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Rain Sangernebo — veerand sajandit
rahva teenistuses

Rahu, milles pole
rahutust
Öeldakse, et tänapäeval on inimeste elutempo kiirem kui kunagi varem. Küllap see nii on. Püüab meie aja inimene ju minuti, tunni, päeva,
nädala, kuu, aasta ja kogu elu sisse mahutada järjest rohkem tegevusi ja
saavutusi, luues selleks järjest sobivamaid tehnoloogiaid. Sellest tingitult
on meie aja inimese kannatlikkus tõenäoliselt väiksem kui meie esivanemail, kes arvestasid meist enam väliseid tingimusi, nagu loodusjõud või
vaimne maailm, ja võtsid rahulikult oodata, mida need inimese ellu tuua
tahavad.
Vaatamata enneolematult kiirele elutempole pole inimese olemus
aga muutunud ja meie rahu vajav hing igatseb rahu järjest rohkem. Rahu
leidmiseks teebki ühiskond suuri jõupingutusi. Inimese elu püütakse
muuta järjest mugavamaks: esmatarbevahendid, nagu toit, peavari, sõidukid, arstiabi, informatsioon jne, peavad olema järjest paremini kättesaadavad. Mugavusega koos aga rahu millegipärast kas ei tule või on see
rahu väga üürike ja järgneb rahutus, mis oma ootamatuses on seda ebameeldivam.
Piiblis kõneldakse valeprohveteist, kes tahavad olla inimestele meele
järgi ja lubavad neile rahu, mis ei tule Jumalalt, millesse nad ka ise tegelikult ei usu ja mille saamist nad ei palu. Prohvet Hesekieli raamatu 13.
peatüki 10. salmis öeldakse, et Jumal eemaldab oma rahva keskelt sellised
prohvetid, sest „nad eksitavad mu rahvast, öeldes: „On rahu”, kuigi rahu ei
ole.“ Selliseid valeprohveteid on olnud kõigil aegadel, kuid nende kõnet ei
tasu uskuda. Me ei tohi oma elus loota välisele, inimese jõupingutustega
saavutatud, kuid ajutisele rahule, vaid meil tuleb otsida sisemist, püsivat
rahu. Kuidas sellist rahu leida?
Alanud on advendiaeg, mis tähendab tulemisaega. Kelle tulemist me
ootame? Loomulikult Jumala tulemist — tähistame ju jõulupühadel Jumala saamist inimeseks Jeesuses Kristuses. Kristlasele on Kristus tõeliseks
rahuallikaks, kuid et ta mõtleb Kristusele terve kirikuaasta vältel, ei erine
jõulud kuigivõrd teistest kirikupühadest.
Inimene aga, kes ei pea end usklikuks, ei loobu samuti jõulude tähistamisest. Ta arvab, et tema jaoks pole jõulude puhul peatähtis Jeesuse
sünnipäev, kuid ka tema ootab midagi. Mida nimelt? Eks ikka rahu! Ainult
et ta loodab seda rahu leida inimlikul jõul — päkapikkudest, jõuluvanast,
jõulukuusest, jõululauast, jõululauludest, jõulukingitustest, jõulupuhkusest, pereringist ja paljust muust, mida ta peab jõulude juurde kuuluvaks.
Ei saa öelda, et selline inimene jõulude ajal rahu ei leia. Kuid see ei
tulene tema pingutustest. See on Jumala kingitus. Lk 2:13–14 on kirjutatud paljudele tuntud ja armsad sõnad: „Äkitselt olid koos ingliga taevased
väed Jumalat kiitmas: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” Keegi ei kutsunud neid ingleid, keegi isegi ei aimanud, et
nad tulevad. Keegi ei lootnud sellist rahu oma ellu, nagu Jumal seda tol
õhtul inimestele kuulutas. Kuid ometi see rahu tuli ja selle põhjuseks oli
Jeesuslaps.
Seepärast mõistkem, et rahu, mida oma elus vajame, pole võimalik
tagada turvalise ja mugava eluga, mille poole jumalatu ühiskond on alati
püüelnud. Jõulurahu, Jumala rahu, Kristuse rahu on meile tol ööl üle 2000
aasta tagasi Petlemma loomalaudas antud kingitusena, mis ootab meid
kogu meie elu. See kingitus tuleb vaid usus Issandasse Jeesusesse Kristusesse vastu võtta ning me leiame rahu, mis kannab meid läbi mure ja
häda, kaotuse ja surma.
Õnnistatud jõulupühi, kallis Nõo kihelkonna rahvas!
MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

Iga juhi tööpost eeldab vastutuse võtmist, otsuste langetamist,
tõusu- ja mõõnaperioode. Juht on
paljuski ka looja. Autokraatsena või
meeskonnainimesena näeb ta kas
oma pürgimuste töövilju või peab
ebaõnnestumiste puhul pillid kotti
panema ja uusi väljakutseid otsima.
Vallavanemaks olemine on eelkõige vastutus oma kogukonna ees.
Kui valla üldine heaolu ja käekäik läheb ülesmäge, siis on ka vallarahval
põhjust heameelt tunda ja loota, et
tulevikus saavad paljud asjad veelgi
jumet juurde.
Nõo vallavanema Rain Sangernebo aktiivne töömehepõlv ongi
möödunud vallavanema ametit pidades. Juba 25 aastat kokku on ta olnud
kahe valla eesotsas, neist viimased 15
Nõos. Rain Sangernebol on kogunenud kindlasti väärt kogemustepagas
sellisel ametipostil tegutsedes. Vallaleht ajas tööjuubelijuttu vallavanema
kabinetis, kus tööjutud vaheldusid
mõnusa igapäevase huumoriga. Uurisime ka, mis selle ametliku ja karuse
koore all veel peidus on.

Perega koosolemise aega peab Rain Sangernebo parimaks akude laadimise allikaks.

Kuidas sinust sai üldse vallavanem?
Töötasin pärast EPA-s agronoomiaeriala lõpetamist neli aastat Tartu
rajooni Koosa sovhoosis agronoomina. Mulle väga meeldis nii agronoomiks õppimine kui ka hilisem töötamine selles ametis. 1990. aasta teisel
poolel selgines üldine tõdemus, et
suurmajandid ei ole suutelised edasi eksisteerima ja talumajapidamiste
perspektiiv on reaalsem tulevikunägemus. Nii leidsin ka mina ajalehest,
et Tartus tegutsev Juhtimise Kõrgem
Kool koolitab välja talukonsulente
talunike konsulteerimiseks ja registreerisin ennast nimekirja.
1991. aasta aprillis kutsus tookordne külanõukogu esimees mind
Vara TSN TK külanõukogu aseesimeheks. Tööl sain olla kaks nädalat,
sest siis läksin Saksamaale Juhtimise
Kõrgema Kooli poolt suunatud täienduskoolitusele. See koolitus, mida
hiljem kokku läbisin kahe aasta jooksul, andis palju kogemusi. Sain aru, et
konkurentsis püsimiseks tuleb pidada piiri töö ja eraelu vahel.
Kui Varalt 1991. aasta mais Saksamaale õppima suundusin, lahkusin
külanõukogust, tagasi tulin poole
aasta pärast Vara valda.
Tööle asudes kogesin palju uudset: rakendusid paljud uued õigusaktid. Mööblit, autokumme, ehitusmaterjali jne võimaldati osta lubadega.
Palju uusi ülesandeid tekkis seoses põllumajandusreformiga.
1993. aasta suvel osalesin kohalikel valimistel üksikkandidaadina,
saavutasin vajaliku hulga hääli ja sain
volikogu liikmeks, hiljem osutusin
Vara vallavanemaks valituks.
Mida kogesid vallavanemaks
saades?
Olin siis alles 27-aastane, kahe
väikese lapse isa. Üllatusi kaasnes
palju. Kõik omavalitsusüksused tegid
kaasa rahareformi ja põllumajandusreformiga kaasnevad muutused ja

täitsid nendest tulenevaid ülesandeid. Riigilt pidime üle võtma koolid,
lasteaiad jms. Töö oli pidevas muutumisprotsessis. Üldistavalt peab
ütlema, et töö KOVides ei ole kunagi
olnud rutiinne. Olukorrad, õigusnormid, probleemid muutuvad pidevalt.
See kõik nõuab pingutust, kuid samas annab ka energiat.
Millised on erinevused 90ndate aastate ja tänapäevase valla
juhtimise vahel?
Kui siis tegime kõike esimest
korda, nt rublalt kroonile üleminek,
korterite erastamine jne, siis tänaseks
on seljataga 27 iseseisvusaastat. Saame tugineda 90ndate kogemusele.
Oleme targemad ja tugevamad ka
kogukonnana.
Mis teeb vallavanema töö raskeks?
Öeldakse küll, et pole lahendamatuid olukordi. Põhimõtteliselt
võib sellega nõustuda. Läheb aega,
palju läheb, aga mingi lahenduseni
varem või hiljem ikka jõutakse. Vahel
on aga nii, et mõnele probleemile ei
saa kas piisavalt kiiresti või piisavalt
head lahendust, on siis põhjuseks
õigusaktid, finantsilised probleemid,
vms. See tekitab jõuetuse ja vääritimõistmise tunde.
Millised on olnud väga valusad hetked? Kas oled mõelnud ka
käegalöömisele?
Üks keerulisemaid perioode oli
Vara vallas, kui tuli läbi viia suuremahuline ülevallaline koondamine.
Koondamisteate edastamine inimestele on psühholoogiliselt probleemne ja valus mõlemale osapoolele.
Teine raske otsus tuli vastu võtta Nõo vallas 2004. aastal, kui eelarvevahendid osutusid ministeeriumi
eksimuse tõttu aasta lõpuks ebapiisavateks ja pidime läbi käima 13 asutust ning selgitama, kuidas kohapeal
hakkama saada.

Ja ka kolmas raske löök tuli üle
elada, kui 2011. aastal seoses üleüldise majanduskriisiga pidime 180-l
töötajal vähendama niigi madalaid
palku 15%võrra.
Käegalöömise mõtet pole olnud,
vastasel juhul ei oleks ma ju siin!
(Naerab). Põllumajandusest oli küll
veidi kahju ära tulla. Aga nüüd alustan hommikut mõttega: milliseid võimalusi päev annab? Pidev erinevate
teemade töös olemine ei lase käegalöömise tunnetel tekkida.
Millised on sinu motivatsioonid?
Vallavanem üksi ei suuda ega tähenda midagi. Oluline on meeskond.
Eraldi oleme pisikesed veetilgad, aga
kokku tekib meri. Kui on soov kuhugi kiiresti jõuda, tuleb minna üksi.
Kui tahame kaugele jõuda, siis peame astuma koos. Mis inspireerib ja
paneb silmad särama? Teadmine, et
oled meeskonnaga õigel teel olnud.
Ja kokkuhoidev ning tegus meeskond on minu jaoks olnud tõeline
jõuallikas.
Motivatsiooniks ongi töövõidud,
ühised ja kogukondlikud. Ja need on
saavutatud tänu meeskonna ühisele
tööle ja otsustajate tarkusele.
Selliseid töövõite on heameel
üles lugeda: ülevallaline vee- ja kanalisatsiooniprojekt; suurepärane spordikompleks; muusikakool; Nõo kooli
kompleks.
Nõo valla tugevusi on leida väga
erinevatest valdkondadest. Meil on
hea elukeskkond. Meie elanikkond
on väiksearvuline, aga pidevas suurenemises. Masu ajal oli raske kohalikel ettevõtjatel, aga sellest tuldi välja.
Millise hinnaga, seda teavad ainult
asjaosalised. Seega on meil tegemist
tugevate juhtidega. Oleme uhked
Nõo Reaalgümnaasiumi üle, meie
maadel on Tõravere observatoorium
jne. Vabandan, kuid see loetelu peaks

olema palju pikem, aga siis ei jätkuks
leheruumi.
Pisikesed asjad kokku annavad
suure võidu. Me edeneme edasi, Nõo
vald pole veel sugugi valmis.
Milline on vallavanem Rain
tööväliselt?
Siin olen koos laste ja lastelastega. Koosolemine on minu jaoks tõeline akude laadimine. Pere on minu
tagala. Lastelaste jaoks olengi ma
põllega köögis toimetav vanaisa. Ma
olen neid ikka suutnud üllatada. Kokkamine mulle meeldib ja ma katsetan
heameelega erinevaid retsepte.
Varasematel aastatel sõitsin jalgrattal läbi sadu kilomeetreid , nüüd
olen harvem sadulasse istunud. Aga
väike trenn kulub alati ära.
Milline on sinu kingitus EV100
puhul?
Eraldi kingitust pole. Usun, et
iga sisukalt elatud päev on väärt kingitus. Arvan, et meie kõigi jaoks on
oluline tunnetada, kui suur väärtus,
rikkus on meie väike unikaalne riik,
ja iga positiivne samm või tegu muudab maailma paremaks.
Mida soovid Nõo rahvale jõuludeks?
Maailmas, kus on kogu aeg väga
kiire ja kus me kogu aeg kurdame, et
me ei saa, ei jõua, on väga oluline võtta aega iseendale, oma lähedastega
koosolemiseks. Paljudki töövõidud
on saavutatud perede arvelt varastatud ajaga ja seda ei korva miski. Soovin, et kõik inimesed jõuaksid sinna,
kuhu neid päriselt oodatakse.
Jõulud on rahu, üksteisega olemise pühad. Päkapikusussid akende
peal ja jõulumuinasjuttudesse uskumine — see võiks igas peres ikka
edasi kesta!
Häid jõule, hea Nõo rahvas!
Küsis MILVI PENSA
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 23. novembril.
1. Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määruse nr.62 „Nõo valla
eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ muutmine.
Finantsjuht Pille Sügis selgitas 2019. aastal jõustuvaid muudatusi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses, mille kohaselt
on vaja muuta ka valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korda. Kui praegu on eelarve kassapõhine, siis alates 2019.
aastast peab see olema tekkepõhine. Teise muudatuse kohaselt
peab alates järgmise aasta algusest tegema raamatupidamine läbi
veebiaruannete hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks struktuuriüksustele ja hallatavate asutuste juhtidele kättesaadavaks nende eelarve
täitmise alates eelarveaasta algusest.
Volikogu otsustas anda välja määruse 16.05.2013 nr 61 määruse
muutmiseks.
2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis, et on lõppenud tööleping
Nõo Valla Lehe toimetajaga. Vallavalitsus ja vallalehe toimetuskolleegium arutasid tekkinud olukorda ning jõudsid seisukohale, et
kõik see, mis on seotud Nõo valla maine kujundamisega, tuleks siduda üheks tegevusvaldkonnaks. Vallavanem tegi ettepaneku luua
vallavalitsuse struktuuri avalike suhete spetsialisti töökoht. Tema
ülesandeks oleks nii valla paberlehe toimetamine kui ka veebilehe
pidamine, info edastamine ja kajastamine sotsiaalmeedias ning kõik
muu valla maine kujundamisega seonduv.
Otsus pandi hääletusele ja selle poolt hääletasid kõik kohalolnud volikoguliikmed.
3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem andis teada, et eelmise aastaga võrreldes on tulumaksu laekumine 17% suurem.
Elanikeks registreerimise kampaania eesmärgiks on endiselt
kutsuda üles elanikke, kes elavad valla territooriumil, oma registriandmeid korrastama.
15. novembri seisuga on Nõo vallas 4288 elanikku ja elanike arv
on olnud kasvav.
Vallavanem rääkis väljakuulutatud konkurssidest kolme
ametikoha täitmiseks. Sotsiaaltööspetsialisti ametikohale esitati kaheksa avaldust ja valik on tehtud. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikohale esitati 14 avaldust ning kolm
kandidaati neist on kutsutud vestlusele. Kahjuks esitati lastekaitsespetsialisti ametikohale vaid üks avaldus ja tõenäoliselt tuleb seekord konkurss luhtunuks kuulutada. Kõigil konkurssidel oli probleemiks valla pakutav liiga väike palganumber.
Juttu oli ka kooli ja tankla teemadel. Maanteeamet plaanib anda
kohalikele omavalitsustele üle riigiteid, mis meie valla puhul tähendaks 4,8 kilomeetrit.
Kahjuks oli teemaks ka korrarikkumine järve ääres. Äsja istutatud pärnadest murti üks juba paari päeva pärast.
Eelarvekomisjoni esimees Mart Raudsaar rääkis samuti palgateemadel ja vajadusest eelarvestrateegia tegevuskava üle vaadata.
Keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto andis ülevaate jäätmeveoga seonduvast probleemist, mille kohaselt AS Ragn-Sells soovib
saada kõrgemat hinda kui lepingus kehtestatud. Vald ei ole pakutava hinnaga nõus ja Ragn-Sellsiga on käimas läbirääkimised.
Vallasekretär Aira Laul rääkis kevadel toimuvatest valimistest.
Seni on valimisi korraldatud kolmes jaoskonnas ning volikogu toetab sama arvuga jätkamist.
Vallavanem andis põgusa ülevaate 22. novembril toimunud Tartumaa arengustrateegia foorumist. Arengustrateegia suunatakse
kaheks nädalaks avalikustamisele.
Volikogu järgmine istung toimub 20. detsembril.

KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

Planeeringuteade
Nõo Vallavalitsuse 19. novembri 2018 korraldusega nr 457 on lõpetatud Nõo vallas Voika külas
asuva Voika vesiveski kinnistu detailplaneeringu
koostamine.

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest novembrikuul

Iganädalastel 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 ehitusluba:
* Illi külas Männametsa katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Luke külas asuvale Simmi-Antsukese katastriüksusele puurkaevu
rajamiseks,
* Illi külas asuvale Tagamõtsa katastriüksusele puurkaevu rajamiseks;
— anda kasutusluba:
* Nõgiaru külas Metsküla katastriüksusel asuvale laiendatud teraviljahoidlale,
* Luke külas asuvale Sanna katastriüksusele rajatud imbsüsteemile,
* Uuta külas asuvale Kirsimäe
katastriüksusele rajatuid imbsüsteemile,
* Meeri külas Kivistiku katastriüksusel asuvale ümberehitatud küttesüsteemiga seltsimajale,
* Luke külas Viinaköögi katastriüksusel asuvale ümberehitatud ehitise I osale (Luke mõisa viinaköögi

tööliste elamu);
— anda projekteerimistingimused Luke külas asuva Ojaotsa katastriüksuse maa-alale üksikelamu ja
abihoonete püstitamise projekteerimiseks.

Maaküsimustes otsustati

— määrata:
* Nõo vallas Luke külas asuva
Väike-Mutike katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
nimed ja sihtotstarbed — Väike-Mutike (0,35 ha elamumaa), Vahe-Mutike (0,22 ha, maatulundusmaa),
* Nõo vallas Uuta külas asuvatele bussipeatusele nimeks Kuuseheki.
Kanda kohanimeregistrisse Nõo vallas Uuta külas asuvad uued bussipeatused (Kuuseheki),
* Nõo vallas Luke külas asuva
Haljasmäe katastriüksuse jagamise
käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve: Haljasmäe ja Haljasmetsa, mille sihtotstar-

Talihooldustööde
tegijad Nõo valla teedel
2018–2019
Nõo Vallavalitsus on 2018–2019 talihooajaks sõlminud lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade
kaupa järgmiste ettevõtetega:
q 1. piirkond — Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi
kanti; tel 503 0669, e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);
q 2. piirkond — Karni OÜ, hooldab valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (välja arvatud Nõo alevik ja 3. piirkond); tel 503
0669, e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);
q 3. piirkond — OÜ Heizung, hooldab nn Vissi-Tõravere piirkonda, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere
alevikku; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo
Kruuse);
q 4. piirkond — OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas
osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja
külasid; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo
Kruuse);
q 5. piirkond — Tasemix OÜ, hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke,
Voika, Sassi ja Laguja külad); tel 505 3426,
e-post tamurtamm@gmail.com (Tamur Tamm);
q 6. piirkond — FIE Silver Lehesaar, hooldab Kolga, Aiamaa ja Unipiha külasid, osaliselt Luke küla (Luke mõisa piirkond);
tel 514 2600, e-post silver.lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar).
Talihooldepiirkonnad on samad kui eelmistel aastatel ning nendega saab tutvuda Nõo valla veebilehel.
Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta
Nõo vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo
vallavalitsuse kantseleisse (tel 745 5108, vald@nvv.ee) või teehoidu
korraldavasse osakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee või
piia@nvv.ee).
Vallaelanikel, kel endil puuduvad võimalused talihooldustööde
korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud
taotlused kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Varasematel
aastatel taotluse esitanutel, kel on seni talihooldust teostatud, pole
tarvis uut taotlust esitada.
Nõo vallavalitsus

Nõo Vallavalitsuse
telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond

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.

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.

ve on maatulundusmaa;
— teha muudatused korraldatud olmejäätmete veo hinnas.
Muudatused ei jõustu 01. jaanuarist, kuna RagnSells AS-ile ei
olnud vastuvõetav vallavalitsuse 16.
novembri 2018 korraldusega nr 452
kinnitatud teenustasu.
Käivad läbirääkimised, mille eesmärgiks on välja selgitada õiglane
hind.
— lõpetada Nõo vallas Voika
külas asuva Voika vesiveski kinnistu
detailplaneeringu koostamine;
— sõlmida sihtasutusega Luke
Mõis notariaalne leping Nõo valla munitsipaalomandis oleva Luke
külas asuva kinnistu koormamiseks
isikliku kasutusõigusega. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajaga kuni 17.
detsember 2038 ehk hoonestusõiguse lõppemiseni. Isikliku kasutusõiguse ala on ~900 m²;
— seada Nõo vallas Järiste külas
asuvale Kiisa kinnisasjale Nõo valla, edaspidi õigustatud isik, kasuks
sundvaldus. Sundvaldus seatakse
tähtajatuna. Sundvalduse ala pindala jalgratta- ja jalgtee rajamiseks on
2628 m².
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— kinnitada kaks aruannet koos
lisadega Hajaasustuse programmi
raames eraldatud toetuse kasutamise kohta.

Üldküsimustes otsustati

— muuta Nõo Vallavalitsuse
27.02.2017 korraldust nr 58, millega
Nõo Muusikakooli õpetajate uueks
esindajaks hoolekogus sai õpetaja
Margit Keeman;
— tunnistada edukaks Salome
Tartu AS pakkumus Nõo vallale uue
sõiduki (kaubik Opel Vivaro Van L2H1
1,6 CDTI 120 hj) hankimiseks;
— sõlmida:
* hankeleping teede talihooldustöödeks Heizung OÜ-ga, talihoolduse piirkond 3 (nn Vissi-Tõravere
piirkond, mis hõlmab Vissi küla ja
osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku) ja piirkond 4 (valla lõunaosa —
lli ja Tamsa küla, osaliselt Uuta, Sassi
ja Laguja küla),
* Spordiklubiga ProVolle Nõo
alevikus Voika tn 10 asuva Rannahalli
kasutamise leping,
* AS-iga SEB Liising kasutusrendileping Nõo vallavalitsusele soetatava
kaubiku Opel Vivaro hankimiseks.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati

— kooskõlastada Nõo valda llli
külla Viktooria vkt 1 kinnistule rajatava puurkaevu asukoht vastavalt
esitatud taotlusele;

AIRA LAUL
vallasekretär

pane tähele!
Soojusenergia hind kallineb
SW Energia OÜ annab teada, et seoses hakkepuidu hinnatõusuga on
alates 01. novembrist soojusenergia müügihind Tõravere tarbijatele 68,00 €/
MWh ja Nõo katlamaja soojatarbijatele 62,89 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Ülevaatlikum hinnainfo on leitav koduleheküljelt www.swenergia.ee.

Elektrilevi kogub täiendavaid
sooviavaldusi kiire interneti
võrguga liitumiseks aasta lõpuni
Aeglase interneti ja hanguva telepildi aeg läheneb hoogsalt lõpule. Üle
35 000 sooviavalduse aitavad planeerida uue põlvkonna võrgu ehitamist ja
juba järgmisel aastal asub Elektrilevi valguskaablit paigaldama, et tulevikuplaanid teoks teha. Elektrilevi uue põlvkonna võrk loob võimaluse ülikiireks
püsiühenduseks, millega saab nautida internetti ja telepilti pea kõikjal Eestis.
Klient saab valida teenusepakkujate vahel. Sooviavaldusi saab esitada kuni
detsembri lõpuni veebilehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet.
Tegemist ei ole liitumislepinguga ning see ei kohusta millekski, kuid
avaldus aitab võrguehitust paremini planeerida.
Et avaldusi saaksid esitada ka need, kellel puudub ligipääs internetti,
on avatud võimalus esitada avaldus paberivormi teel Elektrilevi esindustes.
Paberkandjal saab avalduse esitada ka Nõo valla kantseleis E–R kell 9–12
ja 13–17 tel 745 5108.

Maa-ameti teated
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks kaasajastab Maa-amet katastriandmeid, millega
piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses
ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil. Lisainfo
piiride korrastamise kohta on Nõo valla veebilehel: nvv.kovtp.ee/uudised-jateated või Maa-Ameti kodulehel.
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Nõo
vallas asuva kinnisasja müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
09.01.2019 kella 10:30-ni.
Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis Nõo vallas asuv alljärgnev
kinnisasi: Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Nõo tn 38 (52801:001:0317;
0,57 ha; (T)) alghind 5100 €, tagatisraha 510 €.
Täpsem informatsioon Maa-ameti veebilehelt www.maaamet.ee või
telefonil 675 0810.

3

NÕO

Nr 11 (252) / detsember 2018

kultuurisündmus
Ilmus Mart Jaansoni raamat
„Eesti muusika 100 aastat“
16. novembril esitleti Tartu
Linnamuuseumis EV100 raamatusarja kuuluvat teost „Eesti
muusika
100
aastat“.
Kohal
olid autor Mart
Jaanson ja toimetaja, ajakirja
Muusika peatoimetaja Ia Remmel, kes valgustasid raamatu
sünnilugu ja vastasid huviliste
küsimustele.
Mart Jaanson on Nõo kogukonnaga läMart Jaanson Tartu Linnamuuseumis 16. novembril hemalt seotud
toimunud raamatu esitlusel autogramme jagamas. viimased 15 aasFoto: Tartu Linnamuuseum
tat. Just nii pikka
aega on ta tegutsenud EELK
Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetajana. Muusikamaailmas on ta tegutsenud 30 aastat ja kirikumaailmas üle 20 aasta. Mart Jaanson on lõpetanud
Tallinna Konservatooriumi kompositsiooni erialal ja kaitsnud Tartu Ülikooli
usuteaduskonnas 2014. aastal doktorikraadi.
Vallaleht kohtus Mart Jaansoniga jõulupühade eel, et lähemalt uurida,
kuidas raamat sündis.
Mis oli selle raamatu sündimise ajendiks?
Tegemist on tellimustööga. 1. detsembril 2015 pöördus minu poole
EV100 juhatuse esindaja ettepanekuga kirjutada Eesti muusika ajaloo ülevaade viimase 100 aasta kohta.
Algul olin kõhkleval seisukohal, sest on teada, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia töögrupp on juba 15 aastat vastavasisulist materjali uurinud ja
avaldanud ning valmimas on mahukas ja mitmekülgne väljaanne.
Aga tellija kinnitas, et nad ei näe selles probleemi. Nii otsustasin pakkumise vastu võtta.
Minu eelis on see, et ma olen saanud käsitleda materjali kõrvaltvaataja
pilgu läbi, olles ise olnud pikalt muusika-, nüüd aga pigem kirikuinimene.
Kui pika ajaperioodi jooksul raamat valmis?
Tellitud töö puhul on tegu etteantud ajapiiri ja mahuga. Lepingu vormistasime 2016. aasta veebruaris. Aktiivne kirjutamine toimuski 2016. aasta
veebruarist 2017. aasta märtsini, seega veidi üle aasta.
2017. aastal tekkis tellijal probleem kirjastajaga, kes loobus, ja uue leidmine võttis aega. 2017. aasta detsembris hakkas asjaga tegelema järgmine
kirjastus Post Factum, sain võimaluse käsikirja täiendada ja raamatu toimetajad võtsid minuga ühendust alates 2018. aasta juuli lõpust. Raamat trükiti
selle aasta novembris.
Maht oli ette antud, umbes 200 lehekülge. Sellest tulenevalt pidi ka sisus valikuid tegema, mis ei olnud sugugi kerge. Saja aasta jooksul on muusikas ju nii palju toimunud.
Minu raamatut võibki käsitleda kui lühiülevaadet. Tegemist on populaarteadusliku, esseistliku teosega.
Seda raamatut võiks õpikuna soovitada kooliõpilastele, võib-olla ka tudengeile muusikaajaloo eksamiks õppimiseks. Asjatundjaile võiks raamat huvi
pakkuda ehk metodoloogiliselt — millise kontseptsiooni järgi on materjal
vormitud. Üht-teist võib raamatust leida ka laiem lugejaskond, kasvõi popja džässmuusika valdkonnast.
Mis on selle raamatu kontseptsioon?
See on korraldatud žanripõhisena ja heliloojakesksena.
Võtsin eeskujuks 1938. aastal ilmunud Karl Leichteri koostatud „20 aastat Eesti muusikat“, mis annab ülevaate Eesti Vabariigi algusaastatel loodud
muusikast.
Kindlasti on mul materjalide uurimise ja kokkukirjutamise juures olnud
kõhklusi — keda autoritest sisse võtta, keda jätta. Sellise töö puhul on adekvaatsete allikate kokkuotsimine tõsine proovikivi. Kirjutamise juures tuginesin ma muidugi ka isiklikele teadmistele ja eelistustele.
Millised on olnud Sinu eelistused?
Eelkõige olen aluseks võtnud muusika kvaliteedi: millised heliloojad või
teosed paistavad viimase 100 aasta jooksul enam silma. Muusikamaailmas
on alati olnud kaks suuremat leeri: konservatiivid ja uuendusmeelsed. Mind
ennast on alati huvitanud avangardistlik muusika, olen aastaid osalenud
Eesti Arnold Schönbergi Ühingus, mis propageerib 20. sajandi ja uusimat
muusikat. Loodan, et ei tee raamatus ülekohut ka nn konservatiividele.
Et olen kirikuga seotud, siis toon raamatus eraldi välja ka vaimuliku
muusika osa. Senistes eesti muusika ajalugudes, v.a eelmainitud Leichteri
väljaandes, pole seda eristust oluliseks peetud.
Ja et olen elanud ja tegutsenud Tartu mõjusfääris, siis püüan näidata Tartu osalust tihedas konkurentsis Tallinnaga. Mina olen kindlalt Tartu patrioot.
Milliseid üllatusi kogesid materjalide kogumise käigus?
Just siis, kui ma 2016. aasta kevadel kirjutama asusin, läks Tartu ülikooli
raamatukogu remonti. Võtsin siis suure reisikotitäie raamatuid välja ja mulle anti voli neid tagastada alles aasta pärast. Seetõttu tuli rohkem käia ka
Tallinna raamatukogudes.
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist leidsin väga huvitavaid fotosid.
Ja üllatuseks kujunes, et eesti esimene iseseisvusaegne ooper on hoopis
Otto Hermanni „Ilo“ (1926), mitte Evald Aava „Vikerlased“ (1928).
Millise osa kirjutamine oli kõige raskem?
Lavamuusika osa. Tegemist on sünteeskunstiga (tants, muusika, draama, kujutav kunst). Selles orienteerumine võttis aega. On oluline, et detailide ja terviku vahekord õnnestuks.
Raske oli ka iga osa puhul kindlaks jääda valitud lähenemisele ja mitte
püüda kirjutada „ametlikku“ muusikaajalugu. Nagu eespool mainisin, olen
selle 100 aasta pikkuse muusikajaloo koostamise juures kõrvaltvaataja, lähtusin isiklikest eelistustest ja teadmistest. Oma ülevaatega ei pretendeeri
ma teadusliku väljaande formaadile. Kui lugeja tunneb seda raamatut käest
pannes, et ta tahaks eesti muusikast rohkem teada saada, siis olen mina oma
ülesande täitnud.
Küsis MILVI PENSA

VALLA LEHT

Pühendatud ühele vanale pärnapuule
Kas teadsid, et kui ehitad lumememme, siis oled kultuuripärandi
kandja? Kas teadsid, et saunas käies
oled meie kultuuripärandi lummuses? Kas teadsid, et süües leiba, kannad sa edasi ühtlasi ka kultuuripärandit?
Samamoodi ka lauldes, pilli mängides või tantsides.
Kultuuripärandiks on ka siinsed
maastikud, rehetared, hiiepaigad,
samuti mõisad, militaarrajatised, mälestusmärgid.
Kultuuripärand ei ole aga ainult
minevikust pärit mälestus, see on ka
meie tuleviku tugisammas.
/kultuuripärandiaasta koduleheküljelt/
Tegelikult on meil kõigil olemas
ainuomased ja erisugused sidemed
oma isiklike päranditega. Mida enam
halli juustesse ilmub, seda rohkem
tunneme, kui väga oluline on meile
leida jälgi lapsepõlvemaadelt, kui
väga soovime kinnistada mälupilte
oma vanematekodust, kui väga peame kalliks kõike seda, mida oma juurteks oleme harjunud nimetama.
Vahel hakkab lausa hirm, et ei
ole jõudnud õigel ajal vajalikke küsimusi esitada. Nii ootamatult võib
kätte jõuda aeg, kui on juba lootusetult hilja, et kirja panna mälestusi,
nimesid jne.
Genealoogia e sugupuude uurimine on kindlasti pärandikultuuri
üks valdkondi. Genealoogia populaarsus on aasta aastalt tõusnud ja
oma sugupuid uurivaid peresid on
üha juurde tulnud.
Paljudel peredel on au sees suguvõsakokkutulekud, mis oma traditsioonidega on sidunud erinevaid
põlvkondi. Küllap on uhke tunne

seista sellistel puhkudel üksteise kõrval ja teadvustada endale — me oleme kõik ühe katkematu niidi osad. Ja
see teadmine on turgutav.
Pärandikultuuri
järjepidevust
kannavad kindlasti paljud talukohad,
mis järeltulijate poolt on hoole ja armastusega ja esivanemate mälestust
kalliks pidades üles ehitatud. Sellistes
maakohtades on südant soojendav
aura ja vanad ja väsinud hooned on
kui uuele elule ärganud. Ja kõigil neil
paikadel on rääkida oma lugu, mis
kõnetab eelkõige asjaomaste inimeste hingi.

Vana pärnapuu

Minu isiklik lugu pärandkultuuri
vallast põhineb minu isakodul Laeva
mail. Veel eelmise sajandi alguses
ehitatud Mukdeni talu on tänaseks
tundmatuseni muutunud. Endistest
taluhoonetest on osa renoveeritud,
osa lammutatud. Uued peremehed
on kõike planeerinud tulevikku vaadates ja meil on hea meel, et nad
Mukdenile uue elu on kinkinud.
Kui vanaisa ja vanaema maamulda varisesid, siis ei soovinud keegi
nende neljast lapsest talu edasi pidada ja see müüdi maha. Aga see paik,
see miski kutsub meid, lapselapsi,
ometigi enda ligi ja aeg-ajalt me siis
jälle põikamegi kambakesi sealtkandist läbi.
Selle suve üks ilusamaid mälestusi on 21. septembrist, kui ühel minu
õel oli juubel ja seda ühise väljasõiduga Mukdeni maile tähistasime.
„Ta on alles, ta on alles!“ kilkasime, kui pererahva loal territooriumil
ringi liikusime. Aga see, kelle olemasolust meil vaimustus oli, oli suur pärnapuu elumaja akna all.
Oi kui palju selle puu all rahvast
on istunud, küll pidude aegu, küll

muidu jalgu puhkamas. Puu all seisis
vanasti laud, suvel vakstuga kaetud,
ja vanaema tõi sinna sageli söögi. Ja
õiteaegu korjas vanaema pärnaõisi ja
pani need ajalehe peale tahatuppa
kuivama.
Pärnapuu ongi ainus, mis suurtest puudest on järele jäänud. Suure
kase, mille all oli kooguga kaev, lõi
välk pooleks. Ja võimsa hõbepaju,
mille all oli suitsusaun, on uus pere
maha võtnud.
Nüüd silitasime hellalt pärnapuu
tüve ja soovisime talle mõttes pikka
iga. Ja ihkasime koos tema all pilti
teha. Kodudes albumites on kuhjaga pilte möödunud aegadest, kus nii
paljusid meie suure suguvõsa esindajaid on selle pärna all üles võetud.
Mõttes manasin sel päeval silme
ette ringi toimetama oma kalleid vanavanemaid. Lausa ehedana helises
kõrvus vanaema Alviine reibas ja
toredalt käredavõitu hääleke ja ringi
askeldas ta oma armsal väledal kombel.
Vanaisa Eduardist mäletan aga,
et ta oli Suur Rahu ise. Pärast oma

JÕULUVANA: „Kõige rohkem soovitakse kingiks
maailmarahu, uut telefoni ja sokke,
mis ei paneks jalgu sügelema.“
Detsember on kuu, kui Jõuluvanal on käed-jalad tööd täis. Lehetoimetus sai Jõuluvana intervjueerides teada, kuidas kommid sussi sisse
saavad, millised on laste kingisoovid,
ja muudki põnevat.
Kas Jõuluvana töö on raske?
Tuleb tunnistada, et Jõuluvana
töö on tegelikult kerge. Kuulad toredaid luuletusi, vaatad vahvaid etteasteid ja näed seda rõõmu, mis on
lastel silmis, kui nad oma kingid saavad. Kõige raskem on päkapikkudel,
nemad teevad aasta läbi tööd, et kõik
need nutitelefonid, tahvelarvutid,
robottolmuimejad ja muud mänguasjad õigeks ajaks valmis saada.
Kuidas on tänavune töögraafik?
Töögraafik muutub aasta-aastalt
üha tihedamaks, kuna rahvaarv kasvab. Nõoski on elanike arv suurenenud. Järgmisel aastal on meil plaanis
kasutusele võtta hologramm-jõuluvanad, et vähendada töökoormust ja
jõuda efektiivsemalt lasteni.
Kas võiksid avaldada saladuse,
kuidas saavad päkapikud tuppa,
et sussi sisse kommi panna?
Need trikid ja nipid on läbi aegade pidevalt muutunud. Iidsematel
aegadel, kui inimestel olid veel muldpõrandad, kaevasid päkapikud ennast lihtsalt läbi põranda tuppa. See
oli äärmiselt ohtlik, kuna tihtipeale
ründasid neid maapõue pimeduses
mutid ning samuti toimusid ka varingud.
Tänapäeval kasutavad päkapikud ära seda momenti, kui majas
aken avatakse, et ruume tuulutada.
Neil hetkedel lipsavad päkapikud
akna vahelt sisse, võttes kaasa mitme
päeva jagu komme ja toidumoona.
Nii võib päkapikk olla mõnes elamises päevi, jälgides, kas lapsed on
head või halvad, ja märkmeid tehes
— ööpimeduses aga panevad vastavalt komme sussi sisse.
Kuid tänapäeva rahvarohkus on
päkapikke sundinud ka veidi improviseerima ja uusi lahendusi leidma.
Nüüd, juba mitmendat aastat järjest,
on nad treeninud ka lapsevanemaid

päkapikunduses — kuidas öösel helitult kõndida, kuidas jälgida lapsi nii,
et nemad sind ei näe, ja mida teha,
kui laps peaks öösel ärkama ning vanemat märkama… ja kõik muu, mis
selle peene kunsti juurde kuulub.
Kui palju jõulukontorisse kirju
tuleb?
Posti teel saadetakse kirju üsna
vähe, enamasti tulevad soovid e-kirjadega, saadetakse ka Instagrami video
vormis. Jõuluvanakontor teeb koostööd ka Facebookiga. Facebook
edastab inimeste soovid meile juba
ammu enne seda, kui inimesed isegi
veel teavad, mida nad soovivad.
Mida Jõuluvanalt kõige sagedamini kingiks soovitakse?
Maailmarahu, uut telefoni ja huvitaval kombel sokke, mis ei paneks
jalgu sügelema.
Kas tarbimisühiskond on mõjutanud ka kingisoove?
Kindlasti on, varem olid inimesed
rahul ühe vinge kingitusega, nüüd
tahetakse pigem mitut igavat kingitust. Rohkem on hakanud lugema
kvantiteet ja kvaliteedile pööratakse
vähem tähelepanu.
Kuidas on muutunud ajaga
kingikoti sisu?
See on muutunud märgatavalt,
enne 21. sajandit soovisid lapsed
traditsioonilise kingitusi: nukke, jalgrattaid, lauamänge jne. Nüüd aga
jätab kõik, millega ei kaasne internet,
inimesi suhteliselt külmaks. Hetkel
teeme koostööd Kalevi kommivabrikuga ja Teliaga, et saaksime sussi sissegi hakata panema komme, millel
on internet.
Mida Nõo valla inimesed tavaliselt kingituseks soovivad?
Tänu globaliseerumisele on inimeste soovid üle maailma muutunud
üsna sarnaseks. Enamasti soovitakse
nutikaid asju ja kui need juba käes,
siis soovitakse veelgi nutikamaid vidinaid.
Kes vääriks nõokatest kõige
suuremat kingitust?
Oi, neid inimesi on väga palju. Kuid esimese hooga tuleb kohe
meelde Taavi Merisalu. Arendab tervisliku eluviisi, sõidab ökonoomse

toimetamisi tavatses ta harilikult
väljas saunaukse ees pakul istuda ja
oma piipu toppida. „Noh, kuidas siis
on?“ kissitas ta oma silmi ja patsutas
kõrvalseisvale põnnile sõbralikult
põsele.
Minu mälupilt haarab ka vanaisa
tõsiseid tegemisi, mil ta vedas koormateviisi hagusid taluteele põhjatute
poriaukude täiteks, et lapsed saaksid
ikka autodega läbi, kui külla tulevad.
Kõik need neli õde-tüdrukutirtsu, kes tänavusel suvel Laeva jõe
ääres üle kuuekümneaastaste prouadena üksteise võidu armsaid kohti ja
seiku meelde tuletasid, olid kui taas
lapsepõlvemaailmas ja kõik kangastus vägagi eredates värvides. Meie
nooremate põlvkondade esindajad
vaatasid meie tembutamisi muheldes pealt, aga küllap oli neil omamoodi kade meelgi, et meid nii palju
ühendas.
Mul on südamest hea meel, et
mul koos õdedega on õnne selliseid
ühiseid mälestusi jagada. See ongi
minu pärandkultuurivaramu, minu
hingejõu allikas. Ja see paneb südame heldima. Mõtisklen — mida küll
minu kolm tütart millalgi ühisesse
mälestustekangasse lükivad?
Ja seisab veel üksik pärnapuu
ühe talumaja akna all. Pidagu see
päevi näinud puu vastu veel kauakaua.
Nüüdseks on esimesed lumed
üle maa käinud. Aga imeliselt selgena
ja igavikulisena püsib silme ees mälupilt, kui viimati oma kallite inimestega selle puu all seisin. Selle puu vägi
ja õlg-õla tunne annab mulle jõudu
homsele reipalt vastu minna.
MILVI PENSA

persoon

Foto: Jõuluvana erakogu
autoga ja, olen täiesti aus, suured
lihased hirmutavad mind.
Kus jõuluvana arvates võiks
olla Nõo valla jõulukuuse asukoht?
Nõo valla jõulukuuse asukoht,
mis mäletamist mööda asub lasteaia
Krõll ees, on täiesti ideaalne koht jõulukuusele.
Kas Nõo vallavalitsus ja voli-kogu on käesoleval aastal oma
tööga hästi toime tulnud?
Laias laastus võib öelda jah, kuid
alati saab ka paremini.
Milline on üks õige jõuluime?
See, kui kõik lähedased saavad
jõuluõhtul kokku. Olgu lähedasteks
kas vanemad, vanavanemad, lapsed
või sõbrad. Vaadake oma jõululauas
ringi ja olge tänulikud nendele inimestele, kes selle laua ümber on. Kui
seda suudetakse teha, siis on ka jõuluime sündinud.
Mida soovite uueks aastaks
Nõo vallale?
Nõo vallale soovin uueks aastaks
ainult jõudu ja jaksu. Muljetavaldav
oli Nõo valla võitlus selle nimel, et

jääda iseseisvaks. Mina Jõuluvanana
usun, et kui sellisel kindlal liinil jätkata, siis on valla tulevik helge.
Millega tuleb Jõuluvana siis
laste juurde kui lund maas ei ole?
Tänapäeval pole enam sellega
muret. Tasuta maakondlik bussiliiklus aitab tublisti kaasa, samuti on
meil loomulikult ka jalavägi ja autod.
Pikka aega kasutasime ka lendavaid
põhjapõtrasid, kuid lennuliiklus on
muutnud selle veidikene keerulisemaks.
Mida Jõuluvana suvel teeb?
Suviti Jõuluvana puhkab ja jälgib seda, et päkapikud oleksid asjade
valmistamisega ilusti graafikus.
Mida Jõuluvana endale kingiks soovib?
Päris ausalt, siis ainuke soov
oleks see, et inimesed sooviksid vähem materiaalset väärtust omavaid
kingitusi. Soovige rohkem toredaid
elamusi, mõnusaid emotsioone ja lähedastega koos oldud hetki.
Usutles LIIA SIREL
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Nõo Põhikoolis

Kodanikupäeva tegemisi

NPK sulejooksuringis

Kodanikupäeval said
sõna üheksandikud

Üheksandikud andsid lipukandmise õigus üle 8. klassi lippuritele.

Kirjutan teile, lugejad, Nõo Põhikooli kodanikupäeva kõnevõistlusest osaleja vaatevinklist. Nimelt
olin üks finalistidest ning proovin
edasi anda tunnet, mis sellega
kaasnes.
Niisiis on kodanikupäev, 26.
november. Istun Nõo Reaalgümnaasiumi auditooriumis, kerge
esinemisärevus sees, sest olen üks
kaheteistkümnest finaalis osalejast. Olen oma kõnet ette lugenud
enesele, perele, klassikaaslastele ja
žüriile piisavalt, nii et see on nüüdseks praktiliselt pähe kulunud.
Rohkem pole tark seda lugeda,
sest siis muutub esinemine mehaaniliseks ja sellist esitust pole
mugav kuulata.
Olen saabunud teistest varem,
nii et märkan, kui auditooriumisse hakkab sisse valguma inimesi.
Mõne aja pärast on pinkidel hulgaliselt rahvast, kes on siia kogunenud üheksandike kõnevõistluse
finaali vaatama ja kuulama. Pööran
pilgu enda ette, esimesele reale,
kus on ka žürii kohad täitunud. Tuttav kriipimine rinnus hakkab jälle
pihta. See on uus ruum — varem
olen siin viibinud vaid korra ja siiski
olin rahvamassi sees. Nüüd pean
aga esinema kaks korda suurema
rahvahulga ees, kui oli eelvoorus,
ja lisaks hindavad mind inimesed,
kellest mitut pole ma eluski näinud.
Ma saan hakkama. Saan. Midagi muud ei jää lihtsalt üle.
Ja siis alustab õpetaja Kristina
Veidenbaum kodanikupäeva kõnevõistlust kõlava „terega“. See algab.
Mina olen kolmas, nii et mul on
parasjagu aega end vaimselt ette
valmistada. Keelan endal kõnelehte vaatamast ja kuulan kõnesid tähelepanelikult, et jumala eest enda
esinemine ei meenuks.
Kui kõnepuldis on ära käinud
kaks klassikaaslast ning nende

Nõo valla rõõm
ja mure

Kodanikupäeva kõnevõistluse võitja ja publiku lemmiku tiitli pälvis
Elizaneth Saks. Foto: PILLE LAINE

esitusi on kommenteerinud žürii, kuulen kõlaritest enda nime ja
kõne pealkirja „Sõnavabadus —
filtrita reaalsus“. Minu jaoks on see
kui stardipauk lavale kõndimiseks.
Tervitan kuulajaid ja alustan. Minu
esimeste sissejuhatavate sõnade
lausumise järel pinge maandub.
Publikuga suheldes kaotan aga
järje paberil ning kui tahan vaadata, mida järgmisena ütlema pidin,
olen sunnitud tegema pikema
pausi. Seejuures loodan, et minu
paus on häiriv vaid minu, aga mitte
publiku jaoks. Leidnud järje, jätkan
jutustamist. Äsjane äpardus hoiab
mind vaba tunde juures siiski valvsana. Kui lause läheb taas segamini, kasutan väikest omaloomingut
ning peagi saabki mu kõne läbi.

Mardi- ja kadrikarnevalil prooviti kätt ka osavusmängudes.

November
Nõo Põhikoolis
Algklassid õppisid sanditamiskombestikku
21. novembril tähistasid meie kooli 1.–3. klasside õpilased
saabuvat kadripäeva mardi- ja kadrikarnevaliga. Kolme koolitunni jooksul kogunesid õpilased kooli aulasse ning mardi- ja
kadrisantideks maskeerunud õpilasesinduse liikmed tutvustasid
kadripäeva kombeid, küsisid mõistatusi ja laulsid sanditamislaule. Samuti autasustati iga klassi parimat mardi- ja kadrisandikostüümi omanikku maitsvate andidega. Lisaks viidi iga klassiga
kohapeal läbi erinevaid osavusmänge. Loodetavasti said algklasside õpilased inspiratsiooni selleks, et minna ka kadripäeval
sanditama.

Peeti märgiaktust ja löödi naela
Novembrikuu viimase päeva hommikul peeti Nõo Põhikoolis järjekordset märgiaktust. Aktuse avas direktor Ilona Tars, kes
pärast kõnet andis esmalt kätte auhinnad kodanikupäeva kõnevõistluse võitjatele, seejärel said sõna õpilased 8. ja 9. klassist.
Peagi oli käes märgijagamise aeg ning 38 õpilast 9. klassist said
pärast märgivannet endale rinda Nõo Põhikooli märgid. Vastavalt traditsioonile lõi lõpuklassi esindaja naela koolilipu vardasse
ja lipukandmise õigus anti üle 8. klassi lippuritele. Aktuse muusikalise poole eest hoolitsesid muusikaõpetaja Anne KasesaluRoops koos 8. klassi neidudega ning 9. klassi õpilane Kristiin-Heleen Parksepp.
Reemet Ruuben
Nõo Põhikooli
huvijuht

4

Eva Orava kunstiklassis said isad ja lapsed proovida tekstiilitrükki.
Foto: birgit võsar

Isad käisid
koos lastega koolis
Seitsmenda novembri õhtupoolikul koolimajas ringi liikudes tunnistasin, et igas töötoas olid isad pühendunud oma lastele ning nad sooritasid ülesandeid üheskoos vabalt ja muretult.
Linnumajade valmistamise ruumides kõlasid haamrilöögid. Meisterdamise tulemus oli praktiline ja ilus.
Liikumisalal kaitsesid isad hoogsalt väravaid ning nendes põles soov
võita see lahing! Võistlushasarti sattunud isade tähelepanu jagus lastele
vähem kui näiteks lauamängude või öökulli õmblemise ruumides tegutsejatele.
Ürituse korraldajateks olid Nõo Põhikooli õpetajad, kes rõõmsal meelel oma vabast ajast töötubades juhendasid ja aitasid. Töötube oli kokku
seitse: sai proovida tekstiilitrükki, sportlikke ja loogikamänge, meisterdada maske, linnumaju, stressipalle ja öökulle. Isad ja lapsed olid oma valiku
varem ära otsustanud ja end kõige rohkem huvipakkuvasse töötuppa
registreerinud.
„Veetke aega oma lastega!“ lausus üks isa, kui temalt isadepäeva sisustamiseks soovitusi küsisin. Põhiline, mida isad oma lastelt isadepäevaks soovisid, oli: „Olge lihtsalt head lapsed!“
Birgit Võsar
9. klass

Publiku tänamisega panen
oma kõnele punkti, seejärel astun
kõnepuldist sammu kõrvale ja lasen enda etteastet hinnata žüriiliikmel, kelleks juhuslikult satub 8.
klassi õpilasesinduse liige Sverre
Lokko. Ühiskonnaõpetuse õpetaja
Reet-Ingrid Haamer ulatab mulle tänukirja ja šokolaadi ning see
tähendab, et võin hakata astuma
tagasi oma istekoha poole.
Nüüd saan pingevabalt teiste kõnesid kuulata. Analüüsin nii
enda kui ka teiste esinemisi ning
sean peas valmis oma edetabeli.
Üsna paljudel läks väga hästi.
LILIAN LUIGLA
9. klass

Kodanikupäeval, 26. novembril toimus Nõo Põhikooli auditooriumis kuuendike võistlus pealkirjaga
„Nõo valla rõõm ja mure“.
Paljud julged õpilased läksid
mikrofoni taha ning jutustasid oma rõõmudest ja muredest Nõos. Mured olid sageli
seotud sellega, et mõni koht
on katki ning vajab parandamist. Nii on viletsas seisukorras sild Voika tänaval.
Samuti oli palju juttu teede
valgustusest ning ohutusest. Rõõmud olid seotud
paljuski Nõo Põhikooliga.
Näiteks kiideti huviringide
rohkust, söökla uuendamist,
B-korpuse
restaureerimist
ning spordihoone võimalusi.
Kuna mina olin sellel üritusel
esimest korda, polnud mul
võimalik seda varasematega
võrrelda, kuid žürii kommentaarid andsid mullegi väikese
ettekujutuse. Sain teada, et
paljud mured korduvad aastast aastasse. Viimastel aastatel on õpilased ikka ja jälle
tundnud muret ohtlikult katkise rulapargi ning teede turvalisuse ja valgustuse pärast.
Kuid korduvad ka rõõmud.
Kuna mina olen viienda klassi
õpilane, ootab ka mind järgmisel aastal ees see võistlus.
Olen saanud palju ideid ja ise
ka mõelnud.
GRETE VIHTLA
5. klass
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noortekeskuses

Aasta noor 2018 Elizaneth Saks

Maapäeva kontsert Nõo
kiriku meesansamblilt

Nõo valla aktiivsed noored pidulikul auhinnagaalal Nõo Muusikakoolis. 2 x foto: LIIA SIREL

Nõo Aasta noor 2018 on Elizaneth Saks
Reedel, 23. novembri õhtupoolikul oli Nõo muusikakooli saal täis elevust. Juba kolmandat aastat järjest
toimus Nõo noortekeskuse ja noorteaktiivi eestvedamisel pidulik gala,
kus autasustati paljusid aktiivseid
Nõo valla noori, noortetöö edendajaid ja tänati ka paljusid abilisi ning
koostööpartnereid.
Saalis olid istet võtnud kõik
kutsutud nominendid, paljud lapsevanemad ja külalised. Ootusärevus
paistis vastu kõikide nägudelt — kes
siis seekord pälvivad kõige tublimate
nimetuse…
Piduliku meeleolu juhatasid sisse
Triiniksi tantsutüdrukud kahe hoogsa
tantsuga.
Kokkutulnuid tervitas vallavanem Rain Sangernebo. Oma sõnavõtus tunnustas ta koduvalla aktiivseid
ja andekaid noori. Ta võrdles aktiivseid noori meie igapäevases liikluses väga nõutud helkuritega, mis
säravad ja tõmbavad tähelepanu. Kui
üks noor inimene positiivselt särab
ja oma tublide tegudega väljapoole
kiirgab, siis võiksid teisedki noored
sellise inimese suunas hoida ja innustust saada. „Särage igal hetkel!“ kõlas
Rain Sangernebolt.
„Kõige rohkem vajame me seda,
et meid märgataks!“ rõhutas vallavanem tunnustamise olulisust ja soovis,
et järgmistel aastatel oleks noori nominente veelgi rohkem.
Siis palus õhtujuht, Nõo reaalgümnaasiumi kümnenda klassi õpi-

lane ja staažikas noorteaktiivi liige
Kertu Blank järgemööda ette paljude asutuste, ettevõtete jne esindajad, keda tänati aktiivse abi eest ja
kes pälvisid noortekeskuse tublide
meistrite valmistatud kingitused:
Nõo Vallavalitsus, Nõo Muusikakool
ja direktor Kätlin Virgo, Linda Trummal, Merike Olesk, Marek Naarits,
Merilin Kalamees, Triiniks, Liisa Lilled,
Nõo Valla Leht.
Muusikalist
meelelahutust
pakkus Nõo reaalgümnaasiumi 12.
klassi noormees Pelle Põldma, kes
musitseeris kitarril ja esitas mitu
omaloodud laulu. Pelle on varemgi
vallaüritustel esinenud ja omanäolise
laulumaneeriga publikut paelunud.
Õhtu oodatuim osa oli autasustamine. Tiitleid jagati kokku üheksas
kategoorias.
Aasta noor sportlane — Oskar Männik (teised nominendid
Mikk Alajõe, Daniil Krongolm, Kurmo
Külm, Saskia Täpsi, Miko Sein, Ornella
Mundi).
Oskar on Eesti 2018. aasta kolmekordne noortemeister sulgpallis.
Ta on võistelnud Soome eliitsarjas ja
saavutanud häid kohti mujal Euroopas mängides. Ta on Eesti noortekoondise kandidaat U17 klassi 2019.
aasta euroopa meistrivõistlusteks.
Aasta noor kunstnik — Loretta
Martin (nominendid Elizaneth Saks,
Cäroly Kolberg, Mariana Ots, Getrin
Kauber)
Aasta noor muusik — Pelle

Põldma (nominendid Emma Leen
Reino, Henri Soidla)
Aasta noor õpihimuline noor
— Urmas Luhaäär
Aasta noor aktivist — Kätlin Ilves (nominendid Mark Bulak, Danvar
Lendre, Andris Altsaar)
Aasta noorte tegu — Danvar
Lendre ja Mattias Laos (Kevadine
Liikumissari) (nominendid — aktiivsed noored noortekeskuses)
Aasta noorte inspireerija —
Kaisa Hanko (nominendid Annika
Paju-Aarike, Kadi Sarapuu)
Eriauhind — aasta vabatahtlik
— Xavier Vergu
Aasta noor 2018 — Elizaneth
Saks
Nõo Põhikooli üheksandas klassis õppiv Elizaneth on väga aktiivne
ja mitmekülgsete kunstihuvidega
noor neiu, kes Nõo noorteaktiivi
kuulub juba kolmandat aastat. Konkursile esitatud iseloomustusest loeme: „Sellel noorel on tahtmist teha
kunsti mitmel alal. Ta on kirjutanud
noorsooteemalise raamatu „Kui ma
jään“ (2017). Veel tegeleb ta aktiivselt joonistamisega. Uusi kogemusi
kunsti osas sai ta nooretevahetusel
Hispaanias. Oma joonistusega osales ta sel aastal Eesti Vabariigi 100
mündi joonistamisvõistlusel, kus
saavutas väga hea tulemuse. Tal on
alati oma arvamus ja ta suudab selle
teha teistele arusaadavaks ja kuulab
ka teiste arvamusi. Sellel noorel ei
teki kunagi küsimust „Miks ma pean

seda tegema?“, sest ta leiab igas asjas
midagi kasulikku enda jaoks ja tihti
jagab neid mõtteid oma sõprade ja
koolikaaslastega, et neid samuti motiveerida.“
Rõõmsameelne ja särav Elizaneth lausus ise hiljem: „Noortekeskuses
kaasalöömine on minus arendanud
enesekindlust ja süvendanud usku
iseendasse. Ja just nende inimeste
pärast, kes noortekeskuses tegutsevad, käin ja osalen alati!“
Jaan Poska gümnaasiumi kümnendas klassis õppiv Kätlin Ilves pälvis Aasta noore tiitli 2016. aastal.
Väga vastutustundlik ja kohusetruu Kätlin on noorteaktiivi üks tõsisemaid kaasalööjaid juba kolmandat
aastat: „Mulle meeldib väga üritusi
organiseerida. Tunnen hiljem siis
suurt rahulolu, et olen millegi heaga
hakkama saanud ja suutnud ka teistele noortele midagi pakkuda.“
Noortekeskuse juhi Egle Haljassaare südamlikud tänusõnad kuulusid kõikidele tublidele noortele,
nende pereliikmetele, juhendajatele,
abilistele.
Seejärel kutsuti kõik autasustatud noored ühispildile.
Ja õhtu lõppes maitsva tordi
söömisega. Aitäh korraldajatele. Nõo
Noortekeskuse üritus oli väga meeldiv ja asjalik märk tõsisest ja järjepidevast tegutsemisest.
MILVI PENSA

Kolmapäeval, 28. novembril algusega kell 19 toimus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus pidulik kontsert. Kontserdiga soovisid Nõo kiriku meesansambel
ja kogudus laiemalt tähistada kaht olulist tähtpäeva Eesti Vabariigi ajaloos.
28. novembril 1918, tänasega 101 aastat tagasi, kuulutas Eesti Maapäev
end Eesti territooriumil kõrgeimaks võimuks ja 28. novembril 100 aastat tagasi algas eestlastele võidukalt lõppenud Vabadussõda.
Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson pöördus rahva poole teemakohase sõnavõtuga, milles tõi välja ka Nõo kandist pärit Vabadussõjas langenud
võitlejad, kelle auks on kirikuseinale tahvel paigutatud. Nende mälestust
peetakse kalliks ja seda kantakse edasi põlvest põlve.
Kontserdi kava moodustasid isamaalised laulud, esitusele tuli kokku 20
laulu. Kiriku meesansambel on alati kuulajaid võlunud suurepärase kõlaga,
ansambli kõrge musikaalne tase ja hingestatud esinemisviis on teinud neist
armastatud ja hinnatud kollektiivi nii kodu- kui välismaal.
Lisaks eestikeelsetele lauludele kõlasid meesansambli esituses laulud ka
soome, rootsi ja läti keeles. Sellega avaldasid lauljad austust ja lugupidamist
lähimatele naaberriikidele, kelle ajaloo saatus on paljuski sarnane Eesti omale ja kelle vaprate võitlejatega on võideldud õlg õla kõrval.
Mihkel Lüdigi ja Anna Haava laulu „Laevnik“ pühendas meesansambel
kõigile Vabadussõjas langenud kangelastele.
Iga kolmest laulust koosneva ploki järel lugesid ansambli liikmed kordamööda ette lõike kirikuõpetaja Martin Lipu mälestusteraamatust „Minu
elumälestused II“.
Nendes mälestusridades kirjeldas Martin Lipp nii 1917. aasta lõpu ja
1918. aasta algusperioodi sündmusi Eesti Vabariigis üldse kui ka Nõo piirkonna ja koguduse toimetulekut tollel raskel ajal. Kuulajatel oli tänuväärt
võimalus saada veelkord ettekujutus iseseisva Eesti Vabariigi algusaastatega
seonduvast ja ka Nõo rahva tahtekindlusest omaaegse kogukonna autoriteedi silmade läbi.
Kontserdil astus üllatusesinejana üles Nõo kiriku segakoor dirigent
Ragne Meieri juhatusel. Koor esitas E. Võrgu ja P. Grünfeldti „Eesti, mu kodumaa“.
Kontserdi lõpulauluks oli valitud üldtuntud „Kevadelaul“ („Elagu kõik me
armsamad aasad“, muusika eesti rahvaviis ja sõnad Fr. Kuhlbars) ja siin kutsuti kõiki kaasa laulma. Ühislaulu hoogne tempo ja laulu positiivne sõnum
— noorus on ilus — oli selle kontserdi ilusaks lõppakordiks.
Nõo koguduse juhatuse esimees tänas kõiki kontserdil osalejaid ja avaldas ka lootust, et kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks väljakuulutatud
annetuste kogumise aktsioon leiab kogukonna rahva seas aktiivset kaasalöömist.
MILVI PENSA

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus jätkab valdkonna traditsioone maakonnas
30. novembril toimus Nõo
Muusikakoolis Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus, mis traditsioone jätkates tõi aasta lõpus
kokku Tartumaa kõigi kaheksa
omavalitsuse noorsootöötajad ja
valdkonda panustanud inimesed,
et neile tunnustust avaldada tehtud töö eest.
Tartumaa Noorsootöö Tänusündmus algas piduliku kontserdiga, kus astusid üles Nõo Muusikakooli õpilased Lauri Kurvits, Stegert
Johansson ja Robin Murumets. Tervituskõnega esines Elva vallavanem,
Tartumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees Toomas Järveoja.
Seejärel tunnustati omavalitsustes valdkonda panustanud inimesi
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate
Ühenduse vastse logoga kaunistatud
meenetega. Ühenduse tänukirja valdkonna arengusse panustamise eest
said kõik Tartumaa omavalitsused
ning ühenduse koostööpartnerid
Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla
ja Tartumaa Noortekogu.
Nõo vallast said tunnustuse:
 MTÜ
Tartumaa
Noorsootöötajate Ühenduse toetajaliige,
gaidijuht Aira Laul,
 Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja, MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutajaliige
Egle Haljassaar,
 Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja, keraamikaringi juhenda-

ja Egle Vahesalu,
 MTÜ Loovamelu, loovusstuudio juhendaja Laguja noortetoas
ja Nõo Noortekeskuses Annika PajuAarike,
 Nõo Reaalgümnaasiumi huvijuht Krista Bergmann.
Muusikalist vahepala pakkus
ansambel MESI ning kitarristid Anti
Lillak ja Siim Rääk. Kontserdi lõpetas
Luunja noortebändi „Õhtune emotsioon“ meeleolukas esinemine.
Tänusündmus on üks osa MTÜ
Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse poolt elluviidavast projektist
„Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“, mis on rahastatud LEADER
programmist. Projektijuht Riina Sepma ütles, et on oluline hoida koos
ja arendada palju aastaid väga hästi
toiminud maakondlikku noorsootöö
võrgustikku ning tunda koostööst
tuge ja õlg-õla tunnet. Ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar lisas:
„Otsus sel aastal tänusündmust selliselt läbi viia tuli üksmeelselt. Meie
eesmärk ei olnud kedagi eriliselt esile tuua, sest valdkonnas tegutsevad
inimesed annavad iga päev endast
maksimumi, et noorte arengut toetada, ning me soovime kõiki selle
eest siiralt tänada. Meil on hea meel,
et need inimesed näevad teisi enda
ümber mitte konkurentide, vaid
kolleegide ja koostööpartneritena.“
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015. aastal loodud
Tartumaa kohalike omavalitsuste,

piirkondlike
arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev
kasumit mittetaotlev organisatsioon,
mille eesmärk on Tartu maakonnas
noorsootöö erinevate valdkondade
arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud
noortele, noortega tegelevatele
töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.
Lisainfo:
Egle Haljassaar
Juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate
Ühendus
+372 56933707
tartumaa.noorsootootajad@
gmail.com
NB! Tänusündmusel ei saanud
kahjuks osaleda Nõo Spordihoone
juht Jaak Teppan ja Nõo Priitahtliku
Päästeseltsi ning Päästeala Noorteringi eestvedaja Kadi Sarapuu. Suur
aitäh ka teile meeldiva koostöö eest
noortevaldkonna arendamisel meie
vallas.

egle hALJASSAAR
noorsootöötaja

Noorsootöö maastikul tegutsedes on oluline mitte üksi jääda — tore, kui sul on kõrval inimesed, kes pakuvad
õlg-õla tunnet.
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lasteaialood

Põngerjate rühm pannkookidega maiustamas. 2 x foto: NATALJA VIILU

Vasakult Kaja, Tatjana, Tiia, Annelis, Kersti ja Liia on panustanud Nõo kogukonna laste arengu toetamisse Nõo lasteaias juba 35
aastat! Foto: Liis Randmer

Nõo lasteaed Krõll pidas sünnipäevapidu
“Krõlli” sünnipäeval oli terve Nõo alevik pannkoogi lõhna täis.

“Krõll” tähistas sünnipäeva
pannkoogipeoga
9. novembril täitus Krõllil 37 lasteaia-aastat. Otsustasime Krõlli sünnipäeva tähistada pannkoogipeoga õues. Miks just pannkoogipidu? Sest Krõll
ise armastab nii pannkooke kui ka moosi ja eks Krõllis käivad lapsed samuti
ole aastate jooksul nii mõnedki Krõlli vigurid külge saanud.
Ilm oli ilus ja pannkoogilõhna oli täis terve lasteaia õu. Lapsed tulid
õuealale ja tõmbasid kopsud magusat pannkoogilõhna täis. Aga alati on ju
nii, et enne töö ja pärast lõbu... nii ka seegi kord. Muusikaõpetaja Annika, kes
oli nüüd vastu talve karukasuka selga tõmmanud, kutsus lapsi tantsule ja
trallile. Diskopuldi taga tundis ennast kindlalt jänesekostüümis tervishoiutöötaja. Loomulikult ei puudunud peolt ka peategelane Krõll ise.
Kokkadena tegid käe valgeks seekord liikumisõpetaja, tegevuskrõll,
mänguabi ja ülemkrõll isiklikult.
Küll oli vahva õues neid pannkooke küpsetada. Lapsed ütlesid, et midagi nii toredat võiks teinekord veel teha. Pannkooke kõht täis, tuli minna
lõunat sööma. Õnneks oli ühes kõhusopis ka supile ruumi .
Palju õnne, kallis Krõll!
Liis Randmer
Nõo lasteaed Krõll õppealajuhataja

piltuudis

Tänuüritus projekti “Õpin õues – tervis põues” korraldajatele toimus 26.
novembril Nõo lasteaias Krõll. Meeskonna akusid aitas laadida inspireeriv koolitaja Harald Lepisk. Esiplaanil ürituse peakorraldaja Ene Mölter.
2 x foto: LIIA SIREL

Juba Anton Hansen Tammsaare
ütles, et lapsi kasvatades kasvame
kõigepealt ise. Sarnast mõtet olen
kuulnud ka lasteaiaõpetajalt: „Lapsed
kasvatavad meid, täiskasvanuid. Neilt
on nii palju õppida. Iga päev. Kui me
vaid oskame neid hetki märgata ja
teadvustada.“
Lapsed on siirad, ausad ja vahetud. Kui tekib mõte, siis tuleb seda
jagada. Täiskasvanuks saades spontaansus ja vahetu väljendusviis sageli
kahanevad. Saavad selgeks ühiskonnas valitsevad piirid ja normid. Ju see
täiskasvanute maailm on määratud
selline olema — sest kui täiskasvanuna mõnes olukorras olla väga vahetu
ja siiras, ehk isegi emotsionaalne,

võib saada kommentaari osaliseks
„Nagu lasteaed!“.
Täiskasvanule, kes tegutseb lasteaias igapäevaselt, võib tunduda
see pisut negatiivse varjundiga ülekohtuse väljendina. Sest lasteaed on
koht, kus on palju soojust, hoolimist,
märkamist, toetamist, abistamist,
emotsioone, kokkuleppeid, jagamist.
Siin on kindel päevakava ja rütm —
stabiilsus, samas võimalus väljendada oma loovust ning tunda ja jagada
tegutsemise siirast rõõmu. Rohkelt
rõõmu.
Ehk oleks põhjust väljendit„Nagu
lasteaed!“ kasutada täiskasvanute
maailmas hoopis teises valguses?
Põhjust rõõmustamiseks oli meil

novembris, mil Nõo lasteaed Krõll
tähistas oma 37ndat sünnipäeva,
küllaga. Rõõmurohke töö lastega on
muutnud lasteaia mitmele lasteaia
töötajale justkui teiseks koduks. Oli
põnev kuulata, kuidas põhjendasid
Liia, Kersti, Kaja, Annelis, Tatjana ja
Tiia oma 35 aasta taguseid otsuseid
just Nõo lasteaeda tööle asuda.
Austusväärselt pika tööperioodi jooksul on panustatud Nõo kogukonna laste arengu toetamisse
märkimisväärselt. Iga kodu kõrval
on kogukonna arengut mõjutamas
lasteaed ja kool. Nõo kogukond on
tugev ja haridust väärtustav.
35 aastat tehtud tänuväärset
tööd tunnustati lasteaiapoolse per-

sonaalse meene ja Vallavanema tänukirjaga.
Rõõmurohked 20 aastat on meie
lasteaias töötanud Vaike ja juba 5
aastat Marina.
Soovin jätkuvat sära Teie silmadesse, rõõmu südamesse ja tahet
kasvada koos lastega!

KRISTI VOORE
Nõo lasteaed Krõll
direktor

35 tööaastat Nõo lasteaias “Krõll” on andnud
kogemusi ja toetanud enesearengut
Oma 35-aastast tööjuubelit tähistavad lasteaias Krõll lastaiaõpetajad Kaja Lilla, Liia Kirs, Kersi Kuningas, Tatjana Lilla ja õpetaja abid Tiia
Raudsepp ning Annelis Rohtmets.
Lehetoimetus uuris, mis on toetanud nende pikaajalist töökogemust
Krõllis.
Mida on sulle andnud need 35
aastat Krõllis?
Kaja: Lasteaed Krõll on olnud
õnnelik juhus minu elus ning andnud võimaluse areneda noorukesest kasvatajast kogemustega õpetajaks.
Liia: Krõllis töötamise aastad on
muutnud mind optimistlikumaks,
kannatlikumaks, vastupidavamaks ja
leplikumaks. Uudishimu ja rõõm laste
silmades on tekitanud tunde, et olen
kellelegi vajalik. Olen saanud lastele
edasi anda seda, mida ise oluliseks
pean — headust, hoolivust, üksteise
hoidmist ja mõistmist, ausust ja viisakust. Iga päev on niivõrd mitmekülgne ja loominguline, et rutiini ja
igavust karta pole.
Kersti: Krõll on andnud mulle
suure kogemustepagasi. Olen lasteaia kaudu saanud tuttavaks paljude erinevate inimestega, õppinud
ja kogenud iga päev midagi uut ja
huvitavat, saanud positiivseid emotsioone, olles koos särasilmsete laste
ja vahvate kolleegidega.
Tatjana: Olen olnud Krõllis ise

35 aastat õpilane ja suutnud kõikide
muutustega erinevates valdkondades toime tulla.
Tiia: Palju suhtlemist, pidevat
arenemist ja mängulusti.
Annelis: Need aastad on hoidnud mind nooruslikuna, pidevas
arengus ja andnud rahulolu toredatest kolleegidest.
Mis on olnud sinu jõuallikas?
Kaja: Südamelähedane töö, vahvad lapsed, meeldivad kolleegid ja
lähedased inimesed.
Liia: Laste naerusuud, nende
siirus ja kallistused. Aastatega saavad
nad nii omaks, nendega mängimine,
lohutamine, nende arengu jälgimine
annab jõudu. Abi ja tuge selle töö
juures on andnud ka ühtne rühma
meeskond ja töökaaslased.
Kersti: Toredad ja abistavad
kolleegid, kes mind vajadusel toetavad, üksmeelne ja hästi toimiv meeskonnatöö rühmas. Kindlasti ka lastevanemate mõistev suhtumine ja
koostöö. Aga kõige rohkem annavad
energiat lapsed, kes aitavad säilitada
nooruslikkust ja optimismi.
Tatjana: Head ja sõbralikud
töökaaslased, rõõm tublidest lastest
ning lapsevanematest.
Tiia: Noorena sain jõudu enda
entusiasmist, nüüd aga oma lastest
ja lastelastega tegelemisest.
Annelis: Jõudu annab mulle
sagedane viibimine looduses, seda
nii tööl kui vabal ajal.

Milliseid õpetussõnu või elutarkusi annaksid edasi noortele
kolleegidele, kes alles alustavad
lasteaedniku karjääri?
Kaja: Vastaksin sellele vanasõnadega: ,,Julge pealehakkamine on
pool võitu“ ja ,,Tasa sõuad, kaugele
jõuad“.
Liia: Sooviks neile järjekindlust,
vastupidavust, oskust üles leida
rõõmuhetked selles vastutusrikkast
tööst. Oluline on isiklik eeskuju, koos
lastega ühtsete reeglite loomine, piiride seadmine, laste igakülgne toetamine ja õpetamine.
Kersti: Lasteaedniku eriala võiks
valida inimene, kes armastab lapsi,
see töö pakub rõõmu ning õpetab
olema tasakaalukas. Oma tööd tehes
ole enesekindel, julge küsida ja vastata ning ei tohi karta koos lastega
n-ö raamist välja astuda. Ole mõistev
ning panusta meeskonnatöösse.
Tatjana: Lasteaiatööd peab tegema armastusega, omama loovust
ning sallivust ja kindlasti on oluline oskus olla uutele väljakutsetele
avatud.
Tiia: Ole oma töös paindlik,
kannatlik ja oma mängulusti ning
jäta nutiseadmed töö ajal tahaplaanile.
Annelis: Soovin neile kannatlikku meelt, arenemisvõimet ja suhtlemisoskust.
Mida sooviksid endale kingituseks jõuluvanalt?

Liia: Jõuluvanalt sooviksin endale toredaid elamusi.
Kersti: Meeldivaid üllatusi ja
elamusi, samuti midagi toredat ja
praktilist.
Tatjana: Mulle meeldivad üllatused, mistõttu ootan toredat üllatuskinki.
Tiia: Et hing oleks rõõmus, siis
ikka jätkuvalt sõbralikke ja ühtehoidvaid töökaaslasi. Materiaalsest
küljest sooviksin utevillast toasusse.
Annelis: Nii hingele kui ihule kulub alati ära üks lõõgastav spaa.
Kaja: Sellele küsimusele vastaksin internetist leitud luuletusega:
Kohtasin sind jõuluaja lummuses,
taevatähtede heledas valguses,
sa küsisid, mida ma vajan?
Kas jõulurõõmu või ehk midagi
veel.
Ma ütlesin sulle, et soovin,
et mu ümber oleks naeratavad
näod,
mitte keegi ei tohiks tunda
nukrust,
mis hinge vahel poeb.
Sa lubasid maailma muuta,
kui teeme seda kõik üheskoos.
Siis võtsid sa kingikotist tähe
ja valgustasid mulle teed,
et saaksin minna ja kõigile öelda,
jõuluvana on juba teel.
Küsis LIIA SIREL
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VVV SA tegemisi
novembrikuul

spordiveerg

15. novembril toimus loodusõhtu metsisest

Nõo noored judokad, vasakult Karl Oliver Ritson, Andres Eek, Marek ja
Artur Mogilenskihh, Juhan ja Madis Ivask, Mai Mirtel Umblia ja Kristiina
Kallas. Foto: Evelin Pihlak

Selle aasta viimasel loodusõhtul rääkis Arne Ader aasta linnust — metsisest. Linnust, keda on elupaikade hävimise tõttu jäänud järjest vähemaks.
Metsist ja tetre ajavad inimesed tihti segamini. Sellel loodusõhtul olijad
tõenäoliselt enam mitte, sest hulga pildimaterjali ja näidetega sai asi põhjalikult selgeks tehtud. Lisaks saime teada hulga põnevaid fakte: metsis on
Euroopa suurim kanaline, on paigalind, talle meeldivad tupp-villpea õied,
saime teada, kus on tema pesa, saime teada metsisemängu kohta ja kuulda
„hulludest“ metsistest.
Osales 30 inimest. Loodusõhtu toimus SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA toel.

20. novembril toimus VVV laste loodusakadeemia
20. novembril käisime VVV loodusakadeemia õpilastega külas Lilli Looduskeskuses. Toimus programm „Mäger ja muud maa-alused“. Käisime retkel Lilli loodusmaja rajal, liikudes mööda metsloomaradasid, nägime mägra
urge, metssigade nühkimispuid, vaatlesime erinevaid kasvukohatüüpe,
uurisime orienteerumiskaarti. Lisaks huvitavale programmile nägime kõiki
neid toredaid loomi, kes looduskeskusega koos toimetavad. Lapsed said
ajada lambaid-kitsi karjamaale, käia hobuseid söötmas, paitada jäneseid.
Kohal olid kõik VVV 27 akadeemia õpilast Nõo ja Elva valla koolidest. Täname
looduskeskuse perenaist Lyd sooja vastuvõtu eest! Sõit sai toimuda tänu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projektile.

25. novembril toimus meisterdamise perepäev
Seekordsel meisterdamispäeval valmistati jõuluehteid. Juhendajal Liina
Luurel olid kaasa võetud hanemunad, mida sai kaunistada paeltega, salvrätitehnikas või „lumepuru“ lisades.

Vasakult esimene peatreener Taavi Merisalu, Eesti absoluutne meister
Siim Rast ja Tauri Laur.

Merisalu Spordiklubi edukas
hooaeg on lõppenud
Nõo jõutõstjatel oli taas edukas hooaeg. Tänavune hooaeg oli aga eriline, sest esimest korda võisteldi n-ö tiimina, kuna sellest aastast on Nõos
ametlik raskejõustiku spordiklubi.
Oktoobris Eesti Meistrivõistlustel osales Merisalu Spordiklubi all üheksa
sportlast. Poodiumikohast jäi ilma ainult kaks võistlejat.
Eesti meistriteks krooniti naistest Ornella Mundi ja Angelica Lõvi. Ornella saavutas lisaks oma kategooria võidule ka noorte absoluutse võidu, mis
tähendab, et ta võitis kõiki noori olenemata kaalukategooriast. Absoluutne
võitja selgitatakse välja kehekaalu, tõstetud raskuse ja Wilksi koefitsendi alusel. Ornella tõstis 287,5kg, mis tähistab ka uut Eesti rekordit kaalukategoorias -63kg.
Angelica Lõvi võitis oma kehakaalukategooria ja juunioride absoluutses
arvestuses saavutas auväärse 3. koha, tõstes 272,5kg, kaaludes ise kõigest
54kg.
Noormeestest tõstis ennast hõbedale Kert Rainis Kentel kaalukategoorias -83kg ja pronksi vääris Tauri Laur kaalukategoorias -93kg. Martin Kivisikul ei õnnestunud medalit võita ja pidi leppima 4. kohaga.
Meesjuunioride Eesti meistrid on Sander Põhjala ja Aivar Siska. Aivar
Siska osales ka 28. novembril Euroopa Meistrivõistlustel, kus hoolimata terviseprobleemidest saavutas 13. koha.
Naiskondlikus arvestuses sai Merisalu Spordiklubi 2. koha ja meesjuunioride arvestuses samuti 2. koha.
9. novembril toimunud Tartumaa Meistrivõistlustel lamades surumises
tuli samuti korralik medalisadu: Ornella Mundi 1. koht, Tõnis Kõiv saavutas
-66kg 1. koha, -74kg kaalukategoorias saavutas Venno Uffert 2. koha ja Aleks
Kolpakov 3. koha ning -83kg kategoorias EMV 4. koha saavutanud Martin
Kivisikk 2. koha. Tartumaa parim kool lamades surumises 2018 on Nõo Reaalgümnaasium!
Järgmiste tegudeni!

27. novembril toimus VVV seenioride akadeemia

Hõbemedali võitjat kannavad kätel vasakult Markus Kajak, Siim Laos
ja Mattias Timm Rast. Foto: Marek Pihlak

Nõo judokad võistlustules
Nõo judokad võistlesid 3. novembril Tartu noorteturniiril edukalt —
kokku viisid Altia judokad koju viis kulda, ühe hõbeda ja kaks pronksi! Evanuseklassis võitsid kuldmedalid Madis Ivask (-25kg) ja Karl Oliver Ritson
(+46kg). Mikk Alajõe võitis D-vanuseklassi kehakaalu -31kg. C-klassi -68kg ei
leidunud vastast Siim Laosele, pronksise autasu võitles välja Juhan Ivask (Eklassi -30kg). Simo Laos (C-klassi -30kg) lõpetas võistluse neljandana, Andres
Eek oli E-klassi -30kg viies.

Ilutulestiku „välgu ja pauguga“
on juba sadu aastaid kombeks tähistada olulise perioodi lõppu, uue
algust või mõnda suursaavutust.
Elatustaseme tõusuga levib oma
sünnipäeva tähistamine tulevärgi
saatel, kuid ilutulestikurohkeimaks
sündmuseks jääb ikkagi uue aasta
sünnipäev ehk aastavahetus. Kipub
juhtuma, et pürotehnilised seadmed
paigutatakse ja läidetakse ülevoolavas meeleolus, elevates emotsioonides ja ootusärevuses, mis pea koos
kaine mõistusega tahaplaanile sunnivad. Pürotehnika on küll ilus, aga
kätkeb endas paraku ohtusid, mille
tõttu saavad uusaastaööl rohkesti
tööd päästjad, kiirabitöötajad ja politseinikud.
Päästjad tunnevad kõige rohkem muret ilutulestiku tuleohtlikkuse pärast. Ilutulestik ohustab sageli
rõdusid, kuhu lennanud särav rakett
või visatud pürotehnika süütab kuivama pandud riided, mööbli või
muud hoiule tõstetud esemed. Uusaastaööl ei ole haruldane aknast tuppa või räästakasti kaudu pööningule
lennanud rakett. Selle vältimiseks
rõhutame, et ohutuse tagamiseks

on kõige olulisem valida stardipaik
eemal esemetest, mis võivad süttida,
ja inimestest, kes võivad viga saada.
Enne pürotehnika kasutamist tuleb
oma peaga kainelt läbi mõelda, kas
laskevalmis seatud seade on eemal
autodest ja hoonetest ning põnevil
publikust. Teiseks on oluline, et süüdatav seadeldis külili ei vajuks ning
tagatud peab olema tulilindude takistusteta lennutee. Ilutulestiku seadeldise raketid peavad olema kindlalt
taevasse sihitud. Tasub meeles hoida,
et õhulennu teinud rakett võib pärast
põlemist hõõguma jääda ning seega
on hiljemgi tuleohtlik.
Sageli lennutatakse tähtpäevadel ilutulestiku asemel hiina laternaid. Kuigi helendavad laternad on
õhuliselt elegantsed ja võluvamad
kui lärmakad raketid, on need võrdselt tuleohtlikud. Majade vahel ei
ole tajutav kõrgemal valitseva tuule
tugevus ja suund, mis laterna lendu
mõjutama hakkab. Seetõttu kandub
latern lõpuks teadmata kaugusesse
ning kohta, pannes väga tõenäoliselt ohtu kellegi vara või halvemal
juhul elu. Päästjate hinnangul on
lahtise leegiga põlevate laternate

Projektijuht TRIINU PERTELS

Poola linnas Białystok toimunud 9. Leszka Piekarskie mälestusturniiril 13. oktoobril võitles Simo Laos end finaali U14 vanuseklassi kehakaalus
-30kg, kus pidi vastase paremust tunnistama, tasuks hõbemedal. Siim Laos
lõpetas U14 -60kg turniiri kolmanda kohaga. Markus Kajak U14 +70kg võiduarvet ei avanud. Võistlustel osales lisaks Nõo judokatele klubisid Lätist,
Venemaalt, Valgevenest ja Poolast, kokku üle 400 judoka. Nõo judotreener
Karl-Ernst Saal tegi võistlustel ka kohtunikutööd.
Kaimu Keeraku nimelisel laste judopäeval 17. novembril võitis Simo
Laos hõbemedali C-vanuseklassis -34kg. Rasmus Ritson lõpetas võistluse
C +70kg viienda kohaga, seitsmendad olid Siim Laos C -62kg ja Markus
Kajak C +70kg. Mattias Timm Rast B -73kg võiduarvet ei avanud. Eesti judokatele olid konkurentsi pakkumas eakaaslased Valgevenest, Lätist, Leedust,
Soomest, Venemaalt ja Küproselt.
Evelin ja Marek Pihlak
SK Altia treenerid

TAAVI MERISALU
Peatreener

Enne ilutulestiku
kasutamist kasuta pead!

Novembrikuu seenioride akadeemia teema oli võõrliikidest. Sellest tuli
rääkima Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk. Võõrliikidest
räägitakse ajakirjanduses rohkem siis, kui tegemist on invasiivse liigiga, ehk
sellisega, kes meie keskkonnas hakkab ennast liiga hästi tundma, teisi liike
välja ajama või kahjustama. Hästi on tuntud Sosnovski karuputk, verev lemmalts, marmorvähk, Tartu linnapiiril vohav kanada kuldvits. Vähem teatakse,
et võõrliikideks on ka kährik, kurdlehine kibuvits, järvekonn, väikseõieline
lemmalts. Liike, mida tutvustati, oli tohutult palju. Tihtipeale on need inimese poolt tahtlikult või tahtmata sisse toodud läbi põllumajanduse, kaubanduse või eksootiliste lemmikloomade hülgamise.
Tore oli, et kaasa oli võetud ka näidismaterjali, mida sai ise vaadata, katsuda ja uurida. Toimus põnev arutelu ja kogemuste vahetamine.

VVV loodusõhtul rääkis Arne Ader aasta linnust metsisest.

pane tähele!

VVV loodusakadeemia õpilased käisid külas Lilli Looduskeskuses.

lennutamine ohtlik ja sellest tuleks
hoiduda.
Lõuna päästekeskus soovib
turvalist ja kaunist jõulukuud ning
kutsub enne ilutulestiku süütamist
mõtlema kaine peaga ohutus tagamine läbi!
Ilutulestiku kasutamise peamised ohutusreeglid Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijatelt:
 JÄRGI HOOLIKALT kasutusjuhendis toodud OHUTUSNÕUDEID
— ohutuskaugus, toote toestamine,
süütamise viis jm.
 VALI TOOTE LASKMISEKS SOBIV AEG JA KOHT — arvesta öörahu,
ilmastikuolude, toote paigutuse ja
publiku asukohaga.
 PÜROTEHNILISTE VAHENDITE

LAHTIVÕTMINE JA ÜMBEREHITAMINE ON RANGELT KEELATUD! ÄRA
MITTE KUNAGI PROOVI ISE VALMISTADA ILUTULESTIKKU JA ÄRA SEGA
KOKKU ERINEVAID KEEMILISI ÜHENDEID — paljusid pürotehnilisi tooteid võib osta alates 18. eluaastast.
Pürotehnika ostmine ja selle andmine alla ettenähtud vanusepiiranguga isikule on seadusega karistatav.

RIIVO MÖLTER
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Autoveotreiler/konn 20–25 €, haagis 10 €,
korvtõstuk/käärtõstuk 35 €/30 €,
kümblustünn/torusaun 35 €
matkabuss (7 kohta) 50 €, auto rent 20–25 €

HAAKED OÜ

Tel 5564 7789
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VVV SA
ADvendiaegNE
laternamatk
16. detsembril kell 16.00
jõulueelne advendimatk.
Retkejuhid Annereet ja Kristi
Paatsi, registreeru tel 520
6651.
Infol: www.vvvs.ee.
Matkapäev on tasuta,
toimub Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutuse toel.

Nõo PäevakeskuseS
17. detsembril kell 14.00

PÄEVAKESKUSE JÕULUPIDU

Laulame jõululaule koos Katre Kruusega.
7. jaanuaril kell 13.00

RAAMATU ESITLUS
„MINU MAITSEELAMUSED“
Külas on Aivar Kokk.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
L, 15. dets kl 13.00
		
P, 16. dets kl 11.00
E, 17. dets kl 18.00
K, 19. dets kl 12.00
R, 21. dets kl 12.00
R, 21. dets kl 19.30
P, 23. dets kl 11.00
E, 24. dets kl 16.00
		
T, 25. dets kl 11.00
		
T, 25. dets kl 14.00
		
K, 26. dets kl 11.00
P, 30. dets kl 11.00
E, 31. dets kl 18.00
2019
T, 1. jaan kl 11.00
P, 6. jaan kl 11.00

EELK Valga praostkonna advendikontsert
“Jõulurõõmu ootuses” EELK Karula kirikus Lüllemäel
III advendi jumalateenistus. Armulaud
Nõo koolide advendikontsert kirikus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Armulauaga jumalateenistus Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
Laulab koguduse segakoor
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Armulauaga jõulupalvus Nõo hooldekodus.
Laulab Nõo kiriku meesansambel
II jõulupüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud
Uusaasta jumalateenistus. Armulaud
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud

14. jaanuaril kell 13.00

FILMIPÄEV

Tel 745 5134, 5804 9730.

Anne-Ly Koogikoda
(Anikrus OÜ)

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

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,
neljapäeval kl 16.00–18.00

Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa

http://annelykoogikoda.weebly.com/

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

ü Perejuuksur

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

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

ü

Pediküür

ü

Geellakkimine

ü

Jumestus

ü

Parafiiniravi kätele

ü

Depilatsioon

ü

Kõrva- ja ninaaugu
tegemine

ü

Kinkekaardid

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

Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

15. detsembril kell 9–15
Elvas kultuurikeskuse
parklas.
Tel 5661 8707.

Ostan väikese tüki
metsa
mitte majanduslikul
eesmärgil.

Tel 5332 5127 (Karl)
5341 2663 (Igor).

Tel 5376 5139.

VALLA LEHT

Maniküür

dr Kauts, dr Tull, dr Laaniste

METSKÜLA TALU

NÕO

ü

q Hammaste ravi, proteesimine ja kirurgia.
q Alla 19a laste hambaravi eest tasub haigekassa.
q Pensionäridele (k.a töövõimetuspensionärid)
haigekassa soodustus 260 € proteesitöödelt.
q Täiskasvanutele soodustused kliendikaardiga.

JÕULULAAT

võtab rendile
põllumaad!

Kosmeetik

NÕO HAMBARAVI

OÜ ESTEST PR

ostab
metsa- ja põllumaad.

ü
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