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Jüripäeval
Anno Domini 2017
Inimese soov parema elu järele on igikestev ning selles ei ole iseenesest mitte midagi taunitavat. Seetõttu on olnud väga sümpaatsed
ja mõistetavad riigijuhtide ja poliitikute väljaütlemised, et Eesti kohalike
omavalitsuste reformi eesmärgiks on tõsta omavalitsuste võimekust,
mis peaks parema teenuse abil parandama kohalike inimeste elu-olu.
Saan aru, et tulevikku ei saa olla omavalitsusel, mille maksubaasi moodustavad viissada maksumaksjat ning mille vallavalitsus asub paneelmaja korteris.
Kuid seda enam ei mõista ma mitte, miks on fookusest välja jäänud
omavalitsuste majanduslik võimekus ning on keskendutud peamiselt
sellele, et saavutada ühinemiste järel omavalitsuste rahvaarvuks 5000
elanikku. Samuti on mõjunud kummaliselt, et ehkki reformi korraldajad
lubasid küsida liituvate valdade rahva arvamust ning niisugune kohustus on lausa seadusse kirjutatud, ei ole praktikas selle arvamusega
arvestatud (kui see on läinud vastuollu reformi üldise suuna või volikogude seisukohaga). Tulemuseks on olnud väga tagasihoidlikud rahvaküsitluste osalusnumbrid.
Hea Nõo valla elanik! Sinul on võimalik lüüa pall peagi valitsuse
väravasse ning küsida, kas meie lugupeetud ministrid on teinud tühje
sõnu või kohalike elanike arvamuse, kogukonnatunde ja majandusliku
toimetulekuga ikkagi arvestatakse. Nimelt on valitsusel kaalutlusõigus
ning kui Nõo vald soovib rahvaküsitlusel jääda iseseisvaks ja mitte liituda Elva vallaga, võib see tõesti nii ka juhtuda.
Ent selleks tuleb 23. aprillil (milline sümboolne kuupäev!) ning 24.
aprillil kodust välja tulla ja oma arvamust avaldada. Kui arvamust avaldab 200 Nõo valla inimest, siis see on valitsuse jaoks nali. Kui arvamust
avaldab aga 2000 inimest, siis seda on juba väga raske ignoreerida.
Küllap on lugeja juba mõistnud, et olen Nõo valla iseseisvuse poolt.
Miks? Arvan nimelt, et ainus argument Elva vallaga liitumise poolt on
5000 elaniku nõue, mida Nõo veel ei täida — mis aga kindlasti juhtub
lähiaastatel. Ja ainsa argumendi alusel otsustamine oleks kurb, kuna
kõigis sisulistes kategooriates on Nõo vald hästi toimetulev vald. Siin on
ajalooline kihelkonnakirik. Siin on Eesti parimate koolide hulka kuuluv
gümnaasium. Siin on muusikakool. Siin on toimivat tööstust ja põllumajandust.
Jättes kõrvale kogukonnatunde, tegin mõned arvutused. Võtsin
Rahandusministeeriumi kodulehelt mõnede Tartumaa omavalitsuste
2016. aasta maksulaekumised ning jagasin need summad omavalitsuste käesoleva aasta alguse elanike arvuga. Tulemus on järgmine:
Puhja 560.7 eurot maksutulusid elaniku kohta, Rõngu 587.9 eurot,
Konguta 593.1 eurot, Elva 629.3 eurot, Rannu 629.6 eurot ja Nõo 645.4
eurot. Kui kõik need omavalitsused liituksid, tuleks samade lähteandmete puhul ühe elaniku kohta 615.2 eurot maksutulu.
Jah, loomulikult tekib suures omavalitsuses mastaabiefekt: kes ostab midagi palju, saab tükihinna odavamalt. Kuid samas ütleb loogika,
et Nõo valda tuleks praeguste sissetulekute taseme säilimiseks liituvas
vallas eeliskohelda, mida kindlasti ei juhtu, kuna parimal juhul kohtleb
Elva vald kõiki liitujaid võrdselt.
Ehkki ma olin 1993–2002 Elva volikogu liige, ei ole ma sellest ajast
saadik poliitikaga tegelenud. 2002. aastal pöörasin oma elus teise lehekülje ning registreerisin end Nõo valla elanikuks, kuskohast on pärit
minu emapoolne suguvõsa, kes läks siit Elva linna asutama.
Aga just seetõttu tean väga hästi, et kui Nõos valitseb ühtne kogukonnavaim, siis Elva peab oma vaimu veel leidma — mis kahtlemata on
veelgi raskem pärast liitumist ümbruskonna valdadega. Ma ei saa üle
ega ümber faktist, et Elva lubas maha lõhkuda oma esimese aukodaniku
Leopold Hanseni majamuuseumi, mille endine Vanemuise näitleja oli
linnale kinkinud.
Ja seetõttu tulen ma jüripäeval hääletama Nõo valla iseseisvuse
poolt. Ma soovitan seda teha kõigil, kellel on selleks hääleõigus. Ma olen
kindel, et Nõo valla säilimine on majanduslikult põhjendatav, kuid lisaks
sellele on vaja tõestada tugeva kogukonnavaimu olemasolu ka neile,
kes seni Nõo vallast veel midagi kuulnud pole!

Mart Raudsaar
Nõo valla kinnisvaraomanik
ja maksumaksja

Pean Nõo Valla Lehte infoleheks ja mitte munitsipaalleheks, siin ei
toimu võimulolijate varjatud või varjamata kiitmist. Seega palun oponentidel mitte näha vastuolu minu kui kodaniku arvamusloo siin ilmumise ja minu kui Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuhi munitsipaallehtede
suunalise kriitika vahel.

Osale rahvaküsitlusel —
iga vallakodaniku arvamus on tähtis!

Nõo Vallavalitsus korraldab RAHVAKÜSITLUSE valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta 23. ja 24. aprillil 2017.
Vabariigi Valitsus on teinud Nõo vallale ettepaneku ühineda ELVA vallaga, mis moodustub Elva linna, Konguta
valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisel.
Nõo Vallavolikogu 23. märtsi 2017 otsuse nr 126 alusel küsitakse Nõo valla elanikelt vastust kahele küsimusele:
1. Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu
vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?
2. Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena?
Vastusevariantideks on „jah“ ja „ei“.
Rahvahääletus korraldatakse nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktides.
Elektrooniliselt saab arvamuse anda ainult 23. aprillil 2017 kogu ööpäeva kestel Nõo valla veebilehel
(aadressiga nvv.ee) avaneva lingi kaudu. Arvamuse andmiseks elektrooniliselt tuleb ennast identifitseerida
ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
NB! Kontrollida varakult ID-kaardi PIN- koodide või nutirakenduste toimivust.
Vallavalitsuse määratud küsitluspunktid, kus Nõo valla elanikud (alates 16. eluaastast) saavad oma arvamuse
anda vastavalt oma elukohale, on:
Küsitluspunkt nr 1, Nõo vallamajas — Nõo alevik, Aiamaa, Kolga, Järiste, Unipiha ja Voika küla;
Küsitluspunkt nr 2, Nõgiaru raamatukogus — Nõgiaru küla;
Küsitluspunkt nr 3, Meeri seltsimajas — Meeri ja Keeri küla;
Küsitluspunkt nr 4, Tõravere lasteaias — Tõravere alevik;
Küsitluspunkt nr 5, Vapramäe loodusmajas — Vissi küla;
Küsitluspunkt nr 6, Laguja külakeskuses — Ketneri, Laguja, Sassi, Kääni ja Etsaste küla;
Küsitluspunkt nr 7, Tamsa küla, Tamsa tn 2 elamu — Tamsa, Enno, Altmäe, Uuta ja Illi küla;
Küsitluspunkt nr 8, Luke raamatukogus — Luke küla.
Küsitluspunktid on avatud 23. ja 24. aprillil 2017 alates kella 9.00 kuni 20.00.
Kui isik ei saa oma elukohajärgses küsitluspunktis arvamust anda, võib ta pöörduda talle sobivasse küsitluspunkti. Sel juhul kantakse tema nimi vastavasse nimekirja ja tema elukohajärgse küsitluspunkti nimekirja tehakse
vastav märge.
Kui isik on andnud arvamuse elektrooniliselt ja küsitluspunktis, siis tema elektrooniliselt antud arvamus tühistatakse.
Võimalik on taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb hiljemalt 24. aprillil kell 17.00 esitada/saata
vallasekretärile või küsitluspunkti vabas vormis taotlus.
INFOT rahvaküsitluse kohta ja juhiseid e-hääletuseks saab küsida vallasekretärilt (tel 505 6439, e-posti aadress
aira@nvv.ee) või vallakantseleist (tel 745 5108 või 513 9123, e-posti aadress vald@nvv.ee).

NÕO

vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu järjekordne istung toimus 23. märtsil.
1. AS Emajõe Veevärk aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks nõusoleku andmine.
Keskkonnaosakonna
juhataja
Sven Tarto selgitas vajadust viia valla
poolt vee- ja kanalisatsioonitaristu
investeeringute omaosaluse katteks
juba tehtud sihtfinantseeringud aktsiakapitali ning et edaspidi emiteerib
aktsiaselts omaosaluse tasumiseks
uusi aktsiaid. AS Emajõe Veevärk
aktsionärid on otsustanud viia aktsiaosalused vastavusse teostatud
sihtfinantseeringu suurustega. Selleks viiakse läbi omavahel seotud
toimingutena fondiemissioon ning
teostatakse sõlmitava lepingu alusel
aktsionäride osalusproportsioonide
korrastamiseks aktsiate ülekanded
AS Emajõe Veevärk vahendusel. Nõo
vallal tuleb AS-le Emajõe Veevärk
võõrandada 1176 aktsiat. Volikogu
otsusega anti vallavalitsusele nõusolek AS Emajõe Veevärk aktsionäride
osalusproportsioonide korrastamise
lepingu sõlmimiseks ning selle alusel aktsiate tasuta ülekandmiseks
AS-le Emajõe Veevärk, samuti sellega kaasnevate vajalike toimingute
teostamiseks. Käesoleval hetkel on
Nõo vallal 4428 AS Emajõe Veevärk
aktsiat, mis moodustab 11,7% aktsiatest. Pärast fondiemissiooni ja aktsiate võõrandamist on Nõo vallal 5516
AS Emajõe Veevärk aktsiat, mis moodustab 9,64% aktsiatest.
2. Korra „Riigi eelarvest eraldatud rahaliste vahendite kasutamine raske ja sügava puudega laste
sotsiaalteenusteks“ kinnitamine.
Enne korraga seonduvate küsimuste arutamist andis sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter ülevaate
Nõo vallas puudega lastele makstavatest toetustest ja teenustest.
Seejärel vaadati üle muudatused,
mis tuli teha 2007. aastal kehtestatud
korras. Riigi poolt teenuste eest maks-

tav raha on jätkuvalt sihtotstarbeline,
kuid vald saab vastavalt volikogu
poolt kinnitatud korrale kasutada
seda laiemalt kui seni. Oluline on
märkida, et vald rahastab teenuseid,
mitte ei anna rahalisi toetusi. Rahalisi
toetusi saab jätkuvalt maksta valla
enda eelarvest.
3. Maakasutusõiguse lõpetamine.
Maaosakonna juhataja Aarne
Timm selgitas olukorda, kus 1989.
aastal anti kodanikule Taluseaduse
alusel talumaa. Kuna kodanik 2007.
aastal suri, kuid pärija talupere liikmete hulka ei kuulunud, siis tuli
volikogul taluseaduse alusel antud
maakasutusõigus lõpetada.
4. Vallavolikogu aseesimehe
valimine.
Vallavolikogu aseesimehe valimisprotsessi läbiviimiseks valiti häältelugemiskomisjon ning siis said
volikoguliikmed esitada kandidaate.
Aseesimehe kohale esitati kaks
kandidaati, kuid kuna üks nendest
ennast taandas, siis jäi ainukeseks
kandidaadiks Harri Kubri. Salajasel
hääletamisel sai Harri Kubri volikogu
enamuse poolthääled ja osutus valituks. Ühtlasi kuulub Harri Kubri nüüd
ka volikogu juhatusse.
5. Vallaelukomisjoni esimehe
valimine.
Seejärel asus volikogu valima
esimeest vallaelukomisjonile. Volikoguliikmete poolt esitati mitmeid
kandidaate, kuid pärast taandamisi
jäi sellele kohale kandideerima vaid
Lembit Toru. Toimus salajane hääletamine, kus Lembit Toru poolt oli
volikogu enamus ning ta osutus
valituks vallaelukomisjoni esimeheks.
Kuna komisjoni esimehe vahetumisel
lõpetab komisjoni senine koosseis
oma tegevuse, siis kinnitab volikogu
vallaelukomisjoni uue koosseisu oma
järgmisel istungil.

vallavalitsuses
Ehitusküsimustes
otsustati

— anda ehitusload:
* Nõgiaru külas Metsküla katastriüksusel asuva ehitise laiendamiseks,
* Nõo alevikus Liiva tn 54a asuvale kinnistule abihoone püstitamiseks,
* Nõo alevikus A. Lätte tn 3 asuvale kinnistule maasoojuspuuraugu
rajamiseks;
— anda kasutusload:
* Keeri külas Millimäe kinnistul
asuvale kodumajutushoonele,
* Illi külas asuvale Metsatuka
kinnistule püstitatud elamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Nõgiaru külas asuvale Haava
katastriüksusele püstitatud elamule
kasutamiseks üksikelamuna;
— anda projekteerimistingimused:
* Meeri külas Lagedi katastriüksusel asuva üksikelamu laiendamise ja ümberehitamise projekteerimiseks,
* Altmäe külas asuvale Kase
kinnistule üksikelamu püstitamise
projekteerimiseks.

Maaküsimustes otsustati

— määrata:
* Nõgiaru külas asuva Aarnamäe katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja

sihtotstarbed: Vahtramäe ~5000 m²
ja Männitiigi ~10180 m² (mõlemad
elamumaad),
* Järiste külas asuva Tossu
katastriüksuse (pindalaga 3,54 ha)
ja Tosso katastriüksuse (pindalaga
16,0 ha) osas läbiviidava maakorraldustoimingu käigus tekkivate
katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed. Uued nimed — Tosso 8,10
ha ja Tossopõllu 11,61 ha (mõlemad
maatulundusmaad);
— muuta Nõo vallas asuvate
katastriüksuste senist lähiaadressi/
nime ning määrata uus lähiaadress/
nimi:
* Märdisoo — Elva metskond
272,
* Lätte — Elva metskond 273,
* Triibupõllu — Elva metskond
274.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdaja aadressilt Nõo alevik, Kuuse
tn 3;
— kooskõlastada AS EcoPro
jäätmeloa taotlus;
— kooskõlastada Nõo alevikku
A. Lätte tn 3 kinnistule rajatava nelja
maasoojuspuuraugu asukoht;
— sõlmida leping Veski Haldus
OÜ-ga Nõo alevikus kirikuesise ja
bussijaamataguse haljasala hool-

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.

6. Rahvaküsitluse läbiviimine.
Seoses vabariigi valitsuse ettepanekuga sundliita Nõo vald moodustuva Elva vallaga tuleb kõigil
ettepanekuga seotud omavalitsustel
läbi viia küsitlus elanike arvamuse
väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmise osas. Nõo vallas küsitluse
toimumise ajaks määras volikogu 23.
ja 24. aprilli ning oma arvamust saab
avaldada nii elektrooniliselt kui ka
küsitluspunktides. Vastavalt korrale
saab elektrooniliselt vastata vaid 23.
aprillil. Volikogu otsustas küsitluslehtedele kanda kaks küsimust, mille
kohta soovitakse elanike arvamust:
1. Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla
ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse
moodustamiseks?
2. Kas soovite Nõo valla jätkamist
iseseisva omavalitsusena?
Rahvaküsitlusega seotud muud
asjaolud otsustab vallavalitsus ning
vastav info avaldatakse valla kodulehel ja vallalehes.
7. Vastus Elva vallaks ühinevatele omavalitsustele.
Elva ühinemispiirkonna juhtkomisjon pöördus volikogu poole
küsimusega läbirääkimiste osas. Tuginedes volikogu seisukohale, et Nõo
valla jaoks on parim jätkata iseseisva
omavalitsusena, teatas volikogu vastuseks, et Nõo vald valmistab ette volikogu otsuse vormis arvamust, milles
põhjendatakse soovi jääda käimasoleva haldusterritoriaalse korralduse
ja piiride muutmise käigus kestma
iseseisva omavalitsusena ja seetõttu
ei peeta otstarbekaks liitumisläbirääkimiste algatamist haldusreformi
praeguses faasis. Küll aga ollakse
valmis kohtuma naaberomavalitsuste esindajatega, et arutada erinevaid
koostöövõimalusi.
8. Vallavalitsuse informatsioon.
Seejärel andis vallavanem Rain
Sangernebo ülevaate vallavalitsuse
olulisematest tegevustest.
Jätkuvalt tegeldakse Nõo PK
õppekorpuse projekteerimise-planeerimise hanke koostamisega ning

õpilaste toiduhanke lõpliku vormistamisega. Mõlemas protsessis on
arvestatud koolipoolsete soovidega
ning ametkondade nõuetega.
Nõo lasteaias tehakse remonditöid, et likvideerida veeavarii tagajärjed. Paigaldatakse uus põrandakattematerjal ning kogu kahjustada
saanud mööbel asendatakse uuega.
Kuna objekt on kindlustatud, siis on
valla kulud selles protsessis minimaalsed.
Tõravere lasteaias, kus alates
märtsikuust töötab uus direktor,
toimub plaaniline remonttöö ja selle
käigus pannakse uus põrandakate,
vahetatakse aknad, remonditakse
tualettruum.
Kevade saabudes ei saa ükski
omavalitsus rahul olla teede olukorraga ning meedias on pidevalt
uudiseid väga halvas olukorras olevatest teelõikudest. Ka Nõo valla
teede kvaliteet ei rahulda sõitjaid
ega ka vallavalitsust. Ühelt poolt ei
ole teede jaoks eraldatav raha kunagi
piisav, teiselt poolt dikteerib ka loodus
oma tingimused — kuni maapind ei
ole täielikult sulanud, ei saa teed kuivada ning nende hooldamine annab
vaid ajutist efekti. Samas on võimalusel parendustöid ikka tehtud.
Seejärel jagati infot rajatava
kergliiklustee osas, kus projekteerijal
on valminud eskiisid ja on toimunud
kohtumine Maanteeameti esindajatega, et selgitada välja neile trassil
mittesobivaid ja sobivaid kohti.
Samuti on projekteerimise faasis Nõo
alevi Kivilinna keskväljaku ümberkujundamine.
Huvilised saavad istungist üksikasjaliku ülevaate valla kodulehe vahendusel. Volikogu järgmine korraline istung toimub 20. aprillil.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

Vallavalitsuse tegevusest märtsikuul
Tänases leheloos heidame pilgu vallavalitsuses paastukuul otsustatule.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad
Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.

duseks 2017. aastal, ajavahemikuks
01. maist kuni 15. Oktoobrini;
— tellida Tõravere alevikus asuva ujumiseks kasutatava platvormi
rekonstrueerimine.

Eelarve- ja
finantsküsimustes
otsustati

— kehtestada alates 01.09.2017
Nõo Muusikakooli õppetasuks põhija huviõppes 25 eurot kuus. Vabaklassi õppetasu lastele ja õpilasele
19. eluaastani 10 eurot kuus ja
täiskasvanutele 15 eurot kuus;
— korraldada elektrooniline
hankemenetlus „Investeerimislaenu võtmine Nõo Põhikooli ja Nõo
lasteaia Krõll rekonstrueerimiseks“;
— sõlmida leping AS-iga SEB
Liising riigihankes „Haljastus- ja
hooldustehnika kasutusrendile võtmine“ edukaks pakkujaks tunnistatud osaühing Flint Kaubandus
poolt pakutud traktori TYM 273 HST
TURF (koos pakkumusele vastavatega lisaseadmetega) kasutusrendile võtmiseks.

— tunnistada riigihankel „Haljastus- ja hooldustehnika kasutusrendile võtmine“ edukaks Osaühing Flint Kaubandus poolt esitatud pakkumus;
— tunnistada hankes „Nõo
Põhikooli koolimaja rekonstrueerimise II etapi projekteerimine“ edukaks Varik Projekt OÜ pakkumus ja
sõlmida ettevõttega leping;
— korraldada e-riigihangete
registris lihtsustatud korras hankemenetlus „Toitlustamisteenuse osutamine Nõo Põhikoolis ja Nõo Reaalgümnaasiumis“;
— sõlmida leping MTÜ-ga Nõgiaru Külaselts Nõgiaru sauna kasutamiseks külakeskusena.
Lisaks tegeldi avalduste ja küsimuste lahendamisega erinevates
vallavalitsuse pädevusse kuuluvates küsimustes, tegeldi sotsiaaltöö
erinevate valdkondade küsimustega, valmistati ette volikogu istungi
materjalid ja tegeldi haldusreformi
seadusest tulenevate teemadega.

Üldküsimustes otsustati

— korraldada rahvaküsitlus
Nõo valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse
korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmise kohta (täpne informatsioon käesolevas lehes);

AIRA LAUL
vallasekretär

Kirsi tänaval uued kirsid
Nõo alevikus Kirsi tänava ääres on aastaid kasvanud kirsid. Lehe
ilmumise ajaks on varasemad kehva tervisliku seisundiga ja ebaühtlaselt
paiknevad puud maha saetud ning asemele istutatud 26 uut Sahhalini kirssi.
Sahhalini kirsside kevadist õiteilu saab nautida juba uues kasvukohas Kirsi
tänavas.

SVEN TARTO
keskkonnaosakonna
juhataja

2

haldusreformist
KKK ehk KORDUMA
KIPPUVAD KÜSIMUSED
rahvaküsitluse läbiviimisel
Kes saavad rahvaküsitlusel arvamust avaldada?
Oma arvamuse saavad anda kõik isikud, kes rahvaküsitluse toimumise
ajal on Nõo valla elanikud ja kes on 16- aastased või vanemad.
Kas peab vastama mõlemale küsimusele?
Esimene küsimus on põhiküsimus, millele peab kindlasti vastama.
Teine küsimus on lisaküsimus, millele vastamine aitab Nõo Vallavolikogul
oma otsust kujundada.
Miks esimene küsimus nii keerukalt on sõnastatud?
Põhiküsimusena küsitakse: Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna,
Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue
haldusüksuse moodustamiseks?
Küsimus võib tunduda keerukas, kuna ühinemiseks on juba varem ühinemislepingu sõlminud Elva linn, Konguta vald, Palupera vald, Rannu vald ja
Rõngu vald. Alles hilisema Vabariigi Valitsuse ettepaneku alusel kavatsetakse
selle suurvallaga liita ka Nõo vald.
Vastusevariantideks on „jah“ ja „ei“. Vastates „jah“, toetate ühinemist; vastates „ei“ Te ei toeta ühinemist.
Et vastata õigesti, tuleb küsimused hoolega läbi lugeda.
Kas kuskil on välja toodud, kuidas küsitluse vastuseid tõlgendatakse?
Mõlema küsimuse vastused loetakse kokku eraldi. Teoreetiliselt on võimalik vastata ka mõlema küsimuse juures „jah“, küsitluslehte seetõttu rikutuks ei loeta.
Nõo Vallavolikogu ootab vastuseid mõlemale küsimusele. Ühtlasi palume jälgida, et küsimustele antud vastused vastuolus ei oleks.
Mida teha, kui ma ei saa küsitluspunkti minna?
Kui on arvuti kasutamise võimalus või omad nutiseadmetes Mobiil-ID
rakendust, on võimalik anda oma arvamus arvuti või nutiseadme abil. Selleks
tuleb minna valla kodulehele aadressil nvv.ee, kohe esilehel avaneb vastav
link. NB! Kontrolli varakult oma PIN-koodide toimivust!!!!
Lisaks on võimalik küsitluskast kutsuda oma koju. Selleks tuleb hiljemalt
24. aprillil kell 17.00 esitada/saata vallasekretärile või küsitluspunkti vabas
vormis taotlus.
INFOT rahvaküsitluse kohta ja juhiseid e-hääletuseks või selgitusi, kuidas
küsitluskasti koju kutsumiseks taotlust täita, saab küsida vallasekretärilt (tel
505 6439, e-posti aadress aira@nvv.ee) või vallakantseleist (tel 745 5108 või
513 9123, e-posti aadress vald@nvv.ee).
Kuidas ma oma valiku märgistama pean, et minu küsitluslehte ei
tunnistataks kehtetuks?
Küsitluslehel on kõigi vastusevariantide taga kastike, sobiva vastuse taga
olevasse kasti tuleb teha ristike või linnuke, teised kastid tuleb jätta tühjaks.
Miks seda rahvaküsitlust üldse vaja on?
Rahvaküsitluse korraldamine on ette nähtud Haldusreformi seaduse
§-ga 12. Samas annab rahvaküsitlusel osalejate rohkearvulisus Vabariigi Valitsusele kindla signaali kogukonna tugevusest. On ka omavalitsusi, kus rahvaküsitlusel on osalenud vaid 3% elanikkonnast, selline tulemus ei väljenda
aga kuidagi vallaelanike üldist arvamust. Vajame vallaelanike valdava osa arvamust, mille põhjal Nõo Vallavolikogu saaks oma otsuse kujundada.
Osalegem arvukalt, kõigi elanike arvamus loeb!
Küsimused kogus kokku Facebooki, telefonivestluste ja kodanike suusõnaliste vestluste põhjal ning vastas neile vallasekretär Aira Laul

Hajaasustuse programm
Hajaasustuse programm on 2017. aastal avatud 07 aprill – 07 juuni.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või
digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud
ning alaliselt ka elab.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.
Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Autonoomne elektrisüsteem on päikese-, tuule-, vee või mõnel muul taastuvenergia allikal põhinev süsteem, kus kasutatakse energia tootmiseks näiteks päikesepaneeli või
tuulegeneraatorit. Toetust ei anta elektrivõrguga liitumiseks.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda,
et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotlejal olema rahvastukuregistri andmete kohaselt
majapidamisse sissekirjutus katkematult vähemalt alates 01. jaanuarist 2017
kuni toetuslepingu sõlmimiseni.
Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Lisaks toetusele peab kolmandiku projekti maksumusest kandma taotleja.
Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks on oluline, et projekti
tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab
projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele
vastav elektrisüsteem.
Täiendava info saamiseks palume pöörduda Nõo Vallavalitsusse. Samuti
saab infot toetuse kohta vallavalitsuse kodulehelt www.nvv.ee, kus on kättesaadavad ka taotlusvormid.
Sven Tarto
keskkonnaosakonna juhataja
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pane tähele!
Vallavalitsuse jäätmealane info
Elektroonikajäätmete kogumisringile regisreerimine
Maikuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume
hiljemalt 01. maiks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332)
äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber.
Maikuu alguses 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.

Suurjäätmete veo tellimine
Suuremõõtmeliste jäätmete üleandmine on kõigile Nõo valla jäätmevaldajatele tasuta.
Üleandmiseks tuleb esitada Ragn-Sells AS-le tellimus telefonil 606 0439
või meili teel info@ragnsells.ee. Suurjäätmete vedu toimub iga kuu viimasel
neljapäeval. Suurjäätmed on tavajäätmed, mis ei mahu tavakonteinerisse,
nagu näiteks diivanid, lauad, toolid, kardinapuud, madratsid, vaibad. Suurjäätmete hulka ei kuulu ehitus- ja lammutusjäätmed ning probleemtooted
(koduelektroonika, akud, rehvid jms). Suurjäätmete vedu saab tellida vastavalt vajadusele.

Lehtede ja prügi põletamine koduaedades on keelatud
Nõo valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud
põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. Lehtede,
okaste ja mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine koduaedades ei ole lubatud.
Märg lehehunnik, toored oksad ning muud taimsed jäänused ei taha
hästi põleda. Need tekitavad palju tossu ning suitsu, mis reostab õhku ning
häirib ümberkaudseid inimesi. Märgade okste-lehtede suits võib põhjustada
peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.
Kui oksad on juba korralikult kuivad, siis on põletamine lubatud.
Puulehed, -oksad ning muu taimne materjal on mõistlik oma kinnistul
kompostida. Kui selleks tingimused puuduvad, on võimalus jäätmed üle
anda Tartusse Aardlapalu ümberlaadimisjaama.

Telli tasuta pakendikoti teenus
Kõikidel Nõo aleviku eramajadel on võimalus liituda väga mugava pakendijäätmete kogumislahendusega — pakendikotiteenusega. Teenus on
TASUTA. Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), kes kasutab
selleks pakendatud kaupade maaletoojate ja tootjate poolt makstud teenustasudest saadud raha.
Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast kilekotti, millesse võib panna
kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid,
mahla- ja veinipakid jne).
Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant, vajadusel ka harvem.
Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest ei ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, tuleb teenuse tellijal tasuda tühisõidu
eest 3,84 €.
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel
www.tvo.ee/pakendikoti-teenuse-tutvustus.
Lisaküsimustega võta ühendust e-maili (info@tvo.ee) või telefoni
(681 1481) teel.
Kõikide jäätmealaste küsimuste tekkimisel pöördu julgesti vallavalitsuse
keskkonnaosakonda (tel. 7455 332, sven@nvv.ee, merike@nvv.ee)

Ohtlike jäätmete kogumisring

Nõo vallas laupäeval, 29. aprillil
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki
ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud
pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia
jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.

Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:
10.00–10.15 Nõgiaru raamatukogu juures
10.25–10.45 Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)
11.05–11.20 Laguja külakeskuse juures
11.30–11.45 Tamsa bussipeatuse juures
11.55–12.15 Luke raamatukogu juures
12.25–12.45 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil
12.50–13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri
juures
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS.
Info Nõo valla keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meiliaadressilt
merike@nvv.ee.

Puude raiumine tiheasustusalal
Kevadeti hoogustub tegevus aedades ja mõnelgi mõlgub mõte saagida maha mõni puu. Puude raiumist tiheasustusaladel reguleerib „Looduskaitseseaduse“ alusel kehtestatud „Puude raiumise kord Nõo valla tiheasustusalal“. Seaduse kohaselt on vaja taotleda luba Nõo vallavalitsuselt, kui
soovitakse raiuda puud (välja arvatud viljapuud), mis kasvab Nõo alevikus
ja Tõravere aleviku või Nõgiaru, Luke, Etsaste ja Meeri külade tiheasustusaladel. Puu raiumiseks loetakse vähemalt 10 cm läbimõõduga puu raiumist
kännu kõrguselt või madalamalt. Samuti loetakse puu raiumiseks puu mõõtmete olulist vähendamist. Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie
eest võib vastavalt Looduskaitseseadusele karistada rahatrahviga (kuni 1200
eurot) või arestiga.
Puude raiumise korraga on võimalik täiendavalt tutvuda valla kodulehel, kus on saadaval ka loa taotluse vorm. Täiendavat informatsiooni saab
Nõo Vallavalitsuse keskkonnaosakonnast.
Sven Tarto
Keskkonnaosakonna juhataja

Päevakeskuses märtsikuus
…olime toimekad nagu ikka.
Rõõm sellest, et kevad saabus ja mahtusid ju märtsikuusse ka naistepäev
ning emakeelepäev. Naistepäeva
puhul sõime torti ja emakeelepäeval
tegi Kai Toom meile toreda ülevaate
vabakutselise kirjaniku ja stsenaristi
Aidi Valliku töödest-tegemistest. Tore
on see, et kirjaniku pere on kolinud
Nõo maile ning erilise soojuse ja
muheduse on andnud mitmele tema
raamatule abikaasa Ott Valliku illustratsioonid. Kai lugeski Aidi luuletusi
nende viimasest ühisest luuleraamatust ja näitas ekraanil iga luuletuse
juurde ka Oti joonistatud pilte.
Tänusõnad veelkord Laurits
Leedjärvele, kes meile oma reisimuljeid kaugelt Havai saartelt vahendas. Tõeline eksootika ja põnev
ajalugu!
Üle hulga aja käis meil taas
külas tuntud psühholoog Tõnu Ots.
Rääkisime erinevatel teemadel, kuid
peamiseks arutelupunktiks kujunes
kuidagi iseenesest haldusreform
ja sellega kaasnevad muudatused
inimeste elus. Tõnu Ots rõhutas, et
kogukonnatunde jaoks on olulised
5 K-tähega algavat sõna. Need on
„kool“, „kauplus“, „kirik“, „kõrts“ ja
„klubi“. Need on kohad, millega on
seotud kindel inimgrupp, kes üksteist enam-vähem teavad ja tunnevad. Kui see ring muutub liiga
suureks, tekivad hiigelmoodustised

ja inimesed killustatakse suure territooriumi peale laiali, siis tekib anonüümsus, kus keegi kedagi ei tunne ja
tekib rändrahva mentaliteet. Väiksemate külade esindajad vaevalt enam
volikokku pääsevad ja me ei tunneks
enam ametnikke ega ametnikud
meid. Ja kuigi poliitikud väidavad, et
emotsioonid ei loe midagi, maksab
vaid majandus — siis on ometi ju
kuulda olnud, et kokkuhoidu suurvaldade moodustamisega ei kaasne
— nii et meil, Nõo valla inimestel,
on veel lootust iseseisvana jätkata,
kui vaid ühte hoiame ja kõik ka rahvaküsitlusele läheme.
Kui vaid meilgi oleks nii nagu
vanadel indiaanlastel, kes valisid
end juhtima 9 meest erinevaist
vanusegruppidest, et oleks tõeline
demokraatia:
Neli tooli said keskealised inimesed, kes keskendusid elule „siin
ja praegu“ ning lahendasid probleeme nende tekkimise järjekorras.
Kaks tooli anti noorukitele alates 12.
eluaastast, kes ei mõelnud olevikule,
vaid tulevikule — siis kui nemad on
täisealised. Kolm tooli said elukogenud mehed, kel olid juba lapselapsed.
Nemad suutsid üldistada elutarkust
läbi aja, näha tehtud vigu ja vältida
nende kordumist.
Ja kuigi vanema põlvkonna
esindajaid on meil palju, siis paraku
hetkeseisuga neid eriti kuulda ei

Miks mina osalen
rahvaküsitlusel?
„Miks mina?“, „Kuidas minu hääl
loeb?“, „Ma olen liiga noor“ — need
mõtted on ilmselt tuttavad sadadele
meie valla noortele, kelle jaoks
23.–24. aprillil toimuv rahvaküsitlus
on esimene omasugune, sest hääleõigus on esimest korda alates 16. eluaastast. Nende seas on palju neid, kes
juba teavad, et koduvalla tulevik on
nende vastutus, õigus ja kohustus.
Selle kõrval leidub aga palju segadust, hirmu ja vastutustundetust.
Julgustamaks ja innustamaks
neid, kes veel oma osaluses kõhklevad, ning tänamaks neid, kes plaanivad oma panuse anda, otsustasin
oma mõtted kirja panna ja jagada.
Seega, hea sõber, tuttav, naaber, endine koolikaaslane, kes sa seda loed,
ma loodan, et leiad enda jaoks midagi, millega samastuda ja kodukohta
toetada!
Mina osalen rahvaküsitlusel, sest
see on minu õigus. Mul on õigus
meie vallaelus kaasa rääkida, mul
on õigus osaleda ja aidata. Mul on
õigus avaldada oma arvamust ja viia
läbi muutusi. Mul on õigus olla oma
kodukoha tulevik. Need õigused
oma meil kõigil ning neid tuleks samamoodi kasutada nagu õigust vabale ajale ja puhkusele.
Mina osalen rahvaküsitlusel,
sest see on minu vastutus. Vastutus

Nõo Päevakeskuses

Tõnu Ots Nõo Päevakeskuses. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM

võeta…
Rääkisime asjust, mida ei saa
muuta — usust ja emotsioonidest.
Teemaks oli ka hüpnoos, küsimusi oli
palju ja juttu jätkus pikemaks.
Nüüd kui kevadine päike aina
meelitavamalt õue kutsub, seame
meiegi end rohkem väljasõitude
lainele. Külastame Kvartali veekeskust, käime jälle usinasti teatris ja

mõlgutame mõtteid einest murul.
Seekord ehk Ilbu jahi- ja puhkemaja
juures Keeril. Tulge meiega!

KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja

noortele haldusreformist

anda endast kõik, et saada soovitud
tulemus. See pole vastutus valla ees,
see on vastutus iseenda tuleviku ees.
Kohustus oma õiguste ees.
Sügisel alustasin oma gümnaasiumiteed Tartus, selline valik on tinginud tunduvalt vähesema aja Nõos
kui varem. Paar nädalat tagasi kohtusin oma põhikooliaegse klassiõega
ning tegime pika jalutuskäigu Nõo
alevi ääremaadel. Mulle meenusid
igaõhtused rattasõidud klassiõdedega, õunaraksud, piknikud ja pikad
õhtused jutustamised sõpradega.
See kõik pani mind märkama, kui
kaugeks need tegevused ja koht on
jäänud ning kui palju ma seda hindan. Märkama, kui armas see koht
minu jaoks on.
Mina osalen rahvaküsitlusel, sest
ma armastan oma kodukohta.
Hea noor, märka sinagi midagi
enda jaoks südamelähedast ja anna
oma panus! Sinu hääl loeb!

Christina Värno
Nõo Noorteaktiivi
juht

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure!
Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud
ja kuluprahist vabanemise sooviga
lõunaeestlased seda tavaliselt põlema ei süüta. Päästeameti Lõuna
päästekeskusele teeb muret igakevadine lõkkepõletamine, kus ohutusnõuete eiramisel kulu siiski süttib ja
põleng levib metsa või hoonetele.
Tihti tehakse lõket hoolimata kõvast
tuulest, mis sädemed ümbrusele
kannab. Kulupõlenguid põhjustab ka
hooletu ümberkäimine lahtise tulega, milleks enamasti kulusse visatud
kustutamata suitsukoni või tikk.
Süttides levib kulutuli soodsa
tuule korral väga kiiresti, vahel lausa
mitmes suunas, ja selle kustutamine
kulutab rohkelt päästjate aega ning
ressursse. Kevadisel lõkete põletamise hooajal tekivad olukorrad, kus
paljude väljakutsete tõttu on päästjad hõivatud ning nii mõnelegi õnnetuskohale jõudmine, kus inimesed

VALLA LEHT

kiiret abi vajavad, võib seetõttu viibida. Et seda ei juhtuks, palume elanikel enda käes oleva elava tule eest
tähelepanelikult hoolitseda. Selleks
tuletame meelde lõkke tegemise
ohutusnõuded:
q Jälgi, et lõkkekoha vahemaa
hoonete, metsa või põlevmaterjali
hoiukohani (näit puuriidad) oleks tuleohutuse tagamiseks piisav. Lõket ei
tohi teha hoonetele ja põlevmaterjali
hoiukohtadele lähemal kui 8 meetrit
ja tuleohtlikul ajal metsale lähemal
kui 20 meetrit.
q Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga tuulega, mis on
kuni 5,4 meetrit sekundis (liiguvad
puude peenikesed oksad).
q Lõket tuleb kuni selle ärapõlemiseni valvata.
q Lõkke juurde tuleb käeulatusse panna esmased kustutusvahendid: ämber veega, kustutusluuad,
veega täidetud voolik või käsikustutid.
q Lõkkease tuleb ümbritseda

mittesüttiva mineraalse pinnasega
(muld, liiv, savi, kivid) ja arvestama
peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Seejuures ongi oluline jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
q Pea meeles, et lõke ei ole
prügi või jäätmete põletamiseks. See
saastab keskkonda ning on jäätmete
ebaseaduslik käitlemine.
q Tiheasustusaladel on omavalitsused sageli kehtestanud lisapiiranguid lõkete põletamiseks, mis
on kirjas omavalitsuse heakorra või
jäätmekäitluse eeskirjades.
q Enne lahkumist tuleb veenduda, et lõke on kustunud ning
uuestisüttimise vältimiseks tasub
lõkkease veega üle valada.
Kulupõletamise keelust üleastujaid ja tuleohutusnõuete rikkujaid
saavad päästeameti inspektorid karistada rahalise trahviga kuni 1300
eurot. Inspektorite eesmärk ei ole
karistamine, vaid soov ära hoida

pane tähele!
õnnetusi ning kahju keskkonnale.
Mõelgem sellele, et põldudel elab
hulk väikseid loomakesi, kes silma ei
paista ning kulupõlengus surma saavad. Põlengusuits saastab õhku, aga
metsa või hoonetele leviva kulupõlengu tagajärjeks võivad olla väga
suured otsesed materiaalsed kahjud.
Eelmisel, 2016. aastal sõitsid
päästjad Eestis kulupõlenguid kustutama 1129 korda. Lõuna-Eesti
kuues maakonnas käidi kulupõlenguid kustutamas 228 korral. Enamik
väljakutsetest leidis aset kevadperioodil aprilli ja maikuus.

MAREK KIIK
Päästeameti
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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Nõo Põhikoolis
Võõrkeelte nädalal
toimus palju põnevat
Märtsikuu teisel nädalal toimus koolis võõrkeelte nädal, mil
kooli peal võis kuulda tavalisest
veidi rohkem inglise, saksa ja vene
keelt. Esmaspäeval olid kuuendikud
valmis võidu peale lugema võõrast
teksti. Hinnati hääldust, ilmekust ja
soravust. Parim lugeja inglise keeles
oli Robin Murumets, vene keeles
näitas klassi Kristine Kaldoja ning
saksa keeles lugesid end esimesteks
Emma Leen Reino ja Rebeka Talma.
Neljapäeval toimus 7.–9. klassidele
mõeldud veebiviktoriin Kahoot!,
milles tuli võistkondlikult vastata
inglise-, saksa- ja venekeelsetele
kultuuri ja keelt hõlmavatele küsimustele.
Esmaspäevast kolmapäevani
said kaheksanda ja üheksanda klassi esindused panna proovile ka oma
kokkamisoskused. Nädal algas eelroaga, milleks oli saksapärane salat,
teisipäeval oli kord venepäraste
pannkookide käes ja kolmapäev
lõpetas toidunädala magusalt brittide lemmikmagustoidu — kausikoogiga. Kuigi selleks aastaks on
võõrkeelte nädal läbi, jätkub mänge
ja võistlusi ka tavatundidesse, et
õpilased ja ka õpetajad järgmisel
aastal samal ajal veel paremas võõrkeelte vormis oleksid :).
Evelin Leerima
NPK inglise keele õpetaja

Emakeelenädal pakub
tõelisi kultuurielamusi
Igal aastal enne kevadvaheajale minekut toimub põhikoolis
emakeelenädal, et tähistada emakeelepäeva ja tunda rõõmu oma
keelest. Sündmused algasid juba
esmaspäeva, 13. märtsi hommikul,
kui käima läks luulemaraton. See
on 5.–9. klassidele mõeldud traditsiooniline üritus, kus õpilased esitavad järgemööda luuletusi võimalikult pika aja vältel. Lisaks erinevate
autorite luuleloomingu tundmaõppimisele annab see õpilastele mõnusa
võistlusmomendi. Unenäoline lummus või nakatav lõbusus võib tekkida ka õpetajates, kui esitatakse ennastunustavalt näiteks Puškini „Tsaar
Saltaani“ või eesti kirjandusklassikuid
Juhan Liivi või Artur Alliksaart erilise
läbitunnetatusega.
Sel aastal said õpilased end proovile panna ka etluskonkursil. Klassides tuli esitamisele väga lai valik nii
erinevatest kirjandusteostest kui ka
-žanritest. Jällegi suutsid mitmed
õpilased avada kirjandusteost sellisel
viisil, mis muutis klassiruumi õhkkonna pingest särisevaks, nii et kaasa
olid haaratud needki, kes muidu ehk
kirjandusega väga lähedases kontaktis pole. Lisaks kirjutasid õpilased
etlustekstidest valitud tsitaadid kaunis käekirjas ka paberile ümber ning
sellest kujunes mitmenäoline näitus.
9. klassi õpilaste jaoks toimus aga
kirjanduskonverents, mis andis hea
ülevaate eesti kirjanduse kujunemi-

Koolipere tegemistest märtsi- ja aprillikuus
sest, olemusest ja tähtsamatest
autoritest, et gümnaasiumide sisseastumiskatsetele saaks sirge seljaga
vastu minna.
Emakeelenädalal tõid tavapärasesse õppetöösse vaheldust ka külalised. 9. klasside õpilaste mõttemaailma tuli avardama keeleteadlane
Ilona Tragel, kes vahetul ja haaraval
viisil rääkis eesti keele õpetamisest
Hiinas. 7. ja 8. klassidel avanes võimalus osaleda keeleteadlase Helen
Plado murdeteemalises töötoas. 5.–8.
klassidele tuli külla aga kirjanik Mika
Keränen. Loeng toimus väga vabas
vormis, autor esines oma tavapärases
muhedas-naljatlevas stiilis ning publik tundis elavat huvi kirjaniku elu,
tegemiste ning raamatute vastu.
On tõeline rõõm olla tunnistajaks
neile hetkedele, kus tavalisest klassiruumist võib saada hoopis uus paik,
teine reaalsus, ja õpilaste ettekanded
annavad eheda kultuurielamuse.
Mari Aruväli
NPK eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

Naistepäev Nõo Põhikoolis
9. märtsil tähistasime ka omal
moel möödunud naistepäeva, kui
esimese tunni ajal kogunes spordihoonesse terve koolipere, et jälgida
tüdrukute ja naisõpetajate vahelist
võrkpallilahingut. Kui sügiseses
poiste ja meesõpetajate vahelises
heitluses jäid peale mehed, siis

Emakeelenädalal käis külas kirjanik
Mika Keränen.

Võidutiim. Tüdrukute ja naisõpetajate vahelises võrkpallilahingus pidid
õpetajad tunnistama tütarlaste paremust.

seekord pidid õpetajad tunnistama
tütarlaste paremust. Vaheajal astusid
üles 9. Klassi poisid, kes taaselustasid
oma 5. klassis ettekantud jõulutantsu numbri, mis pealtvaatajates palju
elevust tekitas, lisaks oli soovijatel
võimalus direktorile väravaid lüüa.

rohelise päev, mis mõjus tavapäraselt
lärmakas koolimajas eriti rahustavalt.
Neljapäeval oli valgusfoori päev, mis
tähendas, et oma rõivastes tuli kombineerida punaseid, kollaseid ja rohelisi riideesemeid. Nädala lõpetasime aga, mõeldes oma riigi peagi
saabuvale sajandale sünnipäevale —
reedene stiil oli sinine, must ja valge. Tublisid osavõtjaid jagus igaks
päevaks ning aktiivsemaid klasse
nooremas ja vanemas kooliastmes
järgmisel kogunemisel ka premeeritakse.

Nõo Põhikoolis peeti
värvidenädalat
3.–7. aprillil peeti koolis värvidenädalat. Igaks nädalapäevaks oli ette
nähtud vastav värv või värvikombinatsioon, millest kinni pidada. Esmaspäeva riietusstiiliks oli helesinine
(paljudel ka lihtsalt sinine). Teisipäeval
oli roosade riiete päev, mis iseäranis
rõõmustas tüdrukuid. Kolmapäev oli

Konkursid muusikakoolis

Külalised Lätist, Leedust, Soomest ja Islandilt Nõo lasteaias Krõll

Kauged külalised Krõllis
27. veebruarist 3. märtsini võõrustas Nõo lasteaed Krõll rahvusvahelise
koostööprojekti „Viva la Musica!” raames kolleege Lätist, Leedust, Soomest
ja Islandilt.
Kohtumise tegevuskava põhjalikku ettevalmistusse ja edukasse läbiviimisesse panustasid lasteaia töötajad hoolega. Kolme tiheda tööpäeva jooksul oli meie ülesandeks anda praktiliste näidete ja töötubade läbiviimise
kaudu ülevaade muusika rollist Eesti alusharidussüsteemis; luua külalistele
võimalus oma ettekannete esitlemiseks; tutvustada Eesti kultuuri.
Teisipäeval, 28. veebruaril toimusid tegevused Nõo lasteaias. Külalised
tutvusid lasteaia võimalustega, said osa õpetaja Annika ja Heleni poolt lastega läbiviidud rütmikategevusest ning Särakrõllide etendusest „Naeris“. Osaleti töötoas „Muusika ja teater“ ning Janika Orase inglise keeles läbiviidud
lühikoolitusel „Ringmängu rõõm“.
Kolmapäeval, 1. märtsil vaadeldi muusikategevusi Soinaste lasteaias
Laululind ja tutvuti Eesti kultuuriga Eesti Rahva Muuseumis.
Neljapäeval, 2. märtsil tutvuti Luke lasteaia Segasumma tegemistega
ning vaadeldi õppetegevusi. Seejärel suunduti Elva lasteaeda Murumuna,
kus tutvuti lasteaia võimalustega, vaadeldi tegevusi ja korraldati seminar,
kus kõik projekti osapooled kohtumiste vahepealsetest tegemistest ülevaate
andsid. Samal päeval käidi tutvumas Tõravere observatooriumiga ning saadi
osa laste esinemisest Nõo muusikakoolis.
Täname Luke lasteaeda Segasumma, Nõo Muusikakooli, Tartu Observatooriumi Tõraveres, Elva lasteaeda Murumuna ja Soinaste lasteaeda Laululind, kes meiega külaliste võõrustamisel meelsasti koostööd tegid!
Tänan kõiki Nõo lasteaia töötajaid mitmekülgse panuse eest külaliste
vastuvõtul! Külaliste tagasiside kohtumise korraldusele oli igati kiiduväärt.
Projekti järgmine kohtumine toimub 12.06–16.06.2017 Islandil, Kopavoguri linnas asuvas lasteaias Fifusalir. Sellel kohtumisel esindavad Nõo lasteaeda õpetajad Helen ja Algi. Ettevalmistused Fifusaliri lasteaias korraldatavates töötubades osalemiseks juba käivad.
Projekti „Viva la Musica!“ rahastatakse Läti NordPlus Junior programmi
vahenditest.
Kristi Voore
Nõo lasteaed Krõll direktor
NordPlus Junior projekti „Viva la Musica!“ kontaktisik Eestis
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Kui õppeaasta kulminatsioon saabub eksamitega maikuus, siis vastutusrikkam esinemisperiood langeb muusikakoolides astroloogilise aasta esimesse kvartalisse, mil üleaastase perioodiga toimuvad erinevate pilliliikide
konkursid.
Käesoleval aastal toimus konkurss „Parim noor instrumentalist 2017“
vask- ja puupuhkpillide ning klahvpillide, sh klavessiini ja oreli erialadel. Tänu
uuele majale ja suurepärase akustikaga saalile ei piirdu enam Nõo muusikakooli roll oma õpilaste konkursile saatmisega (osaleti klaveri-, flöödi- ja
saksofonikonkursil, Liivimaa muusikakoolide keelpillimängijate konkursil
RAHEL MÄE sai diplomi), vaid peab loomulikuks ka võõrustamist, st ühele
pillirühmale konkursi korraldamist.
Eelmisel aastal oli maja täis akordionihelisid, tänavu aga toimetasid klarnetimängijad Jõgevalt, Põltsamaalt, Koerust, Räpinast, H. Elleri, Tartu I ja Tartu II muusikakoolist. Konkursi korraldamine tähendas osavõtvatelt muusikakoolidelt esinemiskavade kokkukogumist, vanusegruppidesse jaotamist,
esinemisgraafiku koostamist, võrdselt saaliproovide võimaldamist, žüriitöö
organiseerimist, tasustamist; tänukirjade trükkimist kõikidele osavõtjatele
ning laureaatidele diplomeid koos meenetega. Vahepausidel said külalised
end värskendada kohvi, tee ja maitseveega ning pidulikuks lõpetuseks söödi
ühiselt kringlit. Korraldaja kooli kohustuseks oli ka hindamispunktide kontrollimine, koondtabelite edastamine teistele koolidele ja Eesti Muusikakoolide Liidule. See kõik vajas head meeskonnatööd ning toimetada aitasid
õpetajad: Katrin Mägi, Aime Kevvai, Ott Kaasik ja Karmen Roos. Siinkohal
tahaks tänada LUKE FARMIMEIEREID ja EESTI KULTUURKAPITALI, kes juba
teist aastat on toetanud konkursi läbiviimist.
Lehe ilmumise ajaks on 8. aprillil muusikakoolis toimunud juba teine
suur üritus — Kitarriansamblite päev, kus oma koha on sisse seadnud ka
žürii. Registreerunud on mängijad Jõhvist, Rakverest, Kuusalust, Pärnust,
Viljandist, Kiilist, Tallinna muusikakeskkoolist ja vanalinna hariduskolleegiumist ning Tartu muusikakoolidest, kokku ligi 80 instrumentalisti. Kogu
seda korraldust juhatab kitarripedagoog ja fanaatik Peep Peterson.

Nõo PK õpilase loovtöö
kõigile kasutamiseks
Koostöös Nõo valla spordijuhi

Märts on teatavasti teatrikuu
ja seega otsustasime ka meie
oma õpetajatega juba sügisesel koosolekul, kui olime oma
õppeaasta plaane paika panemas, et teatrit peab meie majas
sel õppeaastal saama... Nagu
öeldud, nii ka tehtud.
Märtsikuu jooksul oli meil
võimalus nautida viit erinevat
etendust. Õpetajad olid loovad.
Etendused kanti publiku ette
mängleva kerglusega. Kindlasti aga prooviperiood ja kostüümide muretsemine nii lihtne
polnud. Kõik oli nagu päris, sest
ka päris teatris ei tea ju publik,
milline on loomisprotsess...
Esimesed julged olid meie

säravad Särakrõllid, kes tõid
meieni etenduse „Naeris“, see
oli nii omas võtmes ja nii teistmoodi, üdini tore, kaasaegne ja
lastepärane.
Teisena astusid lavale armsad Mesimummid. Sel korral
tuli õpetajatel arvestada kahevanuseliste lastega rühmas —
kooliminejad ja pisikesed. Mis
oleks olnud veel õigem ja parem variant kui „Lumivalgeke ja
7 pöialpoissi“. Etendus oli siiras,
tõetruu ja suurepäraselt üles
ehitatud. Kõik olid osalised... ka
õpetajad.
Põngerjate „Okasroosike“ oli
omaette elamus. Etendus oli
oma ülesehituselt muusikal.

Reemet Ruuben
Nõo Põhikooli
huvijuht

Nõo Muusikakoolis
Klaverikonkurss „Parim noor
instrumentalist 2017“
Käesoleva aasta märtsis toimusid
üleriigilise noorte pianistide „Parim
noor instrumentalist 2017“ regioonikonkursid B-kategoorias esmakordselt üle kogu Eesti. Kuna tase oli
kõrge ja osalejaid palju, jagati koolid
kahte erinevasse gruppi: A-kategoorias ja otse finaalis võistlesid H. Elleri
nim Tartu Muusikakooli ning Tallinna
Muusikakeskkooli õppurid, B-kategooria konkursist oli võimalus osa
võtta Eesti kõikidel suurtel ja väikestel
muusikakoolidel, kohustusena kõigepealt läbida regionaalne eelvoor. Tartu regiooni konkurss toimus 1. märtsil
Tartu I Muusikakoolis. Osavõtjaid oli
Tartu I, Tartu II, Ülenurme, Tartu valla, Georgi Karasjov sai diplomi kaJõgeva, Põltsamaa, Türi, Koeru ja Nõo rakterpala suurepärase esituse
muusikakoolidest. Võistlesid viis eri- eest
nevat vanuserühma. Nõo Muusikakoolist osales I vanusegrupis 2. klassi
noor pianist Georgi Karasjov. Selgeks tuli õppida kaks erineva iseloomuga
klaveripala. Ettevalmistused konkursiks nõudsid palju lisatööd, viimasel kahel nädalal esmaspäevast laupäevani iga päev 1 tund harjutamist koolitunnis ja 2 tundi kodus. Siinkohal suured tänud Georgi ema Olja Kisseljovale, kes
kodus harjutamist regulaarselt kontrollis. Tulemuseks oli DIPLOM karakterpala suurepärase esituse eest, mis klaverieriala tihedat ja rasket konkurentsi
arvestades on väga hea saavutus.

AILEN SOE
Nõo Muusikakooli
direktor

Teatrikuu Krõlli lasteaias

Jaak Teppaniga valmis 8. klassi õpilase Tomas Ian Dunderdale loovtööna Nõos MOBO orienteerumisrada.
Rada asub Nõo alevikus ning erinevaid kontrollpunkte on 16. Seoses
saabunud soojade aprillikuu ilmadega annab Tomase loodud rada
suurepärase võimaluse kasutada
seda kehalise kasvatuse tundides ja
ka niisama orienteerumishuvilistele.
Sportlikku kevadet!

Katrin Mägi
Nõo Muusikakooli klaveriõpetaja

lasteaialood
Saalis tekkis kuninglik õhkkond,
sisenejad said pileti... Rekvisiidid
rõhutasid õhkkonda. Lapsed
olid väärikad ja kandsid oma
rolli publikuni. Etendus oli kaasahaarav ja põnev.
Neljandana astusid publiku
ette vaprad Tõrukesed, kes etendasid meile tüki „Mutionu pidu“
Etendus oli nalja- ja naerupakkuv, kaasahaarav ja siiras.
Rõõmsad Mängukrõllid olid
sel korral i-le punkti panijad.
Nemad tõid meieni etenduse
„Toonekure toiduvaheldus“ Lapsed olid toredates ja tõetruudes
kostüümides. Pähe oli õpitud
tekst ja kõik oli nagu päris teatris.

Ma tänan kogu südamest
õpetajaid, kes lastele tükid selgeks õpetasid, muusikaõpetajat,
kes aitas kaasa muusikavalikuga,
lapsi, kes vapralt oma osad publikuni tõid ja vanemaid, kes kostüümide osas abiks olid ja etendusi vaatamas käisid.
Aitäh kõigile toredate elamuste eest!

Liis Randmer
Nõo lasteaed Krõll
õppealajuhataja
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kultuurisündmus

Vega koor sünnipäevakontserdil Nõo Muusikakoolis. Esireas keskel dirigent Marje Metsis, tagareas tumedas pintsakus õhtujuht Sulev Oll.
2 x foto: GUIDO VEIDENBAUM

Nõo särav täht Vega — 30
„Ainult Nõos näed tähti!“ — kes
ei teaks seda populaarset tunnuslauset, mis viitab meie ainulaadsele
seosele Tõravere observatooriumiga
ja taevatähtedega. Aga erinevate
maisemate tähtede kuhjumist meie
kandis annab samuti imetleda. Võib
uhkusega tõdeda, kui palju tasemel
ja staažikaid kultuurikollektiive siinses kogukonnas tegutseb. Tõeline
tähelend on saatnud meie valla üht
säravamat tähte — segakoor Vegat,
kes hiljuti tähistas oma kooslaulmise
30. aastapäeva. Palju õnne kõigile
lauljatele ja koorijuht Marje Metsisele!
1. aprillil astus segakoor Vega
Nõo Muusikakoolis üles tähtpäevakontserdiga „Mõni asi on ilmas püha“.
Rahva ette rivistus piduriietes 25liikmeline segakoor — 17 nais- ja 8
meeslauljat. Saal ja rõdu olid kuulajatest tulvil.
Koor esitas seekord 11 laulu. Esimest korda kõlas ka Vega signatuur
(Ardo Ran Varres, Sulev Oll).
Repertuaaris olid Veljo Tormise,
Ester Mägi, Gustav Ernesaksa, Alo
Ritsingu jt laulud.
Vega kõla on alati vaimustanud.
Kõik sellelgi kontserdil esitatud laulud võlusid oma dünaamika ja nüansirikkusega.
„Romantiline sisu, täpne vorm!“

iseloomustas kollektiivi olemust
õhtujuht Sulev Oll, kes Vega laulude
vahel esitas tundeküllaseid autorivärsse.
Sulev Ollil, kes on Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht ja kes
varem on töötanud ajakirjanikuna,
on trükist ilmunud 8 luulekogu jpm
— seega on tegemist staažika sulesepaga.
Vega koor oma musikaalselt
kõrge laulude esitusega, mis põimitud Sulev Olli meeleolukate värssidega, kinkis kuulajatele nauditava
kontsertelamuse.
Kontserdil olid külalisesinejateks
ka Nõo kiriku meesansambel ja Nõo
laste laulustuudio lapsed. Ühendkoori esituses kõlas lõpulauluna Kadri
Hundi „Üksteist peab hoidma“. Saalis
hõljus vaieldamatult ühtekuuluvustunne, mis oli kantud kaunikõlalisest
laulust ja hingelähedasele tegevusele
pühendumise vaimust.
Vega lauljatele oli tervitussõnu
tulnud tooma palju laulusõpru
lähedalt ja kaugelt. Jätkuvalt kõlavat
lauluhäält soovisid esimene dirigent
Ain Tarro, endised dirigendid Imbi
Pärtelpoeg ja Külli Karask. Vallaesindajate Rain Sangernebo ja Jaanus
Järveoja heade soovide juurde kuulusid ka veekeskuse kinkekaardid
igale lauljale tervise kosutuseks.

Ka Kambja 222-aastase Lätte
koorivanem Elerin Piiroja õnnitles
nooremat kaaslast ja soovis pikka
lauluiga.
Pidulik õhtu jätkus sünnipäevatorti maitstes.
Vega lauljatel on siht silme ees.
Suurim väljakutse on pääseda 2019.
aasta üldlaulupeole. Seni on osaletud järjestikuliselt kuuel üldlaulupeol alates 1990. aastast.
Rõõmsameelne ja huumorisoonega Marje Metsis (36) seisab koori
ees alates 2008. aasta sügisest. Marje
on lõpetanud Georg Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimise
erialal. Tema õpetajateks on olnud
Hirvo Surva, professorid Ants Soots,
Ants Üleoja jt. Ta on juhatanud Tallinna Tehnikakõrgkooli Kammerkoori (2006–2011), olnud abidirigendiks
Inseneride Meeskooris (2003–2007)
Ants Üleoja kõrval. Ta juhendab praegu ka Tartu Rahvaülikoolis noodiõppekursusi, lööb kaasa Aseri orkestri ja Kunda Linnaorkestri töös
klahvpillimängijana. Oma Vegaga on
Marje väga kokku kasvanud.
„Vega on huvitav kollektiiv —
meil on lauljaid väga erinevas vanuses. Aga me oleme selle üle uhked,
me hindame väga oma järjepidevust.
Koori sisekliima on tõeliselt soe ja

üksteist toetav. Lisaks laulmisele
saame arutada ka igapäevaasju
(nt räime marineerimist, kudumismustreid, auto parandamise võimalusi jpm). On tore, et Jaan Ulst
kutsus meid kaks korda Valguse festivalil osalema — see on olnud
kollektiivile vahva väljakutse.
Olen tänulik oma perele, aga ka
kõikide lauljate peredele, kes on olnud mõistvad lauljate soovi osas olla
Vegas osaline ja andnud aega proovidel ja üritustel osalemiseks.“
Laul teeb rinna rõõmsaks, ütleb
laulusalm. Vega raudvaraks on neli
lauljat, kes 30 aastat tagasi alustasid:
asutajaliikmed Heli ja Laurits Leedjärv, Heli Joamets ja Urmas Arus.
Heli Joamets (78) sõidab ise Varalt igal neljapäeval lauluproovi: „Ma
ei raatsi veel loobuda. Ma olen nendega nii kokku kasvanud.“ Ta ruttab,
et sõiduga mitte väga pimeda peale
jääda.
Urmas Aruse juustes on juba
märgatavalt hõbehalli. „Saab igapäeva rutiinist välja, sõprade juurde. Et
on raske? Aga mitte miski, mis on
tasemel, ei tule ilma suure tööta, nii
ka meil!“
Soovime meiegi Vegale jätkuvat
päikesesära hinge ja kristallpuhast
häälekõla! Kohtumiseni uutel kontsertitel!

3. kitarriansamblite päev Nõo Muusikakoolis
Nii palju kaunist klassikalist
kitarrimuusikat, mis 8. aprillil Nõo
Muusikakoolis kõlas, pole siinkandis varem veel kuuldud. Pikk päev
koos prooviharjutuste, esinemiste
ja osavõtjate tänamisega vältas
kella 11st kuni 19ni.
Nõo Muusikakool oli seekord
kitarriansamblite päeva korraldaja
ja võõrustaja. Muusikakoolidest olid
esindatud H. Elleri nimeline Tartu
Muusikakool, Tartu II Muusikakool,
Tallinna Muusikakeskkool, Rakvere
Muusikakool, Jõhvi Muusikakool,
G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, Nõo Muusikakool.
Huvialakoolide kitarriansamblid olid Kuusalu Kunstide Koolist,
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist, Pärnu Kunstide Majast,
Viljandi Huvikoolist ja Kiili Kunstide
Koolist. Osad koolid olid välja tulnud mitme ansambliga. Kokku demonstreeris oma kitarrimänguoskusi 24 ansamblit 76 noore kitarrimängija osavõtul. Iga ansambel esitas kaks pala, millest üks oli
kohustuslik klassikalisest repertuaarist.
Päeva lõpetasid G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased,
vilistlane Aleksandra Bondareva ja
abiturient Lenne-Liisa Heinoja, kelle
esitatud Isaac Albénize Hispaania
süit opus 47 „Granada“ oli kaunis
lõpuakord kaunile muusikapäevale.
Noorematele osalejatele jagus
puhkepauside ajal tegevust Tartu
Paberimuuseumi korraldatud käsitöökojas, kus muuseumi rajaja
Anne Rudanovski õpetas kitarriteemalisi pabermeeneid valmistama.
Siin kavandati ka järgmise aasta
kitarripäeva logot.
Saali erinevates kohtades töötas kolm žüriiliiget — Eesti üks kuulsamaid kitarriste Tiit Peterson, Taani
Kuninglikus Muusikaakadeemias
kitarrimängu õppinud Sulo Kiivit
ja tunnustatud kammermuusik, ka

Nõo Muusikakoolis flöödiõpetajana töötav Lande Lampe-Kits.
Päeva lõpus said kõik ansamblid personaalse tunnustuse osaliseks. Žürii ühine arvamus oli, et
kõik mängijad olid tasemel ja
väga pühendunud, pealegi veel
kaunilt piduriietes. Peakorraldaja
Peep Peterson omakorda tänas
kõiki osalejaid, juhendajaid, õpetajaid ja korraldajaid ning hindas
päeva igati kordaläinuks. See päev
oli mõeldud oma oskuste näitamiseks, koosmängimiseks, uute ja
huvitavate võtete ja mõtete ilmutamiseks, mitte niivõrd üksteisega
konkureerimiseks.

Entusiastlike
kitarriõpetajate käe all
vilunud kitarristideks
Kitarriansamblite päeva eestvedaja Peep Peterson H. Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist on
ise pühendunud klassikalise kitarrimängu entusiast juba 20 aastat.
Praegu on tal üle 20 kitarriõpilase.
Ta juhendab 8 kitarriansamblit,
Nõos oli ta väljas viie ansambliga. Ta
on Eesti Kitarriseltsi liige, aidanud
organiseerida 15 kitarrimuusikafestivali. Tema poeg Priit (19) on isa
sõnade järgi sündinud kitarrist. Priit
lõpetab kevadel Elleri muusikakooli
kitarrierialal ja soovib õpinguid jätkata Weimaris. Nii Priit kui noorem
vend Andreas esinesid ka Nõos.
„Klassikalise kitarri kogukond
hakkas Eestis tekkima 60ndatel,
kui ilmus Uno Loobi „Kitarriõpik“
(1964).
Kui mujal maailmas oli klassikalise kitarri kõrgaeg 80ndatel, siis
Eesti kitarrielu aktiviseerus 90ndatel, kuid arvestatava mängutasemeni on jõutud alles praegu,“ hindab Peep Peterson klassikalise
kitarrimängu hetkeseisu.

3. kitarriansamblite päeval Nõo Muusikakoolis. Nõo ansamblit juhatab
kitarriõpetaja Vaido Petser.

„Kitarriansamblite tegevuses
peitub tegelikult pikem strateegia. Esmane taotlus on kindlasti
mänguoskusi lihvida ja koosmängurõõmu nautida. Aga juba teisel tegevusaastal võib ansamblit
käsitleda sotsiaalse grupina: hakatakse tihedalt omavahel suhtlema,
palade omandamisel uusi ideid
arendama. Kõik õpetaja poolt pakutu võimendub liikmete kaudu,
õpilaste fantaasialend on ammendamatu. See on ime. Nii arenevad
ainulaadsed projektid, mis nõuavad kindlasti väljundit. Vastasel
juhul jääb asi soiku.
Õpilaste kitarriansamblite päevi pidasime kahel eelneval aastal
Elleri kooli suures saalis. Soov oli leida esinejatele väiksem ja hubasem
koht. Nõo eelis on kompaktsus,“
selgitab Peep Peterson uue koha
otsimist. Ka viitab ta ammustele
koostöösidemetele Vaido Petseri ja
Mart Jaansoniga.
Nõo Muusikakoolil eesotsas
kitarriõpetaja Vaido Petseriga oli
ürituse ettevalmistaja ja organiseerija roll alates ruumide planeeri-

misest, info jagamisest, toitlustamise korraldamisest koostöös Nõo
Põhikooliga, žüriiliikmete leidmisest jne.
Vaido Petser on õpetanud
klassikalist kitarri 1994st aastast,
Nõos 12 aastat. Koolis õpib 12 kitarriõpilast, kontserdil esines 10.
Lisaks õpetamisele tegeleb Vaido
klassikaliste kitarride ja viisikannelde meisterdamisega. Ka on kirjutanud ta kitarripalasid.
Kitarripala „Kõrgel taevas“ kõlas
tema endise õpilase Lauri Kõlametsa seades ning Rakvere muusikakooli kitarritrio esituses.
„Vastutus oli küll suur, kokku
oli tulnud vabariigi paremik. Aga
me ei tundnud siiski suurt muret
ürituse ebaõnnestumise suhtes,
kuna kitarriinimesed on omavahel
ammused tuttavad ja läbisaamine
hea.
Meie hea akustikaga ja sobiva
suurusega saal ning üldine ruumilahendus tundus kõigile sobivat.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Ootame ka kohalikku rahvast kuulama-vaatama!“

Kultuurisündmustest kirjutas MILVI PENSA

Hetk Nõo Näitetrupi linateosest — ‘halekoledast kurbmängust’ „Surnute kättemaksmine“. Laval on Taavi Merisalu (Tiina) ja Ulja Käos
(Kusta).

Nõo Näitetrupi
20 tegusat aastat
27. märtsil tähistatakse rahvusvahelist teatripäeva. Selle päeva raames
tuuakse teatrimaailma inimesi meile lähemale, uudistatakse põhjalikumalt
lavatagust elu jms.
Teatritegemine nii professionaalsetel lavalaudadel kui harrastusteatrites on inimesi ikka köitnud. Eneseväljendusvõimalus teatritegemise kaudu
on innustanud nii tunnustatud näitlejaid kui harrastusnäitlejaid oma arvamust maailmaasjades välja ütlema, oma tundeid ja mõtteid oluliste väärtushinnangute puhul kajastama jne.
Nõo mail sai teatritegemine algust juba 1920. aastatel Karl Ainso (endise nimega Hansen) eestvedamisel, kes tollal näiteringi hing ja lavastaja oli.
Tema juhtimisel jätkas näitering tegutsemist ka nõukogude ajal.
60- ja 70-ndatel aastatel tegutses Nõo rahvamaja näitering Agnes-Asta
Marandi (tollal Kärtner) ja Linda Johannsoni juhtimisel.

Nõo näitetrupp kaasajal — 20 aastat
Uuesti hakkas näitetrupp tegutsema 1996. aasta sügisel. Esietenduseni
jõuti 2. mail 1997. Etendus Lilli Prometi ja Ralf Parve komöödia „Naine on ka
inimene“ (lavastaja Malle Luik).
Selle kahekümneaastase tegutsemisperioodi vältel on lavaküpseks saanud mitmeid lavatükke estraadietendustest ja komöödiatest kuni tõsiste ja
südantliigutavate draamadeni välja. Pikas loetelus on nii teatrilavastusi kui
vabaõhuetendusi: „Värvikas kokteil“ (1997), „Memmepoeg“(1998), „Tüli tühja
asja pärast“ (1999), „Hübriidgloobus“(2000), „Kahekesi mättal“ (2001, rühmitus Nõo Taidlejad, kes esindas näitetruppi maakondlikul ülevaatusel), „Vann
vales kohas“ (2007), „Mamma“ (2008), „Latern“ (2009), „Monoloogid raha
asjus“ (2011), „Hobused udus“ (2016). Lavastajatena on tegutsenud Malle
Luik, Ele Klaus, Kalju Koger, Andri Viinalass, osa lavastusi on valminud trupi
ühistööna. Koostöös koguduserahvaga on näitetrupi liikmed osalenud ka
kahes kirikuaia etenduses — „Keiser Nõos“ (2009, 2010) ja „Metsast leitud
kirik“ (2013, 2014) ning suvelavastuses „Viina vanne“, mida mängiti 2010.
aasta suvel Luke pargis kuus korda, kaasa tegid Vanemuise näitlejad Ao Peep
ja Evald Aavik, lavastas Meelis Hansing Vanemuisest.
Trupis on nende kahekümne aasta jooksul kaasa löönud terve rida kohalikke harrastusnäitlejaid, kellest paljud on pälvinud nii kohaliku rahva aplausi
kui erinevate harrastusteatrite festivalide kõrged tiitlid ja tunnustuse: Peeter
Joonas, Vaike Tiits, Jaan Ulst, Annika Rosenthal, Aira Laul, Marek Kõbu, Taavi
Merisalu, Mikk Sügis, Andri Viinalass jmt.
Nõo Näitetrupp on mitmel korral tulnud piirkondlikel harrastusteatrite
ülevaatustel laureaadiks. 2007. aastal esindati etendusega „Vann vales kohas“ Tartumaad harrastusteatrite riigifestivalil. Selle tükiga anti 22 etendust
üle Eesti ja Nõo Valla Lehe lugejad valisid Nõo Näitetrupi Nõo valla aasta tegijaks 2007.
Jaan Tätte „Laternaga“ tõi trupp 2010. aastal Nõkku külateatrite laureaadi tiitli. Kavastu Kalapäeval filmitud videot sai korduvalt näha ka Alo TV
ekraanil. Edukas ja südantliigutav oli ka trupi ühistööna 2008. aastal valminud Dajan Ahmeti „Mamma“, millest filmimees Enn Rekkori kaameratööna
valmis ka DVD.
Näitetrupil on saanud toredaks traditsiooniks — lisaks kohalikule rahvale antud etendustele — organiseerida ka suvetuure. Oma näitemänguga
on mitmeid kordi käidud Saaremaal ja Hiiumaal erinevates kohtades, samuti
Läänemaal ja Kihnu saarel ning ka Lõuna-Tartumaal jm.
Hetkel on näitetrupp kahanenud neljaliikmeliseks: Kai Toom, Annika
Rosenthal, Ulja Käos ja Vaike Tiits. Trupi järjepidevus on tegijatel auküsimus.
Tänavu on lavaküpseks saamas Airee Pajuri „Kuidas majandada põletusahju ehk Taevale lähemale“. Tüki esietendus on 5. mail Nõo kultuurimajas ja
kohe järgmisel päeval astutakse üles Tartu- ja Jõgevamaa harrastusteatrite
festivalil Tabiveres. Pöidlad pihku esietenduseks!

Sünnipäevapidu 2. aprillil
2. aprillil olid kultuurimaja saali kogunenud trupi endised ja praegused
liikmed. Samuti olid laudkonniti istet võtnud kohalikud entusiastlikud teatrisõbrad. Selle kokkutulemise ajendiks oli ühelt poolt trupi meenutus ja pilguheit tehtule ja teisalt jätkuvalt mõnusate teatrielamuste pakkumine oma
kodupublikule.
Õhtu külalisena astus seekord üles Vilde teater Tartust. Etendus meie
omakandist Järistelt pärit autori ja lavastaja Janno Puusepa tükk „Minejad“.
Hulganisti preemiate ja laureaaditiitlitega pärjatud etenduses mängisid
Matti Linno, Rein Annuk, Andrus Novoseltsev ja Kristiina Metsanurk, Nõos
mängiti seda tükki juba 42. korda.
Õhtu teises pooles oli 18 aastat näitetrupi tegemistes kaasa löönud Kai
Toome slaidiprogrammi vahendusel võimalik koos Nõo näitlejatega reisida
läbi kahe aastakümne. Rain Sangernebo avaldas valla nimel tänu trupi sisuka
tegevuse eest ja soovis meie näitlejatele jätkuvat indu.
Vahepeal sai Tauri Anni muusika saatel tantsupõrandal jalga keerutada,
seejärel aga oli varuks üllatusmoment. Näitetrupil oli valminud filmiversioon
August Kitzbergi halekoledast kurbmängust „Surnute kättemaksmine“ —
mängisid Kai Toom, Taavi Merisalu, Annika Rosenthal, Ulja Käos ja Merli
Mirk. Saalist kostus naerupahvakuid, kui peretütar (Taavi Merisalu) oma
peigmeestega maad jagas. Ja traagiline lõpp, kus osatäitjad olid oma lõpu
leidnud ja maas lamasid, võttis hoopis muigama. Aga jandina oli see tükk
mõeldud ja sellises võtmes oli ta oma ülesannete kõrgusel.
Jääme ootama Nõo Näitetrupilt uusi ja köitvaid etendusi!
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VALLA LEHT

spordiveerg
Nõo Sulgpalliklubi käesoleva
aasta võistluste kokkuvõtted
Märkamatult on jõudnud kätte
aprillikuu ja toimunud ka sulgpalli
tiitlivõistlused.
MART MÄERAND
Eesti täiskasvanute meistrivõistlused toimusid 17.–19. veebruaril TarNõo Sulgpalliklubi
tus A. Le Coq spordihoones. Kati-Kreet
juhataja
Marranile sealt esimene medal üksikmängus, alustuseks pronksmedal! Uuest aastast klubi Triitoniga liitunud
Kristin Kuuba oli kolmekordne võitja, paarismängus koos ikka Helina Rüütliga ja finaalivastasteks Kati-Kreet Marran – Mari Ann Karjus (Tondiraba
SK).
Noorte ja juunioride meistrivõistlustel märtsikuus tuli Kati-Kreet omakorda juunioride kolmekordseks võitjaks ja ka Nõost sirgunud Marcus Lõo
sai hakkama samaväärse saavutusega. Aprilli algul saabus ka rõõmustav
uudis, et Kati-Kreet on arvatud noorte saavutusspordi toetuste saajate
hulka, koos oma paarismängupartneriga. See hõlmab perspektiivikaid
noorsportlasi vanuses 14–22 aastat, aastane toetus 2000 eurot ja tulemuste korral on see jätkuv. Selline toetus hakkas kehtima sellest aastast ja välja
valib noorsportlased EOK vastav komisjon.
Noorte meistrid lisaks meilt Isabel Normann U15 klassi paarismängus
koos Ramona Üprusega (TÜASK) ja Heili Merisalu U11 klassi üksikmängus.
U15 klassis võitis Rannar Zirk hõbemedali üksikmängus ja paarismängus
koos klubikaaslase Oskas Männikuga, Oskarile lisaks pronksmedal üksikmängus ja 4. koht segapaarismängus. Villy-Hendrik Uibo koos Gregor
Rämmaliga (Triiton) võitsid meespaari pronksmedali. Tubli olid ka Kerttu
Voore U13 klassi naispaarismängu 4. koht koos Heiliga ja sama koht Robert
Joonasele juunioride klassi paarismängus.
Teist korda Nõo Spordihoones toimunud Eesti Spordiliit Jõud võistkondlikel meistrivõistlustel Tartumaa võistkondadele kolmikvõit: võitjad
Tartumaa I võistkond — Kätlin Lattik, Jaanus Järveoja, Siim Järveoja, Helje
Järveoja; II koht Tartumaa 2. võistkond — Kerttu Voore, Ramona Üprus, Oskar Männik, Rannar Zirk; III koht Tartumaa 3. võistkond — Isabel Normann,
Heili Merisalu, Robert Joonas, Karl-Aksel Männik. Uued tulijad olid Jõgevamaa, Võrumaa ja Tartu linn. Järgmisel korral teeme kaks liigat, et ikka
rohkem maakondi kaasa haarata.
Hooaja lõpus on veel ootamas 4–5 võistlust, nii, et treenime ikka edasi
hoolega!

A.L.O. Crew spordiklubi tegevusest
Alo Veenpere tegi märtsis ametlikuks oma Spordiklubi A.L.O. Crew
(MTÜ). Klubi nimi on inspireeritud
inglisekeelsetest väljenditest, mis
iseloomustavad klubi põhimõtteid
— Action (pidev tegutsemine), Lifestyle (sportlik elustiil), Overcome (järjepidev eneseületamine) ning Crew
(meeskonnatöö).
Klubi registreerimine pani ajas
tagasi mõtlema esimesele korralda-tud treeningule klubi kodus —
Luke spordisaalis. Alo meenutab:
„See võis olla varakevadel, umbes
samal ajal — seitse aastat tagasi!
Kuna täpset kuupäeva on keeruline
meelde tuletada, siis loen selleks
päevaks 1. märtsi, mil täitus ümmargune seitse aastat huviringi esimesest kickboxingu-treeningust. Aasta 2010 sügiseks olin ise tegelenud
kickboxinguga umbes neli aastat, kui
tundsin, et võiks nimetatud spordiala
õpetada sõpradele, kes minu tegemiste vastu huvi üles näitasid. Nii see
kõik toona alguse saigi.“
Täna, aastal 2017, olen tegelenud erinevate võitluskunstidega
kokku üle kümne aasta. Alustasin
kickboxinguga, järgnevalt õppisin
Eestis ning hiljem ka Ameerikas Korea võitluskunsti Taekwondo, milles oman musta vööd, lisaks olen
läbinud lähivõitluse kursuseid. Viimased kolm aastat olen tegelenud
võitluskunstidega paralleelselt akrovõimlemisega, milles äsja sain ka
EOK võimlemistreeneri kutsetunnistuse.
MTÜ A.L.O. Crew Spordiklubi eesmärkideks on: 1) sportimistingimuste
arendamine klubi asukohajärgses
spordikompleksis — Luke külas, Nõo
vallas; 2) ühendada spordi vastu huvi

A.L.O. Crew Eesti delegatsioon Lätis: Rauno Sahku, Alo Veenpere, Jaanus Ljahov, Raivo Sahku
tundvaid ja spordiga tegelevaid või
selle ala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi
isikuid; 3) erinevate võitluskunsti stiilide (kickboxing, poks, Taekwondo,
lähivõitlus jne) ja akrovõimlemise
õpetamine ning nende alade harrastamise propageerimine erinevate
vanusegruppide seas; 4) sportliku
vaba aja veetmise võimaluste pakkumine erinevate ürituste, koolituste, laagrite, võistluste ja seminaride
korraldamise näol.
Eesmärkide saavutamiseks viib
ühing ellu järgmisi tegevusi: sporditreeningute korraldamine ja läbiviimine, sporditegevusele toetajate
ja sponsorite otsimine, ühingu tegevuse kajastamine sotsiaal- ja massimeedias. Ühing toetab oma tegevuse
kaudu piirkonna arengut.

„Naeris“ sai valmis

Eesti juunioride meistrivõistluste kolmekordsed võitjad Kati-Kreet
Marran ja Marcus Lõo
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Te kõik olete kuulnud ühest toredast muinasjutust, ühest põllutööst,
millest võttis osa mitmeid meile tuttavaid tegelasi. Peategelaseks oli muidugi meile kõigile mitte nii tuttav köögivili. Selle töise päeva kogu tegevus
käiski selle köögivilja ümber. Taat oli toimekas ja sai iga tööga hakkama. Eit ei
teadnud asjast mitte muhvigi ja tütar oli nördinud, et miks jälle tema... Poeg
küsis, et kas saab või ei saa, koer andis hoogu ja kass imestas, et mida asja
nad ajavad. Hiir ei osanud muud kui kutsuda taevast appi ja naeris korrutas
vahetpidamata, et...
Mis viib ühe köögivilja nii kaugele, et ta muutub kiuslikuks ja jonnakaks
ja ei tule maa seest välja — selles on küsimus? Miks ta käitus just nii, nagu me
teame. Millegipärast sellest väga ei räägita või ei taheta rääkida või ei mäletata.
Jah, lastele meeldib näidelda kui ka näidendeid vaadata. Meie lasteaedki
kutsub aegajalt külla erinevaid lasteteatreid, kuid kõige toredam on ikkagi ise
oma rühmas teatrit teha. Nagu me teame, on märts teatrikuu, kuid Särakrõllide rühmale algas teatrikuu tegelikult juba 28. veebruaril nn kontrolletendusega välismaalastele. Sel päeval viibisid meie majas külalised Lätist, Leedust, Soomest ja Islandilt. Kuna me polnud kindlad, kas muinasjutt „Naeris“
neile tuttav on, siis tegi õpetaja Anita lühikese ingliskeelse sisututvustuse
ja etendus võis alata. Meil läks hästi — tekst meelest ei läinud, keegi lavalt
alla ei kukkunud ja prožektorid ei purunenud. Traditsioonilise, kuid omanäoliselt lavastatud muinasjutu üle tundsid rõõmu nii väikesed näitlejad kui ka
pealtvaatajad. Kontrolletendus näitas, et me olime esietenduseks valmis, mis
toimuski 8. märtsil meie lasteaias aga sedakorda juba suuremale publikule —
mängukaaslastele, õpetajatele, emadele ja isadele.
Naerupahvakud etenduse ajal, kaasaelamine ja kestvad kiiduavaldused
etenduse lõpus andsid meile indu võtta osa ka 30. märtsil Elvas Kultuurikeskuses toimuvast XI Mitteteatrite Festivalist. Sealgi sujus kõik suurepäraselt ja
väikesed Särakrõllid naerutasid publikut ning žüriiliikmeid hoolega. Festivali

Alo Veenpere —
Läti meister kickboxingus
24. ja 25. märtsil toimus Riias 27.
rahvusvaheline kickboxingu turniir
„Läti Lahtised Meistrivõistlused Kickboxingus“. Võisteldi kolme erineva
stiili reeglite alusel — Light Contact,
Full Contact ja K1. Võistlustel osales
316 võistlejat 50 spordiklubist eri riikidest, sh Turkmenistaan, Poola, Valgevene ja Venemaa.
Eestit esindas A.L.O. Crew treener Alo koos oma kolme õpilasega.
Kõik esindusliikmed said tihedas
konkurentsis medalid. Tulemuseks
saadi 1 kuldmedal kehakaalus
-84 kg (Alo Veenpere), 1 hõbemedal
kehakaalus -89 kg (Rauno Sahku),
1 pronksmedal kehakaalus -89 kg
(Jaanus Ljahov) ja teine pronksmedal
kehakaalus -79 kg (Raivo Sahku).

Klubi esindas Eestit light contact stiilis. Kõikides kaalukategooriates oli
vähemalt 5 võistlejat. Alo kehakaalus
kuni 84 kg oli 7 võistlejat, mis Eestis
korraldatavate võistlustega võrreldes on ebatavaliselt palju. Konkurents
oli tihe ning vastased tugevad, kuid
siiski õnnestus Läti meistritiitel koju
tuua. Varem ise neljakordseks Eesti
meistriks tulnud treener seab A.L.O.
Crew esindusmeeskonnaga järgmiseks eesmärgiks Eesti Meistrivõistlusi
kickboxingus, mis toimuvad Tartus
13. mail.
Hetkel on infot treeningute ja
koolituste kohta võimalik küsida
meili teel: skalocrew@gmail.com
ning Facebookis.
Alo Veenpere
Spordiklubi A.L.O. Crew

lasteaialood

Väikesed näitlejad laval
oluliseks osaks olid loomulikult ka autasud: juhendaja preemia sai Vaike Tiits
ja trupi eripreemia Särakrõllidele lavastuse terviklikkuse ja orgaanilisuse eest.
Olime õnnelikud ja rahul.
Ahjaa, kui keegi meie etendust ei näinud ja tekkis nüüd küsimus, et miks
see naeris siis ikkagi oli kiuslik ja jonnakas ja ei tahtnud maa seest välja tulla,
siis vastus on väga lihtne — ta ei olnud valmis...
Särakrõllide valmis saanud „Naeris“ pakkus rõõmu, elevust ja head tuju
terveks teatrikuuks.
Siinkohal suured tänud Anitale ja Nataljale abi eest.
Kaunist kevadet ja imelist laste- ja noorte kultuuriaastat!
Särakrõllide õpetaja Vaike

Mina ka võin olla näitleja...
Tartumaa võistkonnad pjedestaalil

Eesti noorte meistrivõistluste edukad mängijad: vasakult Isabel, Kerttu, Rannar, Kati-Kreet, Heili, Oskar

...nii kõlas Tartu Laulupeomuuseumis toimunud õpitoa pealkiri, milles
osalesid emakeelepäeval Nõo lasteaia Särakrõllide rühma lapsed. Põnevus oli
suur ja kohale jõudes selgus, et mõned lapsed olid selles toredas majas juba
käinud vaatamas etendust Pettsonist ja Findusest.
Lahke giid Katrin juhatas meid mööda vana treppi kolmandale korrusele,
kus istusime papa Jannseni, Lydia Koidula jt seltsi liikmete vahakujude kõrval. Katrinilt saime teada, et Vanemuise teatri algus peitub just selles majas.
Nii nagu meie lapsed ja nende vanemad osalevad huviringides, nii käisid
pooleteise sajandi eest huvilised koos Vanemuise seltsimajas. Lauldi, tantsiti
ning tehti ka teatrit. Esimese eesti algupärase näidendi autor oligi Lydia Koidula ning seda esitati esmakordselt oma majas.
Seejärel läksime teise korruse saali, kus etendus toona toimuski. Seal
ootas meid onu Marko, kes juhataski õpituba. Selgus, et Marko Mäesaar on
laste lemmiklavastuse „Pettson ja Findus“ lavastaja.
Kuidas käitud, kui uksest tulles kohtud karupoeg Puhhi, sipelgate, kahvli
ja hiigelporgandi või muu imeliku tegelasega? Proovida said kõik. Mis on peidus minu pihus? Kuidas kirjeldada teisele asja, mida sa isegi ei näe ja kas on
üldse kannatust mitte piiluda?
Papptaldrik — mida sellega teha saab? Nii mõnelegi oli esimeseks ideeks
see lendu lasta. Tegelikult sai sellest algul rool autole, millega piknikule sõideti, siis piknikulinaks; vihma ajaks vihmavarjuks; kuuma päikese käes lehvikuks;
lõpuks sai sellest fotoaparaat sipelgate ja ämblike ainulaadse hiigelkoopa
pildistamiseks.
Reis teatrimaailmas jätkus kostümeeritud lühinäidenditega laste poolt
(Marko juhendamisel). Uudislavastuses „Punamütsike“ ja „Seitse kitsetalle“

Särakrõllide rühma lapsed Tartu Laulupeomuuseumis
pani vaatajad aktiivselt kaasa elama põgenev hunt. Teises etenduses jälgisime
rüütlite pingutusi endile südamedaamide leidmiseks ja, nagu ikka, lõppes
seegi lugu õnnelikult.
Jah, mina ka võin olla... ükskõik kes. Näitlemine on imelihtne, kui tead
mida laval tegema pead. Lisaks näitleja kujutluspildile on väga oluline tema
partner ja tema võimalikud abivahendid. Olla keegi teine, kas see tähendab, et
ma mõtlen kellegi teise mõtteid ning käitun kellegi teise moodi...
Selles õpitoas jätkus osalemise ja kaasaelamise rõõmu kõikidele lastele
ning ka õpetajatele. Jäime väga rahule.
Teatrielamusi kõigile!
Särakrõllide õpetaja Anita
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eelteade
AS Nõo Lihatööstus tähistab
mais 25ndat sünnipäeva
järverockiga!
25 aastat tagasi alustas endistes Nõo kolhoosi vorstitsehhi
ruumides tegevust pisike pereettevõte AS Nõo Lihatööstus, mis
on tänaseks kasvanud üheks Eesti juhtivaks lihatootjaks. „Oleme
vanim ja suurim Eesti kapitalil
põhinev lihatootja ning selle eest
võlgneme tänu oma pühendunud töötajatele ja muidugi kõigile eestimaalastele, kes meie
maitseid hindavad,“ rõõmustab
AS Nõo Lihatööstuse juht Toomas
Kruustük.
Kaubamärgi „Nõo Lihavürst“
alla koondunud tooted on valmistatud eelistatult eestimaisest toorainest. Kokku valmib tehases ligi 400 erinevat toodet. „Nõo Lihavürsti“
toodetega kaetakse toidulaudu ka Eestist kaugemal. Neljandik AS
Nõo Lihatööstuse toodetest eksporditakse, peamiselt Lätti ja Leetu.
„Soovime muuta ettevõtte pidupäeva meeldejäävaks ja tänada
kõiki „Nõo Lihavürsti“ sõpru,“ sõnas Kruustük.

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Tartus

18. mail on kõik nõokaid, aga ka kaugemalt tulijaid
kutsutud tähistama ettevõtte veerandsajandipikkust
tegutsemisaega ajaloo esimese Nõo Järverockiga.
Kevadise tähistaeva all tõmbavad võimsad helid käima Tanel Padar & The Sun. Pidu algab kell 21.00.

Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete
oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi
35-tunnisel täiendkoolitusel Tartus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:

20.–23. aprill

Katrin Tibar
Nõo Lihatööstuse
kommunikatsiooni korraldaja

18.–21. mai

Koolituse hind ühele kategooriale 129,60 €, veoauto ja buss koos 165,60 €.

Paju Pagar OÜ

Asume Tartus Riia 181A, Tartu Teaduspark, II korrus. Helista meile julgelt
telefonil 5886 7665 või külasta meie kodulehte: www.ametikoolitus.ee

ETTETELLIMISEGA

Plaatvundamentide ehitus
Lõuna-Eestis
Pakume täislahendust alates projektist
kuni valmis vundamendini:
q Vundamendi projekt
q Pinnase koorimine koos täitematerjalidega
q Kommunikatsioonide vedu
q Kanalisatsiooni projekt ja ehitus
q Põrandakütte projekt ja paigaldus
q Betoneerimistööd
Uuri lisa ja küsi pakkumist:
www.redsom.ee
info@redsom.ee
Telefon: 5373 8556

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

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

Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa

http://annelykoogikoda.weebly.com/

Ostan vanu
ehteid, hõbedat,

sõlgi, merevaigust
kaelakeesid, märke,
münte, raamatuid,
maale, ikoone,
kindlustussilte,
fotosid jm.

Tulen ise kohale. Alati parim hind!
Tel 5649 5292.

Nõo Apteek (Tartu tn 12)

Üldehitus, remont,

siseviimistlus, kuurid, aiamajad, terrassid.
Pikaajaline kogemus!
Soovitud tulemus garanteeritud!
Tel 5622 9840.

pakub riigipoolse soodustusega hügieenitooteid ja
muid abivahendeid uriinipidamatuse korral.
Vajalik kehtiv arstitõend, isiklik abivahendi kaart (IAK),
isikut tõendav dokument.

SA Nõo Hooldekodu vajab hooldajat.
Info tel 5332 0748.
Soovin üürida elamispinda, võib vanema inimese
juurde, nõus abistama. Tel 5392 2962.

OÜ hkpuhastus
Soodne fekaalivedu ja settekaevude
tühjendamine. Tel 510 9995.
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ETTEVALMISTUSKURSUSED
SISSEASTUMISKATSETEKS
Nõo Muusikakoolis toimuvad 4. ja 18. mail ettevalmistuskursused,
et anda kindlustunnet sisseastumiskatseteks ja erialapilli valikuks.
Algusega kell 18.15 toimuvad üldmuusikalised harjutused õp Hanna
Kõrveliga. Enne või pärast rühmatundi tutvutakse muusikakoolis
õpetatavate pillidega. Kokku 45 minutit.
Kursused on eelregistreerimisega e-mailil: nmuusika@nvv.ee ja
tasulised vastavalt vabaklassi tunnitasule 7.50 eurot.
Registreerunutega võetakse kontakti.
Infopooltund muusikakoolis õppevõimaluste kohta
8. mail kl 17.30 muusikakooli saalis.
Nõo Muusikakooli sisseastumiskatsed toimuvad:
22. mail kell 17.30 klaveri, kitarri, flöödi ja saksofoni erialadel
25. mail kell 17.30 viiuli, kitarri, akordioni, löökpillide erialadel
Konsultatsioon sisseastumiskatseteks 19.mail kell 15.00

Nõo PäevakeskuseS
23. aprillil kell 13.00

”NÕO RAHVA ÜHISLAULMINE” Nõo kultuurimajas
2. mail kell 13.00 FILMIPÄEV
8. mail kell 18.00 läheme Karlova teatrisse.

KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND
”IGAVESTI NOOR”

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
R, 21. aprill kl 12.00
R, 21. aprill kl 19.30
P, 23. aprill kl 11.00
P, 30. aprill kl 11.00
T, 2. mai kl 15.30
R, 5. mai kl 19.30
P, 7. mai kl 11.00
T, 9. mai kl 16.00
R, 12. mai kl 12.00
P, 14. mail kl 11.00
		
T, 16. mai kl 16.00
K, 17. mai kl 12.00
P, 21. mai kl 11.00

16. mail kell 9.00

LÄHME KVARTALI VEEKESKUSESSE

Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Luke raamatukogus
Piiblitund Külaaseme külas
Emadepäeva perejumalateenistus.
Laulavad Nõo laulustuudio lapsed
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus. Armulaud

18. mail kell 18.00

”SULUSEIS” Tartu Sadamateatris
30. mail kell 13.00 PEAME PIKNIKKU!
Tel 745 5134, 5804 9730.

KEVAD KOSMOSES
Tartu Observatoorium kutsub kõiki
6. mail kell 11.00–15.00 tähistama Euroopa Päeva ja
tutvuma Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi
projektide toel rekonstrueeritud ja kaasajastatud
Tartu Observatooriumi — Eesti kosmosekeskusega.

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;
e-post madis.kanarbik@gmail.com
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

EVE AED
OÜ Nõo Aiaäri,
Vana-Nõo 3 Nõo alevikus

Amplid * Lilletaimed

Maasika-, köögivilja- ja maitsetaimed
Avatud alates maikuust
E–N kell 17–20
R, L kokkuleppel
Tel. 524 0904
www. facebook.com/roodetalu
Nõo alev

Peahoone suures saalis igal täistunnil ettekanded ja arutelud:
Kl 11 — Miks kosmos on muutunud praegu nii popiks?
Kl 12 — Päikesekiirgusest ja kuidas see mõjutab meie tervist.
Kl 13— Suurest paugust ja mustast august.
Kell 14 kontsert Pille Lille Muusikute Fondilt, esineb Henri Zibo
(akordion). Kontserti rahastab Kultuurkapital.
Avatud on erinevad töötoad nii õues kui peahoones. Ilusa ilma
korral vaatlused päikeseteleskoobiga ning seikluslik orienteerumismäng lastega peredele ja palju muud huvitavat!
Esinevad Nõo valla tantsurühm, Tõravere tantsurühm ja
külalistena „Tantsumemmed“ Tartust.
Üritus on tasuta! Igaüks võib tulla oma piknikukorviga, kohapeal
avatud väike kohvik. Täpsem info: kylastuskeskus.to.ee

püsililled v suvelilled
amplid v köögiviljataimed
maitsetaimed v ilupõõsad
Oleme avatud! Reedel ja laupäeval kl 10–18
või kokkuleppel tel 5569 7374.
www.aiaari.ee

Lilled ja taimed igasse aeda...
– Perejuuksur
– Kosmeetik
– Maniküür
– Pediküür
– Geellakkimine

E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334
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– Jumestus
– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon
– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Kinkekaardid
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 0.64 €.

