifilmis.
Ka on Jannos peidus lavastajavõimed. 12 lavastust on ta lavaküpseks seadnud erinevates
harrastusteatrites — NORA, Rannu
külateater EMU, Must JaAm, AlleSaija Teatristuudio, Tartu Vilde Teater,
Võnnu noorte draamaring.
„Ma õhutan näitlejaid omaendi
ideedega välja tulema. Selline grupitöö paneb näitlejad rohkem kaasa
mõtlema, tundma. Sellises koostöös
sünnib ka parem tulemus.“
Janno head näitlemis- ja lavastajatööd on kõrgelt hinnatud. 2014.
ja 2016. aasta Tartu- ja Jõgevamaa
harrastusteatrite festivalidel on ta
pälvinud Grand Prix’d.
Ka viimasel vabariiklikul külateatrite festivalil 5.–7. augustil VanaVigalas, kus osales 27 harrastusteatrit, jagus preemiaid küllaga: laureaaditiitel Vilde Teatrile — „Minejad“
(autor ja lavastaja Janno Puusepp);
parim meesnäitleja — Janno

Näitekirjanik, näitleja ja lavastaja Janno Puusepp. Foto: MILVI PENSA

Külateatrite festivalil Vana-Vigalas. Hetk Vilde Teatri etendusest „E. Vilde
naised 60 minutiga” — festivali parim meesnäitleja Janno Puusepp, Imbi
Uibo ja parim naisnäitleja Kristiina Metsanurk. Foto: ANNI ÕNNELEID

Puusepp (Vilde Teater „E. Vilde naised 60 minutiga“); atmosfääri loomise eest lavastuses „Proua Daam“
(autor Janno Puusepp) — Alle-Saija
Teatristuudiole.
„Mul ongi praegu Eduard Vilde
väljanägemine, vuntsid ja kikkhabe.
Ma ei seedi kleebitud vuntse!“ sikutab Janno oma vuntsi.

Janno karjäär
näitekirjanikuna

Eraldi peab rääkima Janno kirjutamisest. See, mis kunagi Rannu
koolis alguse sai, on jõudnud märkimisväärse tähiseni. Aastatel 2012–
2016 on ta kokku kirjutanud 11 näidendit.
Kõige populaarsemaks ja nõutumaks on kujunenud „Minejad“
(2014). 2016. aasta augustis esines
Vilde teater selle tükiga rahvusvahelisel harrastusteatrite festivalil
Leedus.
See lugu pajatab kolmest surma
ootavast mehest. Loo põhitoon on
aga elujaatav, tegevust saadab must
huumor.
„See lugu on nii autobiograafiline kui põimitud paljude teiste
inimeste lugudega. Paljudel kordadel on tulnud vaatajad mind
pärast tänama,“ valgustab autor.
Aktiivne kirjutamine on toimunud viimasel viiel aastal.
„Olen isegi mõelnud, et oleks
võinud varem alustada, ju siis ei olnud aeg veel määratud.“
Kust saab Janno oma inspiratsiooni?
„Kuskilt ilmub äkki mingi kujutluspilt — klõps! Ja siis hakkab mõte
ketrama materjali, tükki ennast selle
ümber. Hiljem kasutan selle kujutluspildi lavastuses kindlasti ära.
Olen 24 tundi kirjanik — mõte
kogu aeg töötab, füüsilist kirjutamist on üksnes väike osa sellest.
Mulle meeldib kirjutada sellest, mis mind ennast paelub, huvitab. Kindlasti on need elulised ja
üldkäsitletavad teemad, aga minu
võtmes, väikeste vimkadega. Minu
lugudes on tavalisest rohkem surmateemat, aga olen seda soovinud

kajastada elu loomuliku lõppemisena, vähem traagilisena.“
Lisaks näidenditele on Janno
ka luuletusi kirjutanud. Kaks aastat
tagasi jäi pooleli autobiograafilise
raamatu kirjutamine ja see ootab
oma aega, et muu tööde kõrval ära
lõpetada.

Janno Puusepa Fond
aitab saatusekaaslasi
Haigusega kimpus ja surma
kiuste on Jannol tegemist kuhjaga ja tema päevaplaan on vägagi
tihe. Kurseerib ta bussiga või viivad
sõbrad-tuttavad teda autoga ühest
punktist teise. Proovid, esinemised,
väljasõidud.
Veel on Janno tegev mitmes
ühingus. Tal on omanimeline FIE ja
ta on Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühingu
juhatuse liige. Ta kuulub loominguliste gruppide NORA MTÜ ja Must
JaAm MTÜ juhatusse.
2016. aasta märtsis lõi ta Ingrid
Ulstiga MTÜ Janno Puusepa Fond.
Tänu paljude heatahtlike annetajate
rahale on suudetud näiteks kindlustada eluks vajalike toidulisanditega paljusid tsüstilise fibroosi
haigeid jne. Soovi korral võib annetada: MTÜ Janno Puusepa Fond
EE184204278605413008.
Kuidas ta jõuab?
„Mina olen rohkem sulesepp!
(Naerab.) Minu ümber on nii palju
tegusaid ja abivalmis inimesi. Nendega koos asjad toimivad suurepäraselt!“ jagab Janno oma vaimustust ja loetleb üles inimesi, keda ta
oma lähimateks loomingu- ja mõttekaaslasteks peab — Tiina Tasa ja
Kristiina Metsanurk Vilde teatrist,
luuletaja ja näitleja Anne-Mai Tevahi,
kellega koos loodi Must JaAm.
Ja ta läheb jälle — bussile, et
Tartusse proovi jõuda. Ja õhtul on
kohtumine Elvas Lendteatris. Jannot saadab ind ja teotahe. Tal on
teadmine, et ta suudab veel midagi
pakkuda.
Homne päev on saatuse kätes.
Pea vastu, Janno!
MILVI PENSA
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noortekeskuses

„Meie 10 ehk 9+1“ —
Nõo Noortekeskuse ja
Nõo Noorteaktiivi
ühine sünnipäev!
21. oktoobril tähistavad Nõo Noortekeskus (9) ja Nõo Noorteaktiiv
(1) oma ühist juubelit. Seoses sellega ootame kõiki oma sõpru, toetajaid ja valla elanikke 21. oktoobri õhtul Nõo kultuurimaja ruumidesse
koos meiega tähistama!
Kell 17.00 alustame Tähtede Galaga, kus täname kõiki toredaid inimesi,
kes meid läbi aastate toetanud on. Samuti tahame tunnustada valla noori.
Jagame välja Nõo valla Aasta Noor 2016 ja Nõo valla Aasta Noor Tegija 2016
tiitlid. Aasta Noore tiitli pälvib ainult üks tubli, entusiastlik ja silmapaistev
noor, kuid Aasta Noore Tegija tiitleid on meil päris mitu — aasta noor sportlane, muusik, trikimees, loominguist, kunstnik, aktivist, fotograaf, näitleja,
loomasõber, motovend, õppur. Meie suureks sooviks on tunnustada ja märgata võimalikult palju erinevaid noori ja öelda neile, et see, mis nad teevad,
on tunnustust väärt.
Noori kõikidesse kategooriatesse saab esitada alates 1. septembrist,
kas Nõo Noorteaktiivi facebooki või kodulehel (n6onoorteatiiv.weebly.com)
läbi google forms`i, samast kohast leiab ka kandidaadi tingimused. Esitada
võib nii ennast kui ka oma sõpra, naabrit, klassikaaslast — keda iganes! Peaasi, et kandidaat elab Nõo vallas ja on vanuses 7–26 eluaastat.
Esitada saab kandidaate kuni 7. oktoobrini. Pärast seda langetab valiku
auväärne žürii koosseisus Ingemari Randaru, Guido Veidenbaum, Jaanus Järveoja, Rein Uusmaa, Milvi Pensa, Kai Toom, Taavi Merisalu, Egle Hänilane ja
Katrin Jaanilt.
Pärast Tähtede Galat sööme ühiselt sünnipäeva torti!
Kell 19.30 algab noortepidu (12+). Plaati on keerutamas DJ ja vahepaladeks esineb suurepärane noortebänd Muster!
Kõigi küsimuste-ideede-muredega pöörduge Nõo Noorteaktiivi esimehe Christina Värno poole, christina.varno@gmail.com või kirjutage FB.
Kohtumiseni!
Christina Värno
Nõo Noorteaktiivi esimees

kontserditutvustus

Nõo Muusikakoolis oma pianistikarjääri alustanud Joonatan
Jürgenson

Tähistame muusikapäeva
klaverikontserdiga!
Joonatan Jürgenson (24) on pärit Tõraverest ja alustas oma pianistikarjääri just Nõo Muusikakoolis Katrin Mägi klaveriklassis.
Oma Estonia-debüüdi tegi Joonatan juba 12-aastaselt koos Pärnu linnaorkestriga 2004. aastal, mil ta võitis I preemia ja eripreemiad
Bachi interpretatsiooni ja väljapaistva stiili eest rahvusvahelisel
konkursil Noor Muusik Tallinnas.
Peatselt siirdus Joonatan õppima Tartusse Heino Elleri nimelisse
Muusikakooli Kadri Leivategija juurde. Aastal 2010 omistati Joonatanile Ago Russaku nimeline stipendium väljapaistvate muusikaõpingute eest.
Aastal 2016 omandas Joonatan magistrikraadi cum laude Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias professor Ivari Ilja käe all. Lisaks on ta
end täiendanud Londonis Guildhalli Muusika- ja Draamakoolis. Ta
tegutseb aktiivselt nii soolopianisti kui ka kammermuusikuna. Joonatan on esinenud nii Eestis, Inglismaal, Hispaanias, Lätis, Leedus,
Armeenias kui ka Itaalias.
Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril kell 13.00 on
suurepärane võimalus kuulata Joonatan Jürgensoni soolokontserti Nõo Muusiakoolis. Kavas on Wolfgang Amadeus Mozarti
klaverisonaat nr 13 B-duur K333, Frederic Chopini klaverisonaat nr 2
b-moll Op. 35 “Leinamarss” ja Claude Debussy Estampid.
(NVL)

1. oktoober —
rahvusvaheline muusikapäev

Marelle Pertmann lastesaate „Laulumaa“ salvestusel

Aigi-Lii Oja oma juhendaja Ragne Meieriga

Marelle ja Aigi-Lii osalesid laulusaate salvestusel
Kristlik telekanal Taevas TV7
hakkab alates septembrist näitama lastesaadet „Laulumaa“.
Tegemist on iganädalase pooletunnise saatega, kus lauluhuvilised lapsed vanuses 4–10 eluaastat esitavad kristlikke laule. Igal
laupäeval kl 17.30 osalevad saates

neli laululast. Saate eetrisoleku
ajal on võimalus hääletada telefoni teel oma lemmiklaulu või
-laulja poolt. Igast saatest enim
hääli saanud lauljal avaneb võimalus pääseda 2017. aasta kevadel toimuvasse lõppfinaali. Internetist on võimalik jälgida seda

lõbusat lastesaadet aadressil
www.tv7.ee.
Nõo laulustuudiost osales
10. augustil toimunud salvestusel
kaks tublit laululast — Marelle
Pertmann ja Aigi-Lii Oja. Lapsed
said esimese stuudiokogemuse.
Neljatunnine saate salvestus

möödus väga meeleolukalt. Iga
lapsega tehti enne laulu esitust
ka intervjuu. Näha oli, et nad
nautisid iga hetke. Hoiame pöialt
ja anname ka oma hääled meie
vapratele laululastele!
RAGNE MEIER

Nõo koguduse suvi 2016
Jälle on möödunud üks eriline aastaneljandik, mis kutsub
meid, eestlasi, ikka kokkuvõtteid
tegema. Need on teadagi kolm
suvekuud: juuni, juuli ja august.
Kuna siin Läänemere ääres jätkub nii pimedat ilma kui ka tööd
ja närvipinget küllaga, siis püüavad kõik neist armsatest puhkusekuudest maksimumi võtta.
Nõnda ka püüab EELK Nõo
kogudus. Ehkki meil jätkub ettevõtmisi terveks aastaks, on suvi
ikkagi kuidagi mitmekesisem:
inimesed liiguvad rohkem ringi
ja kogevad palju uut. Sestap
mõni sõna sellest, kuidas möödusid need kolm kuud meie
koguduses.
Eesti lipu sünnipäeva meeleolukast tähistamisest 3. juunil
kirikuaias ja kirikus on Nõo Valla
Lehes juba kirjutatud, nii et seda
pole vaja kordama hakata.
5. juuni peajumalateenistuse
järel toimus kirikuaias emotsionaalselt oluline sündmus. Nimelt
sängitati kirikuhoonest põhja
poole maamulda 2015. aasta suvel arheoloogilistel väljakaevamistel leitud inimsäilmed. Talituse viis läbi õp Mart Jaanson ja
külalisena laulis EELK Tartu Peetri
segakoor. Pärast talitust tutvustas kirikuaia leide Tartu ülikooli
arheoloog ja osteoloog Martin
Malve.
10. juunil avas meie kogudus juba teist korda oma kiriku
uksed Kirikute Öö üritusteks.
Toimus kaks palvust ja kaks
kontserti. Viimasel esinesid Nõo
kiriku meesansambel ja sopran
Katre Kruuse, noored viiuldajad
Mia-Maria Lorenz ja Epp Katariina Jaanson, samuti viiulikunstnik Kristel Eeroja-Põldoja koos
õpilastega, kõlasid W. A. Mozarti
kirikusonaadid.
15. juunil toimus Nõo kalmistul ilus üritus, Johannes Luiga
perekonna hauakivide õnnistamistalitus. Ka sellest üritusest
on meie valla ajakirjanikud juba
lehes juttu teinud.
23. juunil külastas kirikut turismigrupp Cambridge’ist Inglismaalt. Lisaks nende oma giidile
tutvustas külalistele kirikut ka
õp Mart Jaanson. Ehkki oli Brexiti
referendumi päev, ei puudutatud seda sündmust poole sõna-

Saaremaa-ekskursioonist osavõtjad Kärla kiriku ees. Foto: Mart Jaanson

gagi. Hea osadus Suurbritannia
ja Eesti kristlaste vahel jääb igal
juhul alles!
28.–30. juunini toimus RMK
Soontaga laagriplatsil EELK Valga praostkonna 19. noortelaager.
Osales 11 täiskasvanut ja 44 last.
Välilaagri jaoks oli ilm suurpärane ja tundus, et kõik osalejad jäid
rahule. Meie kogudusest osales
laagris 8 last ja 4 täiskasvanut.
7.–11. juulil kogunes kümneid kristlikke noori Järva-Jaani
kristlikusse noortelaagrisse JäPe.
Meie kogudusest osales 5 noort
ja 3 täiskasvanut. Vaatamata vihmasajule oli tore laager!
10. juuli peajumalateenistusel mälestasid 13 kunagist leerilast oma leeripüha ümmargust
aastapäeva: 60, 50, 25, 15 ja 10
aastat leeriõnnistamisest. Jutlustas õp Mart Jaanson, orelil musitseeris Agnes Laasimer.
22. juulil andis Nõo kiriku
meesansambel kontserdi PärnuJaagupis palverändurite kokkutulekul. Kontsert läks hästi
korda ja kutsujad olid tänulikud!
1.–3. augustil toimus meie
koguduse traditsiooniline bussiekskursioon, sedapuhku Saaremaale. Kokku osales ekskursioonil 31 inimest. Kohalikeks

reisijuhtideks olid Ester Naagel ja
Tõnu Veldre. Ekskursiooni kestel
külastati 32 kirikut, palvemaja ja
muud objekti ning nauditi ka suvemõnusid.
8.–13. augustil peeti meie
kirikus traditsioonilist kuulutusnädalat. Kogudust rõõmustasid
jutlusega külalised Tartust, Häädemeestelt ja Amblast. Musitseerisid ansambel Omnibus, Nõo
kiriku meesansambel, puhkpilliorkester Forte, organistid Ave
Prints ja Tuuliki Jürjo. Pärast peaaegu kõiki kuulutusnädala üritusi joodi kiriku lõunaukse ees
väljas kirikukohvi. Issand õnnistas neid osadushetki ilusa ilmaga!
14. augustil toimus meie
koguduses juba VI korda Hans
Wühneri päev, mis kulmineerus
laulu-kõne üritusega Keeri külas
perekond Kuusikute taluõuel.
Päeva lõpetas noore klassikalise
kitarri virtuoosi Priit Petersoni
kontsert kirikus. Suur tänu kõigile Wühneri-päeva korraldajaile, eriti perekond Kuusikule, meie
headele
koguduseliikmetele
Anne ja Jaan Saalile ning Malle
Roometile, samuti Nõo kiriku
meesansamblile ja Meeri seltsimaja naisansamblile Elurõõm!

24. augustil toimus meie
kirikus juba X korda kontserdisarja „Suvehelid“ kontsert. Väsimatu orelikunstnik ja muusikaelu korraldaja Elke Unt koos
sõpradega esitas seekord G. Ph.
Telemanni soolokantaate.
28. augusti peajumalateenistusel õnnistati, nagu ikka
enne kooliaasta algust, kõiki,
kes soovisid oma koolihooaega
alustada Jumala juhtimise all —
õpilasi, üliõpilasi, õpetajaid ja
õppejõude, vanemaid ja vanavanemaid.
Juulis ja augustis hoidis meie
kogudus „Teeliste kirikute“ projekti raames kiriku uksed lahti
pea iga päev. Kuid kirik ootab
teid, kallid Nõo kihelkonna elanikud, ka sügisel, talvel ja kevadel
— pühapäevadel ja pühadel,
piibli- ja leeritundides! Tulge ja
saage osa millestki sellisest, mida
mujalt ei leia!

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse
õpetaja
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Meeri külaseltsi
tegemisi

Meerikate sõit Setomaale
Buss see sõitis vuhh-vuhh-vuhh,
Aare oli bussijuht.
Sõidusihiks Võromaa ja jätkuna just Setomaa,
kos kaeda setokeste elu
ja toda külavüü kostipäivä melu.
Kukelaulu saatel sõit läks lahti,
sõitjail üle jäi vaid aknast vahti.
Esimene peatus uues Andri-Peedo talus,
kus peremees meil oota palus,
sest kitsemamslid alles lüpsilahtris,
samas sokupere tüütuna meid vahtis.
Talu uus ja kitsed kõrgest saksa soost…
jõime kitsepiima, kuulasime juttu talu eduloost.
Meeri heinamaakontserdil esinesid Marek Sadam ja Tõnu
Laikre.

Marek Sadami ja Tõnu Laikre
heinamaakontsert Meeril
Meeri talli pisike kollektiiv tänab südamest kõiki, kes ei pidanud
paljuks tulla meie korraldatud heinamaakontserdile, kus esinesid
Marek Sadam ja Tõnu Laikre.
Kõik Mareki lauldud laulud ja räägitud lood olid nii hingepugevad ja südantsoojendavad, et tabasin end üsna tihti pisaraid laiali
nühkimas... ja ma polnud ainuke.
Õhtu oli imeline oma päikese, pisikese vihmasabina, üle talli
laiuva vikerkaare, sädistavate pääsukeste, hobuste, lillede, kilkavate
laste, tähtsal ilmel ringi patseeriva tallikassi ja muidugi kõikide kohaletulnutega. Jahedat augustiõhtut soojendas suur lõke ja palju
õueküünlaid.
Loodame, et nii mõnelgi üritusel osalenul jääb „mälukaardile“
pisikene punane täpikene nimega MEERI TALL.
Olge kõik hoitud ja kaitstud ja nii nagu ütleb Marek: „Head!“
ENE LIPPING

Nõo Päevakeskuses

Hoidiste tegemise päev Meeril — mõni tõi midagi, teine tegi midagi...

Meeril valmisid taas
hoidised
Ka sel aastal toimus Meeri seltsimajas hoidiste tegemise päev.
Ilm oli tellitult ilus ja rahvas toimekalt rõõmus. Toredaid inimesi tuli
kokku nii Meeri külast kui kaugemaltki, mõni tõi midagi, teine tegi
midagi.
Purki said kahte sorti kodused supipõhjad — seljanka ja rassolnik, kaks salatit — suvikõrvitsa-paprika-tomatihoidis ja kurgisalat
sibulaga ning kaks erineva maitsega õunamoosi. Päeva edenedes
venis purkide rivi aina pikemaks ja kokku sai taas üle 300 purgi.
Valminud hoidised kingime väiksema toimetulekuvõimega peredele, et nende toidulauda veidikegi mitmekesisemaks muuta.
Meeri seltsimaja tänab kõiki toetajaid ja osavõtjaid. Rõõm on
tõdeda, et sel aastal oli külaelanike osalemine tunduvalt aktiivsem.
Aitäh! Kohtume taas aasta pärast.
Malle Roomet

Päevakeskusega seenemetsas
ja sibulalaadal…
Ja ära me seal tõesti käisimegi — seenemetsas nimelt. Leidus küll skeptikuid, kes kaasa ei tahtnud tulla, kuna bussitäis rahvast nagunii oma seenekorve täis ei saavat — kuid võta näpust! Saak oli hea ja virgad seenelised said
seenekorvidki täis. Ja nagu ikka — ega siis ainult ühe asja pärast väljasõitu ei
tehta, saime ka Lüübnitsa laadamelu nautida ning ansambel „Untsakad“ pakkus lausa pooleteisttunnise kontserdi laadapileti hinna sees. No ei leidu ju naljalt head kontserti, mida 3 euro eest kuulda saab, kuid — eeltöö oli tehtud ja
teadsime, et tasub minna. Lisaks kontserdile olid laada korraldajad kutsunud
kohale ka dresseeritud koerad, kes oma oskusi näitasid. Ja nagu ikka — ilm oli
hea ning tuju veel parem!
Nüüd siis veel õige pisut ootamist ja — voilá! Itaalia ootab meid!!! Veel on
üks vaba koht!!!
Jagame oma reisimuljeid meelsasti ka teistega — kes ise osaleda ei saa,
see saab tulla päevakeskusesse pilte vaatama ja jutte kuulama.
Kohtumiseni!
KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja

Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal. Foto: TIIU SAARSEN

Sõit läks üles-alla-alla-üles mäest
ja kohati näis hoopis kaduvat me käest.
Äkiline peatus metsavahel jättis tükiks ajaks lahti suu,
kui me silme vastas seisis lühterkuusepuu.
Imepuust vist tekkis hinges miski paus
ja tundmus — siin olema peab lihtsalt aus.
Mängides ja lauldes tervitas meid Setomaa
ja vaatetornist nägime ta ilu ka.
Ja algasidki uhked-kaunid kostipäivä talud,
mis üle eland mitmed valud.
Laudul korbid-saiad-koogid-singid,
maitsev supp ja suitsuvorst ja kringlid.
Lisaks kurgid-sibulad ja kapsad-kaalid
ja kõik need teised mineraalid.
Oh! Ja veel see tatramesi,
mille järel haaras iga käsi.
Kui sa aga oled kord ju siin,
siis proovitud peab saama hansaviin.
Nähtud sai ka Vastseliina linnus,
mille võimsus miskit liigutas me rinnus.
Ka Saatse „saabas“ LÄBI SÕIDETUD meil sai,
millest okas hinge jäi,
sest teadsime ju ammugi, et sõber sõpra nöörib,
aga nüüd ta vahel sõbra lihtsalt ära röövib.
Obinitsa muuseum meid köitnuks terve päev,
kuid sõidetud said ka läbi Misso, Räpina ja Meremäe.
Piusa savikoja vastu tundsime suurt huvi.
mõttes voolis mõnigi ju tassi, taldrikut või tuvi.
Kui savikojas savi pihku saime,
siis nohisedes vaikseks jäime,
sest kruusi voolida igaüks hirmsasti tahtis,
aga siis oma käkiks keeravat kunstitööd jõuetult vahtis.
Pole aga seda enne nähtud,
et me poleks rahul sellega, mis ISE tehtud.
Kui savikojast toimus hüvastijätt,
kiitis me MEISTER: „Teil kõigil on kunstnikukätt!“
Kuigi pilved päeval olid pisaraist pilgeni täis,
siiski me uljas sõit neile meeldivat näis.
Ees ootas me armas Tartumaa,
aga hingesopis helises kostipäiväl kuuldud:
„Võromaa, Võromaa, kõge ilosamp sa...“.

Täname Katrinit sõidu hea korralduse eest!!
Helle-Maia Sonn

Vitipalu metsad võõrustavad järgmisel aastal orienteerumise maailmameistrivõistlusi
2017. aastal on pisikesel Eestil võimalus võõrustada maailma
tippe. Tippe, kes on parimad
orienteerumises.
Lõuna-Eesti
metsades ja linnakestes näeb
tuleval aastal jooksmas ligi 400
võistlejat ja umbes 2000 orienteerumissõpra.
Järgmise aasta orienteerumise
tippsündmus toimub 28. juunist
kuni 8. juulini võistluskeskusega
Tartus. Tartus toimuvad lisaks
võistluste ametlikule osale ja vägevale kultuuriprogrammile ka
sprindivõistlused, ent ülejäänud
võistlusdistantsid jookstakse Emajõe Ateenast väljas. Sprinditeade
peetakse Viljandis, tavarada jookstakse Rõuges ning lühirada ja teade
Elva-Vitipalu metsades.
Orienteerumise MM ühe põnevama — lühiraja distantsi võistlus — peetakse maha Elva-Vitipalu

metsades 6. juulil. Rõuge metsad
valisid korraldajad nende orienteerumistehnilise keerukuse ja
füüsiliselt raske maastiku tõttu.
Orienteerumise MM toob Lõuna-Eesti erinevatesse paikadesse
lisaks võistlejatele umbes 1000
välismaist külalist, kes tahavad lisaks suurele spordipeole nautida
kohalikku kultuuri, meelelahutust,
toitlustust ja kauneid paikasid. EAS
on hinnanud, et üks sporditurist
jätab Eestisse päevas keskmiselt
137 eurot, millest osa jõuab kindlasti ka kohalike ettevõtjateni.
Orienteerumise MMi peakorraldaja Markus Puusepp loodab, et
tuleva aasta MM tuleb meeldejääv
nii võistlejatele kui kohalikele elanikele. „Soovitan kindlasti võistlusmelu nautima tulla. Võistlustest
läheb telepilt loodetavasti rohkem
kui 90 riiki, ent vähemasti sama hea
ülevaate ja elamuse saab koha-

peal. Lisaks luust ja lihast sportlastele näitame kohapeal suurtel
LED-ekraanidel, kuidas sportlased
metsas edenevad ning värske informatsioon tulemustest jõuab
maailmatasemel kommentaatorite
abil kiiresti pealtvaatajate kõrvu,“
ütles Puussepp.

Eestlastel on lootus
võita mitu medalit
Eestlastelt on seni parimaid
tulemusi näidanud Lauri Sild, kes
saavutas tunamullu Itaalias maailmameistrivõistluste
lühirajal
kuuenda koha. Sel aastal saavutas
Lauri vanem vend Timo Sild Rootsis
toimunud maailmameistrivõistlustel tavarajal 10. koha. Parim tulemus orienteerumise tiitlivõistlustel kuulub aga Lauri ja Timo isale
Sixten Sillale, kelle tulemust — 25
aastat tagasi Tšehhis võidetud MMi

pronksmedalit — pojad püüavad
ületada.
Eesti sportlastele annavad
kodumaastikud eelise, kuid üksnes
sellele ei saa lootma jääda. „Kindlasti on Eesti orienteerujatele maastiku tundmine eelis, kuid ega tipus
midagi niisama ära anta. Trenni tuleb teha kõvasti,“ sõnas Lauri Sild.
Lisaks Lauri ja Timo Sillale võivad maailmatasemel tulemusi näidata ka Kenny Kivikas, Sander Vaher, Evely Kaasiku ja Annika Rihma.
„Meil on mitmeid lootustandvaid sportlasi ja maailmameistrivõistlused on suurepäraseks võimaluseks ennast realiseerida. Korraldajatena ootame kindlasti ka
medalit,” ütles Eesti orienteerumisliidu juhatuse liige Sixten Sild.
Maailmameistrivõistlustel osalevad 40–50 riigi koondised kõikidelt mandritelt ning viimati Rootsis
toimunud võistluste alusel ooda-

takse telepildi näitamist enam kui
90 riigis Põhjamaadest USAni.
Orienteerumise maailmameistrivõistlusi toetavad EAS, Kolmeks,
Standard, SsangYong, Topauto,
Hekotek, Hertz, Värska Originaal,
ACE Logistics, kommunikatsiooni-

büroo Verba, Civitta, Printcenter ja
DNB.
Jonatan Karjus
Orienteerumise MMi
turundus- ja meediajuht
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pane tähele!

Miks ja kuidas koostada
testamenti
Testamendi tegemiseks tekib vajadus eelkõige juhul, kui soovitakse kas muuta seaduses ettenähtud pärimise korda või määrata täpselt
kindlaks, milline varaese peaks isiku surma korral üle minema ühele või
teisele isikule.
Täna kehtiva Pärimisseaduse kohaselt pärivad sugulased kolmes järjekorras. Siinkohal peab aga meeles pidama, et järgmise järjekorra pärijad
pärivad vaid juhul, kui eelmise järjekorra pärijaid ei ole.
Esimese järjekorra seadusjärgseteks pärijateks on pärandaja lapsed.
Juhul, kui pärandaja laps on surnud enne pärandajat, astuvad surnud lapse
asemel pärijate ringi tema lapsed (s.o pärandaja lapselapsed). Teise järjekorra pärijateks on pärandaja vanemad. Juhul kui pärandaja vanemad või üks
neist on surnud enne pärandajat, astuvad surnud vanema asemele tema
lapsed, s.o pärandaja õed-vennad ja poolõed-poolvennad. Kolmanda järjekorra seadusjärgseteks pärijateks on vanavanemad. Ka kolmanda ringi
pärijate puhul kehtib reegel, et kui isiku pärandi avanemise ajaks on emavõi isapoolsed vanavanemad surnud, astuvad surnud vanavanema asemele
tema alanejad sugulased. Kui üles peaks aga kerkima olukord, kus pärandajal puuduvad kõik kolm nn pärijate astet, pärib kadunu vara kohalik omavalitsus.
Mis puutub pärandaja abikaasasse, siis tema pärib koos pärandaja sugulastega ja tema pärandiosa suurus sõltub sellest, millise järjekorra pärijate
kõrval abikaasa pärib. Kui abikaasa pärib esimese astme pärijate kõrval, siis
pärib ta võrdselt lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Teise järjekorra pärijate kõrval pärib abikaasa poole pärandist. Alles siis,
kui ei ole sugulasi ei esimesest ega ka teisest järjekorrast, pärib abikaasa
kogu pärandi.
Kui seaduses ettenähtud pärimise kord ei vasta pärandaja tahtele, tuleb
mõelda testamendi tegemisele. Testament võib olla nii kodune kui ka notariaalne. Kodune testament omakorda võib olla tunnistajate juuresolekul alla
kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud. Kodune testamendi koostamine tundub esmapilgul lihtne ja mugav, kuid praktikas tõusetub koduse testamendi
pinnalt sageli pärijatevahelisi tülisid. Seda eelkõige põhjusel, et testamendi
tegemisel ei ole järgitud seaduses ette nähtud nõudeid (nt ei viibi tunnistajad testamendi allakirjutamise juures üheaegselt, puudub testamendi
tegemise aeg), ei ole arvestatud seadusest tulenevate piirangutega või ei
ole testaatori korraldused kirja pandud üheselt mõistetavalt. Halvemal juhul
võib koguni juhtuda, et kõik koduses testamendis toodud korraldused osutuvad tühiseks. Koduse testamendi miinuseks on ka asjaolu, et selline testament kaotab oma kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus
kuud ja testaator sel ajal elab. Koduse testamendi puhul ei tohi unustada, et
kuue kuu möödumisel tuleb teha uus (kui tahe on püsinud muutumatu, siis
sama sisuga) testament. Võib aga juhtuda, et kuus kuud on möödunud ja
inimene elab, kuid ta ei ole näiteks vaimsest tervisest sõltuvalt enam võimeline uut testamenti tegema. Sellisel juhul kodune testament ei kehti ja tehtud korraldused on n.ö kaotsi läinud. Omaette küsimus on ka koduste testamentide hoidmine, mille säilimine on eelkõige inimese enda hool. Tuleb ette
juhtumeid, mil testament lihtsalt „kaob“.
Sageli ei teata, et omakäelist testamenti on võimalik anda notari juurde
hoiule. Sisuliselt muutub selline testament notariaalseks testamendiks, mille
kehtivusaeg ei ole enam piiratud kuue kuuga.
Notariaalne testament on kindlaim viis surma puhuks korralduste
tegemiseks. Viimse tahte vormistamine ja inimeste nõustamine on muutumas üha keerukamaks. Põhjusi siinkohal on mitmeid — alustades piiriüleste
pärimisasjadega, kus näiteks vallasvara päritakse ühe riigi õiguse kohaselt,
kinnisvara aga hoopis teise riigi õiguse kohaselt, ning lõpetades perekonnasuhetega, millega pärimisõigus on tihedalt seotud. Üha enam on nn
kärgperesid, kus kasvavad „minu lapsed“, „sinu lapsed“ ja „meie lapsed“ ning
sõbra/tuttava abiellumine välismaalasega ei pane enam kedagi kulmu kergitama. Seega inimene, kes soovib teha testamenti, peab arvestama paljude
asjaoludega ja iga testamendis toodud korralduse hoolikalt läbi kaaluma,
et tema vara jääks ikka neile, kelle poole süda hoiab või keda kõige enam
toetada tahetakse.
Vältimaks hilisemaid vaidlusi, tasuks enne, kui oma vara kohta korraldusi
tegema hakatakse, ikka asjatundjatelt nõu küsida. Läbimõtlematult tehtud
testamentaarsed korraldused on paraku pöördumatud. Pärast surma ei ole
inimesel endal enam võimalik testamendi tõlgendamiseks juhtnööre anda
või oma soove täpsustada.
Notar Aune Harujõe

Naisrühm Madelin ootab uusi
tantsijaid!

Üleriigiline kampaania „Kiibi või kaota!“
kutsub loomaomanikke oma lemmikuid
kiipima ja registreerima
Septembris ja oktoobris viib
Eesti Loomakaitse Selts koostöös Varjupaikade MTÜ-ga läbi
kampaaniat „Kiibi või kaota!“, mis
paneb loomaomanikele südamele
oma lemmikuid kiipida ja registreerida ning mille raames saavad
mitmete linnade ja valdade kodanikud kiipida oma loomi tasuta.
Koostöös Varjupaikade MTÜ ja
mitmete kohalike omavalitsustega,
sealhulgas Nõo vallaga, korraldab
Eesti Loomakaitse Selts erinevates
Eesti linnades ja valdades lemmikloomade kiipimisüritusi, millest
enamikul saavad 100 esimest kohaletulnud loomaomanikust elanikku
kiipida oma lemmikuid tasuta ning
kaugemalt tulnutele kehtib kiibistamisel soodushind 5 eurot. Lisaks
registreeritakse värskete kiibisaajate andmed üleriigilisse lemmikloomaregistrisse LLR, kuhu pääsevad kodanikud ka ise riigiportaal
www.eesti.ee kaudu. Koerte ja kassi-

de kiibistamine ning registreerimine
on kohustuslik paljudes Eesti kohalikes omavalitsustes. Nõo vallas on
kohustuslik koerte kiipimine.
„Iga vähegi liikuvam lemmikloom, nagu näiteks koer, kass, tuhkur
või küülik, peaks olema varustatud
riisiterasuuruse nahaaluse kiibiga,
mis kestab terve looma eluea ja aitab
eksinud lemmiku tagasi koju. Viimast
muidugi juhul kui kiibi ja loomaomaniku andmed on kantud vähemalt ühte üleriigilisse registrisse,“
ütleb Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ning
tõdeb: „Kahjuks ootavad oma saatust varjupaikades mitmed tänavalt
ära toodud loomad, kellel puudub
kiip või kelle kiibi andmeid üleriigilistest lemmikloomaregistritest ei
leia.“
Kiipimisüritused leiavad aset
suuremates linna- või vallakeskustes.
Nõo vallas toimub lemmikloomade kiipimine 01. oktoobril

kell 12–15 vallamaja parklas (Voika 23, Nõo alevik). Täpsemat infot
saab Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehelt http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-uleriigiline-kampaaniakiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-jaregistreerima/
ja
infotelefonilt
526 7117 (tööpäeviti kell 9–17).
Oktoobrikuus pakuvad sama
kampaania raames lemmikloomade
kiibistamisel tavalisest soodsamaid
hindasid ka mitmed loomakliinikud.
Tavapärane lemmiklooma kiipimise
hind on loomakliinikutes 20 eurot.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000.
aasta kevadest tegutsev loomasõpru
ühendav mittetulundusühing, mille
missiooniks on abi vajavate loomade
heaolu tagamine ja parandamine
ning
loomade
väärkohtlemise
ennetamine.
Lisainfo:
Liisi Moosaar
Kommunikatsioonijuht
Eesti Loomakaitse Selts
+372 5694 5773
liisi@loomakaitse.ee

Kõige olulisem on
õige kõrgus
Peatoe õigesse asendisse reguleerimine on üks väike liigutus,
kuid see võib päästa inimese surmast või ratastoolist!
Enamik inimesi kinnitab autosse
istudes turvavöö, kuid jätab istme
peatoe sobivale kõrgusele reguleerimata. Sellele ei mõelda ning sellest
teemast ka eriti ei räägita. Euroopas
saadakse keskmiselt 36% selgroo- ja
kaelavigastustest liiklusõnnetuste
tagajärjel ning iga kahekümnenda
puhul on tegemist ägeda traumaga.
See tähendab, et kahjustuskohast
allpool puudub igasugune seljaajust
lähtuv funktsioon, st liigutused, põieja soolekontroll, tundlikkus. Eestis on
vanusegrupis 20–29 aastat need näitajad veelgi hullemad, sest lausa 60%
juhtudel on fikseeritud liiklusõnnetus
ränga vigastuse põhjusena.
Rahvusvaheliselt on sellele teemale pööratud tähelepanu juba
rohkem kui pool sajandit. Terminit
„piitsaplaks“, mis kirjeldab õnnetuse
tulemit, kus inimese pea liigub
tahapoole, kuid keha toetub vastu
istme seljatuge, kasutati esmakordselt 1928. aastal. Intensiivsemalt
hakati peatugede reguleerimise
probleemiga tegelema 1960ndatel
USA-s ja kümmekond aastat hiljem
ka euroopaüleselt. Vaatamata väikesele paranemisele on peatugede
temaatika kõikjal jätkuvalt päevakorras. USA-s on riigi kahjud avarii tagajärjel tekkinud lülisambavigastuste
tõttu kasvanud juba seitsme miljardi
dollarini aastas.
Töö käib korraga kahes sektsioonis — elanikkonna teavitus ning
koostöö autotööstusega, kinnistamaks arusaama, et peatugi on sama

oluline ohutusseade kui turvavöö
ja õhkpadi. 1969. aastal kehtestati
USA-s riiklik standard riigis toodetud
sõiduautode juhi- ja tema kõrvalistmele paigaldatud peatugede kõrgusele. 1974. aastal laiendati nõuet
mahtuniversaalidele ja väikeveoautodele, 1989. aastal ka veoautodele
ja bussidele.
Eessõitjate kaelavigastuste tõsiduse vähendamiseks on näiteks
Autoliv Inc välja töötanud süsteemi,
mis sõidukile tagant otsassõidu
puhul võimaldab istme seljatoel nihkuda teatud ulatuses allapoole, summutades kokkupõrke energiat ning
vähendades sõitja kaelale ja peale
mõjuvaid jõudusid. Kiirusel 24 km/h
läbi viidud testide käigus tuvastati, et
sellise süsteemi kasutamine vähendab kaelavigastuste saamise tõenäosust 50% võrra. Järgmine samm peatugede tehnoloogias on nn targad
peatoed, mis suudavad skaneerida
inimese pikkuse ja kohalduvad siis
automaatselt selle järgi.

Peatoe õige kõrgus
tagab tõhusa kaitse
Eestis tehtud liikluskäitumise
monitooringu andmete kohaselt
seab ligi pool autosõitjatest end ohtu
ning riskib kaelatraumaga. 2016.
aastal läbi viidud uuringu kohaselt
on peatoe korrektse kasutamise
näitaja 53%. Peatoe ebaõige asendi
peamiseks põhjuseks on selle liiga
madal asend ja/või liiga suur kaugus
peast. Ka Eesti Uuringukeskuse küsitluse tulemustest ilmneb, et elanike
teoreetilised teadmised peatoe õige
reguleerimise kohta on oluliselt paremad kui nende praktiline rakend-

Kas sinu peatugi on õigel kõrgusel?
Maanteeamet juhib 22.08–18.09 esmakordselt Eestis oma
kampaaniaga „Vali õige kõrgus“ kõigi liiklejate tähelepanu peatoe
õige kõrguse vajalikkusele. Et saaksid teada, kas sinu auto esi- ja
tagaistmetel on peatoed korrektselt seadistatud, kasuta spetsiaalset rakendust aadressil https://peatugi.ee/#game. Lae üles oma
autoistmel tehtud foto või selfie. Maanteeameti eksperdid annavad igale fotole personaalse tagasiside ning vale seadistuse korral
täpse juhise ja soovitused.
amine. Kuigi ohutu peatoe asendiga
oli kursis ¾ vastajatest, ei reguleeri
ligi pooled neist seda võõrasse autosse istudes ning kaasreisijate peatoe asendile ei pööra tähelepanu ligi
60% autojuhtidest.
Me võime autojuhina teel olles
kõik õigesti teha, kuid me ei saa olla
kindlad, et teised samamoodi käituvad. Liiga lühikesed pikivahed, järsud
pidurdused, ootamatud takistused
teel või ohtlikud möödasõidud võivad viia kokkupõrkeni. Avarii hetkel paiskub inimese pea kineetilise
energia rakendumisel tahapoole.
Peast kaugele või madalale reguleeritud peatugi laseb peal energia
tagajärjel liikuda liiga kaugele taha.
Kokkupõrkel kerkib inimese keha
istmelt ja pea liigub kuklasse üle
peatoe ääre, mille tagajärjel võib tekkida lülisamba vigastus. Pärast lööki
paiskub pea ettepoole, suurendades
veelgi traumat.
Kui juht ei tea, milline on õige
peatoe kõrgus, ei saa ta seda endal
ega ka kaassõitjatel kontrollida ning
tagada Liiklusseadus §30 ja §33 täitmist. Seadus sätestab muuhulgas,
et juht peab enne sõidu alustamist
veenduma, et temal ja sõitjatel on

peatoed reguleeritud selliselt, et
need toetaks pead kuklast, ja mitte
sõidutama sõitjat, kes pole seda
nõuet täitnud.
Euroopa uute autode ohutuse,
sealhulgas sõiduauto istmetele paigaldatud peatugede tõhususe hindamise programmi Euro NCAP-i kohaselt peab parima kaitse tagamiseks
peatoe ülemine äär olema peast
kõrgemal või vähemalt sellega ühel
tasemel. Mida rohkem on peal ruumi
edasi-tagasi liikuda, seda suuremad
on vigastused.
Igale autokasutajale on tootja
poolt antud soovitustes kirjas, kuidas
sõidukisse paigaldatud turvavarustust kasutada nii, et see õnnetuse korral tagaks võimalikult tõhusa kaitse.
Eesti liikluses on kahjuks veel palju
selliseid masinaid, mille peatuge
ei olegi võimalik endale sobivale
kõrgusele tõsta. Sellisel juhul saab
soovitada vaid üht — kui näed avariiolukorda tekkimas, siis lase ennast
istmel madalamale, nii et peatugi
kaitseks pead.
Maanteeamet

Enne sügist korsten ja ahi korda!
Kui oled mõelnud, et tahaksid rahvatantsu tantsida, esineda, uusi
tutvusi luua, toimivat trenni teha, olla osakeseks Eesti rahvakultuurist ning nautida seda kõike koos fantastiliselt toredate
inimestega, siis sea sammud Nõo kultuurimaja poole. Meie ootame
sind! Eelnev tantsukogemus tuleb kasuks, aga ei ole peamine.
Meie trennid toimuvad Nõo kultuurimajas esmaspäeval ja
kolmapäeval algusega 19.30 ja kestavad kaks tundi.
Mõõdukas treening aitab pimedal ajal tõsta tuju
ja hoiab ka keha vormis!
Alustame 03. oktoobril 2016 kell 19.30 Nõo kultuurimajas!
Lisainfo: Madelin kontaktisik Sille — 5664 1305

TULE TANTSIMA!
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On viimane aeg oma kütteseadmed üle vaadata ja hooldada, et peagi saabuvad jahedamad ilmad ja kütteperiood
ebameeldiva üllatusena ei
saabuks.
Eramajade korstnaid ja lõõre
tohib ise puhastada, kuid kord 5
aasta jooksul peab seda tegema
väljaõppinud korstnapühkija.
Ametimees puhastab ja vaatab
kütteseadmed üle, teeb parandust vajavate vigade kohta
ettekirjutused ning väljastab
tehtud tööde kohta akti.
„Puhastamata korstnas tek-

kivad tahmapõlengud lõhuvad kütteseadet ja pragudest
pääseb tuli ümbrust süütama,“
juhib tähelepanu Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja
Arvi Uustalu. „Puhastamata kütteseadmete tõttu sagenevad
paraku kütteperioodi alguses
ka päästjate väljasõidud tahmapõlengutele ja vigastest kütteseadmetest tingitud tulekahjudele.“
Tasub meeles hoida, et
korstnat ja lõõre tuleb pühkida
igal aastal minimaalselt korra,
kuid tihedama kasutamise korral tuleb neid ka tihedamini pu-

hastada. See on otseselt kasulik,
sest puhastatud kütteseadmes
kulub vähem kütet ning see annab rohkem sooja. Kütteseadet
aitab veel säästa kvaliteetne ja
kuiv küttematerjal. Kütteseadet
lõhub aga ülekütmine. Seega
tuleks ka väga külmade ilmadega kütmisega piiri pidada ning
korraga järjest liiga palju ahju
kütta ei tohi.
Marek Kiik
Päästeameti Lõuna
päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Katkine korsten
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Eritellimusmööbli valmistamise
firma võtab tööle
Austatud linna- ja vallaelanik!
Meil on hea meel teatada, et 23.–24. septembril 2016 toimub juba kolmas
Tartu Rally. Rallit sõidetakse Tartu linna, Tartu maakonna ja Põlva maakonna
teedel, mille trass möödub ka Teie elukoha lähedalt.
Ootame üritusest osa võtma kuni 80 võistlejat ja 10 000 pealtvaatajat.
Võistlejate ja pealtvaatajate ohutu liiklemise tagamiseks ürituse ajal on Tartu
Linnavalitsuse ja Tartu Vallavalitsuse ning Maanteeametiga kooskõlastatud
liikluskorraldus võistlustrassil.

Reedel, 23. septembril
on liikluseks suletud Nõo ja Konguta vallas järgmised teed:
Kell 16.30–19.30
Vapramäe–Vellavere tee; kilomeetritel 0–3.80
Vellavere–Külaaseme tee ja Külaaseme–Karijärve tee
Ulila–Laane tee; kilomeetritel 7.60–7.90
Kell 17.00–20.30
Poole–Külaaseme tee (karjäärist mööduv tee)
Ulila–Laane tee; kilomeetritel 8.20–9.10
Külaaseme–Poole tee (RMK lõik)
Kell 18.20–21.00 on liikluseks suletud Tartus Tähtvere Spordipargi ja Laululava ümbruse teed. Palume liikumisel jälgida ajutisi märke ja turvatöötajate
korraldusi.

Laupäeval, 24. septembril on liikluseks suletud Kõlleste, Valgjärve,
Haaslava ja Vastse-Kuuste vallas järgmised teed:
Kell 8.00–14.45
Veski–Prangli tee; kilomeetritel 0–7.508
Piigaste–Sulapja tee; kilomeetritel 1.00–4.00
Piigaste–Veski–Tõdu tee (RMK lõik)
Piigaste–Häätartu tee; kilomeetritel 2.20–4.65

Kell 8.40–15.00
Orava–Tiido tee
Saverna–Tillundi tee; kilomeetritel 1.80–7.586
Karilatsi–Heisri; kilomeetritel 12.40–15.211

tootmistöölise.
Info tel 528 3908 Mati.

Anne-Ly Koogikoda
(Anikrus OÜ).

Magusad tordid-koogid
Väikekoogid ja muffinid * Söödavad tordipildid
Arveldamine: arve alusel ülekandega ja sularahas
Magusanumber 5662 7335, e-post ankrus.ou@gmail.com
Anne-Ly Koogikoda

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

q Magusad ja soolased kringlid
q Magusad tordid ja võileivatordid
q Prinditud suhkrupildid
q Juuretisega kodused rukkileivad
Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@neti.ee
Paju 11, Nõo alev
https://www.facebook.com/pajupagar

Kell 9.15–12.00 on liikluseks suletud võistlustrass Põlva linnas alljärgnevalt:
Mäe tn – Piiri tn – Metsa tn – Võru tn (politsei maja ees) – Oja tn – Turuplats
– Kesk tn (lõigus Maarja tn ja Jaama tn) – Pärna tn (Surnuaia juures) – Jaama
tn (kuni Jaama 21) – Roosi tn (Roosi 4 – Vahtra tn) – Vahtra tn (Roosi tn Vahtra
11 lõigus). Palume liikumisel jälgida ajutisi märke ja turvatöötajate korraldusi.
Kell 9.40–15.30
Vooreküla–Puskaru tee; kilomeetritel 0–7.55
Vissi–Vooreküla km; kilomeetritel 9.30–9.554
Kell 15.10–19.00
Uniküla–Vastse-Kuuste tee; kilomeetritel 0.65–1.10 ja 5.50–6.50
Uniküla–Kurista tee (RMK lõigul)
Kurista–Kolli tee; kilomeetritel 3.00–6.418
Kosova–Vooreküla tee; kilomeetritel 5.30–6.80
Vana-Kuuste–Lootvina tee; kilomeetritel 5.40–10.023
Haaslava–Aadami tee; kilomeetritel 6.90–10.10
Palume vältida võistlustrassil liikumist eeltoodud ajal ning usume,
et leiate Teile sobivad ümbersõidumarsruudid. Võimalusel palume
liikluspiirangutest teavitada ka oma sõpru ning tuttavaid.
Palume takistada oma koduloomade vaba liikumist antud päevadel!
Olete teretulnud elama võistlejatele kaasa raja ääres.
Täpsem informatsioon võistlusest ja liikluskorraldustest www.tarturally.eu.
Täname Teid kaasabi eest võistluse õnnestumiseks!
Lugupidamisega
MTÜ Tartu Rally
telefon 550 0577
e-post tartu@tarturally.eu

Tartu Mill ostab Puhjas Kaubi laos
toidu- ja söödavilja.
₪ NISU ₪ ODER ₪ RUKIS
Pakume hooajal KUIVATUSTEENUST

Perearst Tiiu Tootsi ja
pereõde Sille Raudmäe
annavad teada:
alates 22. augustist 2016 toimub vastuvõtt uuel aadressil
Tartus Maarjamõisa Polikliinikus
Puusepa tn 1A, kab 3011 ja 3012.
Vastuvõtuajad endised.
Vastuvõtule registreerimine jätkuvalt telefonil 745 5187.
Informatsiooni saab ka kodulehelt: www.perearsttiiutootsi.ee
Oodatud on kõik patsiendid!
Nimistu on avatud ka uutele patsientidele!

Perearst Tiiu Kaasik OÜ
Tööpakkumine meditsiiniõele
Perearst Tiiu Kaasik võtab tööle kohusetundliku ja positiivse
ellusuhtumisega teise meditsiiniõe (täistöökohaga).
Igapäevane õetöö on väga vaheldusrikas. Õe ülesandeks on nõustada ja
jälgida kroonilisi haigeid, terveid imikuid. Lisaks analüüside võtmine, erinevate protseduuride tegemine (sidumine, süstimine, vaktsineerimine jms ).

Kandidaadil võtta ühendust telefonil 7455 188 või tulla kohale
Voika tänav 23, Nõo, või saata e-posti aadressil tiiu.kaasik@neti.ee
avaldus, cv ja meditsiiniõe diplomi koopia.

NÕO HAMBARAVI
q Hammaste ravi, proteesimine, igemeravi, kirurgia.
q Lastele kuni 19a hammaste ravi tasuta.
q Täiskasvanutele soodustused kliendikaardiga nii ravi- kui
proteesitöödelt.
q Pensionäridele (k.a töövõimetuspensionärid)
haigekassa soodustus 255,65 € proteesitöödelt.
q Vanadus- või töövõimetuspensionäridele hambaravi
hüvitus 19,18 € aastas.
q Rasedatele ja alla 1a lapsega emadele haigekassa
soodustus 28,77 €.

dr Kauts, dr Tull
Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.

*Hind ja tarnimine eelnevalt kokku leppida!
*Enne tarnimist võimalus määrata vilja kvaliteeti.

– Perejuuksur
– Kosmeetik

Info telefonil:
Puhjas: 526 2232 siim@tartumill.ee
Tartus: 507 4050 rauno@tartumill.ee

www.tartumill.ee

VALLA LEHT

– Maniküür
– Pediküür
– Geellakkimine

E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

– Jumestus
– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon
– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Kinkekaardid

Osaühingus Aavik Tekstiil
pakutakse tööd õmblejale Kambja vallas.
Nõutav eelnev õmblusalane töökogemus.
Töökoht asub Nõost 7 km ja Elvast 5 km.
Lisainfo tel 5373 7383.

firma Müüb lõhutud
kase ja lepa küttepuud
hinnaga alates: kask 29 €/m³ ja lepp 25 €/m³
Alates 6 m³ Tartu ja Elva piires vedu TASUTA!

Tel 5684 4554.

Ostan Wanawara.
Pakkuda võib töö- ja põlluriistu, toidunõusid, märke,
postkaarte, riideesemeid, münte, mööblit, kirjandust,
sõdurivarustust, kunsti, ehteid,tarbeesemeid jne.
Helista julgesti! Raha kohe kätte.
Tel 5301 3214 (pärast kl 18).

Õunamahla pressimine Nõos.
Liiter 0.40 €.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com
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VALLA LEHT

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
R, 16. sept kl 12.00
R, 16. sept kl 19.30
P, 18. sept kl 11.00
T, 20. sept kl 16.00
K, 21. sept kl 12.00
P, 25. sept kl 11.00
T, 27. sept kl 15.30
P, 2. okt kl 11.00
P, 2. okt kl 13.00
P, 9. okt kl 11.00
		
T, 11. okt kl 16.00
P, 16. okt kl 11.00
T, 18. okt kl 16.00
K, 19. okt kl 18.00
R, 21. okt kl 12.00
R, 21. okt kl 19.30

Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Sügisese leerikursuse algus kirikus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-palvus kirikus

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30
Pühapäeval, 2. oktoobril kell 13.00
algab Nõo kirikus EELK Nõo koguduse

sügisleer.

Oodatud on nii noored kui ka vanad!

Nõo PäevakeskuseS
20. septembril kell 13.00

TAGASIVAADE SUVELE
25. septembril kell 7.00 SÕIDAME ITAALIASSE !!!
11. oktoobril kell 13.00 REISIMULJEID KORFULT
18. oktoobril kell 13.00

MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA
Tel 745 5134, 5804 9730.

5. jaanuaril 2017 täitub 100 aastat
EELK Nõo koguduse kauaaegse õpetaja
Harald Tammuri sünnist.
Kui teil on õp Tammuri teenimise ajast mõni lugu või temaga seotud
fotosid või esemeid, palume neist lahkelt 2016. aasta sügise jooksul
koguduse õpetajale teada anda.

VVV SEPTEMBRIKUU MATKAPÄEVAD
17. septembril kell 11
matkapäev Metssiga

Retkejuhid Karin ja Kairit Raud.
Registreerimine ja info: karinraud@gmail.com

24. septembril kell 21 hilisõhtune seiklus GPSiga.

Retkejuhid Lauri Toim ja Taive Pärnmäe. Registreeri: lauri@luua.ee
Matkapäeva matkad on tasuta.
Toetab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA.

VVV FOTOKONKURSS
„MÄRKA MIND“ 2016
Kutsume osalema VVV fotokonkursil
„Märka mind“ — tähtaeg 1. oktoober 2016
KÄIMAS ON KONKURSI JUUBELIAASTA — 10 AASTAT TOIMUMIST!
KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid elus või
eluta looduse elemente või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata — olgu
need siis putukad, linnud, loomad, taimed, seened, marjad, lehed või midagi
täiesti eriskummalist. Ka maastikus võib leida erilisi nähtuseid. Oluline on, et
see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või sellel on eriline saamislugu.

Osaleda saab kolmes vanuseklassis:
Kuni 11-aastased * 12–16-aastased * 17-aastased ja vanemad
Konkurss kestab 1. oktoobrini 2016. Konkursi peaauhind on 320 euro väärtuses. Vanuseklasside võitjale on auhind 64 euro väärtuses. Eraldi auhinnad
Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja talvistele fotodele. Žürii töös osalevad
loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Samal lehel näed ka eelmiste aastate võidutöid.
Info telefonil 525 4172 või triinu@vvvs.ee
Fotokonkurssi toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus,
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Loodusajakiri MTÜ,
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

NÕO

VALLA LEHT

www.nvv.ee/Nõo Valla Leht. TOIMETUS: Kai Toom (tel 510 2872, 745 5005, e-post toomkai@hot.ee), Milvi Pensa (tel 5593 2007, e-post milvi.pensa@mail.ee).
Toimetuskolleegium: Marika Saar, Aira Laul, Viivi Kütt, Margit Paap. Kaastöid ootame toimetusse iga kuu 1. kuupäevaks.
Toimetuse aadress Voika 23, 61601 Nõo, e-post vallaleht@nvv.ee. Küljendatud Nõo Valla Lehe toimetuses, trükitud TT Print OÜ trükikojas. Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 0.74 €.
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