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Tartumaa lasteaedade laulupäev „Entel-tenteli“ lauludega Nõos

Laval on lauluhoos Luke...

Nõo lasteaia laululapsed koos oma lauluõpetaja Annika Rosenthaliga
28. märtsi päikselisel hommikupoolikul oli Nõo kultuurimaja
ümbrus täis suuri ja väiksemaid
busse ja sõiduautosid, kust pudenes järgemööda välja sädistavaid ja
uudishimulikke mudilasi.
Kella kümneks olid kõik väikesed külalised kultuurimaja saalis
koha leidnud. Sellisele toredale
lasteüritusele oli üle Tartumaa kohale jõudnud 210 laululast 21st
lasteaiast koos oma kasvatajate ja
juhendajatega.
Tegemist oli Tartumaa lasteaedade laulupäevaga, mis seekord
oli lausa juubelihõnguline — kümme aastat tagasi toimus esimene
laulupäev Kambjas.
Korraldusjärjekord oli seekord
nõokate käes. Varasemate aastate
traditsioonide kohaselt oli ka sellel
laulupäeval oma kindel teema —
nüüd siis „Entel-tenteli laulud“.
Päevajuhtideks olid meie lasteaedade muusikaõpetajad Annika
Rosenthal ja Ragne Meier. Neil olid
toredad noodijoonestikuga kleidid
seljas, nagu muusikapäeva meeleoluks tellitud! Ja mängulusti ning
naeru ja kilkamist jätkus üle saali,
kui nad jälle oma mullitajatega
rahva sekka läksid ja lastele värvilisi
mulle puhusid.
Pidu ise algas hoogsa „Enteltenteli“ ühislaulmisega, mis andis
kõigile energilise eelsoojenduse.
Ja siis läks laulukarussell käima.
Laulud olid kõigil hästi selgeks õpitud ja väikesed artistid andsid oma
parima. Esimestena astusid lavale
Raadi lastehoiu pisipõnnid, neist
mõnel mehikesel vanust alles 3–4
aasta jagu. Aga julgelt ja selgelt
kõlas nende „Moosikeetja“ laul iga-

tahes.
Väikesed, aga väga tublid —
nii oli rõõm kokkuvõtvalt hinnata
kõikide teistegi laululaste esinemisjulgust ja lauluoskust.
Paljudele esinemisnumbritele
oli mingi tore liikumine või tants või
tegevus juurde mõeldud. Selle eest
suur tänu juhendajatele muusikaõpetajatele! Kavastu lastel puhus
lausa ehtne tuuleiil „Tuulepoiste
laulus“ kaasa. Ilmatsalu omadest
olid saanud vahvad kauboid ja
nende esitatud line-tants ning laul
„Mina ka“ pälvisid tulise aplausi.
Kõrveküla omadelt kõlas „Kaks Otti“
ja see mehine esitus pani saali kaasa laulma.
„See oli nii lahe!“ kilkasid sinises
siidis preilid oma esinemise järel
ja nende juhendaja Laura Väljaots
Lohkva lasteaiast muheles ning
ütles, et tema lapsed ise ongi alati
sellised lahedad ja laululusti täis.
Puhja pääsusilmade esituses
kõlanud „Nuku hällilaul“ oli väga
südamlik ja 13-liikmeline koosseis
laulis tihedalt külg külje kõrval kui
üks mees (tegelikult tüdrukud).
„Meie laululapsed lähevad sügisel
kooli. Kõik nad soovisid nii väga
veel kasutada võimalust ja sellest
ühislaulmisest osa võtta,“ rääkis
oma kasvandikest vaimustusega
õpetaja Triin Pall.
On tore märkida, et paljud lasterühmad olid riietatud ühtsetesse
esinemisriietesse, nt rahvariietesse
jne, mis kindlasti pidulikkust lisas ja
näitas, et ettevalmistused on kulgenud põhjalikult.
Kõikidele esinejatele kuulus
tänuaplaus ja Annika ja Ragne ulatasid lastele ka kingikoti ning tänu-

kirja õpetajatele.
Ühise suure saalikoorina kõlas
lõpulauluks „Kevade marss“ ja siin
ei hoitud enam häält tagasi — kõik
see rõõm ja vägi paiskus valla ja see
pani tahtmatult südame kiiremini
põksuma.
Kontserdi järel said lapsed
grupipilte teha. Ja fuajees olid lauad
kaetud, kus igaüks head-paremat
võis suhu pista.

Laulupäevade
ettevalmistusperioodist
Vaheajal oli võimalus ka organisaatoritega juttu puhuda. Annika Rosenthal on 16 aastat Nõo ja
Luke lasteaias muusikaõpetaja
olnud. Ragne Meier töötab kaks
aastat Nõgiaru ja Tõravere lasteaia
muusikaõpetajana. Mõlemal õpetajal olid oma esindused väljas, laste
ettevalmistus oli olnud põhjalik
ning laulud kõlasid kõigil neljal rühmal väga hästi.
„Meil on Tartumaa lasteaedade
muusikutega väga hea koostöö.
Saame ainesektsioonidel kokku ja
arutame, kus järgmine pidu võiks
toimuda. Arutleme ja vaatame, kellel on pakkuda suuremat saali.
Alguses toimetasime koos linna
lasteaedade muusikutega. Käisime
Kassitoomel laulupeol esinemas.
See oli suur pidu ja lõpuks otsustasime, et teeme ise maakonna
muusikutega eraldi.
Teema valikul on lõplik sõnaõigus korraldajal, aga algul istume
kõik koos maha ja pakume erinevaid ideid.
Ühislaulud valib korraldaja, kes

saadab varakult kõikidele noodid
või fonod välja. Ettevalmistused
kulgevad enam-vähem poole aasta
jooksul. Kui teema ja ühislaulud on
paigas, saadame välja registreerimislehe. Me oleme kokku leppinud,
et korduvaid laule ei esita.
Meie olime põhikorraldajad,
aga me palusime muusikaõpetaja
Siim Jaansoni, et ta saadaks kitarril
meie ühislaule. Siimu enda juhendamisel laulsid Õnneseene lasteaiast kaks ansamblit, üks Elvast,
teine Peedult.
Oleme tänulikud kohalikele
ettevõtjatele — Nõo Lihavürst, Luke
Farmimeierei, kommivabrik Cautes,
et nad meid toetasid. Tänu sellele
saime lastele ja õpetajatele uhked
kingikotid teha!
Palju tänu ka Nõo vallavalitsusele, Nõo kultuurimajale, Soolo
kohvikule, Guido Veidenbaumile
kleepsude eest, Jaak Roodenile
helitehnikaga toimetamise eest!
Samuti oli suureks abiks lasteaedade meeskond, kes toimetas
kringli lahti lõikamisel ja laudade
katmisel. Aitäh!“
Sellise suure ja tänuväärse töö
taga aga üldisemalt on kõikide osavõtnud lasteaedade kollektiivid,
lapsevanemad jne. Iga võimalus,
ettevõtmine, mis arendab meie
lastes erinevaid oskusi ja andeid,
olgu need siis kunsti-, teaduse- või
spordimaailmas, on teretulnud
ja vajalikud. Laste suhtlemisvajadusele ja koostegemisrõõmudele
ülesehitatult on sellised ühisüritused toredaks väljundiks.
MILVI PENSA

...ja Tõravere...

...ning Nõgiaru lasteaia laululapsed.

Lasteaedade laulupäevade järjepidevus
Laulupäeva sünni juures oli praegune Ilmatsalu lasteaia direktor
Inga Väikene, kes oli siis Tartu maakonna lasteaedade muuusikaõpetajate ainesektsiooni juht.
Esimene laulupäev toimus Kambjas 2008. aastal EV90 raames teemal „Kodulaul“,
2. Kongutas 2011 — „Kevadele vastu“,
3. Rõngus 2012 — „Minu lasteaia laul“,
4. Puhjas 2013 — „Pääväk tule vällä“,
5. Luunjas 2014 — „Nalja nabani“,
6. Ülenurmel 2015 — „Igaühel oma pill“,
7. Kambjas 2016 — „Lillelapse kevad“,
8. Kõrvekülas 2017 — „Me armastame Eestit!“,
9. Nõos 2018 „Entel-tenteli laulud“.

NÕO

vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 15. märtsil.
1. Tõravere laseteaed Tõruke põhimääruse muutmine.
Vallasekretär Aira Laul selgitas vajadust määruse muutmiseks. Viimane põhimäärus oli kehtestatud 2010. aastal, mil lasteaias oli üks rühm.
Alates sellest õppeaaastast tegutseb lasteaias kaks liitrühma. Vallaelukomisjonis oli eelnevalt põhimääruse muudatusi arutatud ja need heaks
kiidetud. Volikogu otsustas anda välja määruse „Tõravere lasteaed Tõruke
põhimääruse kinnitamine“ muutmine.
2. Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda.
Vallaelukomisjoni esimees Jaanus Järveoja andis edasi komisjoni
seiskoha kehtestada huvitegevuse rahastamine uues redaktsioonis.
Vallasekretär selgitas, millised on muudatused, võrreldes senikehtiva
korraga. Vallavalitsus kehtestab huvitegevuse osalustasu piirmäära ning
teenusepakkujad peavad esitama nii laste nimekirjad kui ka kohamaksumuse määra. Kaks korda aastas hakkab vallavalitsus kinnitama teenusepakkuja esitatud nimekirju ning edastama summat, mis kuulub kompenseerimisele. See on valla ja teenusepakkuja vaheline arveldamine
ja ei hõlma lapsevanema makstavat tasu. Volikogu andis välja määruse
„Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda“.
3. Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine.
Vallavanem Rain Sangernebo andis ülevaate Nõo valla ja Riigi Kinnisvara AS-ga sõlmitud üürilepingust spordihoone kasutamiseks tähtajaga
kuni 2037. aasta. Praegusel hetkel oleks see üürileping vallale kasulik refinantseerida, kuna laenuteenindamise kulud oleksid vallale soodsamad.
Kuna Riigi Kinnisvara AS on nõus 2018. aasta juunis lepingu lõpetama,
siis oli vallavalitsus ette valmistatud otsuse lepingu lõpetamiseks ja hoonestusõiguse omandamiseks. Finantsjuht Pille Sügis ütles, et käesoleva
aasta juuniks on spordihoone jääkväärtus 1,6 miljonit eurot. Aastate
jooksul kogutud remondifondi jääk on 108 000 eurot, mis vallavalitsuse
ja eelarvekomisjoni ettepaneku kohaselt tuleks suunata investeeringuteks spordihoonesse ja rajatistesse. Volikogu arutas teemat ja võeti vastu
otsus „Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine“.
4. Kinnistute (Aasa tn ja Sügaoru tn transpordimaa) omandamine.
Vallavanem selgitas, et erinevate mõõtmiste ja planeerimiste tulemusel on tekkinud olukord, mil detailplaneeringuga ettenähtud sõidutee väljaehitamiseks ei piisa valla omandis olevast tänavamaade laiusest
ja on vajalik osta Actarus OÜ-lt kinnistud Aasta tänav T2 ja Sügaoru tänav
T2. Eelarve- ja majanduskomisjon olid ettepaneku heaks kiitnud ning
volikogu võttis vastu otsuse „Kinnistute omandamine“.
5. Kinnistusosa (Nõgiaru, Nõo tn 4) võõrandamine otsustuse
korras.
Ülevaate andis vallavanem Rain Sangernebo. Majas, kus asub Nõgiaru raamatukogu, on neli korteriomandit, millest kolm kuuluvad vallale ja üks on eraomandis. Maja on amortiseerunud ja selle remontimine
pole vallale otstarbekas. Ka eraomanik soovib korterit müüa ja maakleri abiga on leitud huviline maja ostuks. Vallal on olemas asenduspind
üürnikule, kes elab praegu ühes valla omandis olevas korteris, ning ka
raamatukogu ümberpaigutuseks on olemas erinevad variandid. See
teema on olnud arutlusel kolmes volikogu komisjonis ning nii eelarve-,
vallaelu- kui ka majanduskomisjonid leidsid, et oleks õige võõrandada
otsustuskorras vallale kuuluvad korteriomandid Nõgiaru külas Nõo tn 4
asuvas korterelamus Voluut OÜ-le. Volikogu võttis vastu otsuse „Vallavara
võõrandamine otsustuskorras“.
6. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (informatsioon ja arutelu).
Eelarvekomisjoni seisukoht oli, et küsimust peaksime vaatama ühtselt kogu maakonnas ja ettepanek oli jätkata omavalitsustevahelist arvlemist. Volikogu nõustus sellega.
7. Ülevaade Nõo Põhikooli hoolekogu tegevusest.
Volikogu esindaja hoolekogus Taavi Merisalu andis ülevaate Nõo Põhikooli hoolekogu tegevusest ja vastas volikoguliikmete küsimustele.
8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem rääkis tulumaksu laekumisest, mis oli veidi üle prognoositu. Nõo raamatukogu lahtiolekuajad on ajutiselt muutunud seoses
töötaja töövõimetuslehele jäämisega. Teede olukord kevadisel teede
lagunemise ajal ei ole paraku kiita ja kohe kui ilm seda võimaldab, siis
alustatakse greiderdamisega. Samuti on vaja hakata tegelema teemaga,
kuidas inimesed peaksid toimima hädaolukorras. Räägiti ka võimalikust
puidurafineerimistehase rajamisest Tartu piirkonda ning avaldati arvamust, et maakond võiks kujundada ühise seisukoha.
23. juunil toimub Nõos Maakaitsepäeva tähistamine, mille peakorraldajaks on Kaitseliit. See on Kaitseliidu ja Kaitseväe suursündmus maakonnas ja kõik valla inimesed ning külalised on sinna väga oodatud.
Vallal on sõlmitud leping struktuuri ülevaatamiseks ja aprilli lõpuks
peaks olema valmis ülevaade vajalikest struktuurimuudatustest.
Volikogu järgmine istung toimub 19. aprillil.
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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.

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest märtsikuul

Vallavalitsuse istungitel anti välja korraldusi vallavalitsuse pädevuses olevates küsimustes ja korraldati muid vallaelu küsimusi.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.

Ehitusküsimustes
otsustati

— anda ehitusload:
* Uuta külas asuvale Ristiku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus A. Lätte tn 1 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* Nõgiaru külas Paju tee 2 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
— anda projekteerimistingimused siderajatise (EST-SIDE-12-Nõo)
projekteerimiseks Nõo valda Järiste,
Nõgiaru, Meeri ja Vissi külade ning
Nõo ja Tõravere alevike territooriumile;
— tunnistada kehtetuks Nõo
Vallavalitsuse 4. septembri 2006 korraldus nr 258 ning selle alusel väljastatud ehitusluba nr 32/2006.

Maaküsimustes otsustati

— võtta vastu ja lubada avalikule
väljapanekule Tartu Maakorralduse
OÜ poolt koostatud Nõo vallas Nõo
alevikus asuva Liivamäe katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering
(avalik väljapanek lõppenud);
— kehtestada Tartu Maakorralduse OÜ poolt koostatud Nõo alevikus Meeri tn 18 asuva kinnistu ja selle
lähiala detailplaneering;
— muuta:
* Uuta külas asuva 8812 m² suuruse Ristiku katastriüksuse senine
sihtotstarve maatulundusmaa ja
määrata uueks sihtotstarbeks 100%
elamumaa,
* Uuta külas asuva 13 647 m²
suuruse Sireli katastriüksuse senine
sihtotstarve maatulundusmaa ja
määrata uus sihtotstarve elamumaa,
* 10.12.2015 korralduse nr 526

Hajaasustuse programm
2018. aastal
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 09. aprillist
ja taotluste esitamise tähtpäevaks on 11. juuni 2018.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine
ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
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 2018 kuni
toetuslepingu sõlmimiseni.
Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Lisaks toetusele peab kolmandiku (33%) 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 valla kodulehelt www.nvv.ee, kus on kättesaadavad
ka taotlusvormid.

SVEN TARTO
keskkonnaosakonna
juhataja

Ohtlike jäätmete kogumisring
Nõo vallas laupäeval, 12. mail
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki
ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudelid, 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
10.25–10.45
11.05–11.20
11.30–11.45
11.55–12.15
12.25–12.45
		
12.50–13.05
		

Nõgiaru raamatukogu juures
Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)
Laguja külakeskuse juures
Tamsa bussipeatuse juures
Luke raamatukogu juures
Nõo alevikus vallamaja vastas asuva
jäätmejaama platsil
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

Nõo vallavalitsus soovib Nõgiaru külas leida ca 50 m²
suurust, hea ligipääsuga pinda, kus on olemas elekter ja vee
kasutamise võimalus ning mis ei vaja remonti.
Ruume vajame raamatukoguteenuse pakkumiseks.
Pakkumisi ootame hiljemalt 20. aprillil 2018 Nõo vallakantseleisse (aadressil Voika tn 23, Nõo) või e-posti aadressil
vald@nvv.ee.

punkti 1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „1.1. Järiste külas asuv Tossu tee
L1 pindalaga 0,25 ha;“.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdaja aadressilt Nõo alevik, Luke
tn 13;
— kooskõlastada Nõo valda
Luke külla Hermela kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.

Üldküsimustes otsustati

— kinnitada Nõo Valla Lehe toimetuskolleegium alljärgnevas koosseisus:
1.1. Krista Kvarnström,
1.2. Aira Laul,
1.3. Liia Sirel,
1.4. Margit Paap;
— eraldada:
* Spordiklubile Altia toetust 250
eurot 25. märtsil 2018 Nõo Spordihoones toimuva judoturniiri kulude
katteks,
* MTÜ-le Nõo Ratsaklubi toetust
300 eurot Eesti Ratsaspordi Liidu
rahvuslike karikavõistluste korraldamiseks;
— lõpetada ühe Nõo vallale kuuluva korteri kasutamiseks sõlmitud
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Eluruumi üürileping. Ülesütlemine
toimub, kuna üürnik ei vaja seda korterit elamiseks ja korter on kütmata;
— osta jääkväärtusega välja sõiduauto RENAULT TRAFIC, nimetatud
sõiduki jääkväärtus on 1050 eurot ja
4 senti;
— sõlmida Lepiku Kinnisvara
OÜ-ga leping Nõo vallamaja hoones
ruumide renoveerimiseks.

Sotsiaalküsimustes
otsustati

osaleda Päästeameti algatatud
projektis „500 kodu korda“ (Nõo vallast hinnatakse 6 kodu olukorda) ja
Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel
kavandatavas puuetega isikutele
suunatud kodukohanduse programmis, tegeldi mitmete peredes tekkinud probleemide lahendamisega;
otsustati maksta toimetulekutoetust
ja ühekordset sotsiaaltoetust, suunata isikuid üldhooldusteenusele ja lahendada muid sotsiaaltöö erinevate
valdkondade küsimusi.

AIRA LAUL
vallasekretär

Nõo valla Omaalgatuse
Fondist rahalise toetuse
taotlemine
Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine“ (edaspidi: NOF).
NOF-ist rahastatakse projekte valla 2018. aasta eelarves selleks
eraldatud summa ulatuses.
Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad
tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:
1) füüsilistel isikutel, sh huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;
2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.
NOF eesmärkideks on:
1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;
2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;
3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;
4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.
Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10%. Omaosalus võib
olla mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga
sõlmib Nõo Vallavalitsus lepingu.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprillil 2018 kell 16.00.
Rahalise toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse, taotluse vorm on leitav Nõo valla veebilehe lingilt: http://nvv.
kovtp.ee/blanketid1
Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
vald@nvv.ee või tuua Nõo vallakantseleisse (Voika tn 23, Nõo alevik).
Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF“.
Hilinenud taotlused saadetakse taotlejale tagasi.
Nõo Vallavalitsus

Elektroonikajäätmete
kogumisringile registreerimine
Maikuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler.
Huvilistel palume hiljemalt 27. aprilliks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika
loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Pärast registreerimisaja lõppemist 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.

JÄÄTMEJAAM

Turu tn 49, Tartu
Avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16
Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse Nõo
valla elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid,
värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid,
elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid
(0,6 €/t), ehitusjäätmeid ja klaasi (48 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t)
ning eterniiti (120 €/t).
Täiendav info jäätmejaama telefonil 742 1398 või 524 1544.
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pane tähele!

Elisa Taimetare — töökus ja
pühendumus käsikäes
Kevadeootus

Apotheka ketti kuuluvasse Uusapteegi Nõo haruapteeki pääseb nüüd
otse tänavalt

Apteek Kivilinnas
asub uutes ruumides
Uusapteegi Nõo haruapteegi juhataja Katrin Soonberg oli nõus valgustama Nõo rahvast seoses apteegi kolimisega Haraldi kaubamaja teiselt korruselt esimesele korrusele.
„Meie apteek töötab juba 1. märtsist uutes ruumides. Me asume lasteaiapoolses küljes lillepoe ja taarapunkti vahel.
Ruumide remonditöödega alustati juba 2017. aasta suvel. Varasematel
aastatel paiknes taarapunkti ja apteegiruumide asemel Eesti Telefoni keskjaam.
Apteegi käsutuses on 25 ruutmeetrit pinda, mis on miinimumpinna
normtingimustega seatud.
Usume, et meie praegune asukoht on elanikonna teenindamiseks eelmisest parem. Parkimine on käepärane, siseneda saab ka rulaatori ja lapsevankriga. Inimesed ei ole veel uue asukohaga harjunud ja nii mõnigi on teinud mitu tiiru ümber maja, et õige uks leida.
Meie apteegitöös jätkub kõik vanaviisi. Ettetellimisel saab hankida ekstemporaalseid (arsti ettekirjutusel individuaalselt valmistatud) salve jne.
Mis puutub aegunud ja/või kõlbmatute ravimite üleandmisse apteegi
kaudu, siis oleme alati selliste ravimite pakid vastu võtnud ja nõutud kohta edasi toimetanud. Samas tahaksin aga Nõo valla elanikele teada anda, et
kõlbmatuid ravimeid on võimalik viia veel Tartus Turu tn 49 asuvasse jäätmejaama või anda üle ohtlike jäätmete kogumisringil kevadel ja sügisel.
Apteekrina soovin meie inimestele aga eelseisvaks kevadeks tugevat
tervist ja palju värsket õhku! Rohkem rõõmsameelsust ja vähem hädaldamist!
Apteek on teie jaoks lahkesti avatud esmaspäevast reedeni
kell 10–19, laupäeval kell 10–12 ja pühapäeval kell 12–14. Helistada
võib telefonil 7455 655.“
(NVL)

Vabatahtlikuks
päästjaks saamine
Vabatahtlikuks päästjaks on oodatud kõik, kes tahavad edendada
oma kogukonna turvalisust. Soovija peab läbima koolituse ja sooritama päästekeskuse korraldatud eksami.
Vabatahtlikuks päästjaks võid saada, kui oled:
q vähemalt 18aastane,
q suudad töötada stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad
teha meeskonnatööd,
q aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas suudad langetada iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires ning oskad näha
ette nende tagajärgi.
Füüsiline ettevalmistus peab tagama päästeülesannete nõuetekohase
täitmise.
Arst kontrollib kandidaadi tervist. Kontrolli ei pea läbima, kui soovija
vastab liiklusseaduse alusel mootorsõidukijuhile, trammijuhile või juhtimisõiguse taotlejale kehtestatud tervisenõuetele. Vastavust tõendab mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille järgi tervisekontrollist ei ole möödunud üle
viie aasta.
Vabatahtlikuks päästjaks soovija peab esmalt võtma ühendust piirkondliku päästekeskuse koordinaatoriga. Tema ütleb, mida edasi teha. Koordinaatorite kontaktid on järgmised.
Põhja päästekeskus (Tallinn ja Harjumaa) —
Krista Jaamul, krista.jaamul@rescue.ee
Lõuna päästekeskus (Valgamaa, Tartumaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa ja Põlvamaa) —
Tiit Piiskoppel, tiit.piiskoppel@rescue.ee
Ida päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa) —
Vilve Kirs, vilve.kirs@rescue.ee
Lääne päästekeskus (Läänemaa, Hiiumaa, Raplamaa, Saaremaa, Järvamaa ja Pärnumaa) —
Lauri Lindoja, lauri.lindoja@rescue.ee
Vabatahtliku päästja e-õpikeskkonna leiad: www.priitahtlik.ee!
Esmajoones ootame e-õppe keskkonnas kursust sooritama inimesed,
kellel on tõsine soov ja tahe pühendada oma vaba aega vabatahtlikuks
päästjaks olemisele. Oleks suurepärane, kui kursusel osalenu leiaks endale
sobiva vabatahtliku päästekomando või seltsingu, kes tegeleb tuleohutusalase ennetustööga, seal saab õpitut kasutada ja rakendada.
Turvalist kevadet!
Nõo Priitahtlik Päästeselts
noopaaste@mail.ee

Et jõuda Elisa Taimetaresse, tuleb
sõita Aiamaa külla, Aava tallu. Just
seal on perekond Padaritele kuuluvas talus Elisa Taimetare oma tegevuse püsti pannud.
Põhieestvedajateks on toimekad
noored, peretütar Elisa Padar (33)
koos elukaaslase Raiko Laueriga (33).
Kõikides suuremates töödes on alati
abiks Elisa isa Kalle (56). Kasvuhoonetes ja ka turul toimetab Kalle õde Lia
(55), samuti on mõlemad emad abiks
nii palju kui võimalik. Nii et tegemist
on perefirmaga, kus igaühel on oma
panus.
„Meie esimene väike kasvuhoone valmis 2015. aastal. Võiks öelda, et
tegutsesime algul n-ö katse-eksitusmeetodil. Eks äpardusi tuli ikka ette,“
meenutas Raiko.
Neist kummalgi pole aednikuharidust. Mõlemad on töötanud
aastaid klienditeeninduses ja saanud sealt palju kogemusi, kuidas
inimestega suhelda ning neid teenindada.
Isa Kallelt on Elisa pärinud aiapisiku. Juba väiksest peale on ta koos
isaga oma koduaeda kaunistanud
ning sealt areneski välja suur kirg taimede vastu.
Aga siis hakkas idee oma ärist ja
majandamisest selgemat kuju võtma.
Mõlemad loobusid oma põhitöökohtadest ja läksid Austraaliasse töö- ja
elukoolitust saama.
„Me töötasime kaks aastat järjest
erinevates farmides. Valisime eesmärgipäraselt, et saaksime raske ja
soliidse töö kogemuse,“ valgustasid
Elisa ja Raiko.
Austraalia-kogemustest peavad
nad väga olulisteks ka kohalikku
kogukonnatunnetust ja enda nähtavaks tegemist kõikvõimaliku reklaami näol.
Tänasel päeval on Elisa Taimetares püsti neli kasvuhoonet: väike,
keskmine, suur ja kütteta kasvuhoone võõrasemade kasvulavadega. Mis
puutub võõrasemadesse, siis puhkeb
neid siin varsti õide 11 erinevas värvis.
Peab au andma ehitusmeestele,
keda siinmail on olnud ainult kaks,
seda siis Raiko ja äi Kalle näol. Ainult
viimase 200 ruutmeetrilise kasvuhoone pinnast aitas tuttav kopajuht
tõsta ja ka fermide paigaldamisel oli
sõber abiks. Kõikide kasvuhoonete
insenertehnilised lahendused (küttesüsteemid, automaatkastmissüsteemid, ventilaatorid jne) on Raiko
ja Kalle koos nuputanud ja paigaldanud.
Elisa ja Raiko on teadlikult oma
valiku teinud, nad ei salgagi, et nende praegune elu ei ole meelakkumine: „Päevad on olnud pikad, vahel
olen pimedas kell üheksa kasvuhoo-

saame
tuttavaks!
siinjuures tulebki tunnustada noorte ettevõtjate majandamisoskust, et
nende tegevus on tõusujoones kulgenud.
„Meil endil on hea meel, et me
ei ole pidanud endid pankadega
siduma, meil ei ole ühtegi laenukoormust,“ avaldab Raiko. „Me ei ole
saanud ka ühtegi toetust. Oleme
uurinud küll PRIA ja Leaderi meetmetest, aga me pole nende kriteeriumidele vastanud.“

Kevad! Kevad! See oodatud ja
igatsetud aeg ei taha sellel kevadel
kohe mitte kuidagi saabuda. Rohenäppudel sügelevad sõrmed juba
ammu ja aknalaudadel küünitavad
taimepojad ahnelt iga harva päikesekiire järele.
Võib ainult ette kujutada, milline
sagimine ja pillerkaar siis lahti läheb,
kui soe aeg kätte jõuab ja elu jälle
uuele ringile tõuseb.
Tegevaednikel on aga hooaeg
juba ammu alanud. Kui põigata sisse
mõnda suuremasse kasvuhoonesse,
siis koged, et oled sattunud kui troopikasse — rohetavad taimeväljad,
paitav soojus. Kui see õitemeri kord
välja pakatab! Praegu nopivad hoolsad peremehed õiepungad meelega
ära, et taimed liiga vara end ära ei
kurnaks.
Tänases aialoos kutsume teid
kõiki Elisa Taimetaresse, kus just sellised tööd teoksil olid. Saame tuttavaks ühe toreda noore perega, kes
juba kolm aastat on lille- ja aedviljataimi kasvatanud ja turustanud ja
kes selles tegevuses on leidnud enda
jaoks korraga nii hobi kui töö. Kui
head ideed põimuvad töökuse ja pühendumusega, on edu tagatud. Nendel noortel on kindel siht silme ees ja
järgmiste aastate plaanid paigas.

Hingelt ja tegudelt
aednikud

VALLA LEHT

Soov panustada ka
kogukonnaelusse

Elisa Padar ja Raiko Lauer oma truu sõbra, 3-aastase Saksa lambakoera
Jasperiga. 2 x foto: MILVI PENSA

nest välja saanud,“ avaldab Elisa, kui
taimepikeerimine päevakorras oli.
Öised kütmised on olnud vaheldumisi, kord läheb üks, siis teine:
„Magamata ööd, stressi palju!“ Kaks
kasvuhoonet on puidu- ja briketiküttel, viimane pelletiküttel.
Aga samas särab noorte tegijate
nägudel rõõm ja nad on oma edusammudega rahul: „Me oleme oma
vigadest õppinud. Kogemusi on juurde tulnud.“
„Oleme oma viisaastakuplaanis
täiesti graafikus. Mina oma laienemistuhinas võtaksin vast veelgi tuure
üles, Elisa oma ratsionaalse meelega
hoiab mind vaos,“ hindab Raiko oma
kaasa asjalikku suhtumist.
„Pole mõtet üle toota ja oma kätetööd raisku lasta,“ arvavad noored
aednikud.
Elisa Taimetares on neljas kasvuhoones kogupindalaga 400 m2 turustamiseks stardivalmis väga suur valik
erinevaid suvelilletaimi, aedviljataimi
(paprika, tomat, kurk, maitsetaimed
jne). Lagede alla on rippuma seatud
ligi 500 lilleamplit, millest esimesed
lähevad müüki juba enne emadepäeva.
Sellest aastast on ostjatel võimalik soetada ka erinevaid püsikuid,
nagu päevaliilia, astilbe, neiusilmad
jne.

Igale kliendile maksimaalne
tähelepanu
„Me soovime olla kliendikesksed
ja kliendisõbralikud. Meie eesmärk
on teenindada iga klienti individuaalselt, nõustada ja konsulteerida
teda ostu juures, pakkuda vajadusel
transporti. Läbi Facebooki oleme vastu võtnud ettetellimusi.
Meie endi müügikoht on Tartu
avaturul. Oleme täpselt peatänaval
Kanepi ja Vesneri aiandite kõrval,
mööda kõndida ei ole võimalik,“ seletab Raiko.
„Kevad- ja suvelaatadel oleme
aktiivselt väljas olnud, vahel on tulnud korraga osaleda 2–3 laadal, siis
oleme oma tööjaotust pidanud väga
korraldama ning pakkimine kestab
vahel poole ööni,“ valgustavad Elisa
ja Raiko oma tegemisi.
„Selle tööga rikkaks küll ei saa.
Kõik, mida me senini oleme teeninud,
oleme investeerinud laienemisse. Me
ei ole endale planeerinud puhkusereise vms, me teame, et me tahame
kuhugi välja jõuda ja tegutseme selle
nimel,“ on sihikindlatel noortel üksmeelt jätkunud.
Kogu see majandamine neelab
ju üüratu väljamineku kütte, elektri, muldade, väetiste, putukatõrjevahendite, tarvikute jne näol. Aga
see on asjade paratamatu käik ning

Mis puutub nende endi soovi kogukonna elus kaasa lüüa, siis oleksid
nad heal meelel valmis kaunistama ja
lilledega ehtima meie avalikku ruumi,
kui vallapoolselt teenusenõudmine
esitatakse.
Kolmas aasta tehakse koostööd
näiteks Luke mõisapargiga. „Gea Järvela on väga tubli naine ja see, mida
nad Lukel teevad, on kiiduväärt ning
meie tahame kindlasti selles kaasa
lüüa,“ selgitab Elisa.
Nõo Korvpalliklubi toetamist
eesotsas Rauno Voorega peab Raiko
oma südameasjaks. Ta ise on aastaid
klubis mänginud ja hindab korvpalliklubi panust noorte spordivaimu
arendamisel kõrgelt. „Iga aasta proovime ikka rohkem aidata, korvpall ei
tohi Nõost kaduda,“ on Raiko kindel
veendumus.

Noored maal —
meie aja positiivne märk
Kasvuhooned ootavad. Töö ootab.
Päike soojendab ja võõrasemadelt
tuleb katteloorid eemaldada.
Elisa ja Raiko puhkepaus on läbi,
nende truu sõber Jasper — 3-aastane
Saksa lambakoer — sammub vapralt
kõrval. Ta on samuti omamoodi tegija, koertenäitusel nii Eestis kui ka Lätis on ta saavutanud palju auhinnalisi
kohti. „Koeraga tegelemine on minu
väike stressimaandus,“ naerab Elisa.
„Öeldagu veel, et noored ei taha
maal elada. Meie tahame küll. Siia
oleme endale elu rajanud. Ja taimedega toimetamine meeldib meile
väga. See loob hinges hea tunde
ja rahulolu. Sa näed oma kätetööd,
annad taimedele elu. Siin on iga lillepott teada-tunda, sa õpid taime
hingeelu tundma. Kui on soov ja
tahtmine teha, siis on kõik võimalik.
Me tegutseme nii, et endal ka oleks
äge! Meil on veel palju plaane, need
ootavad elluviimist!“
Ei ole kahtlust, et sellise positiivse suhtumise ja pakatava energiaga
suudavad Elisa Taimetare omanikud
endale tulevikus veelgi laiemat tuntust koguda ja aiasõpru lähemalt ja
kaugemalt ligi meelitada. Kohtumiseni Elisa lokkavas Taimetares! Kevad
kiirustab end pidurüüsse ehtima!
MILVI PENSA

Elisa Taimetare kasvuhoonetes on lagede alla rippuma seatud ligi 500 lilleamplit, millest esimesed lähevad
müüki juba enne emadepäeva.
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Nõo Põhikoolis

Eesti 100 teemaliste tööde näitus emakeelenädalal

Kevadlaadamelu

Nõo Põhikooli tegemisi
Naistepäev tuli võrkpallilahinguga
8. märtsi hommikul oli kogu Nõo Põhikooli pere kogunenud spordihoonesse, kus oli algamas taaskord mõõduvõtt võrkpallis õpetajate ja õpilaste vahel. Seekord olid võistlustules tüdrukud ja naisõpetajad. Kas oli viga
naistepäevaelevuses või milleski muus, kuid naisõpetajate mäng ei tahtnud
kuidagi käima minna ning tüdrukud läksid üsna ruttu oma punktidega eest
ära. Esimese geimi lõpupoole olid õpetajad end juba kogunud ja asusid õpilastele järele tulema, kuid geim lõppes siiski tüdrukute võiduga. Vahepalaks
oli esinema saabunud Modern Talkingu liige Thomas Anders (Henri Soidla),
kes kanderaamil sisse talutati ning kõigile naisterahvastele oma mahehäälse
laulu pühendas. Teine geim algas üsna tasavägiselt ja püsis sellisena kuni
lõpuni, kuid ka seekord olid võidukad õpilased ja naistepäeva võrkpallilahingu võitsidki seekord õpilased (sügisesel mängul kaldus kaalukauss
õpetajate kasuks).

Aprill tõi kooli kevadlaada
5. aprillil toimus selle õppeaasta viimane koolilaat, mis ka sel korral kandis heategevuslikku eesmärki — korjati toitu ja muud vajalikku loomade
varjupaigale. Laadal oli ligi veerandsada müüjat, kes pakkusid väga eriilmelist kaupa. Terve koolipere oli kaupa uudistamas ning kindlasti ka enamik
endale midagi laadalt leidis. Eriti palju paistis silma erinevat käsitööd — vildist, savist, lõngast ja muustki, mis annab alust oletada, et paljud lapsed ja
vanemad on tublid käsitööhuvilised ja valmistavad kauneid esemeid. Kuid
laat ei piirdunud vaid käsitööga, sest lookas lettidel oli ka erinevaid küpsetisi
— viineripirukad, muffinid, vahvlid, pitsad, kirju koera kook ja muudki suupärast. Laada osavõtumaksuna koguti kokku ligi 30 kilo kassi- ja koeratoitu
varjupaigale, mis ka lähiajal varjupaika toimetatakse.

Emakeelenädal Nõo Põhikoolis
Sellel aastal algas emakeelenädal 14. märtsil, emakeelepäeval. Meeleolu ning ülesanded olid seotud tihedalt ka Eesti 100. sünnipäevaga. Kõikide
klasside eesti keele ja kirjanduse tunnid toimusid sel päeval auditooriumis,
kus pidulikus õhkkonnas rääkisime K. J. Petersonist ning J. Liivist ja kuulasime kauneid luulenäiteid.
5.–9. klassidele toimus traditsiooniline luulemaraton, kus igal klassil tuli
esitada luuletusi peast võimalikult kaua. Oli tõeliselt armas ja innustav, kuidas mitmed õpilased suutsid üllatada luulerohkuse, põneva luulevalikuga
või sügava sisekaemuslikust tunnetusest tulvil esitusega.
Teist aastat järjest toimus klassides etluskonkurss, mille käigus kanti
ette katkendeid eesti autorite teostest. 9. klassi tähtsaim üritus oli kirjanduskonverents, kus õpilased tegid ettekandeid eesti kirjanduse eri etappidest
— alates loodususundi hingestatud maailmast kuni tänapäeva eriilmeliste
autoriteni. 7. ja 9. klassidele rääkis eesti keelest aga väga haaravalt Kadri Sõrmus, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik.

Nädala jagu võõrkeelte lainel
Nagu juba traditsiooniks saanud, toimus ka sel aastal märtsi alguses
võõrkeeltele pühendatud nädal. Nädala jooksul sai koolipere panna oma
nutikuse ja kiiruse proovile erinevates mängudes ja võistlustes. Aja võtsime
maha, mõtiskledes võõrkeelte olulisuse üle Eestis ja maailmas.
Nädala suursündmus oli 6.–9. klassidele mõeldud interaktiivne mälumäng Kahoot!, kus õpilased pidid koos kaaslastega nuputama vastuseid nii
inglise, saksa- kui venekeelsetele küsimustele. Teist aastat järjest otsisime
6. klasside õpilaste hulgast parimaid võõrkeelsete tekstide lugejaid. Inglise
ja vene keeles tegi puhta töö Lotta-Ly Pindmaa, saksa keeles tõusis teiste
hulgast esile Mariana Ots. 3.–5. klasside õpilased said kiirust ja inglise keele
tundmist näidata võistlusmängus Spelling Bee, mille eesmärgiks on aja peale sõnu tähthaaval öelda. Kolmandatest klassidest valisime iga klassi parima,
kelleks osutusid Loviise Männiste, Marelle Pertmann, Arlo Leon Tuvikene ja
Lisette Vool. Neljandate klasside hulgas tõusis parimaks Jürgen Öebius ning
viiendate klasside hulgas näitas kiirust Johanna Matilda Koidu.
Oli tore nädal ning taaskord saime tõdeda, et võõrkeeltega puutume
kokku igapäevaselt nii kodus kui võõrsil. Uuel aastal juba uued mängud ja
uued võitjad.

Reemet Ruuben
Nõo Põhikooli
huvijuht

Inspireeriv kohtumine Nõo Muusikakoolis
24. märtsil korraldas Nõo Noorteaktiiv eesotsas Kaisa Hanko ja Elizaneth Saksiga Nõo Muusikakoolis Inspiratsiooniõhtu. Külla kutsuti ka Eesti
Laulul tuntust kogunud Vajé. Vajé on
uus elektroonilise muusikabänd, mis
koosneb kahest liikmest — laulja
Stefan Airapetjanist ja DJ/produtsent
Hans Noormetsast.
Laupäeva hommik algas siiski
väikese viperusega, kui bänd teatas,
et jääb umbes tund aega hiljaks.
Noorteaktiivi liikmed olid natuke
üllatunud, kuid nende teotahet see
ei morjendanud. Ürituse ettevalmistustega mindi plaanipäraselt edasi.
Suurem osa ajast kulus snäkkide ning
jookide väljapaigutamisele ja kohale
tulnud inimeste vastuvõtmisele ning
saali juhatamisele. Tuleks ka ära märkida, et kohale oli tulnud üle 60 inimese, mis oli meie jaoks positiivselt
üllatav — saal täitus pea igas vanuses noortega.
Vajé pani meile, noortele, südamele, et elus peab tegema just seda,
mis meile tõesti meeldib, ja mitte pühendama oma aega tegevustele, mille tegemisel me mitte mingit rõõmu
ei tunne. Samuti rääkisid noormehed,
et oma tervise arvelt ei tohiks midagi
teha, sest tervis on kõigile inimestele
kõige olulisem. Kindlasti peab piisavalt vett jooma ning samuti leidma
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aega end korralikult välja puhata.
Vajé inspireeris Nõo noori kõige
enam oma hea ning sooja energiaga, mida nad endale ei hoidnud ning
jagasid seda ka publikule kallistuste
näol. Lisaks sellele jagasid nad oma
kogemusi Eesti Laulul. Rääkisid ka
üsna avameelselt oma töötamisrütmist ning muusika loomisest. Välja ei
jäänud ka muusika ning klaveri saatel kohapeal väljamõeldud väike laulujupike, mis pani ka kõige pisemad
laginal naerma ning suuremate suud
muigama.
Sel kevadel on Nõo Noorteaktiivil plaanis korraldada veel kaks inspiratsiooniõhtut. Lisainformatsiooni
leiab Nõo Noorteaktiivi Facebooki
lehel: Nõo Noorteaktiiv ja Nõo Noortekeskuse kodulehel: www.n6onoor.
webs.com.
Projektifondi „Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Kaisa Hanko ja
Elizaneth Saks
Nõo Noorteaktiiv

Nõo Noorteaktiivi liikmed ansambliga Vajé inspiratsiooniõhtul Nõo
Muusikakoolis

Nõo Noortekeskus laiendab koostöös noortega
avatud ruumi ja tegutsemisvõimalusi
Nõo Noortekeskus avati vallamaja keldrikorrusel asuvates 55 m2
ruumides 2007. aasta oktoobris. Siis
tegutses meie n-ö naabrina seal ka
Nõo Baar, mis nüüd juba mitmeid
aastaid enam pidulisi ei teeninda
ning ruumid seisid tühjana. Aegajalt oleme neis ruumides noortega
erinevaid tegevusi algatanud —
noortepeod ja sündmused, ent päris
noortepärased need ruumid siiski ei
olnud. Möödunud kevadel istutas
üks vahva neiu Kristin Sarapuu (kunagi samuti noortekeskuse külastaja)
minu pähe ühe huvitava idee — miks
mitte sellest noortele midagi põnevat arendada. Nii asusimegi sügisel,
mil haldusreformijärgselt oli selgus
majas, et Nõo saab iseseisvana arengut jätkata, koos noortega plaani pidama, mismoodi seda teha saaks.
Analüüsisime koos teise noorsootöötaja ja meie välisvabatahtliku
Xavieriga noortekeskuse külastatavust ning nähes, et see on eelmiste
aastatega võrreldes tublisti kasvanud
ja noored ei taha enam meie hubasesse pessa ära mahtuda, oligi selgus
majas — avatud ruumi on vaja laiendada. Seejärel võtsime ka noored
kampa, et plaani pidada, millisena
nad ruumi näeksid ja milliseid uusi
võimalusi see võiks pakkuda. Ühise
töö tulemusel esitlesime oma ideed
vallavanemale ja uurisime, mis plaanid neil tühjade ruumidega on. Seejärel panime kokku projektitaotluse
ning esitasime Eesti Noorsootöö Kes-

kuse poolt koordineeritavale Avatud
Noortekeskuste projektikonkursile.
Märtsi keskpaigas saime positiivse
vastuse — võime asuda plaani ellu
viima.

Mis meil siis plaanis on?
Projekti käigus on noortel võimalus juhendajate kaasabil ümber
kujundada vallamaja keldrikorrusel
asuv 72 ruutmeetri suurune ruum, et
laiendada noortekeskuses noorte kasutatavat avatud ruumi ja luua uusi,
arendavaid tegutsemisvõimalusi erinevate huvidega noortele.
Enne projektitaotluse esitamist
korraldasime noortega mitmeid arutelusid, et välja selgitada noorte vajadused, soovid ja ideed uue ruumi
kujundamisel. Soovime luua ruumi
koostöös noortega selliselt, et see
neid kõnetaks ja pakuks võimalusi
arendavateks tegevusteks ning planeeritavad lahendused võimaldaksid ruumi kerge vaevata ka ümber
kujundada, et see oleks paindlik lisategevusteks, mis noorte vajaduste ja
soovidega kohtuvad.
Oleme võtnud eesmärgiks, et
avatud ruumi kujunemine on protsess ja noored on selle väga oluline
osa — me ei hakka noorte eest midagi ära tegema, vaid nad saavad igas
etapis kaasa lüüa ja arvamust avaldada, protsessi juhtida.
Laienenud avatud ruum loob
juurde mitmeid uusi võimalusi —

Noored saavad ruumi kujunemise protsessi igas etapis ise kaasa lüüa.
näiteks kavandavad noored sinna
ruumi muusikanurga, kinonurga,
mängude nurga — lauajalgpalli laud,
lauatenniselaud; koosolekute nurga
— kott-toolid, teisaldatav tahvelsein
ja lauamängud, raamaturiiul.
Projekti käigust plaanime ülevaate teha blogipostituste näol, mille koostamine on võimalus noortel
oma kogemusi teistega jagada. Kogu
protsessi käiguga saate end kursis
hoida siit: n6onoortekas.wordpress.
com

Märtsikuu Nõo Muusikakoolis
Kitarriõpilased osalesid
edukalt Tartu ja
Lõuna-Eesti regiooni
kitarrikonkursil
Õpetaja Vaido Petseri kitarriõpilased esinesid edukalt 15. märtsil toimunud Tartu ja Lõuna-Eesti
regiooni kitarrikonkursil „Parim
noor instrumentalist“. Esimeses vanuserühmas osalesid Mattis Saaroja
ja Kristjan Soidla, kes mõlemad saavutasid kolmanda koha ja pääsesid
edasi vabariiklikku vooru. Samas
vanuserühmas hinnati diplomi vääriliseks Raido Kase (diplom kõlava ja
särava esituse eest) ja Silver Liblik.
Teises vanuserühmas osales tublilt
Johanna Matilda Koidu.

Otsa Kooli muusikapäev
28. märtsil oli Nõo Muusikakoolis
külas Georg Otsa nimeline Tallinna
Muusikakool. Esinesid flöödi-, saksofoni- ja viiuliõpilased, numbrite
vahepeal tutvustas praktikajuht

Noortekeskuse projekti „Nõo
Noortekeskuse avatud ruumi ja tegutsemisvõimaluste laiendamine“
elluviimist toetab Eesti Noorsootöö
Keskus Avatud Noortekeskuste projektikonkursi vahenditest.

egle hänilane
noorsootöötaja

muusikakoolis

Lauri Sepp Otsa Kooli ja erialasid,
mida seal on võimalik õppida. Pärast
kontserti algasid õpitoad klaveri-,
flöödi- ja saksofoniõpilastele, mida
juhendasid Otsa Kooli õpetajad Inga
Arro (klaver), Lauri Sepp (saksofon) ja
Tarmo Johannes (flööt).
Õpitoad panid kõigil osalejatel
silmad särama, andsid uut energiat ja
värskeid vaatenurki. Nii mõnigi lugu
leidis kogenud juhendajate käe all
uue hingamise. III klassi klaveriõpilane Marita Shornikova: „Pisike närv
oli sees, kui pidin võõrale õpetajale
oma loo (W. F. Bachi „Kevad“) ette
mängima. Õpituba oli palju raskem
kui minu tavaline klaveritund, pidin hästi kiiresti kõigest aru saama
ja kaasa tegema. Inga õpetas mulle
uusi nippe, kuidas oma lugu veel paremini mängida. Mõned asjad, mida
oma õpetaja oli ka rääkinud, paistsid
teise nurga alt. Järgmises klaveritunnis oli näha, et õpitoast oli tõesti kasu
— lugu tuli väga hästi välja“.
Margit Keeman

VII klassi õpilane Triinu Prants ja õpetaja Inga Arro töötavad Dmitri
Shostakovitši Prelüüdi ja fuugaga D-duur.
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päevakeskuses
Märts tõi kaasa kevade ja
kuigi ilmad ikka veel viluvõitu,
on lumikellukesed oma õied
avanud ja olgu nad küll veel
väetikesed ja madalad — siiski
on see kindel algus kevadele.
Märtsikuus oli meil päevakeskuses toredaid kohtumisi
huvitavate inimestega. On ju
märts endiselt naistepäevakuu
ning mul on hea meel, et seda
tähtpäeva jälle hindama on
hakatud. Pole ju eriti mõtet diskuteerida teemal, et miks just
vaid sellel päeval naistele lilli
tuuakse ja neid võiks kinkida
tähtpäevast sõltumatult. Olen
sellega nõus — kuid ikkagi on
ilus, kui naisi eraldi ka sel ühel
päeval meeles peetakse.
Meie naistepäeva tegid
seekord eriliseks Tartumaa parlamendisaadik Aivar Kokk ja
Vahur Kukk, kes meid külastasid ja lilli ning igale perenaisele
vajalikke lõikelaudu kinkisid.
Naisperel olid silmad säramas
ja nagu hilisemates kommentaarides kuulsin, siis nii toredat
naistepäeva pole meil päevakeskuses varem olnudki. Ja asi

Nõo Päevakeskuses märtsikuus

tasub teada

Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos rääkis vallamajas kriisiolukordadeks valmistumisest. Foto: MILVI PENSA

Parlamendisaadik Aivar Kokk külas Nõo Päevakeskuse rahval

polnud sugugi vaid lilledes,
meie külalised oskasid koosviibimisele erilise sära anda oma
meeldiva jutu ja — üllatus-üllatus, ka lauluoskusega. Ja jut-

tu jätkus kauemaks ning kõiki
teemasid me ei jõudnudki läbi
arutada, kuna kell tiksus kiiresti
ja pidime joogatunnile ruumi
tegema.

Ilusat kevadet teile kõigile!
KRISTA KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse juhataja

Kohtumine akadeemik Jaan Einastoga
Kaua olime oodanud kokkusaamist meie oma valla mehe ja rahvusvahelist tuntust omava akadeemik
Jaan Einastoga. Ja kui me siis kokku
saime ja kuulasime ülevaadet tema
elust ja tegevusest, siis üllatas mind
see, kuidas üks inimene nii palju
jõuab. Lugupeetud teadlane ei ole
auväärsest east hoolimata oma teaduslikku tööd täielikult lõpetanud,
vaid saadab jätkuvalt artikleid nimekale teaduslikule ajakirjale ja teeb
kaastööd teiste teadlastega. Astronoom Jaan Einasto on laialdaselt tuntud maailma teadusringkondades,
tema nime kannab asteroid 11577.
Kõigist tiitliteist hoolimata on
Jaan Einasto jäänud lihtsaks eestimaalaseks ja temaga on äärmiselt
meeldiv suhelda.
Meil oli vägagi huvitav kuulata
mälestusi ja vaadata pilte akadeemiku enda ja tema suguvõsa elust.
Eriti jäi mulle meelde üks foto, millel
Jaan koos oma abikaasa Liiaga 1953.
aastal jalgratastel sõites olid otsimas
asukohta uuele Tartu observatooriumile. Esimene peatuskoht otsinguretkel oli Tõravere mägi ja kuigi sobivat
paika otsiti kogu Lõuna-Eestist, siis
enam kui kolmekümne võimaliku variandi seast jäi lõpuks sõelale ikkagi
Tõravere. 1957. aastal hakati Tõraverre observatooriumit ehitama ja 1964.
aastal avati see külastajatele.
Tõraveres elab Jaan Einasto siiamaani, kuid mitte ainult seal. Tema
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päriskodu — seal, kus on juured —
on Helme kihelkonnas Holdre kandis
Egeri talus. Seal oli sündinud Jaan
Einasto ema ning seal veetis teadlane oma lapsepõlveaastad, õppis ära
maatöö ja sai eluks vajaliku tööharjumuse. Ajaloo pööristormides läks
Egeri talu võõrastesse kätesse, kuid
esimesel võimalusel 1995. aastal sai
see tagasi ostetud ja korda tehtud.
Egeris veedab Jaan Einasto nii palju
aega kui ilmastikuolud vähegi võimaldavad ja sealne kaunis kant ning
järv annavad südamele rahutunde.
Meie külalisele esitati küsimusi
tema töödest, mis puudutasid tumeainet, ja ka sellest, kuidas suudab
ta end nii heas vormis hoida. Tehes
tavainimesele vastused võimalikult
arusaadavaks, rääkis Jaan Einasto
tumeainest ja hea tervise saladusest.
See viimane teatavasti polegi muud
kui liikumine, õige unerežiim ja toitumine. Kõigile teadaolevad asjad, kuid
mitte igaüks ei lähe ilmast hoolimata
igal päeval pooletunnisele kepikõnnile.
On suur rõõm, et Nõo vallas elab
selline suurmees. Soovime talle edu
ja tervist ka edaspidiseks!

KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja

Akadeemik Jaan Einasto. Foto: Peeter Laurits

21. aprillil kell 07.30 VVV õppepäev „Linnud“
Vapramäe ja Peedu piirkonnas.
Koguneme Vapramäe Loodusmaja juurde.
Õppepäeva juhendavad Juhani Püttsepp ja Ingmar Muusikus.
Liigume looduses ja õpime tundma laulvaid linnuliike.
Sekka kuuleb ka loodus- ja kultuurilugu.
Kaasa võtta soe jook, soovi korral oma söök.
Riietuda ilmale vastavalt. Kestvus 2–3 h.
Registreeru triinu@vvvs.ee või tel 525 4172.

Grupis osalejate arv piiratud. Linnulaulu õppepäev on osalejatele tasuta.
Toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA toel.

Info: www.vvvs.ee

28. aprillil VVV matkapäev
„Tervislik liikumine ja motivatsioon“
Tervislik liikumine ja motivatsioon on just mõeldud neile, kes otsivad
viisi, kuidas toast välja liikuma saada. Teeme erinevaid harjutusi, mänge
ja ülesandeid. Mis muud kui ava uks või aken ja küll jalad su minuni toovad.
Retkejuht Maarja Vuin.

Registreeru: maarjakuuskvere@gmail.com, tel 5343 9356.

Matkapäev on tasuta, toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse
toel. Info: www.vvvs.ee

Kevadisel koolivaheajal kutsume õpilasi
Vapramäe loodusmajja!

24. ja 25. aprillil 2018
VAPRAMÄE LOODUSMAJAS
KOOLIVAHEAJA TEGEVUSPÄEVAD
Kavas ellujäämisõpe metsas, matk, valmistame lõkketoitu,
kujundame istutuspoti ja külvame seemneid, teeme tutvust
robootikaga. Erinevatel päevadel erinevad tegevused.
Tegevused toimuvad kell 11.00-16.00.
Osalustasu 10 eurot päev, kaks päeva 20 €, sisaldab ka lõunasööki.
Lisainfo: Triinu Pertels, triinu@vvvs.ee, 5254172
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

Margo Klaos rääkis
kriisiolukordadeks
valmistumisest
29. märtsil oli Nõo rahval võimalus kuulata Päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi Margo Klaose ettekannet „Elanikkonnakaitse Eestis ja
kriisiolukordadeks valmistumine kodus“.
Vallavalitsuse istungiteruumis kogunesid vallavalitsuse töötajad, perearstikeskuse, lasteaedade jne asutuste esindajad, samuti oli kuulajaid külakeskustest jm. Margo Klaose olid esinema kutsunud Nõo tervisemeeskonna liikmed.
Slaidimaterjalide abil demonstreeritud pooleteisetunnises loengus tõi
esineja välja olulised momendid elanikkonnakaitses ja andis vajalikud soovitused elanikele käitumiseks kriisiolukordades.
Margo Klaose sõnade järgi on Päästeamet võtnud oma südameasjaks
elanikkonna igakülgse harimise kriisiolukordades käitumisel ja Nõos toimunud koolituse näol oli tegemist esimese põhjalikuma vastavasisulise
koolitusega.
Ettekande sissejuhatavas osas andis Margo Klaos ülevaate elanikkonnakaitse ajaloost ja arengust. Seniste kaitsemeetmetega on aastakümneid
valmistutud eelkõige rahuaegseteks hädaolukordadeks ning mõnevõrra
vähem on fookuses olnud elanike kaitsmine sõjaliste kriiside ja terrorirünnakute korral. Põhjendamatult vähe on tähelepanu pööratud ka inimeste
endi valmisolekule kriisiolukordades hakkama saada. See kõik on andnud
tõuke vastavad tegevused üle vaadata.
Esineja rõhutas, et tegelik kaitse algab peale üksikisikust endast. Väga
palju sõltub üksikisiku teadlikkusest ja informeeritusest. Igaüks peab endale esitama küsimuse, kuidas ma saaksin kriisiolukorras hakkama ilma
kõrvalise abita mingi ajavahemiku jooksul.
Oskuslik kriisikäitumine peab laienema üksikisikult edasi, hõlmates
pereliikmed, kogukonna, kohalikud ettevõtted jne.
Elanikkonnakaitse olulised meetmed on õpetamine, hoiatamine, abistamine.
Kaasaja ühiskonnas on info liikumine muutunud ja tänu erinevate kanalite paljususele on elanikel võimalik nii igapäevaselt kui ka kriiside ajal
saada ümbritsevatest ohtudest mitmekülgset infot (saab nt jälgida ilmakaarte, üleujutuste kaarte, ohtlike ettevõtete kaarte, asutuste sotsiaalmeedia kanaleid jne).
Ettekandja sõnade järgi on oluline elanikele ootuste selgitamine —
päästeameti koduleheküljelt saab teada, kui kaugel asub lähim päästekomando. Näiteks Nõo elanikele on lähim abi üldjuhul 10–15 minuti kaugusel ja selle aja jooksul peab ise otsuseid vastu võtma ja hakkama saama.
Elektrilevi kaardi kaudu on võimalik infot hankida, millal taastatakse nt
elektriühendus.
Kriisiolukorrad võivad kujuneda ootamatult, kus reageerida tuleb
koheselt (põlengud, äkkrünnakud) või on tegu eelhoiatavate sündmuste
kujunemisega, kus reageerimiseks võib jääda aega 6–48 tundi (lähenevad
loodusõnnetused, nakkushaigused, massirahutused jne).
Erinevate kriiside puhul läheb siis vaja elanikkonna erinevaid käitumisoskusi ja oskuslikust reageerimisest sõltub ellujäämine.
Ühiskond sunnib inimestele muutusi peale, on toimunud linnastumine, mis on pannud inimesed sõltuma paljudest alusteenustest, mida hädaolukorra seaduse alusel on lausa neliteist. Pikaajalisemate kriiside ilmnemisel on oluline arvestada ohuga, et võivad katkeda elutähtsad teenused
(elekter, vesi, küte, side jne). Nende äralangemisel võib tabada inimesi
suutmatus olukorraga hakkama saada.
Margo Klaos andis kuulajatele tegevusjuhised — mõelda läbi pere
ühenädalane hakkamasaamine alternatiivvariantide kaudu.
Igaks tõsisemaks elujuhtumiks peaksid kodudes olema ühenädalased
varud toidu valmistamiseks, esmaabivahendid, ravimid, patareitoitel raadio, akupank, taskulamp, tikud, küünlad. Peaks läbi planeerima toidu- ja
veetagavarad ja nende soetamise võimalused. Oluline oleks ka välja mõelda, kus hädaolukorras toitu valmistatakse, kuidas kütmist organiseeritakse, WC-d kasutatakse, sidet peetakse , transporti organiseeritakse jne.
Kriisiolukordades on kindlasti kergem toime tulla naabritega tihedalt
suheldes ja kogukonnaga laiemalt koostööd tehes.
Ohtude ilmnedes ja ohuteavituse korral ei tohiks ohtu alahinnata, vaid
tuleks hankida lisainfot usaldusväärsetest allikatest ja siis edasi reageerida.
Ajaleheartikli kokkuvõte on vaid lühipeegeldus põhjalikust ülevaatematerjalist.
Loengu järel arenes kuulajate vahel mitmeid erinevaid diskussioone ja
esineja vastas ka mitmele küsimusele. Tervisemeeskonna liikmed tänasid
koosolijate nimel Margo Klaost huvitava loengu eest.
Oska aidata iseennast erinevates olukordades — jäi kõlama ettekande
põhimõte. Õige käitumine kriisiolukordades on ellujäämise olulisemaid
tingimusi.
MILVI PENSA
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Sulgpalliuudised
Võistlusreis Soome
23.–25. märtsil osalesid Nõo
ja TÜASK sulgpallurid võistlusreisil
MART MÄERAND
Soomes Turus. Seda võiks nimetada
Nõo
Sulgpalliklubi
ka õppereisiks reisimise alal — arvan,
juhataja
et mängijatele oli see huvitav kogemus, millest mõndagi õppida, kui tulevikus iseseivalt reisima minna. Algas see lennureisiga, kus lennuki väljasõit
hilines, seega läksid kaotsi Helsingi Vantaa–Turu bussipiletid, järgmine reis
väljus tund aega hiljem ja jõudsime hotelli öösel kell 2.30. Hommikul kell
7 äratus, sõit võistluspaika linnaliinibussiga, bussijuhiks eesti mees. Võistlus
algas kell 9.00 ja hotelli jõudsime kell 23.00, järgmisel päeval kellakeeramine
jne. Aga lapsed on hea kohanemisvõimega ning mängisid tublilt.
Esimesel päeval toimusid liigavõistlused koos täiskasvanutega, Soomes
neli taset, Valio meistriliiga, A-, B- ja C-liiga. Eesmärgiks oli testida eri liigade
taset ja see õnnestus normaalselt.
Parima tulemuse tegi ülikooli mängija Ramona Üprus, võites naiste
A-liiga esikoha üksikmängus. Oskar Männik võitis B-liiga üksikmängu finaalis
soomlase Niklas Sorvali 21:8, 22:20.
B-liiga segapaarismängus jäid Rannar Zirk ja Ramona Üprus jagama kolmandat-neljandat kohta. C-liigas tegi hea tulemuse 12-aastane Heili Merisalu, jäädes jagama kolmandat-neljandat kohta, samaväärse tulemuseni
jõudsid ka Kerttu Voore – Tregert Gustav Värv segapaarismängus. B-liiga tase
vastas meie esiliiga tasemele, millele meil Eestis eelneb meistriliiga, seega
nende liigad astme võrra tugevamad eesti omadest.
Teisel võistluspäeval võisteldi noortesarjas, kus võisteldi vanuseklassides
U9–U15. Selle võistluse tase oli arvatust madalam, kuna Soomes toimuvad
igal nädalavahetusel noorte etapid. U13 klassi üksikmängus esikoht Kerttule, finaalivastaseks Heili, koos võideti paarismäng. U15 klassi üksikmängu
finaalmängus võitis Oskar Rannarit ja koos võideti meespaarismäng.
Tagasitee kulges rongidega Turu-Pasila, ümberistumine ja siis lennujaama. Bussid ja rongid nii luksuslikud polnud kui Eestis, aga transpordiliiklus
toimub seal väga tiheda graafikuga ka öötundidel!
Oli veidi väsitav võistlusreis, aga mängijad olid väga tubli reisijad!

Võistkondlikud spordiliit Jõud meistrivõistlused
sulgpallis Nõos
17. märtsil toimusid Nõo Spordihoones kolmandat korda Eestimaa
Spordiliit Jõud võistkondlikud meistrivõistlused sulgpallis. Eesmärgiks oli
kaasta võistlema maakondades tegutsevaid mängijaid. Seekord olid Tartumaa võistkondades ka Nõo valla harrastusmängijad. Võistkonnad olid
jagatud kahte tugevusgruppi, et mängud oleksid tasavägisemad. Üks kohtumine koosnes nais- ja meesüksikmängust ning segapaarismängust.
I tugevusgrupp:
Karikavõitjad: Tartumaa II võistkond — Robert Joonas, Johanna Violet
Meier
II koht: Tartumaa I võistkond Rannar Zirk, Liisbet Sugasep
III koht: Pärnumaa
IV koht: Ida-Virumaa I võistkond
II tugevusgrupp
Karikavõitjad: Tartumaa III võistkond — Margus Zirk, Marko Männik,
Kaire Karindi, Maria-Elisabet Tiisler
II koht: Tartumaa IV võistkond — Karl Aksel Männik, Triinu Kuuba
III koht: Põlvamaa
IV koht: Ida-Virumaa II võistkond
Loodame järgmisel aastal kaasata veel rohkem maakondi võistlema.
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Nõo Korvpalliklubi uudised
Facita/Nõo sai Olybet Rahvaliigas II koha
Nõo Korvpalliklubi esindusmeskond Facita/Nõo osales 3. märtsil
Tallinnas TTÜ spordihoones toimunud Olybet Rahvaliiga finaaletapil,
kuhu olid kutsutud eelmiste etappide edukamad võistkonnad.
Facita/Nõo pidas viis põnevat mängu, millest kaotati vaid üks.
Alagrupis võideti BC Ylicool 27:23 ja Agrimet/FixWeld 30:16. Veerandfinaalis alistati Quale Grupp 32:23 ja poolfinaalis BC Käsa 23:13. Finaalivastaseks saadi eelmise hooaja võitja RLV Massive, keda kodusel
Tartu etapil võideti. Mäng oli väga vigaderohke ja närviline. Vastane
suutis nende oludega paremini kohaneda ja sai 18:13 võidu. Facita/
Nõole esimesel osalusaastal korralik 2. koht. Saime mängida paljude
vastastega, kellega Tartumaa liigas mängida ei saa. Väärt kogemus
ning lõppkokkuvõttes ka hea koht.
Täname toetajaid, tänu kellele saime Olybet Rahvaliigas osaleda.

Nõo Põhikooli 7.–9. kl poisid on Tartumaa parimad
Tartumaa koolide mv korvpallis 7.–9. kl poistele peeti turniiril
16 mängu. Kokku osales viis võistkonda ning peeti kaks mängudevooru, kus kõik võistkonad mängisid omavahel kaks ringi.
Nõo Põhikooli 7.–9. kl poiste võistkond mängis head korvpalli
ning ei kogenud seitsmes mängus kordagi kaotusekibedust. Esimene voor peeti 16. novembril Lähtel ja Nõo poisid said sealt teise vooru kaasa neli võitu. Nendest kõige väiksem oli 28:26 võit Ülenurme
Gümnaasiumi üle. Teised vastased alistati suuremalt. Teine voor peeti
20. märtsil Tõrvandis. Nõo Põhikool sai kolm võitu. Alistati Alatskivi
35:13, Hiie kool 50:20 ja otsustavas mängus Ülenurme 38:14. Lähte
kool teises voorus ei osalenud.
Tasuks väärt turniirivõit!
Tartumaa mv korvpallis 7.–9. klassi poistele paremusjärjestus:
1. Nõo
2. Ülenurme
3. Hiie
4. Alatskivi
5. Lähte
Poisid mängisid korralikku loomingulist kaitsest lähtuvat korvpalli, kus suurematele olid toeks ka neli viienda klassi poissi (Henri
Soidla, Karl Hirs, Lauri Lehesaar ja Aston Parol), kes said oma ülesandega hästi hakkama. Põhiraskust kandsid sellel turniiril Gregor Kuuba, Karl Markus Poom, Markkus Mõttus ja Markus Bulak. Head vahetusmeherolli täitis Daniel Filippov.
Nõo Korvpalliklubi tegemised: www.kossuklubi.weebly.com

Olybet Rahvaliigas II koha saavutanud Facita/Nõo meeskond

Tartumaa koolide MV-l esikoha võitnud Nõo poisid

III koht Tartumaa koolide meistrivõistlustelt korvpallis
Tartumaa koolide mv korvpallis 1.–3. klassi poiste treeningrühmale (trennis ka üks 4. klassi poiss) toimusid 28. märtsil Nõos.
Võistlustel osales neli võistkonda 40 lapsega. Kokku peeti kuus võistlusmängu. Mängud olid huvitavad ja võitluslikud. Nõo poisid mängisid korralikult ja hasartselt, kuigi tunda andis vähene mängupraktika.
Sellel võistlusel kandsid põhilist koormust 3. klassi poisid, teistel jagus vähem mänguaega. Kõik said ennast siiski platsil proovile panna
ning näha, kuidas saab treeningul õpitut mänguolukorras kasutada.
Igatahes motivatsiooni trennides korralikult kohal käia ja uusi asju
õppida andsid need võistlused küll. Kokkuvõttes tubli 3. koht Lähte
ja Ülenurme järel.
Kui kellelgi on huvi liituda algajate korvpallitreeningutega
(1.–4. kl lapsed), siis on võimalus trenni tulla E kell 15.30–16.30,
T kell 16.30–17.45 ja N kell 14.30–16.00. Esimesel kuul on trennid
tasuta ja kevadised liitujad saavad osaleda Nõo Korvpalliklubi
suvistes laagrites!
RAUNO VOORE

Tartumaa koolide MV-l 3. koha saavutanud Nõo poisid

pane tähele!

Alustab Nõo valla
kevadine liikumissari
Vasakult: Tartumaa I, Tartumaa II ja Pärnumaa võistkond

12. aprillil kell 18.30 alustab esmakordselt Nõo valla kevadine
liikumissari. Iga etapp algab Nõo Reaalgümnaasiumi kõrval oleva staadioni juurest.
Liikumissarja korraldajateks on Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased Danvar
Lendre ja Mattias Laos. Soovime pakkuda oma praktilise töö käigus uusi ja
põnevaid üritusi Nõo vallale, et ühendada rohkem Nõo valla elanikke, Nõo
Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasi omavahel. Pealegi soovime, et
kõik saaksid võimaluse veeta üks õhtu nädalas kuue nädala jooksul aktiivselt
värskes kevadises õhus. Üritus on kõigile TASUTA!
Üritus toimub kuuel nädalal. Toimumiskuupäevad: 12., 19. ja 24. aprill;
10., 17. ja 24. mai.
19. aprillil ja 17. mail toimuvad väljasõidud. Siis algavad etapid kell 18.00
Nõo Spordihoone parklast, muidu algavad etapid kell 18.30 Nõo Reaalgümnaasiumi kõrval olevalt staadionilt. Buss on kõigile osalejatele TASUTA. Etappidele toimub registreerimine kohapeal. Üritus toimub iga ilmaga. Kaasa head
sõbrad ja hea tuju ning selga ilmale vastav riietus. Iga etapi lõpus toimub
auhindade loosimine ja kosutava joogi jagamine.
Meie projekti rahastab „Nopi Üles“ noorte omaalgatuslike projektide elluviimise toetamise konkurss. Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi
„Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Danvar Lendre ja Mattias Laos

Vasakult: Tartumaa IV, Tartumaa III ja Põlvamaa võistkond

Nõo RG õpilased
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Sel aastal suur tšillide valik!

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

püsililled v suvelilled
amplid v köögiviljataimed
maitsetaimed v ilupõõsad

Amplid * Lilletaimed

köögivilja- ja maitsetaimed
Avatud alates maikuust
E–N kell 17–20
R, L kokkuleppel
Asume Aiamaa külas Nõo vallas ja
oleme teile avatud
alates 1. maist.

Tel. 524 0904
www. facebook.com/roodetalu
Nõo alev

Oleme lahti iga päev
kell 15.00–20.00.
Teistel aegadel palume
ette helistada tel 5850 0486
või 5331 3076.
Ettetellimused edastada kirja teel
elisataimetare@gmail.com

Oleme avatud! Reedel ja laupäeval kl 10–18
või kokkuleppel tel 5569 7374.

Elisa Taimetare – taimed igasse aeda!!

www.aiaari.ee

Lilled ja taimed igasse aeda...

Anne-Ly Koogikoda
(Anikrus OÜ)
Magusad tordid-koogid
Väikekoogid ja muffinid
Söödavad tordipildid

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 15. apr kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
		
Teenib õp Diina Tuulik
R, 20. apr kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
R, 20. apr kl 16.00 Pühapäevakoolitund Luke külas
R, 20. apr kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
P, 22. apr kl 11.00 Jumalateenistus.
		
Laulab vokaalansambel Stella Caeli
E, 23. apr kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
E, 24. apr kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
K, 25. apr kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
P, 29. apr kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
R, 4. mai kl 16.00 Pühapäevakoolitund kirikus
P, 6. mai kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
		
Teenib õp Diina Tuulik
N, 10. mai kl 18.00 Taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud
P, 13. mai kl 11.00 Emadepäeva perejumalateenistus
T, 15. mai kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
K, 16. mai kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
R, 18. mai kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
R, 18. mai kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
P, 20. mai kl 11.00 I nelipüha jumalateenistus. Armulaud.
		
Laulab koguduse segakoor
E, 21. mai kl 18.00 II nelipüha jumalateenistus
P, 27. mai kl 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus.
		
Leeripüha. Armulaud
E, 28. mai kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

Arveldamine: arve alusel ülekandega ja sularahas
Magusanumber 5662 7335, e-post anikrus.ou@gmail.com
Anne-Ly Koogikoda

Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa

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

Pühapäeval, 22. aprillil kell 11.00
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus algaval jumalateenistusel
esitab vokaalansambel Stella Caeli
Cyrillus Kreegi koraali- ja rahvakoraaliseadeid.
Kaastegevad Kalle Loona (viiul) ja Anneli Klaus (orel).
Olete lahkesti palutud!

Nõo PäevakeskuseS
11. aprill – 19. aprill

REIS HOLLANDISSE JA TAANI
25. aprillil kell 13.00

FILMIPÄEV

Jätkub arvuti individuaalõpe. Tule õppima!

http://annelykoogikoda.weebly.com/

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

q Magusad ja soolased kringlid
q Magusad tordid ja võileivatordid
q Prinditud suhkrupildid
Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@neti.ee, Paju 11, Nõo alev

https://pajupagar.wixsite.com/pajupagar
pajupagar

Tel 745 5134, 5804 9730.

– Perejuuksur

– Kosmeetik
– Maniküür
– Pediküür

LEERITUNNID kiriku käärkambris KOLMAPÄEVITI algusega kell 18.00
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)

VALLA LEHT

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

– Geellakkimine
– Jumestus

OÜ ESTEST PR

ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

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

OÜ MONTEP
Betoonitööd:
vundamendid, seinad, vahelaed, trepid.
Tel 5625 4171.

Müüa

kasutatud kummimatid.
Matid on väga heas seisus ja TUGEVAD. Matte on ostetud
hobusetallide boksidesse, pesuruumidesse, keldritesse,
kitse- ja lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puiduja metallifirmadesse põrandakatteks, aiamaadele, staadionitele, jõusaalidesse jne, kasutusvaldkond väga lai.

Mõõdud: 72x68 cm, paksus 2,7cm.
Hind alates 7–8 eurot, sõltub kogusest.
Kui on küsimusi, võtke julgelt ühendust
tel 5370 7039, dvora@hot.ee

Üürile anda 1-toaline korter Nõos
Kivi 4–11. Hind kokkuleppel.
Info tel 526 8271, allar43@hot.ee
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VALLA LEHT
TARTU REGIOONI
MUUSIKAKOOLIDE

Nõo Põhikoolis 10. mail kell 17.00

emadepäevakontsert
ja õpilastööde näitus

SUUR
KEVADKONTSERT
reedel, 20. aprillil kell 17.00
NÕO MUUSIKAKOOLIS
Kontsert on tasuta.
PALUME PARKIDA
NÕO PÕHIKOOLI PARKLASSE

NÕO MUUSIKAKOOL
OOTAB UUSI ÕPILASI!
Ettevalmistuskursused sisseastumiskatseteks
N, 24. mail kl 18.30

N, 31. mail kl 18.30

q tutvumine sisseastumiskatsete nõuetega
ja muusikakoolis õpitavate pillidega;
q kursused on tasulised;
q eelregistreerimine 21. maini: nmuusika@nvv.ee

Sisseastumiskatsed R, 8. juunil kl 15.00 ja 17.30
Täpsem info tel 5349 5886.
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Jaanipidu kell 19.00
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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: Krista Kvarnström, Aira Laul, Liia Sirel, 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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