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Nõos toimus Tartumaa maakaitsepäev

Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre, Tartu valla ja Tartu linna vallavanemad või volikogu esindajad võidutulest süüdatud tõrvikutega.
Rohkem pilte Maakaitsepäevast (pildistanud Kai Toom ja Pille Sügis) vaata https://photos.app.goo.gl/vEMyj7K6y7ngbNBF7

Konkursi „Tartumaa
kaunimad kodud 2018“
võitjad
Maakondlikule konkursile laekus kokku 21 taotlust, neist 20 olid kauni
kodu ja 1 tervisespordi rajatis.
Komisjon selgitas eelneva valiku põhjal välja viis kaunimat kodu (objekti), mis esitati Eesti Kodukaunistamise Ühendusele riigihalduse ministri
tänukirja ja mastivimpli saamiseks ning pälvisid ka Tartumaa Omavalitsuste
Liidu „Tartumaa kaunis kodu 2018“ tiitli ja meened:
1. Kastre vald: Eneli Annama ja Raivo Vetemäe — Sulbi talu, Poka küla
2. Tartu vald: Jane Asper ja Aimar Aasmaa — Kubjaringi tn 9, Kõrveküla alevik
3. Nõo vald: Iivi ja Andres Kaldoja — Pärna tn 11, Nõo alevik
4. Kambja vald: Roland Kirs, Järveveere (Pangodi kalarestoran) —
Sulu küla, Kambja vald
5. Elva vald: Mariliis ja Siim Kampus — Siili, Mäeselja küla, Elva vald
Vabariiklikule konkursile „Eesti kaunis kodu 2018“ esitas komisjon Elva
vallast Mariliis ja Siim Kampuse kodu, Tartu vallast Jane Asperi ja Aimar Aasmaa kodu ning Nõo vallast Iivi ja Andres Kaldoja kodu.
Palju õnne kõikidele kaunite kodude tiitlikandjatele!
(NVL)

Tartumaa Omavalitsuste Liidu esimees Rain Sangernebo ja arendusnõunik Annely Võsaste ulatavad riigihalduse ministri tänukirja, mastivimpli ja tormilaterna Nõo alevikus asuva kauni kodu loojatele Iivi ja
Andres Kaldojale. Foto: KAI TOOM

Nõo Priitahtliku Päästeseltsi telgi all toimetab päästeseltsi juhatuse liige
Kadi Sarapuu. 3 x foto: KAI TOOM

Oli palju vaadata ja õppida
Nõo valla selle suve kõige mastaapsem üritus leidis aset 23. juunil.
Sel aastal oli Nõo vald saanud au osaliseks viia oma territooriumil läbi traditsiooniliseks kujunenud Tartumaa
Maakaitsepäev.
Maakaitsepäeva ürituste ettevalmistamisse oli kaasatud suur meeskond eesotsas Kaitseliidu Tartu ja
Elva malevkondadega, Politsei ja Piirivalveametiga, Tartu Vanglaga jne.
Maakaitsepäevaks kavandatud
kõik tegevused, väljapanekud, esinemised olid koondatud vallamaja
ümbrusesse ja Veskijärve äärde.
23. juuni keskpäevast peale tulvas rahvavoog vallamaja suunas, kusjuures tulijaid oli nii Tartust, maakonna erinevatest punktidest ja muidugi
massiliselt oma valla rahvast. Kogu
pika päeva jooksul oligi tore tõdeda, et inimesed näitasid üles elavat
uudishimu ja lülitusid aktiivselt ka
erinevatesse võistlustesse ja töötubadesse.
Päeva juhtisid ja rahvale infot jagasid Mikk Sügis ja Andri Viinalass.
Suure väljaku äärde olid rivistatud suured päästeameti autod, uued
salongis asuvate LED-lambi vilkuritega politseiautod, piirivalve päästekaater Mehikoorma teenistuspunktist, vanaautod jne.
Nõo päästeseltsi telgi all oli väljapanek kriisiolukordadeks vajalike esmaste tarbeesemete ja söögipakkide
näidistega ja päästeseltsi liige Lauri
Kask jagas kõigile huvitundjatele
juhtnööre.

Kindlasti pakkusid poisikestele
põnevust erinevad relvad, samuti
kahjutuks tehtud mitmesugused
lõhkekehad jms. Isad nägid vaeva, et
poegi selliste väljapanekute juurest
lõpuks liikuma saada. Väga erinevate
kaliibritega relvi võis tundma õppida
kaitseliidu telgi all.
Kõikidest telkidest said uudistajad kaasa voldikuid ja brošüüre teabematerjalidega.
Vaatajate silme all tehti kahjutuks „kurjategijate jõuk“, seda operatsiooni juhtis piirkonnakonstaabel
Alik Säde.
Veskijärve ääres olid päästjad
ametis „uppujate“ päästmisega ja
siin olid peamised päästekangelased
vetelpäästekoerad Elva vabatahtliku
tuletõrjeühingu vetelpäästegrupist
„Märjad Käpad“ eesotsas instruktor
Valvi Väliga.
Vallamaja korvpalliväljakule oli
püsti pandud suur telk esinejatele.
Siinsetel lavalaudadel astusid üles
Nõo laulustuudio laululapsed, Nõo
valla rahvatantsurühmad, Triiniksi
tantsutüdrukud.
Lastele oli avatud batuut, pered
said osaleda otsimismängus.
Lõunaks pakkusid naiskodukaitsjad sõdurisuppi. Naiskodukaitse
Tartumaa ringkond oli väljas ka heategevusloteriiga.

Tunnustati
tublimaid kaitseliitlasi
Kell 15 kulmineerus päev piduliku paraadiga.
Vallamajaesisele murule liikusid

Nõo jaanilõkke tarvis süütab võidutulest tõrviku vallavolikogu aseesimees Mait Raig.
paraadsammul Kaitseliidu Tartu maleva kaks rühma, naiskodukaitsjate
ja kodutütarde rühm. Paraadi võttis
vastu Tartu maleva I malevkonna
pealik leitnant Kristjan Bachman.
Vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu esimees Rain Sangernebo
tervitas kõiki maakaitsepäevale saabunud külalisi. Kristjan Bachman tänas kõiki kaitseliitlasi ja noorliikmeid
ning andis ligi paarikümnele kaitseliidu liikmele ja noorele üle tänukirjad
aktiivse tegevuse eest kaitseliidu
ridades.

Kaunimad kodud 2018
Tartumaal
Päevajuht Mikk Sügis luges ette
konkursi „Eesti kaunimad kodud
2018“ piirkondliku hindamiskomisjoni käskkirja, mille alusel kuulutati
välja viis Tartumaa kaunimat kodu.
Rain Sangernebo ja hindamiskomisjoni liige Annely Võsaste ulatasid riigihalduse ministri tänukirja,
mastivimpli ja tormilaterna kõikidele
tiitlitega pärjatud kaunite kodude
omanikele.

Võidutuld jagati edasi
seitsmele vallale ja
Tartu linnale
Siis jõudis kohale ligi sajast mootorrattast koosnev Kaitseliidu Tartu
Maleva MÜRi (Tartu Maleva Motoriseeritud Üksikrühm) kolonn eesotsas
pealiku Tiit Vaheriga, kes tõid Puurmanni silla juurest võidutule Tartumaale ja usaldasid selle nüüd Rain

Sangernebo kätte. Sellest tõrvikust
läitsid kordamööda oma tõrvikud
Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo,
Peipsiääre, Tartu valla ja Tartu linna
vallavanemad või volikogu esindajad, et kohtadel oma võidulõkked
süüdata.

Demolahingu
müra kostis üle Nõo
Kella nelja paiku kogunes rahvas
uuesti Veskijärve äärde. Siin avanes
kõigi jaoks suur lahinguvaateväli, kus
pikal rannaribal toimus demolahing
alates luuret tegeva soomuki sissesõiduga ülevalt väljalt ja lõpetades
„vaenlaste“ kahjutuks tegemisega
veskisilla juures. Tärisesid raskekuulipildujavalangud, sinist suitsu õhku
paisates lõhkesid lõhkelaengud. Mehed olid kord varitsuses, siis tungisid
jälle peale.
Taktikalist lahingukäiku kommenteeris läbi mikrofoni Kaitseliidu
Tartu Maleva Elva malevkonna pealik
Marko Tiirmaa.
Pärast lahingut vaikisid kõik relvad. Hea on teada, et kõik toimus
ainult mängult.
Suur tänu korraldajatele teadmisterohke ja sisuka päeva läbiviimise eest.
Õhtu jätkus aga vallamaja juures
võidulõkke süütamisega. Jaanipeomeeleolu hoidsid üleval Üllar Jörberg
ja ansambel Kolumbus Kris. Pidu ise
kestis kaugelt üle südaöö.
MILVI PENSA
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vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest kahel suvekuul

Ka suvekuudel toimusid iganädalased vallavalitsuse istungid, kus 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.

Finantsküsimustes
otsustati

— võtta SEB Pangalt investeerimislaenu:
* 1 600 000 eurot AS Riigi Kinnisvara kohustuse refinantseerimiseks
(osteti välja Nõo Spordihoone),
* 250 000 eurot Nõo Põhikooli
söökla ja Nõo lasteaed Krõll rekonstrueerimiseks;
— eraldada Nõo valla 2018. aasta eelarve reservfondist:
* 400 eurot toetust MTÜ-le Nõo
Priitahtlik Päästeselts tuleohutuskoolituste ja infopäevade (sh Maakaitsepäev) korraldamiseks ning
kodukülastustel nõustamise korraldamiseks,
* 3031 eurot Finantseerimistegevuse eelarves kapitalirendimaksete
suurendamiseks (vastavalt Nõo Vallavolikogu otsusele nr 39 15.03.2018
— Lepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse omandamine).

Ehitusküsimustes
otsustati

— anda ehitusload:
* Nõgiaru külas Tartu tn 9a asuvale kinnistule üksikelamu ja abihoone püstitamiseks,
* Nõo alevikus A. Lätte tn 1 asuvale kinnistule maasoojuspuuraukude rajamiseks,
* Kivistiku kinnistul asuva Meeri
seltsimaja küttesüsteemi ehituseks,
* Nõo alevikus Kivi tn 6 asuval
kinnistul paikneva ehitise ümberehitamiseks,
* Vissi külas Hommiku tn 8a katastriüksusel asuva ehitise laiendamiseks,
* Nõo alevikus Veski tn 11 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
— anda kasutusload:
* Kolga külas asuvatele Lao
katastriüksusele ja Laovälja katastriüksusele rajatud vedelgaasipaigaldisele, mille kasutamise otstarve on
gaasijaotustorustik arvestusrõhuga
kuni 5 bar ja gaasihoidla rajatis;
* Aiamaa külas asuvale Kõrtsi
katastriüksusele rajatud imbväljakule (otstarve reoveepuhasti),
* Voika külas Endo katastriüksusel asuvale ümberehitatud ja laiendatud elamule kasutamiseks üksikelamuna;
— anda projekteerimistingimused:
* Voika külas asuva Ojaääre katastriüksuse maa-alale üksikelamute
ja abihoonete püstitamise projekteerimiseks,
* Nõo alevikus, Luke tn 17 kinnistul asuva eluhoone laiendamiseks
ja abihoone ehitamiseks,
* Illi külas asuvale Männametsa
katastriüksusele üksikelamu püstitamise projekteerimiseks.

Maaküsimustes otsustati

— määrata:
* Nõo alevikus asuva Kuuse tn

3 katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed: Kuuse tn 3, ~0,15 ha
elamumaa, ja Raudtee tn 34, ~0,19
ha, elamumaa,
* Nõo alevikus asuva Liivamäe
katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed alljärgnevalt: Liiva tn
52b ja Liiva tn 52c (mõlemad elamumaad),
* Nõo vallas Vissi külas asuvale
maa-alale lähiaadressiks Trulli vkt 8
ja sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.
Nõustuda taotlustest vaba maa, lähiaadressiga Trulli vkt 8, maakasutuse sihtotstarbega sihtotstarbeta maa
(012; S), riigi omandisse jätmisega
riigi maareservina,
* Voika külas asuva Ojaääre katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed (5 kinnistut, millest 4 on
elamumaad ja 1 transpordimaa),
* Vissi külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maa-alale
lähiaadressiks Vahe vkt 32 ja sihtotstarbeks tootmismaa;
— nõustuda Meeri külas asuva 7177 m² suuruse maa ostueesõigusega erastamisega kaasomanike
omandisse 1/3 mõttelises osas;
— lõpetada mitmete detailplaneeringute koostamine, kuna pärast
algatamisotsuse tegemist ei ole nende planeeringute koostamise protsess edasi liikunud. Maaomanikke
on teavitatud, maaomanikud ei ole
kirjalikke vastuväiteid esitanud;
— pikendada Järiste külas
asuvate Terkari ja Lalli kinnistute
detailplaneeringu koostamist kuni
14.01.2019;
— muuta:
* Vissi külas asuvate katastriüksuste senist lähiaadressi ning määrata uued lähiaadressid (Vahe tee
muuta Vahe väikekohaks),
* Nõo alevikus asuva Sügaoru
tn T2 senist lähiaadressi, uus aadress
Sügaoru tänav T4, ja Vissi külas asuva
Vahe tee uueks aadressiks määrata
Vahe teelõik,
* Nõo vallas Uuta külas asuva
Ülesoo katastriüksuse senist lähiaadressi ja määrata uueks lähiaadressiks
Peedu tee 67 // Ülesoo,
* Uuta külas asuvate katastriüksuste senist lähiaadressi ning määrata uued lähiaadressid,
* Vissi külas asuvate katastriüksuste senist lähiaadressi ja määrata
uued lähiaadressid (Hommiku tänava erinevad aadresskohad),
* Vissi külas asuvate katastriüksuste senist lähiaadressi ja määrata
uued lähiaadressid (Videviku tn 2
aadresskohta),
* 10.12.2015 korralduse nr 252
punkti 1.4. ning sõnastada see alljärgnevalt: „1.4. Unipiha külas asuv
Tondimäe tee pindalaga ca 0,34 ha.“,
* Etsaste külas asuvate katastriüksuste senist aadressi ning määrata
uued koha-aadressid (korraldusele
lisatud nimekirja alusel). Aadressandmete süsteem näeb ette, et ühel
pool teed asuvad paaris- ja teisel

Nõo Vallavalitsuse
telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond
Maaosakonna juhataja
Maaosakond
Keskkonnaosakond
Finantsjuht
Raamatupidamine

513 9123
745 5108
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004
745 5504
745 5434
745 5332
745 5002
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.

pool teed paaritud aadresskohtade
numbrid;
— sõlmida notariaalsed lepingud:
* Nõo valla munitsipaalomandis
oleva Nõo alevikus asuva kinnistu,
mille lähiaadress on Mäe tn 2, koormamiseks tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks,
* Nõo valla munitsipaalomandis
oleva Nõo alevikus asuva kinnistu,
mille lähiaadress on Liiva tänav T1,
koormamiseks tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks,
* Nõo valla munitsipaalomandis
oleva Nõo alevikus asuva kinnistu,
mille lähiaadress on Liiva tänav T6,
tehnorajatise rajamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks Elektrilevi OÜ
kasuks,
* Nõo valla munitsipaalomandis
oleva Tõravere alevikus asuva kinnistu, mille lähiaadress on Observatooriumi tn 5a, koormamiseks tähtajatu
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks;
— viia erateede nimekirja sisse muudatus, muudatuses kajastada täpsustatuna Tõravere tee nr
5280256 pikkuseks 90 m;
— lisada erateede nimekirja Tõravere H1 tee nr 5280493 pikkusega
40 m;
— määrata avalikuks kasutamiseks Tõravere tee nr 5280256 pikkusega 90 m ja Tõravere tee H1 tee nr
5280493;
— taotleda isikliku kasutusõiguse seadmist Nõo valla kasuks:
* Tõravere alevikus asuvale 3
Jõhvi-Tartu-Valga tee kinnisasjale,
* Vissi külas asuvale 22156 Vapramäe-Peedu-Uuta tee kinnisasjale,
* Vissi külas asuvale 22152 Vapramäe-Elva-Kalme tee kinnisasjale,
* Vissi külas asuvale Vapra tee 9
kinnisasjale,
* Järiste külas asuvale Kiisa kinnisasjale,
* Nõo alevikus Tartu tn 22 asuvatele korteriomanditele,
* Tõravere alevikus asuvale Luige kinnisasjale,
* Aiamaa külas asuvale Kõrtsi
kinnisasjale.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdajad aadressidelt:
Illi küla, Raini,
Meeri küla, Meeri vkt 21,
Vissi küla, Nõlvaku tn 10,
Luke küla, Varese tn 4,
Illi küla, Hiie vkt 4;
— lükata tagasi avaldus olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
aadressil Meeri küla, Kopli;
— kooskõlastada:
* Nõo alevikku Hõbeoru tn 10
kinnistule kavandatava puurkaevu
asukoht,
* Vissi külla Linnuse kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht vastavalt OÜ Puurvesi poolt esitatud
puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlusele;
— moodustada Hajaasustuse
programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus Sven Tarto, Merike Kruuse, Piia Raig, Mai Kirs ja Liia
Sirel.

Üldküsimustes otsustati

— korraldada hankemenetlus

teekatete ühekordseks pindamiseks
ja kruusateede remondiks. Hange
„Nõo valla teede ja tänavate pindamine“ lükati tagasi, kuna kõigi
vastavaks tunnistatud pakkumuste
maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja Nõo
valla eelarves selleks ettenähtud
summat. Samas otsustati korraldada
lihthankemenetlus olemasolevate
katete pindamiseks järgmiste teede
ja tänavate lõikudele:
Voika külas asuv Voika-Viilupi
tee nr 5280023 km 0,00–0,84,
Luke külas asuv Luke-Suluküla
tee nr 5280032 km 0,000–0,305,
Nõo alevikus asuv Sügaoru 1 tänav 5280100 km 0,880–1,012,
Nõo alevikus asuv Tuule tänav nr
5280185 km 0,00–0,30,
Nõo alevikus asuv Veski 1 tänav
nr 5280186 km 0,265–0,395.
Kruusateede remondi teostamiseks ei ole lehe koostamise ajal veel
otsust tehtud;
— anda välja lubasid suve
jooksul toimunud avalike ürituste
korraldamiseks (suur osa neist on
käesoleva lehe ilmumise ajaks juba
toimunud);
— määrata põhikooli lõpetajatele makstava toetuse suuruseks
45 eurot ja gümnaasiumi lõpetajale makstava toetuse suuruseks 50
eurot;
— määrata esimesse klassi minevale lapsele makstava toetuse
suuruseks 40 eurot. Taotluse vorm
on kinnitatud ja leitav Nõo valla veebilehelt blankettide alt;
— kinnitada Luke lasteaia Segasumma liitrühmas 2018./2019. õppeaastaks laste arvuks 20 last;
— korraldada suuline enampakkumine viie Nõo vallale kuuluva objekti võõrandamiseks. Neist kolme
objekti (Mosina kinnistu, Mõisa tee
2–8, Mõisa tee 5–6) võõrandamine on juba toimunud. Kahe objekti
(Koolimaa kinnistu, Mõisa tee 5–3
võõrandamiseks kuulutati välja uus
enampakkumine (vt teadet käesoleval leheküljel);
— tunnistada lihtmenetlusega
hankes „Nõo Põhikooli söökla remont“ edukaks AS Tartu Ehitus;
— nimetada ametisse:
* Nõo Muusikakooli direktorina Kätlin Virgo. Tööle asumise ajaks
määrata 22. august 2018,
* Nõo Põhikooli direktorina Ilona
Tars. Tööle asumise ajaks määrata 15.
august 2018;
— soetada Nõo vallavalitsusele
ATV CFMOTO CF800AU-2A kogumaksumusega 9328 eurot vastavalt
Motohobi OÜ poolt 30.06.2018 tehtud pakkumisele;
— küsida pakkumised Nõo vallavalitsuse poolt sotsiaalteenuste
pakkumiseks kasutatava sõiduki
soetamiseks, kuna senikasutatav
sõiduk on amortiseerunud ja vajab
väljavahetamist. Pakkumised küsiti
neljalt autode müügiga tegelevalt
ettevõttelt;
— eraldada toetust kolmele
sportlasele kogusummas 900 eurot.
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pane tähele!
Vallalehele kaastööde
saatmise tähtaeg muutub!
Nõo Valla Lehe toimetuskolleegium sai kokku 1. augustil.
Arutusele tuli lehe valmimisprotsessi optimeerimine ja kvaliteedi parandamine.
Otsustati, et kaastöid võetakse vastu lehe ilmumisele eelneva kuu viimase päevani (kaasa arvatud). Tähtaega
ületanud ehk 1. kuupäeval või hiljem saabuvad materjalid
loetakse hilinenult saabunuks ja need lehes ei ilmu või ilmuvad järgnevas lehes, kui nad ei ole kaotanud aktuaalsust.
Lepiti kokku kõikide toimingute kuupäevad, et edaspidi tagada lehe jõudmine igasse kodusse mitte hiljem kui
15. kuupäeval.
Nõo Valla Lehe kvaliteedi parandamiseks otsustati teha
alljärgnevad uuendused:
q minna Nõo Valla Lehes üle värvilistele piltidele,
q valminud artiklid ja saadetud kaastööd avaldada jooksvalt Nõo valla veebilehel ja seega luua lisaks paberlehele ajas
muutuv veebiväljaanne;
q juurutada süsteem, kus veebilehe artikkel võib pikem
olla (täismahus artikkel) ja paberlehes trükitakse lugu ära
lühendatult, samas antakse teada, kust saab lugu täismahus
lugeda.
Nõo Valla Lehe toimetuskolleegium

Pakendikott — lihtne viis
käituda
keskkonnasõbralikult
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 150-liitrist 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.
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel
http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale.
Lisaküsimustega võta julgesti ühendust e-maili (info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel.

Suurjäätmete üleandmine
Suuremõõtmeliste jäätmete üleandmine on kõigile Nõo valla jäätmevaldajatele tasuta.
Üleandmiseks tuleb esitada Ragn-Sells AS-le tellimus telefonil
60 60 439 või meili teel tartu@ragnsells.com ning leppida kokku jäätmete äraviimise koht. Jäätmete vedu toimub iga kuu viimasel neljapäeval. Suurjäätmed on tavajäätmed, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu
jäätmete kogumismahutisse või on ohtlikud jäätmeveokile. Sellisteks jäätmeteks on 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.
Nõo Vallavalitsus

AIRA LAUL
vallasekretär

Suuline enampakkumine
Nõo Vallavalitsus korraldab 23. augustil 2018 Nõo vallamajas, ruumis nr 213, suulise enampakkumise alljärgnevate Nõo vallale kuuluvate objektide müügiks:
1. Meeri külas aadressil Mõisa tee 5–3 asuv korteriomand (registriosa nr 3794404, katastritunnus 52801:002:0074), mis moodustab 129/2268
mõttelist osa kinnistust ja mille eluruumi üldpindala on 12,90 m², alghinnaga 100 eurot, enampakkumise sammu suurus 10 eurot.
Enampakkumine algab kell 16.00.
2. Meeri külas asuv Koolimaa kinnistu (registriosa nr 2908304, katastritunnus 52801:009:0153), pindalaga 4,46 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, alghinnaga 9900 eurot, enampakkumise sammu suurus 100
eurot.
Enampakkumine algab kell 16.15.
Osavõtutasu on 10 eurot objekti kohta.
Osavõtutasu maksta Nõo vallavalitsuse raamatupidamisse või kanda
üle Nõo vallavalitsuse kontole nr EE861010102020385004 SEB pangas või
kontole nr EE192200221015573738 Swedbankis hiljemalt 22. augustil 2018
kella 15-ks.
Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Varaga tutvumiseks leppida kokku aeg telefonil 745 5108.

Elektroonikajäätmete kogumine
Nõo Vallavalitsus teatab, et septembri lõpus on võimalik ära anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin,
teler.
Huvilistel palume hiljemalt 23. septembriks teatada vallavalitsusele
(merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning
kontaktisiku telefoninumber. Registreerimisaja lõpus anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks
peavad jäätmed olema toodud suuremale veokile ligipääsetavasse kohta
kas ukse või värava juures.

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!

VALLA LEHT

Armas Ilme!

Suur tänu südamega tehtud töö ja paljude
õlg õla kõrval veedetud kaunite aastate eest!
Head puhkusepõlve!

Omniva sulges
Nõo postipunkti

Nõgiaru lasteaia pere

Alates 31. juulist on Nõo postipunkt suletud.

Kindlasti tagame postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka
pärast postipunkti sulgemist. Kliendid saavad kasutada postiteenuseid endale lähimas postiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle.
Ettevõttetele või inimestele, kes elavad maapiirkonnas või asuvad
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on kirjakandja tellimine
tasuta.
Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks oleme sõlminud
lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku.

Ilme Koplimägi asus Nõgiaru lasteaias lapsehoidjana tööle
alates 29. juunist 1974. Ta lõpetas töö käesoleva aasta juulikuus,
nii et Nõgiaru lasteaias töötas ta 44 aastat.
Valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, endine töökaaslane Nõgiaru lasteaias: „Ilme on ääretult soe ja empaatiline inimene. Ükskõik, kellel mingi mure on — ta püüab alati
aidata. Ta ei põlga ühtegi tööd, alati paneb käed külge.
Ilme on superema ja –vanaema. Läbi aastate on ta olnud
kõigi poolt armastatud töökaaslane, keda saab usaldada ja
kellele saab loota. Ilme on olnud Nõgiaru lasteaia päike!“

Lähim postiasutus

Elva postkontor, Puiestee tänav 1, Elva
E, K 11.00–15.00 ja 15.30–19.00
T, N, R 10.00–15.00 ja 15.30–18.00
L, P suletud

Pikemat lugu Ilme Koplimäest saab lugeda vallalehe septembrinumbrist.

Lähim pakiautomaat

Nõo vallamaja pakiautomaat, Voika 23, Nõo

Teenus kirjakandjaga tööle/koju

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt
661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kell 9–20 ja L–P 9–15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
q kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine,
q rahakaartide kättetoimetamine,
q ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine,
q postimaksevahendite müük,
q maksete vahendus.

Postmarkide müügikohad

Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt:
https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.
Annely Noobel
Omniva Lõuna piirkonna juht

Rahastati Nõo–Elva
kergliiklustee
rajamist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 20 piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti Järva, Lääne, Tartu,
Viljandi ja Valga maakonnas ligikaudu 20 miljoni euroga. Investeeringute mõjul saavad otsest kasu üle 150 erineva ettevõtte turismi-, tööstus- ja tootmisvaldkonnas.
Tartumaal toetati selles voorus seitset projekti. Keskuste ja
tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektina toetati ka
Nõo valla poolt esitatud Nõo-Elva kergliiklustee rajamist 1 696
839,70 euroga. Nõo valla omafinantseering on umbes 300 000
eurot.
Toetuse abil ehitatakse välja kergliiklustee Nõo valla Järiste külast läbi Nõo aleviku kuni Tõravere raudteepeatuseni ja sealt Elva linnani. Kokku ca 10,3 km pikkuse kergliiklusteega luuakse kogukonnale paremad ühenduste võimalused erinevate transpordisõlmede
(bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade
ja vabaaja sisustamise kohtade vahel. Esimeste töödega alustatakse
käesoleval aastal ja tööd lõpevad 2020. aasta lõpuks.
PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha
eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade
juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks
muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute
toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.
(NVL)

Ilus oled, Eestimaa!
Seda uskumatult kuuma suve
ei osanud küll vist keegi pikalt ette
prognoosida ja nii mõnigi, kes lõunamaareisi igaks juhuks pikalt ette oli
broneerinud, võis nüüd ehk vaid kahetseda, et suvesooja mujale otsima
sai mindud.
Eestimaal jagub imelisi paiku
põhjarannikust lõunapiirini välja, tuleb need ainult üles otsida. Ja kuigi
korduvalt käidud-nähtud, siis ikka
leidub midagi uut. Oleme meiegi
päevakeskuse rahvaga palju kordi
Võrumaal käinud, kuid sealsel kandil
on oma võlu ja alati leidub ju ka midagi uut, mida avastada. Nii leidsimegi end Tamula järve rannapromenaadil jalutamas hotelli juurest
Roosisaarele ja vahepeatuse ajal
lõbusõidulaevaga „Tamula vanake“
tunni jagu järvel supelsaksu mängimas. Meie oma bussijuht haaras
ohjad pihku ehk siis pani kaptenimütsi pähe ja aitas madalavõitu
kaldaveest laevukese järvele tüürida.
Einestanud juba traditsiooniliselt
armsaks saanud kohvikus ja tiirutanud veel natuke linna peal, võtsime
suuna Rõuge ööbikuorgu. Sealgi
olime varem käinud, kuid polnud
veel näinud sinna 2016. aastal paigaldatud 30 meetri kõrgust vaatetorni
„Pesapuu“. Välimuselt meenutab see

kahe linnupesaga puud ja sellest ka
torni nimi. Enamik grupist julges ka
torni 27 meetri kõrgusele ülemisele
platvormile ronida, kust avanes
suurepärane vaade ümbrusele.
Rõuges seisatasime mõistagi
ka Eesti Ema monumendi juures,
mis väärtustab eesti naist emana ja
väljendab meie rahva kestmajäämist.
Seejärel leidsime mõnusat varju,
jalutades Hinni kanjonis, ning jõime
karastavat ja kuuldavasti noorendavat allikavett…
Pisut küll troopilist kuumust
peljates võtsime siiski ette reisi
ka põhjarannikule ja kõik sealsed
kaunid rannad ning külad said üle
vaadatud. Üllatav oli, et hoolimata
kõrgest õhutemperatuurist oli vesi
neis randades nii külm, et ujuma
üldse ei kutsunud ja vaid varbaid
pisut leotatud sai. Aga ilus on see
tee Toilast Käsmuni välja ja igal rannal täiesti oma nägu — olgu see siis
Toila, ristsõnadest tuntud Aa rand,
Altja, Võsu või Käsmu. Valaste juga oli
muidugi piisatumaks kuivanud ja ega
sinna nagunii päris ligi enam vaatama ei pääsenudki — juba aastaid on
vaateplatvormini viivad trepid katki.
See-eest Saka mõisa juurest viivad
tugevad ja kindlad trepid alla randa
välja ja ära tasub see pikk laskumine

päevakeskuses

Imeline Käsmu rand. Foto: Anne Tsopp
kohe kindlasti. Imeilus on sealne
rand ja pealegi leidub seal ka sinist
savi, mis voolimiseks kui loodud.
Hilisõhtul koju jõudnuna olime
väsinud ja õnnelikud. 
Kasutagem seda aega, mida suvi
meile pakub, ja käime ringi kaunil
Eestimaal. On küll kuum, kuid küllap
me talvel seda soojust taga igatsema

hakkame ja pealegi pole me ju suhkrust, et ära sulaksime.
Ilusat suve jätku kõigile!

KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja

Hea postkast ja selle õige tähistamine tagab
saadetiste kohalejõudmise
Postkast on midagi sellist, mis
püsib aastaid või aastakümneid. Kui
aga postkast pärineb ajast, mil ajalehed olid õhukesed, kirjad väikesed ja
pakkidest ei teadnud keegi midagi, ei
suuda ta enam „teenindada“ praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi.
Vanad ja väsinud postkastid ei taga
pakkide ja kirjade kaitset ilmastiku
või kõrvaliste isikute vastu ning on ka
silmale koledad. Ja kui postkast pole
korralikult tähistatud, teeb see keeruliseks kirjakandja töö ning oodatud
saadetised ei pruugi kohale jõuda.
Seepärast on eriti oluline, et
postkastid oleksid tänapäevastele nõuetele vastavad, korrektselt
tähistatud ning igapäevaseks kasutamiseks praktilised ja mugavad.

Milline on hea postkast?
q Hea postkast on lukustatav ja
ilmastikukindel.
q Postkast on mahukamate saadetiste (nädalalõpulehed jm) postitamiseks piisavalt suure avaga (minimaalselt 23×3 cm).
q Paremad on ülalt täidetavad
postkastid (saadetis pistetakse sisse
ülevalt, luugiga kaetud avast, mitte

külje peal asuvast avast või küljele
avanevast uksest).
Valiku häid postkaste leiad Omniva e-poest (https://pood.omniva.
ee), kus suvel kehtib postkastidele ka
soodushind.

Kuidas ja kuhu
postkast paigaldada?
Kõige olulisem postkasti paigaldamise juures on see, et postkasti asukoht tuleb esmalt Omnivaga
kooskõlastada ning alles seejärel
saab postkasti paigaldada. Vastasel korral ei oska kirjakandja hakata
uude postkasti saadetisi panema.
q Postkast paigaldatakse linnas,
alevis ja alevikus eramu või ridaelamu esist piiravale tänavapoolsele
aiale või aiaväravale, kortermaja
puhul esimese korruse valgustatud
eesruumi. Kui eramul või ridaelamul
puudub aed, paigutatakse postkast
tänavapoolse välisukse lähedusse
valgustatud kohta.
q Külades paigutatakse postkast
postiteenuse kasutaja asu- või elukohast mõistlikul kaugusel asuvasse
ning autoga aasta ringi ligipääsetavasse kohta.

Kuidas postkast tähistada?
Sama oluline kui postkasti kaasaegsus ja korrasolek ning õige
paigaldamine, on ka postkasti korrektne tähistamine. See hõlbustab
kirjakandja tööd ning välistab saadetiste sattumise valesse postkasti
puuduliku või vigase märgistuse
tõttu. Paljud postkastiomanikud küll
eeldavad, et kirjakandja teab-tunneb
kõiki postkaste ja teab, kelle saadetisi
sinna panna. Pikka aega töötanud ja
pühendunud kirjakandja puhul see
nii ongi, kuid mis saab siis, kui tema
puhkuse või haiguse ajal teenindab
piirkonda asendaja?

q Eraisiku postkastil on selgelt
loetav korteri või eramu number,
maapiirkonnas talu nimi ja postkastiomaniku perekonnanimi.
q Ettevõtte postkastil on lisaks
maja või korteri numbrile ka ettevõtte nimi.
Ilusaid ja hästi tähistatud postkaste kõigile, siis jõuavad rõõmuga
kohale ka kõik ajalehed, pakid ja kirjad!

OMNIVA

NÕO

Nr 7 (248) / august 2018

VALLA LEHT

avatud talude päev

Brettide meespere avatud talude päeval. Vasakult: Velmar, Ahti, Vello,
Aigar. Foto: MILVI PENSA

Luke farmimeiereis käis
avatud talude päeval
üle 1000 külastaja
22. juulil oli juba neljandat aastat järjest avatud talude päev, millest võttis seekord osa 296 talu või põllumajandusettevõtet üle Eesti. Tuhanded linnainimesed said aimu maaelust, uudistasid kohapeal oma silmaga tootmistegevuste toimimist, jalutasid karjalautades, osalesid erinevates töötubades,
maitsesid koduköökides valminud hõrgutisi jne.
Nõo vallast oli eelnevalt registreerunud ja avas sel päeval oma koduuksed külastajatele kaks majapidamist — Luke Farmimeierei ja Heino Prosti
Põllutöömasinate muuseum. Vallaleht võttis seekord suuna Lukele, põhimõttega, et oma silm on kuningas, ja hindamaks, mis siis tegelikult sellel
populaarsel päeval kohapeal toimub.
Oli pärastlõunane aeg kella kolme paiku. Kohe hakkas silma katkematu
kahesuunaline sõidumasinate rivi, mis sai alguse juba peateelt kuni Brettide
hooviväravani. Ühed autod lahkusid, teised tulid kohe asemele. Tulijaid tervitas plakat „Breti anno 2004. Maitseelamus taluõuelt!“
Tulijatevool suundus taluõuele. Suure varikatuse all olid koha leidnud
kaubaletid. Tihe sagimine käis juustuleti ääres. Väljas olid hinnatud Breti hallitus- ja toorjuustud, ikka kenades suveniirkarpides, nagu oleme harjunud
nägema. Kõrval müütas neiu värsket mett — Brettide kohalik toode ekstra
selle päeva tarbeks. „Meil on Aigariga kahe peale kuus taru, ega me laiemaks
müügiks ei paku, kõige tähtsam, et oma perele ja lastelastele jaguks,“ selgitas vanaperemees Vello Brett.
Uhke valiku erinevaid kastmeid ja siirupeid oli välja pannud Mait Trink,
kes osales Brettide juures esimest korda. „Miks mitte proovida Breti juustusid
Maidu kastmetega!“ soovitas heatahtlikult laia habemega ja huumorisoonega Mait.
Juustutootmise peamehe Aigar Breti leidsime tootmishoonest suure
juustukatla juurest, kus ta huvilistele teadmisi jagas. Parasjagu saigi üks vestlusring otsa ja külalised väljusid hoonest. Aigar pühkis higi ja naeris: „Mul on
juba lõualuud valusad, hommikust saati muudkui räägi!“
Esimesed uudistajad olid saabunud juba hommikul pärast üheksat.
„Osaleme juba neljandat aastat. Külastusaktiivsuse langemist pole sugugi märgata. On tore, et meie tegemiste vastu nii suur huvi on,“ nentis juustumeister.
Ja juba olidki Aigari kõrvale ilmunud järgmised külastajad, kes uurisid,
millal võib hoonesse siseneda. Sisse saadi väikeste gruppide kaupa ja Aigar
oli terve päeva jooksul ikka heatahtlikuks teejuhiks ja giidiks.
Sellel väikesel vahepealsel ajahetkel õnnestus siiski vallalehel kõik mehed pildile saada. Muidu olid nad tegevuses oma objektidel, kes kus. Ja külalisi nende järel oodata lasta ei olnud lihtsalt viisakas. Pilt sai aga tõeliselt
ajalooline, kus isa koos oma kolme pojaga seisab Onu Eskimo (Evald Rooma
— MP) jäätiseaparaadi taustal.
„Tänu Evaldile avasin mina ka Facebooki konto, kuna Evald tahtis mind
oma sõbraks,“ kommenteerib Aigar uhkusega. Aivari pikaajaline sõprus tuntud jäätisemeistriga on mehele hindamatuks aardeks.
Mainigem, et sellesama jäätisemasinaga tehti nüüd ka kohapeal külalistele jäätist!
Hoovil kohtame ka kiirustavat perenaist Kaja Bretti koos abilisega. Tema
jälgib, et lettidel kaup otsa ei saaks. Ja ka suitsuahju vahet käib Kaja vaheldumisi meestega. Vaja jälgida, et õunapuusuitsuga rääbis üle ei küpseks —
külalistele tuleb pakkuda ikka kõige paremat kraami!
Hoovil laiutab pikk valge limusiin. Aigari vend Ahti on just ühe seltskonna reisilt tagasi toonud. Sellist lõbusõitu ei tehta ju tavainimestele mitte
igapäev. „See limusiin on praegu vabariigis kõige uuem masin, 2015. aasta
väljalase,“ kommenteerib autoomanik ise. Ahti peab Luxlimusiini firmat juba
2007. aastast.
Üle tee farmis on suvekuumuse eest võimalik veidi varju saada. Aga palav on siingi. Lehmad pikutavad asemetel ja mäletsevad. Mõned pered koos
lastega jalutavad vahekäikudes.
„Võrreldes eelmiste aastatega on just lastest uudistajate osakaal tõusnud,“ jagas farmis peremees Vello Brett selgitusi. Karjas on üldse kokku 61
looma, nendest 35 lüpsilehma. Kogu piimatoodang lähebki enamjaolt juustutootmisele.
Isa Vello kõrval assisteerib laudas poeg Velmar, kes samuti meeskonnaliikmena on riietatud ühtsesse vormisärki. Igapäevaselt on ta tegev Harju
maakohtus kohtunikuna. „Ma rohkem pühapäevasuvitaja!“ muheleb Velmar,
aga küllap jätkub temalegi sellel kibekiirel päeval talutöökohustusi.
Tulijate rodu aga on endiselt katkematu. Nii kestis see kella seitsmeni
õhtul välja. Pererahvas oli sagimisest parasjagu väsinud. Ka sellel päeval
küündis külastajate arv üle tuhande.
On tänuväärt, et Brettide pere leiab oma rohkete toimetamiste kõrval
aega ja tahtmist ka laiemale üldsusele oma talutöö tahke avaldada ja nii
maaelu linnarahvale lähendada.
MILVI PENSA
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Järiste küla võitis 16. külademängud
Ühel soojal ja päikselisel laupäeval, 9. juunil toimusid Laguja
külakeskuse õuel Nõo kihelkonna
külade mängud. Kohale tuli kuus
võistkonda. Esindatud olid Nõo,
Laguja, Meeri, Järiste, Aiamaa ja
Unipiha-Kolga. Kui võistkonnad
olid kogunenud, ütles mängude
avasõnad hr Lembit Toru. Seejärel
toodi väga efektselt koos hobustega kohale lipud, mis asetati külakeskuse seinale. Erinevaid mänge
tutvustavad avasõnad ütles ka Laguja külaseltsi juht Timmo Tigane.
Päeva juhiks oli palutud luuletaja
Margus Konnula e Contra. Contra
kommenteeris kõiki võistlusi oma
humoorikas võtmes.
Esimene võistlus oli erinevatest takistusradadest koosnev
teatevõistlus, milles oli edukaim
Laguja noortest koosnev meeskond. Järgmiseks ülesandeks oli
nn vaiba ümberkeeramise võistlus.
Võistkonnad pidid suutma enda all
oleva vaiba ümber keerata nii, et
kellegi jalg ei astuks vaibalt maha.
Sellega said kõige paremini hakkama Järiste külaseltsi inimesed.
Sellele järgnes ülesanne, kus kobamisi pidi telgist erinevaid esemeid
ära tundma. Selle võistluse võit tuli
Nõkku. Taimede herbaariumi äratundmise osas olid edukaimad taas
Laguja noored. Köieveos edestasid
oma jõuga teisi Nõo võistkonna
liikmed. Autoralli stimulaatoril oli
osavaim Laguja võistkond.
Ka lastele oli mõeldud. Laguja
Avatud Loovusstuudio eesotsas
Annika Paju-Aarikesega pakkus
lastele erinevaid loovaid ja lõbusaid tegevusi. Toimus kunstinäitus ja lindikeste leidmise võistlus,
milles olid kiireimad Järiste võistkonna lapsed. Laguja Avatud Loovusstuudio lapsed esitasid kõigile
väga toreda teatrietenduse Kaidi
Söödi juhendamisel.
Avatud oli ka pisike kohvik, kus
sai osta kohvi, teed, vett ja saiakesi.
Lõunaks pakkus Kairit Prants kosutavat seljankasuppi. Sel ajal, kui
punkte kokku arvestati, pakkusid
meelelahutust Nõo noor muusik
Pelle Põldma ja luuletaja Contra.
Auhindu jagus kõigile osalejatele ning päris võidu viisid koju
Järiste külaseltsi liikmed. Seega
järgmised mängud korraldavad
nemad. Päev oli mõnus ja meeleolukas.
Suur tänu mänge toetanud
sponsoritele: Kultuurkapital, Nõo
vald, Nõo lihatööstus, Balsnack,
Breti Farmimeierei, Roode talu, OÜ
Pähklikeskus, Toru Karud, Loovamelu MTÜ, Elva VTÜ.
Ester Sonn
korraldustoimkonna liige

Võidukas Järiste küla meeskond

Päeva juhiks oli palutud luuletaja Margus Konnula
ehk Contra.

Laguja Avatud Loovusstuudio pakkus lastele erinevaid loovaid ja lõbusaid tegevusi.

Nii mõnelegi meeskonnale osutus herbaariumitaimede äratundmine parajaks pähkliks.

Meelelahutust pakkus Nõo noor muusik Pelle
Põldma.

Küla ja vikerkaar
Meeri külapäev on ikka keset
suve juulikuus, seekord toimus pidu
7. juulil. See oli suurepärane päev,
kus vihmapilved Meeri külast kaarega mööda läksid.
Vaadata ja kuulata sai oma
kodukandi esinejaid ning külalisi
kaugemalt — väledaid tantsujalgu
näitasid tantsuklubi Triiniks, rahvatantsurühm Tähetar, mustlastantsugrupp Romaška, Otepää linetantsijad. Daamide südamed võitis
SaMaKas ehk Sadala Maameeste
Kasvulava sihvakad mehed, kes
hooga üle platsi tuhisesid. Lauluhäälel lasid kõlada oma küla poiss
Henri Soidla ning Väikeste hiiglaste
saatest tuntust kogunud Stella.
Pilke püüdis ka külaplatsi äärde üles seatud fotonäitus „Mina ja
Meeri“, kus kokku oli seatud 125
pilti Meeri külast ja inimestest. Huviga püüti arvata, millise kohaga võiks
mõnel pildil tegu olla. Näitus oli
meie kingitus Eesti Vabariigile 100.
sünnipäevaks. Oleme tänulikud kõigile, kes aitasid meil näitust kokku
seada ja üles panna.
Loterii auhinnafondi aitasid täi-

ta nii ametlikud toetajad kui külaelanikud. Külapäeva osaks on saanud ka tordioksjon. Ka sellel aastal
valmistas uhke tordi meie oma küla
meister Signe Rohtmets, kes torti ka
lähemalt tutvustas. Kogu oksjonilt
saadud raha läheb jalgrattahoidjate
soetamise fondi.
Külapäevale kohaselt sai süüa,
juua ja naabritega juttu ajada ehk
kokkuvõttes ennast mõnusalt tunda. Õhtu jätkudes aitas tantsupoognaid üles võtta Raen Väikene.
Külapäeva toetasid Aime Paavel, Alen Veziko, Anne Saal, Cautes
AS, Haaked OÜ, Helle-Maia Sonn,
Juhani Puukool, Jürgeni Kaubavedu OÜ, Luke Farmimeierei OÜ, Luke
Mõis SA, Maag Grupp, Mait Kütt,
Mall Rooväli, Malle Roomet, Marek
Aasa, Metec, Moone Lillepood OÜ,
Nõo Lihatööstus AS, Nõo vald, Roode talu, Saare-Anni talu, Signe Rohtmets, Siim Kinnase Fotowärk, Tartu
Mill AS, Tartumaa Lasterikkad, Vapramäe Forell, Vapramäe pubi Vana
Jäär, Vägi OÜ, Nõo valla Omaalgatuse Fond. Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse

külaseltside tegemisi

Meeri küla rahvas vikerkaare all fotonäitust uudistamas.
Foto: TOOMAS SAAROJA

programmi vahenditest.
Suur-suur tänu vabatahtlikele,
kes aitasid külapäeva ette valmistada ja läbi viia. Aitäh kõigile esinejatele ja külalistele!
Aga kuhu jäi vikerkaar? Vikerkaar oli suurema osa ajast kohal,

kaunistades külapäeva oma imeliste
värvidega.
Anneli Saaroja
Meeri külaselts
www.meerikas.eu
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Viiulilaagri osalised ja noored kirjanikud pärast lõppkontserti. Foto: Guido Veidenbaum

Üks tõeliselt tore vaatamisväärsus oli Miniatuurne Gruusia — kenas
aias olid vaatamiseks paljud tähtsad majad läbi Gruusia ajaloo.

Pildijäädvustusi saab vaadata ka Sirgu Loomekoja Facebooki leheküljelt.

Inspireerivad hetked Sirgu Loomekojas
Valmistada kodus lõunat, ümbritsetuna viiuliorkestri muusikast, kusjuures seda viljelevad
teiste seas iseenda lapsed — see
ongi õnn ja põhjus, miks Sirgu
Loomekoja viiuldajate suvepäevad
juba kuuendat korda aset leidsid.
Meie kodune laager mahutas nelja juulikuu päeva jooksul 20 muusikut, kes pühendusid lõppkontserdi
palade harjutamisele. Keelpilliväge
juhtisid õpetajad Kristel Eeroja-Põldoja ja Triinu Tamm-Raudver ning juba
sissetöötatud vilumusega abistasid
neid Nõo Muusikakooli vilistlased
Kärt Käämbre ja Saskia Täpsi.
Erilise entusiasmiga lõid laagri-

lapsed kaasa ka viiulitundidevahelistes tegevustes. Nii valmistusid nad
pühendunult ja põhjalikult „Su nägu
külab tuttavalt“ paroodiaetteasteteks.
Mõnusa uudishimu ja külalislahkusega võõrustasid noored muusikud meie külalisi, teisel laagriõhtul
laululoojat Pelle Põldmat ning päev
hiljem „Klassikatähtede“ saates tuntust kogunud viiuldajat Linda-Anette
Vertet. Haruldasel, 18. sajandil Napolis valmistatud Joseph Gagliano
viiulil virtuoosselt esitatud keerukaid
klassikalise muusika palu saatis lummatud publiku vaikus ja süvenemine
— nende hetkede pühalikkus jääb

siinkirjutaja mälupiltides veel väga
kauaks särama.
Laagri lõppkontsert toimus Nõo
Muusikakooli saalis 13. juulil. Sinna
olid oodatud kõik huvilised. Sel korral kõlas viiulimuusika vaheldumisi
kirjanduslike paladega, mille autoriteks ja esitajateks olid Nõo Põhikooli
loovkirjutajate ringi liikmed Lilian
Luigla, Elizaneth Saks, Birgit Võsar,
Susanna Sõrra ja Ellen Veidenbaum.
Noored autorid olid kogunenud kuu
aega varem Sirgu talus toimunud
loovkirjutajate laagrisse. Tööprotsess
nägi välja nii, et kõigepealt kuulasime
viiulilaagris õpitavate palade salvestisi ja nendest inspireerituna valmisid

tekstid: luuletused või proosapalad.
Ka sellest kujunes üks ütlemata muhe
paaripäevane koosviibimine, täis loovust ja kirjanduslikke avastusi.
Nende võrratute kõrgklassiliste
laagrielamuste eest oleme tänulikud
kõigile osalejatele ja kaasaaitajatele!
Suur aitäh Nõo vallavalitsusele, Eesti
Kultuurkapitalile, Nõo Põhikoolile ja
Nõo Muusikakoolile.

Kristina
Veidenbaum
Sirgu Loomekoja
perenaine
Triiniksi tantsutüdrukud Gruusias

Segakoor Vega Eestit õnnitlemas
Keset kuumust õhkavat suve on
kosutav meenutada kargeid veebruaripäevi, mil tähistasime oma riigi
100. sünnipäeva. Nii suur tähtpäev
kestab aga tegelikult terve aasta ja
kauemgi ning nii avanes Nõo valla
segakooril Vega võimalus õnnitleda
oma riiki lauluga 3. augustil.
Tallinnas toimus 27. juulist
5. augustini rahvusvaheline koorifestival Europa Cantat, kus osales üle
4000 laulja, dirigendi ja helilooja 51
riigist. See oli Eestile ja Tallinnale esimene kord korraldada seda Euroopa
suurimat koorisündmust, mis toimub
iga kolme aasta tagant. Kuna juhtus
olema Eesti juubeliaasta, siis oli väga
sobiv pühendada sellele üks kontsert. Pealkirjaga „Palju õnne, Eesti!“
saigi see teoks 3. augusti õhtul Tallinna lauluväljakul. Segakooril Vega
õnnestus olla nende ligi 1300 Eesti
koorilaulja hulgas, kellel oli võimalus
anda arvukatele väliskülalistele aimu
meie laulupidudest, seal esitatavatest lauludest, aga ka näiteks sellest,
kuidas kiiresti ja organiseeritult liikuda laululavale ja sealt ära.

Triiniks Gruusias

Eesti koorikultuuri üks alustalasid Hirvo Surva oli kontserdi peakorraldajana kokku pannud vaheldusrikka kava, mis kulmineerus kaheksas
keeles (millest üks oli loomulikult
eesti keel) lauldud sünnipäevalauluga „Happy Birthday“. Kuid ka läbinisti
eestikeelsete lauludega said külalised eestlaste toel kenasti hakkama.
Teiselt poolt oli Vegal ja küllap teistelgi Eesti kooridel meeliülendav laulda
näiteks kuulsat „Orjade koori“ ehk
„Va, pensiero“ Giuseppe Verdi ooperist „Nabucco“ ehtsas itaalia keeles
itaallasest dirigendi Lorenzo Donati
juhatusel.
Kõik Tallinnas käinud Vega lauljad jäid selle muusikat ja sünnipäevameeleolu täis suvepäevaga väga
rahule. Mõtted läksid juba järgmisele
aastale, mil Tallinna lauluväljak ootab
meie laulupidude 150. aastapäeva
pidu. Noodiraamatud on olemas
ning sügisel algab tõsine töö uute
laulude õppimiseks.
Laurits Leedjärv
Vega koori bassilaulja

noor andekas Jaagup Jürgel.
Nii esietenduse kui ka järgnevate
etenduste puhul oli publik väga liigutatud ja tänuaplausid olid kestvad.
Suhtlusvõrgustikes on kõlama
jäänud, et „Luke Venus“ võeti väga
hästi vastu. Kes sattus nägema, see
ahvatles teisigi vaatama minema.
Aitäh Jannole ja tema trupile, et nad
rahvale nii toredaid elamusi kinkisid.
Aga Lukest võiks vast veel lugusid kirjutada? Äkki Luke lõvidest?
Vast järgmisel aastal, arvas Janno Elmari raadios. Jääme siis ootama!

See reis oli mõnele meist justkui tagasiminek ajas ja teistele midagi sootuks uut ja huvitavat. Asusime Nõost teele ühel kaunil suvepäeval, esinemisriided kotis ja elevus hinges. Meid ootas festival
Gruusias. Kogu meie reis sihtpunkti võttis aega pea 30 tundi. Kuni
lõpusirgeni polnud väga vigagi, aga see viimane 8-tunnine bussisõit
Kobuleti linna pani i-le täpi. Lõpuks olime siiski kohal ja meid võttis
vastu igati uhke hotell. Samas pean mainima, et seoses festivaliga oli
sinna hotelli majutatud vist poole rohkem rahvast kui ette nähtud,
aga ega see meid seganud. Kolisime kenasti sisse ja läksime linna
avastama. Kõige suurem ja parem selle linna osa on loomulikult Must
meri. Jahutasime ennast vees maha ja olimegi valmis järgnevate päevade Salukvadze-nimelise IX folkloorifestivali esinemisteks.
Kuna tegu oli folkloorifestivaliga, siis esitas Triiniks ka vaid rahvuslikke tantse. Pean ütlema, et olen äärmiselt uhke, et tantsijad nii hea
meelega neid eesti tantse õppisid ja esitasid. Kahjuks me ei saanud
kogu oma kava esitada, sest sealsed plaanid ja ajakavad muutusid pidevalt. Mis jõudis lavale, see sai esitatud aga väga hästi. Kiita said nii
tantsud ise, tantsijate esitus kui — mis kõige üllatavam — ka tantsijate käitumine. Sooja südamega võtsime kõik need kiidusõnad vastu.
Esitamisele läksid kolm tantsu: „Hea tuju tuli äkki“, „Kolme peale“ ning
„Kandleke“. Festivalil osales päris palju riike, Eestist oli mitu rühma,
kuid meie olime ainsad eestlased.
Festivali raames toimus ka Ozurgeti linnapea vastuvõtt. See oli
tõeline ajaränd minevikku, linnavalitsuse hoone ise koos kõigi oma
ruumide ja atribuutikaga oli väga sarnane sellele, mida on meil võimalik näha teleekraanil seriaalis „ENSV“. Linnapea tänas kõiki kollektiive ja saime kingituseks kohalikke müügiartikleid. Pärast vastuvõttu
algas rongkäik. Kummaline oli kõndida peaaegu tühjas linnas ja ise
endale ergutussõnu hüüda. Mõni üksik linnas jalutaja jäi meid vaatama, muidu oli linn aga pühapäeva õhtul täitsa tühi. Samas rongkäigu
lõpus ootas meid lava ja galakonsert ning sinna oli juba üsna rohkelt
rahvast kogunenud. See oli ka Triiniksi parim ülesastumine, sest see
meeleolu, millega tantsijad laval oma lugu jutustasid, oli võrratu.
Lisaks festivalile olime varunud aega ka ekskursioonideks. Kui
juba nii kaugele minna, siis vaja ikka kohaliku elu-oluga ka tutvuda.
Alustasime Mtirala rahvuspargist, kus koseni matkamine oli isegi tantsijatele mõnusa treenigu eest ja vaatepilt raja lõpus seda tööd väärt.
Üks tõeliselt tore vaatamisväärsus oli Miniatuurne Gruusia. Kenas aias
olid vaatamiseks paljud tähtsad majad läbi Gruusia ajaloo. Uhke oli
seista näiteks kiriku kõrval, mille tornist oled ise pikem.
Batumi oli see koht, mis meid vabal ajal ikka ja jälle enda poole
tõmbas. See osa linnast, mis on loodud, mõeldes turistitele, on tõeliselt armas ja mõnus. Tohutu pikk promenaad, mille servas saad restoranis süüa nautida, suveniire osta, vaaterattaga sõita, purskkaevude
tantsu imetleda ja veel palju muud teha või vaadata. Batumi oli vaatamist väärt nii päevasel kui öisel ajal. Gondliga linna kohal kiikuda
ja vaadet nautida, merelainetel ennast loksutada lasta, enda silme all
valmistatud jäätist limpsida — kõlab kui tõeline puhkus.
Külastasime Gruusia vana pealinna. Mtskheta on oma vanade ja
kitsaste tänavate ning kirikutega tõeline vaatamisväärsus. Linna kohal kõrgel mäe kohal troonib kirik ja vaade alla orgu oli imeilus.
Meie reisi viimane sihtpunkt oli Tbilisi. Kahjuks jäi meil seal palju
vähem aega, kui olime planeerinud, ja selle saab kõik panna bussijuhtide ning kaasreisijate süüks, paar tundi siia või sinna ei mängi mingit rolli ning kellajad ei loe midagi. Veidi siiski nägime, aga sedavõrd
vähe, et Tbilisi eredamaks elamuseks jääb siiski hotellitoas püütud ja
rõdult lendama lastud 5-sentimeetriste rohutirtsude hulk.

MILVI PENSA

INGRID HAMER

Vega koor Tallinna lauluväljakul Eestile õnne soovimas.
Foto: Endel Raidma

Luke Venuse tähelend
Luke mõisas toimus suvekuudel
väga palju häid kontserte ja lavastusi
ja kuulajaid-vaatajaid jätkus igale üritusele. Kordaminekuid soosis kindlasti ka suurepärane ilm, millesarnast
ei ole juba pikki aastaid olnud.
Selle aasta suvelavastusest
teeme aga juttu pikemalt, sest tüki
autoriks ja lavastajaks on mees meie
kandist. Nimelt on tegu Janno Puusepaga (32) Järistelt ja tema verivärske näidendiga „Luke Venus“ (2018).
Jannot teame ammu kui andekat ja
produktiivset näidendite kirjutajat,
lavastajat ja ka näitlejat.
2018. aasta veebruaris pälvis
Janno kultuurkapitali harrastusteatrite aastapreemia teatrikunsti loomingulise tegevuse eest.
„Luke Venus“ etendus Luke mõisapargis 10.–13. juulil. Ajendatud küll
Luke pargis seisvast imekaunist Venuse skulptuurist, ei kujunda autor
ometigi mitte konkreetse kuju saamislugu, vaid keskendub ühele kaunile armastusloole.
Lavastaja Janno Puusepp: „Luke
pargis on paljude fotoaparaatide ette
jäänud imeilus Venuse kuju, millel on
huvitav ajalugu. Teda on peidetud
maa sisse ja siis on ta aastakümneid
unustatuna seal lebanud kuni leidmiseni. Aga keegi ei tea täpselt, kust see
Venuse kuju pärit on ja kes ta tegi. Ma

arvan, et oleks huvitav jutustada selle kuju lugu või fantaseerida, kuidas
see oleks võinud olla.”
See on hoogne ja humoorikas
etendus Venuse kuju tegemisest.
Muidu unises Luke mõisas on uued
tuuled, kui ilmub salapärane skulptor,
kes otsib oma uue töö jaoks modelli
ja inspiratsiooni. Muidugi tahab iga
endast lugupidav naine olla jumalannana igavesti ilus. Kuid kas inspiratsiooni saab anda ainult üks?
Tegevus kulgeb ema ja tema
kahe tütre kaudu, kes kõik ihkavad
võita noore skulptori tähelepanu ja
armastust.
Janno on selle tüki kirjutamisel
teadlikult hoidunud raskemeelsusest
ja kurbusest, mis muidu tema loomingule nii omane on.
Janno valis lavastajana oma tükki nii teatri- kui harrastusteatrinäitlejad, kes moodustasid suurepärase
ansambli. Kunstnikuna-skulptorina
astus üles meile juba varasematest
suvelavastustest tuntuks saanud Karl
Bussov Meerilt. Romantilist õde Helenat kehastas Anne-Mai Tevahi, kes
oli ka lavastuse kunstnikuks ja paljude südamlike laulutekstide autoriks.
Iseseisvat ja kõrki õde Mariat mängis
kutseline näitleja Ele Millistfer, kes
omakorda oli laulutekstidele kauni
muusika loonud. Etenduse tunnus-

Suveetenduses „Luke Venus“ mängisid Ülle Sillamäe, Anne-Mai Tevahi,
Ele Millistfer ja Karl Bussov. Foto: ANNI ÕNNELEID
looks oli „Su südamele joonistan“,
mille sõnad, muusika ja Ele Millistferi
esitus võlusid vaatajaid üleni. Tütarde
ema Mammat mängis Ülle Sillamäe
Põlvast ja tema esitatud värvikas karakter naerutas vaatajaid pisarateni.
Kindlasti andis tüki vaatemängulisusele palju juurde mänguplatsi kujundus. See oli parasjagu minimaalne, aga väga romantiline ja õhuline
— valge aiamööbel ja kõik daamid
valges, taamal romantiline rippkiik
ja lilled. Ja muidugi mõisapargi enda
võlu ja suursugusus…
Lavastus oli põimitud kitarrimuusikaga, kusjuures kitarril musitseeris

NÕO

Nr 7 (248) / august 2018

VALLA LEHT

6

pane tähele!

Noortekeskuses algavad
tehnoloogiaalased õpitoad
Nõo Noortekeskuses algavad septembrikuus tehnoloogiaalased õpitoad. Avaüritus toimub lahtiste uste nädala raames Nõo Noortekeskuses
11. septembril algusega kell 16.
Alljärgnevalt ülevaade planeeritud tegevustest. Täpsemalt saab lugeda
infolehtedelt, mis jagatakse huvilistele kohapeal. Samuti on teretulnud ettepanekud, mis aitavad tegevusi sisukamaks ja huvitavamaks muuta.
Alustame lihtsamate ehitusremonditööde tehnoloogia praktiliste õppustega. Selleteemaliste oskuste omandamisest on kasu nii kutsevalikus,
õpingutes kutsekoolides, igapäevaelus kui ka väikeettevõtluses.
1. Lihtsamad ehitusremondialased tööd
Mõned näited:
q kipsplaadi mõõtu lõikamine, karkassile kinnitamine, viimistlemine;
q puitpõranda katmine laminaatparketi või PVC-kattega;
q eluruumi seinte, põranda, uste ja akende värvimine (puitaknad).
Harjutused toimuvad spetsiaalsetel stendidel ja õpperuumi seinale kinnitatud karkassil.
2. Materjaliõpetus
Ehitusremonditöödeks kasutatavad enamlevinud materjalid: liigitus,
omadused, kasutuskohad, kasutusviisid.
Õppetööd aitavad korraldada tuntud firmade spetsialistid, müügi- ja
koolitusjuhid.
3. Lihtsamate majapidamistarvete ja mööbliesemete valmistamine
Valmistame näidiste järgi puidu- ja vineerijääkidest lihtsamaid majapidamistarbeid ja mööbliesemeid, näiteks:
q mitmesugused nagid, karbid, kastid, taburetid, pingid, riiulid jne.
4. Taaskasutus
Näiteks:
q renoveerime vana aknaraami, mööblieseme.
5. Puitkarkass-väikehoonete mudelite valmistamine
Näiteks:
q aiamaja, kuur, saun.
6. Aiamaja püstitamine
Püstitame õuesõppe platsile väikese aiamaja (suletud netopind ca 4 m2).
7. Kooliaia projekt
Alustuseks mõne põõsa või ilutaime istutamine.
8. Äri- ja müügitegevus
Proovime äritegemist valminud turukõlblike toodete ja õpitud oskuspakettide müügiga, näiteks:
q mitmesugused suveniirid-tarbeesemed firmade tellimisel;
q linnupuurid;
q lemmikloomade varjupaikadele kuudid, koerte magamisasemed jne.
9. Tööohutus
Praktilised õppused koostöös firmadega. Jooksvalt toimuvad õppekäigud ettevõtetesse, temaatiliste näituste külastamine.
Näiteks:
q materjaliõpetuse päevad mõnes müügifirmas koos ostumängudega;
q tööriistade laenutamise ja hooldusega tutvumine mõnes laenutusfirmas + harjutused põrandalihvimismasinatega;
q remondimängud.
Arendusperspektiivina võiks ette näha ka üldhariduskoolide õpilaste
oskusfestivalide (tehnoloogiafestivalide) korraldamist Nõos.
Õpingutes võivad huvi korral ja eelneval kokkuleppel osaleda ka
lapsevanemad (vanavanemad).
NÕO NOORTEKESKUS

kontserditutvustus

Nargenfestival kutsub
Eesti rahvast Üheslaulmisele

Tipikate Rattamatkal osalejad pühapäeva hommikul Truu puhketalu hoovil, kui ratturitel algas kolmas ja viimane matkapäev.
Foto: Marko Vilberg / Tipikate Rattamatkaklubi

Tipikad lõpetasid oma rattamatka Nõos
27.-29. juulil toimus Tartumaal
Tipikate Rattamatk 2018. Tegemist
on Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid, vilistlasi ja töötajaid ühendava
rattamatkaga, mis sel aastal toimus
juba 18ndat korda järjest. Seekordsest matkast võttis osa 102 inimest
ning see kuulus ka TTÜ 100 ürituste
programmi.
Kolme päeva jooksul sõideti rat-

taga kokku umbes 200 kilomeetrit
ning tutvuti kohalike ettevõtete ja
huviväärsustega. Nõo vallas liiguti ringi matka esimesel ja viimasel
päeval, seejuures külastati Tõravere
observatooriumit, Vitipalu vaatetorni
ja Luke farmimeiereid. Tugevamad
ratturid jõudsid matka viimasel päeval teha põike ka Luke mõisa juurde.
Matk lõppes pühapäeva õhtul Nõo

alevikus, kus ratturitel oli võimalus
jahutada ennast Veskijärves, käia
poes ning kohtuda Nõo spordihoone
juures vallavolikogu esinaise Krista
Kvarnströmiga.
Tipikate Rattamatkaklubi tänab
Nõo valda sooja vastuvõtu eest —
just see aitas panna meie üritusele
väärika punkti. Täname teid: vallavanem Rain Sangernebo, vallavolikogu

Heategevusliku loterii tulu läheb
kogu Tartumaa noorte hüvanguks

esinaine Krista Kvarnström ja spordihoone juhataja Jaak Teppan.
Ürituse detailsema programmi ja
marsruudiga on soovi korral võimalik
tutvuda siin: https://rattamatkaklubi.
ee/kava-2018
Jaanus Sepp
Tipikate Rattamatkaklubi
juhatuse liige

noortekeskuses

23. juunil Nõo vallamaja juures
aset leidnud Maakaitsepäeva raames
korraldas Naiskodukaitse Tartumaa
ringkond traditsiooniliselt heategevuslikku loteriid, millest saadud tulu
otsustati sel aastal annetada Nõo
Noortekeskusele kohaliku noorteelu
elavdamiseks.
16. juulil andis Naiskodukaitse
Tartu ringkonna kultuurgrupi juht
Kadi Kuusmann loteriil kogutud 1718
eurot üle Nõo vallavanemale Rain
Sangernebole. Koosviibimisel osalesid ka Nõo Noorteaktiivi liikmed Kaisa
Hanko ja Kätlin Ilves, kes tutvustasid
veidi, mis neil annetusrahaga plaanis
teha on. Nimelt on noorteaktiiv enda
kanda võtnud vastutusrikka ülesande korraldada sel aastal, 8. septembril Nõos Tartumaa Noortepäev, mis
on traditsiooniline Tartumaa noorte
suvelõpusündmus ning toimub sel
aastal juba kümnendat korda.
Suur aitäh Naiskodukaitse Tartumaa ringkonna liikmetele, kes loterii
korraldamisse panustasid, ja täname
kõiki neidki, kes loteriid ostsid.
Kaunist suve jätku ja kohtumiseni Tartumaa Noortepäeval!
Egle Haljassaar
Nõo Noortekeskus

16. juulil andis Naiskodukaitse Tartu ringkonna kultuurgrupi juht Kadi Kuusmann Nõo vallavanemale Rain Sangernebole üle 23. juunil Maakaitsepäeva raames korraldatud heategevusloterii tulu. Foto: PILLE SÜGIS

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kutsub Nargenfestival
Eesti rahvast meie riigi taasiseseisvumispäeva eelõhtul ÜHESLAULMISELE.
See on kaheosaline pidu, mille esimeses osas „Laulu võim“ saab Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks laulda sada minutit järjest. Lauldakse teadatuntud lihtsaid laule armastatud näitlejate, lauljate ja kooride seltsis. Esimeses osas on eeslauljateks Jaan Tätte, Evelin Võigemast, Eeva Talsi, Lauri Õunapuu, Priit Võigemast, Maria Listra, Hele Kõrve, Jan Uuspõld, Mait Malmsten,
Marta Laan, Liina Vahtrik, Riina Maidre, Jaan Pehk, Jarek Kasar, Tiit Kikas, Arno
Tamm, Kihnu Virve, Andero Ermel, Kadri Voorand ja Estonian Voices.
Õhtu teises osas „Sajandi sumin“ saab kaasa laulda koos mitmete eesti
bändidega — Curly Strings ja Estonian Voices, Singer Vinger, Metsatöll, Vaiko
Eplik, Miljardid, Smilers, Karl-Erik Taukar Band, Estraadiraadio koosseisus Kaire Vilgats, Ivo Linna ja Tõnis Mägi.
Üheslaulmise kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.
Otseülekanne Üheslaulmisest saab näha ETVs.
Üritus toimub Tallinna lauluväljakul 19. augustil kell 19, orienteeruv lõpp
kell 00.30.
Kadri Tikerpuu
Nargnefestivali produtsent

23. juunil Nõo vallamaja juures aset leidnud Maakaitsepäeva raames korraldas Naiskodukaitse Tartumaa ringkond heategevuslikku loteriid.
2 x foto: KAI TOOM
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Erakorralist olukorda loomadele ei sööda
Riik peab pakkuma põllumehele finantsvõimekust, et ka
järgmisel kevadel vilja külvataks
ja loomad laudas oleksid. Ühe võimaliku lahendusena tuleks riigi
eelarvest leida Maaelu Edendamise Sihtasutusele lisaraha, et seda
oleks võimalik kasutada käibevahendite laenude väljastamisel.
Eesti põllumees toimetab talupojatarkusega. Kui vähegi võimalik,
hoiab ta tagavaraks loomasööki.
Kuna kevadel prognoositi põuda,
külvasid paljud põllumehed maisi, et
saada ka põuasel ajal kätte loomadele vajalik söödakogus. Paljudel põldudel mais õitseb ja hakkab tõlvikut
looma. Pikkuselt ta küll enam suurt
ei kasva, aga väärt loomasööda lisa
annab küll. Põllumehed ootavad vihma, et saada vajalikku sööta juurde
teisest ja ehk ka kolmandast niitest.
Eelis on nendel loomakasvatajatel,
kel on eelmisest aastast silo varuks.
Ka põhk on lehmasööt, aga kuigi
osa vilja on väga ilus, on see madal
ja seoses sellega saadakse ka põhku
tunduvalt vähem kui eelmisel aastal. Peagi on käes uus külviaeg ning
mitmed loomakasvatajad plaanivad
külvata rukist, et seda siis mai alguses siloks teha. Siiski on oht, et kuiva
pinnasesse külvamisel satub ohtu ka
järgmise aasta saak. Ringisõites võib
märgata, et just kodumaine rukkisort
Sangaste on põuale kõige paremini

pane
tähele!
Alates 1. juulist on tööl käiva-

tel sügava puudega täisealise
inimese hooldajatel võimalik
kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis
tööpäeva lisapuhkust.

Lisapuhkepäevi saab oma
tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega
lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde,
vend, poolõde, poolvend, ema,
isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi

vastu pidanud.
Eestimaa erinevates piirkondades on olukorrad erinevad. Leidub
piirkondi, kus vihma nähti viimati
aprillis, kuid ka neid, mis on saanud
vihma ka suvekuudel. Et tänast põllumeeste olukorda leevendada, tuleks toetuseks abi küsida Euroopa
Komisjonilt ja vajadusel leida raha ka
riigieelarvest, aga kellele ja kui palju
toetusi maksta, tuleb vaadata eraldi
ettevõtete kaupa.
Riigi senised sammud
olukorra leevendamiseks
Täna kehtiv seadus ei luba seoses
põuaga välja kuulutada erakorralist
olukorda, kuid ilmaolusid arvestades tuleb meil astuda samme, mis
aitaksid põllumehi võimalikult kiiresti. Eriolukorraseaduse muutmine
tuleb küll kohe alustada, aga selle
vastuvõtmine võtab liiga palju aega.
Seetõttu peame kaaluma ka teisi võimalusi. Koalitsioon on esimesed sammud selleks teinud.
Olukorda aitavad osaliselt leevendada sellel aastal suurenevad põllumajandustootjate otsetoetused.
Eelmise aastaga võrreldes suurenevad Euroopa Liidu poolsed otsetoetused ligikaudu 10 miljoni euro võrra ja
kokku makstakse otsetoetustena välja 133,94 miljonit eurot. Lisaks taastasid tänased koalitsioonipartnerid
Isamaa, Keskerakond ja SDE siseriik-

likud otsetoetused põllumeestele.
2017. aastal maksti Eesti põllumeestele siseriiklikke üleminekutoetusi
ligi 20 miljonit eurot ja sellel aastal
makstakse ligi 18 miljonit eurot, mis
on maksimaalsed EL poolt lubatud
määrad. Pehmematest meetmetest
on saadetud pöördumine pankadele
ja kokkuostjatele, mis kutsuvad üles
mõistvale suhtumisele.
Riik peab pakkuma
põllumehele finantsvõimekust,
et ka järgmisel kevadel
vilja külvataks ja
loomad laudas oleksid
Ühe võimaliku lahendusena
tuleks riigi eelarvest leida Maaelu
Edendamise Sihtasutusele lisaraha,
et seda oleks võimalik kasutada käibevahendite laenude väljastamisel.
Sellest oleks põllumeestele palju abi.
Maaelu Edendamise SA oleks kohe
valmis raha vastu võtma ja selle küsimusega tegelema.
Kui tavaliselt makstakse PRIA
toetuseid detsembris, siis, arvestades
tänaseid olusid, tuleks leida võimalus, et toetuste väljamaksmine tuua
varasemasse perioodi. Tuleks ka üle
vaadata PRIA-poolsed nõuded ja kohustused põllumeestele, sest kolm
viimast aastat on olnud põllumeestele väga keerukad. Kolmandaks tuleks
koos Keskkonnaametiga üle vaadata
veekasutuspiirangud ja võimalusel

neid erandkorras leevendada. Need
oleksid esimesed sammud põllumeeste abistamiseks.
Inimesi tasuks siiski hinnata
ennekõike nende tegude,
mitte sõnade järgi
Eesti põllumehed mäletavad,
et 2014. aasta kevadel, kui Reformierakond moodustas sotsidega koalitsiooni, vähendati Eesti maaelu
arengukava kaasfinantseerimist 25
protsendilt 15 protsendile. Sellega
viidi põllumajandussektorist jäädavalt välja umbes paarsada miljonit
eurot. Reformierakond on alati olnud
vastu ka siseriiklike otsetoetuste põllumeestele maksmisele.
Tulevasi valimisi silmas pidades
on Reformierakond asunud süüdistama tänast koalitsiooni. Uskumatult
küüniline on üritada noppida poliitilisi punkte olukorras, mil meie põllumehed seisavad silmitsi tohutute väljakutsetega. Tänane koalitsioon on
oma tegudes näidanud, et põllumehi
toetatakse ning plaanime sellega ka
tulevikus jätkata.

q kehtiv sügava puude
raskusastme tuvastamise otsus
hooldatava kohta,
q väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust
kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või
hooldaja.
Puhkusetasu
arvestatakse
lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on
23,62 eurot päevas. Puhkusetasu
maksab töötajale välja tööandja,
kes saab selle hiljemalt 3 kuu
jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt
tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud
hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/puue-ja-hoolekanne/puudegainimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus. Tööandjatele puhkustasu
hüvitamise korra kohta saab infot
samuti ameti kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/
lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse -vanemale -ja-lapse rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus.
Sotsiaalkindlustusamet

Eestis toimub leibkonna ja elukoha andmete
võrdlusuuring. Sattusid statistikaameti uuringusse?
Osale kindlasti!
Statistikaamet saatis kevadel
enam kui 10 000 Eesti inimesele
teate, et nad on sattunud „Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringusse“. Hoolimata uuringu
pikast nimetusest on küsimustik
üsna lühike ja lihtne ning selle täitmine ei võta aega rohkem kui viis
minutit.
Statistikaamet viib läbi maist
oktoobrini toimuvat leibkonna ja
elukoha andmete võrdlusuuringut,
millega testitakse registripõhise
rahva ja eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu käigus
küsitletakse ligi 30 000 inimest.
2021. aastal plaanib statistika-

amet rahva ja eluruumide loenduse korraldada registriandmete
põhjal, mis tähendab, et inimeste
käest andmeid ei küsita, vaid need
pannakse kokku erinevate registrite abil.
Registrite andmetele tugineva
loenduse tegemisel on suurim
probleem registreeritud ja tegeliku elukoha erinevus, mille mõju
tuleb eriti selgelt esile, kui hakata
registrite andmete põhjal määrama leib- ja perekondi. Probleemi
lahendamiseks on statistikaamet
loonud püsielanike määramise
reeglid, mille abil hinnatakse, kas
isik elab uuringuperioodil Eestis

Tartus avatud Jalaravi kabinet
pakub erinevatele
probleemidele lahendusi.
Pakume ravipediküüri, teeme
individuaalseid tallatugesid,
ravime küüneseent
ja mitmeid teisi probleeme.

Jalaravi kabinet
+372 5878 2692
info@jalaravikabinet.ee

Seeniorpaketti on võimalik
kasutada kõigil
70+ daamidel ja härradel.

või on välismaale läinud. Statistikutele pole praegu selge, kui õiged
on registrites sisalduvad andmed.
Selle selgitamiseks tehaksegi
uuring, mille juures arvestatakse,
et inimesed ankeedile vastates annavad täpseid ja õigeid andmeid.
Andmete analüüsimise tulemusena saavad statistikaameti inimesed
teada, kas registritest saadud andmeid võib loendusel kasutada või
tuleb neid täiendavalt kontrollida
ja täpsustada.
Kulutades mõned minutid
„Leibkonna ja elukoha andmete
võrdlusuuringu“ küsimustiku täitmisele, hoitakse kokku paljude

Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku akti
väljastamine.
Korstnapühkijal oma redel kaasas.
Tel 5191 6605.

AIVAR KOKK
Riigikogu
maaelukomisjoni
esimees, Isamaa

Juulist saavad sügava puudega täisealiste
inimeste hooldajad lisapuhkepäevi
kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või
kohaliku omavalitsuse määratud
ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik
võtta kõik viis tööpäeva korraga
või ka päevade kaupa ja seda
saab kasutada kalendriaasta
jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta
avalduse esitama. Vajadusel on
tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid
lisadokumente, milleks võib olla
näiteks:

Korstnapühkimistööd

inimeste ajakulu, kui Eestis õnnestub 2021. aasta loendus teostada
registripõhiselt, s.o ilma inimestelt
nende andmeid küsimata.
Uuringu tulemused avaldab
statistikaamet 2018. aasta lõpus.

Ene-Margit Tiit
Statistikaameti
rahvastikustatistika
ekspert

OÜ ESTEST PR

ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
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1. september
Nõo Põhikoolis:
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Nõo PäevakeskuseS

1. septembril tulevad kooli
1. ja 9. kl õpilased.

25.–26. augustil

NÄDALALÕPP
TALLINNAS

Koguneda kell 10.45 oma klassiruumidesse.
Aktus algab kell 11.00

4. septembril kell 13.00

3. septembril kestab koolipäev
kella 10.00–12.00 (1.–9. klass).

ootame Sind päevakeskuse
õuele heategevuslikku Oma
Mehe Kohvikusse pannkooke
sööma ja mõnusat juttu ajama!

3. septembril saavad õpilased õpikud ja töövihikud.
1.–4. kl kooli õpilaspäevik maksab 3 eurot.

15. septembril kell 9.00

LÄHME SIBULATEE
KOHVIKUTE PÄEVALE
Tel 745 5134, 5804 9730.

3. september
Nõo Muusikakoolis:
kell 14.00 muusikakooli saalis
õppeaasta avaaktus kõikidele klassidele

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
T, 14. aug kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
R, 17. aug kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
P, 19. aug kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
		
Teenib õp Maarja Sokk
P, 26. aug kl 11.00 Jumalateenistus
P, 2. sept kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
		
Kooliminejate õnnistamine
P, 9. sept kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Maarja Sokk
T, 11. sept kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
P, 16. sept kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud

– Perejuuksur

Tantsuklubi Triiniks
alustab uut hooaega.

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

Oodatud on kõik tantsu- ja akrobaatikahuvilised
lapsed ja noored ning
poisid-tüdrukud alates 3. eluaastast.
Info aadressil triiniks@gmail.com.

Alustame 3. septembril!
Registreerimine kodulehel www.triiniks.ee

Rühmatreeningud
E, T, K, N, P

sellest saab teada 25.

augustil Vapramäel.

Matk algab Vapramäe loodusmaja juures kell 11.00.
Selga ilmale vastavad riided ja kaasa joogipudel.

Matkale registreerimine telefonil 56456447
või e-postiga mats.hnsn@gmail.com

Järvematk ratastel

– Geellakkimine
– Jumestus

E–R 10–18
L ettetellimisel

– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

Leia endale
sobiv stiil!

– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Kinkekaardid

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

Info:
isport@i-sport.ee

Tunniplaan:
www.i-sport.ee

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

Alustame 3. septembril.

Anne-Ly Koogikoda

Kohtumiseni Nõo spordihoones!

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

Treeningud eakatele
T ja N

Pärtlipäeva loodusretk
Pärtlipäeval algab looduses sügis.
Selleks päevaks peab olema külvatud vili
ja kapsaaeda minna ei tohi.
Missuguseid endeid ja sügise märke
Pärtlipäeval loodusest otsida tasub ja miks
sääsed on kõvemad poisid kui parmud,

– Maniküür
– Pediküür

KIRIK ON TEELISTELE AVATUD 19.06.–18.08.2018
E–R 10.00–15.00 ja L 11.00–15.00
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)

– Kosmeetik

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/

Info:
isport@i-sport.ee

Tunniplaan:
www.i-sport.ee

Alustame 4. septembril.
Kohtumiseni Nõo spordihoones!

Pakume catering-teenust
ja toitlustust
Sinu valitud kohas või meie kohviku
ruumides erinevateks tähtpäevadeks —
sünnipäevad, pulmad, peied, kohvipausid jne.
Võta julgelt ühendust ja aitame rõõmuga!

info@soolocatering.ee
või tel 745 0786

Tule tutvuma 14 järve maaliliste vaadete ja
vetega Elva ja Keeri vahelisel alal.
Alustame 25. augustil kell 16.00 Elva raudteejaamast ja lõpetame
päikeseloojangupiknikuga Verevi kaldal. Läbime umbes 40 km, mōnes kohas jätame ratta puu külge ning käime veidi ka jalgsi. Samuti
võib olla lōike, kus ratast tuleb lükata käe kõrval. Teed nii liiva-, kruusa- kui asfaltkattega. Selga vōimalusel helkurvest, pähe kiiver, kotti
jook ja piisavalt “jõusööta”, hea ilma korral soovi korral ujumisriided.
Kindlasti vajalik etteregistreerimine!!! Registreeri: 55620684.
Matkapäeva matkad on tasuta, toimuvad Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutuse ettevõtmisel. Info: www.vvvs.ee
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