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Nõo Vallavolikogu
uus koosseis
on valitud
Volikogu valimistel osalemiseks esitasid Nõo valla valimiskomisjonile
kandideerimisdokumendid kolm erakonda — Eesti Reformierakond (kaks
kandidaati), Eesti Keskerakond (üheksa kandidaati) ja Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit (16 kandidaati), üks valimisliit — Valimisliit „Vali Nõo!“ (29 kandidaati) ja üks üksikkandidaat.
Esmakordselt on Nõo Vallavolikogus 15 liiget (varem 13), kokku pürgis
Nõo Vallavolikogusse 57 kandidaati.
Hääleõiguslikke vallakodanikke oli Nõo valla kolmes valimisjaoskonnas
kokku 3350, neist Nõo valimisjaoskonnas 1930, Tõravere jaoskonnas 719 ja
Luke jaoskonnas 701. Hääletamisel osales Nõo jaoskonnas 1103, Tõraveres
452 ja Lukel 368 isikut. Valimistel osalemise protsent Nõo vallas oli 57,4.
Valimisliit „Vali Nõo!“ (VN) kogus valimistel 875 häält, Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit (IRL) 874 häält, Eesti Keskerakond 96 häält, Eesti Reformierakond 65 häält ja üksikkandidaat 13 häält. Hääletamistulemuste alusel moodustavad Nõo Vallavolikogu Valimisliit „Vali Nõo!“ ja Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit.
Kõige rohkem hääli kogus IRL nimekirjas kandideerinud Rain Sangernebo — 236 häält. Järgmine häältearvult oli Priit Randala valimisliidust „Vali
Nõo!“, kellele anti 144 häält. Sellega saavutasid Rain Sangernebo ja Priit
Randala pääsu Nõo Vallavolikogusse isikumandaadiga.
Nõo valla valimiskomisjon registreeris 20. oktoobril 2017 valitud volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid.
Volikogu liikmeteks said lisaks isikumandaadi saanud Rain Sangernebole (IRL) ja Priit Randalale (VN) võrdlusarvude alusel nimekirjamandaadi saanud: Krista Kvarnström (VN), Jaanus Järveoja (IRL), Taavi
Merisalu (VN), Laurits Leedjärv (IRL), Andres Juur (VN), Teet Marran
(IRL), Jüri Aliste (VN), Lembit Toru (IRL), Aigar Brett (VN), Silver Pastak
(IRL), Anne Markvard (VN), Mait Raig (IRL) ja Mart Raudsaar (VN).
Valimiskomisjon kutsus Nõo Vallavolikogu esimese istungi kokku 23. oktoobril 2017. Istungi päevakorras olid seadusest tulenevad teemad: volikogu
esimehe valimine, volikogu aseesimehe valimine ja vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Volikogu esimeheks valiti 10 poolthäälega Krista
Kvarnström, aseesimeheks 13 poolthäälega Mait Raig.
30. oktoobril 2017 toimunud istungil valis volikogu kõigi kohalolnud volikogu liikmete poolthäältega (14 häält) vallavanemaks Rain
Sangernebo. Pärast uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamist tuleb volikogusse asendusliige IRL nimekirjast.
Valimiskomisjon tänab kõiki Nõo kolmes valimisjaoskonnas töötanud
inimesi valimiste korraldamisele kaasaaitamise eest ja vallakodanikke, kes
Nõo Vallavolikogu valimisel osalesid.
Nõo valla valimiskomisjon

Valimisliit „Vali Nõo!“ tänab kõiki,
kes meie kandidaatide poolt hääletasid.
Anname järgneva nelja aasta jooksul oma parima valla
arendamiseks ning vallaelanike teenimiseks. Nõo vald on
tore ja iseseisev koht ning inimesed teavad, mida nad
tahavad ja julgevad selle nimel tegutseda.

Registreeri end Nõo valla elanikuks!
Nõo Vallavalitsus on välja kuulutanud Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania. Kampaania eesmärkideks on registriandmete
korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda. Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul:

1) kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil; 2) kes omab kinnistut (sh korteriomand) Nõo vallas; 3) kellel on eluruumi omaniku nõusolek.
Igale isikule, kes registreerib end ajavahemikus 06.11.2017–27.12.2017 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari
2017 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2018 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.
Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2018 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja 5 kolmesaja (300) eurost ühekordset
toetust. Toetuse saajate nimekiri kinnitatakse rahvastikuregistri andmete põhjal jaanuarikuu jooksul ja toetus makstakse välja hiljemalt 2018. aasta veebruarikuul.

Väärikate päeval jagati tervise ja ohutuse alaseid teadmisi
24. oktoobril toimus Nõo spordihoones VI Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev, mille korraldasid
Nõo tervisemeeskond ja Tartumaa
Tervisetuba eesotsas Lea Sauliga
maavalitsusest.
Päeva eesmärk oli jagada kokkutulnutele olulisi teadmisi tervise ja
ohutuse valdkonnast ning pakkuda
lisaks ka mitmekesist meelelahutust.
Sel päeval olid külaliste käsutuses suure spordihoone kõik kolm
väljakut. Esimesel alal olid oma toodetega väljas Nõo ettevõtjad, väiketootjad, käsitöömeistrid. Samas oli
ka garderoobiala, kohvikuala ning
näitus Nõo lasteaedade laste ja Nõo
Põhikooli õpilaste joonistustega.
Keskmine väljak oli kujundatud
auditooriumiks, mis suure osalejate
arvu tõttu oma piiridest välja laienes.
Kolmandal väljakul olid esindatud
koostööpartnerid.
Koostööpartnereid, kes olid väljas infolaudadega ja kellest osa ka
ettekannetega esinesid, oli palju:
Päästeameti Lõuna Päästekeskus ja
korstnapühkija, Maanteeamet, Häirekeskus, ITAK (abi- ja hooldusvahendid), Jalaexpert OÜ, Salutaris OÜ,
Tartumaa Tervisetuba, Silmalaegas,
Naabrivalve, Kadri-Mardi OÜ.
Meie kohalikke ettevõtjaid esindasid Cautes OÜ, Nõo Lihavürst degusteerimisletiga, Luke Farmimeierei
Breti juustudega, Anne-Ly Juhkami
koogikoda, Eleri Visnapuu ehetega,
Stepanovi pere korvpunutistega, vaibakudujad. Võimalus oli tooteid ka

kaasa osta.
Piduliku ürituse avasõnad ütles
maavanem Reno Laidre. Kokkutulnuid tervitasid ka Nõo vallavanem
Rain Sangernebo, maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul
ja Nõo valla väärikate esindaja Ilja
Stepanov (93).
Põhiettekanded tegid psühholoog Tõnu Ots, kes rääkis väärikast
vananemisest, ja Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogia osakonna õde
Kaja Lestsepp, kes rääkis põhjalikult
insuldist.
Päästeameti esindaja ja korstnapühkija rääkisid tuleohutusest,
maanteeameti esindaja liikumise
ohutusest ja helkuri olulisusest, häirekeskuse esindaja 112 süsteemi kasutamise täpsusest jne.
Elevust tõi hiina kultuuri sugemetega ja just eakate vajadusi
arvestav virgutusvõimlemine, mida
juhendas Kaire Laidla.
Ürituse päevajuhiks oli Nõo Põhikooli huvijuht Reemet Ruuben, kes
töötas ka helipuldi taga.
Toredaid kontserdielamusi pakkusid Nõo Põhikooli poistekoor, Triiniksi tantsuklubi kõige nooremad
tantsijad, ansambel Helisev Horoskoop Elvast.
Külalistele pakuti spordihoones
hommikukohvi ja pirukaid ning lõunasööki kooli sööklas, kus teenindamas oli kooli toitlustava ettevõtte
Baltic Restaurants Estonia AS (Daily)
personal.
Põnevust pakkus kõigi registree-

runud külaliste vahel korraldatud
loosimine, kuhu valla tervisemeeskonna koostööpartnerid, vallavalitsus ja tervisemeeskond olid välja
pannud kokku 21 kingitust. Valla
poolt said kõik osalejad ka Nõo valla
sümboolikaga helkuri, sest praegusel aastaajal on helkuri kandmine
ülioluline.
Kokku osales 19 gruppi 391 registreerunuga, aga lisandus ka üksikkülastajaid.
„Aitäh! Väga tore oli!“ laususid
väga paljud külalised lahkumisel korraldajatele.

Nõo tervisemeeskonna
tõsine panus
Väärikate päeva ürituse taga
seisis 14-liikmeline Nõo tervisemeeskond, kes ürituse päeval liikus saalis
oma kollastes, tervisemeeskonna
logoga kaunistatud särkides ja kelle
poole külastajaid said vajadusel abipalvega pöörduda.
Ürituse järel jagasid oma muljeid
ja kogemusi meeskonnaliikmed Ene
Mölter, Aira Laul ja Liia Sirel.
„Selle suurürituse aktiivne ettevalmistustöö algas juba kevadel
koostööpartnerite otsimisega ja päeva sisulise planeerimisega. Meie aktiivne juhendaja oli Lea Saul maavalitsusest, samuti konsulteerisime eelmiste korraldajate, Võnnu tervisemeeskonna eestvedajatega. Meeskonna koosolekud toimusid regulaarselt iga kuu, kus arutasime

väärikate päeva organiseerimise
küsimusi ning täpsustasime igaühe
ülesandeid.
Info levitamisel valdades ja osalejate nimekirjade koostamisel olid
abiks kõigi maakonna valdade sotsiaalnõunikud, mille eest suur tänu
neile!
Saali ettevalmistamine ürituseks
toimus eelmisel päeval. Et ülesanded
olid põhjalikult mitmeid kordi läbi
räägitud ja kohapeal läbi proovitud,
siis sujus kõik tõrgeteta. Spordihalli
juhatajal Jaak Teppanil on suured
kogemused spordihalli suurürituseks
kohandamisel, alustades kogu saali
põranda katmisest porivaipadega ja
lõpetades ideega, kuidas näitus üles
panna.
Ürituse ettevalmistamine ja
läbiviimine andis meie meeskonnale
suurepärase kogemuse, sündis väga
positiivne sünergia, kus kõik olid
valmis panustama ühise asja nimel
ja koheselt teisele appi ruttama, kui
vaja.
Oleme väga tänulikud kõikidele
osavõtjatele ja koostööpartneritele,
ettevõtjatele ja esinejatele.
Oleme liigutatud ka jätkuvast
tähelepanust. Siiamaani laekuvad
meie postkasti tänuavaldused paljudest valdadest toreda ürituse läbiviimise eest.“
MILVI PENSA
Fotogaleriid väärikate päevast vt
valla kodulehel www.nvv.ee

Täname kõiki Nõo valla hääleõiguslikke kodanikke, kes
kodanikukohust täitsid ja vallavolikogu valimistel osalesid!
Iseseisvana jätkamise õiguse
saavutanud Nõo vald vajab
tugevat, teotahtelist ja koos
eesmärgi suunas liikuvat volikogu. Just selline ongi äsjavalitud
volikogu. Teeme kõik, et valijate usaldust õigustada ja Nõo
valda jätkuvalt arendada.

IRL kandidaatide nimel
Rain Sangernebo

Väärikate päeval oli spordihoone saal tulvil elurõõmust pakatavaid inimesi üle terve Tartumaa. Foto: LIIA SIREL

Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogia osakonna õde Kaja Lestsepp rääkis
põhjalikult insuldist. Foto: KAI TOOM
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vallavalitsuses
Vallavalitsus kui täitevorgan sai oktoobrikuu istungitel tavapärase regulaarsusega kokku, et anda välja korraldusi vallavalitsuse pädevuses olevates
küsimustes ja korraldada muid vallaelu küsimusi.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.

Ehitusküsimustes
otsustati
— anda ehitusload:
* Etsaste külas Lui kinnistul puurkaevu rajamiseks,
* Meeri külas asuvale Karu kinnistule abihoone püstitamiseks,
* Aiamaa külas asuval Tartu-Valga
raudtee 438,7-441,9 km katastriüksusel üksikelamu lammutamiseks,
* ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniehitise rajamiseks Nõo alevikus asuvale Vana-Nõo tänav T1 katastriüksusele;
— anda kasutusload:
* Vissi külas Vahe tee 3 asuvale
kinnistule püstitatud üksikelamule
kasutamiseks üksikelamuna,
* Meeri külas asuvale Vahenurme

kinnistule rajatud omapuhastile kasutamiseks reoveepuhastina.

Maaküsimustes otsustati
— määrata Nõo vallas Voika
külas asuva Pruuli katastriüksuse
jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Pruuli ~23,35 ha, maatulundusmaa, ja Nõo-Voika jalgtee
~14798 m², transpordimaa;
— sõlmida lepingud teede talihooldustöödeks (vt eraldi teade);
— võtta vastu ja lubada avalikule väljapanekule Tartu Maakorralduse OÜ poolt koostatud Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle
lähiala detailplaneering. Korraldada
detailplaneeringu avalik väljapanek

06.11.–20.11.2017 Nõo vallavalitsuse
kantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik) ja
avalikustada planeeringumaterjalid
Nõo valla veebilehel;
— lõpetada Nõo alevikus asuva
Liiva tn 52a ja 54 kruntidega piirneva
maa-ala detailplaneeringu koostamine.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— kinnitada Hajaasustuse programmi raames esitatud aruanded
koos lisadega (5 aruannet);
— sõlmida leping MTÜ-ga Tartumaa Jäätmearendus aadressil Tartu,
Turu tn 49 asuva jäätmejaama kasutamiseks perioodil 25.10.2017 kuni
31.12.2018.

vaks tasuks 5 eurot kuus;
— anda Rahvakultuuri Keskusele
luba 18. oktoobril 2017 Helju Mikkeli
matusetseremoonia korraldamiseks;
— nimetada mittetulundusühingus Tartumaa Ühistranspordikeskus (asutamisel) Nõo valla nimel
asutajaõigusi teostavaks isikuks vallavanem Rain Sangernebo.
Lisaks eeltoodule tegeldi erinevate sotsiaal- ja haridusküsimustega,
Nõo Vallavolikogu uue koosseisu
valimise läbiviimisega, sõlmiti üürilepinguid Nõo valla munitsipaalkorterite kasutamiseks, valmistati
ette volikogu uue koosseisu esimeste istungite materjalid ja tegeldi
veel paljude omavalitsuse pädevusse
kuuluvate küsimustega.

Üldküsimustes otsustati
— kinnitada Nõo lasteaed Krõll
hoolekogu uus koosseis;
— kehtestada Nõo vallavalitsuse
raamatupidamise sise-eeskirjad;
— määrata Nõgiaru külas asuvatele bussipeatustele nimeks Solba;
— kinnitada Nõo vallavalitsuse
poolt korraldatavate loovtegevuste
eest (lapse)vanema poolt maksta-

konnaga. Muude tegurite hulgas
kasvatab elanike arvu kasv ka valla
tulubaasi, mis omakorda võimaldab
teha ära rohkem kui seni. See, kuhu
raha omakorda enim juurde on vaja,
otsustatakse valla eelarve koostamisel. Seega suhelge rohkem enda
poolt valitud volikogu liikmetega ja
argumenteerige oma soove.
Nüüd aga teedest endist. Olen
kogu aja olnud arvamusel, et iga
vallaelaniku jaoks on kodutee läbipääsetavus esmatähtis, et jõuaks ise
tööle ja lapsed kooli. Täiesti mõistetav
on, et keegi pole rahul, kui tee on auk
augus kinni või talveperioodil kinni
tuisanud. Samuti mõistan, kui järgnev jutt põhjenduste ja seletustega
ei rahulda, sest kõik sooviks lahendust kohe ja praegu. Paraku elame
olukorras, kus valla teede olukord
peegeldab praegust võimekust ja
iga inimese üksik probleem on valla
jaoks üks sadadest lahendust ootavatest. Tuleb mõista, et teede remont
ja parendamine käib pidevalt ja kui
see pole toimunud minu tee otsas,
siis on seda tehtud mujal. Remondijärjekorra paikapanek on tänamatu

tegevus, ent keegi peab otsuse tegema ja seda on teinud vallavalitsus
koostöös volikogu majanduskomisjoniga läbi aastate. Momendil, kui kohati on olukord hullenenud, tuleb aru
anda ka selle sügise ilmastikuoludest,
mis tänu liigveele põhjustavad teede
lagunemist ja ei võimalda ka hooldust. Kinnitan, et hooldust tegevate
firmade meeskonnad on pädevad
tegema otsuseid, tegemaks töid selleks sobivate tingimuste korral.
Kõigi probleemide lahendus teede vallas saabub ilmselt kunagi siis,
kui kõik teed on saanud mustkatte.
Praegusel momendil peame leppima
olukorraga ja ärksamad kodanikud,
kes on varmad kritiseerima, võiksid
enne kurjustamist olla tutvunud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015
määrusega nr 92, kus on ära toodud
teede seisundile esitatavad nõuded
ja hooldustsüklite ajad. Võib tunduda uskumatu, aga kes on lugenud,
võivad kinnitada, et Nõo vallas on
olukord märksa parem kui seal sätestatu.
Kui oli vaja anda hääl Nõo iseseisvuse poolt, oli hea tunnetada,

„Kümme aastat on möödunud
kui linnutiivul! Spordihoone nii oma
suuruse, asukoha kui hõivatuse kohapealt on ennast igati õigustanud.
Ei ole olnud hooaega, kus maja
poleks puupüsti täis olnud. Eelkõige
õhtupoolsetel aegadel on kõik saalid
rahvast täis, siis toimuvad erinevad
treeningud, aga ka võistlused.
Tegevuse üldises planeerimises
on välja kujunenud teatud rutiin.
Augustis on plaanide seadmine, septembrist kuni suvepuhkusteni välja
töötavad kool, ringid ja treeningud.
Novembrist lähevad käima erinevad
turniirid.
Püüame aktiivselt teha koostööd vallaga ja teiste valla allasutustega ning koostöös kujundada
tulevikunägemusi ja neid vastavalt
võimalustele ka ellu viia“, selgitas
Teppan.
Spordihoone üheks väljundiks
on ka välisspordi võimaluste
avardamine. Millised on olnud saavutused?
„Spordihoone alla kuuluvad
tõesti ka erinevad välirajatised Nõo
vallas. Lisaks mänguväljakutele Nõo

alevikus Voika tänava ääres, Lukel ja
Nõgiarus sai 3–4 aastat tagasi Veskijärve äärde rajatud rannavõrkpalliplats ja discgolfi park. Discgolfi park
laienes sellel suvel 8 posti võrra kooli
ümbrusesse ja hõlmab nüüd juba 20
korvi.
Viimasel paaril suvel oleme
jõudumööda koostöös põhikooliga
püüdnud parandada koolistaadioni
olukorda. Jooksuraja vana asfaltkate
asendati kruusasõelmetega, kohendasime jalgpalliväljaku olukorda,
tööde käigus muudeti seda laiemaks.
Selleks sügiseks sai õpilastele taastatud kaugushüppe kast. Staadioni väljanägemine võrreldes varasemaga
on praegu oluliselt kenam ja jätkame
töödega kevadel, kui avame uue rannavõrkpalliplatsi kooli vahetus läheduses.
Värskelt on lõpule jõudnud ka
võsalõikustööd, mis on kooli ja raudtee vahelisele alale andnud viisakama
ilme ja loonud võimalused sedagi ala
sportimisvõimalustega täita.
Et valla omanduses on nüüd uus
väiketraktor, siis oleme suvel saanud
regulaarselt oma väljakuid nii Veskijärve kui kooli ümbruses niita ja parendada, et nende head väljanägemist tagada. Tõenäoliselt ei ole jäänud vallaelanikele märkamata, et
sellel suvel on haljasalade olukord
märgatavalt paranenud“, nendib
spordihoone juhataja.
Millal avatakse uus mänguväljak?
„Novembri lõpus valmib uus universaalne mänguväljak koolimajade
kõrvale. Väljak on kunstmurukattega,
seal saab edaspidi harrastada kõiki
erinevaid pallimänge jms.
Talvel rajame väljakule ka liuväl-

ja. Abikäe väljaku esimesel kastmisel on lubanud ulatada Nõo Päästeselts. Veel soovime talveks püstitada väljakule valgustuse, et õhtusel ajal pikendada välisportimise
võimalusi. Väljaku maksumus on
56 000 eurot, millest EASi poolne
toetus on 32 000 eurot, ülejäänud on
valla omaosalus.
Et staadioni ja mänguväljaku
heakorrastus- ja rajamistööde käigus kogunes arvestatav mullakogus,
kasutame selle ära lastele kelgumäe
ehitamiseks. Talvel võivad kelgumäel
lustida nii algklasside õpilased, lasteaedade lapsed kui kõik ümbruskonna lapsed.“
Sinu unistus on rajada korralik
terviserada.
„Terviseraja idee on mul ammu
peas ja see on ka eelarvetaotluses
sees. Eks see ole asjade loomulik
jätk, osalt sellepärast sai ka võsalõikus planeeritud. Trass on välja
mõeldud ja see võiks olla vähemalt
kilomeetripikkune valgustatud rada
spordihoone ning koolide läheduses, võimalusega ühendada ring ka
ümber Veskijärve kulgeva rajaga.
On üsna mõistlik väikeses kohas
ühendada erinevad rajatised ühtseks
tervikuks, sest siis on kõigile tagatud
vajalikud tingimused sportimisjärgselt pesemas ning saunas käia.
Suusainimesena on loomulikult
minu suur soov, et ka talveperioodil
oleks valla elanikul kohapeal head
tingimused talispordialade harrastamiseks. Aga eks see eeldab teadupärast külmade ilmade ning lume
olemasolu, mida viimastel aastatel
kahjuks olnud ei ole.“
Sportimisvõimalused paranevad ka teistes külades.

Talihooldustööde tegijad
Nõo valla teedel
2017–2018
Nõo Vallavalitsus on 2017–2018 talihooajaks sõlminud lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade
kaupa järgmiste ettevõtetega:

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);
AIRA LAUL
vallasekretär

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);

kui palju meie inimesed oma vallast
hoolivad. Nüüd jätkuvalt iseseisvatena on palju võimalusi näidata üles
hoolivust, milleks üks lihtne võimalus
on aidata kaasa teede korrashoiule.
Selleks:
q vali ilmastikuoludele ja tee
seisukorrale vastav kiirus,
q võimalusel ürita vältida lompidest läbisõitu,
q teavita vallavalitsust erakorralisest olukorrast valla teedel,
q lumetõrje sageduse vähendamiseks kasuta nõuetekohaseid
rehve ja hoia oma kinnistu teeääred
kõrgest rohust puhtana.

q 5. piirkond — Eesti Teed AS, hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke,
Voika, Sassi ja Laguja külad); tel 506 7269,
e-post ahto.karja@eestiteed.eu (Ahto Karja);
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 maaosakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee
või piia@nvv.ee) või kantseleisse (tel 745 5108, vald@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

JÜRI ALISTE
Volikogu eelmise
koosseisu
majanduskomisjoni
esimees

Spordihoonel täitus kümnes tegevusaasta
Käesoleva aasta augustis täitus
Nõo spordihoonel kümnes tegevusaasta.
Suurt spordikompleksi ja valla
teisi spordiobjekte on sellest ajast
juhtinud kirglik spordiinimene,
suusatamise taustaga Jaak Teppan
(33), kellele on töö spordihoones olnud eneseteostuse ja põnevate väljakutsete koht.
Vallaleht tundis huvi, mida Jaak
Teppan möödunud perioodi kohta
arvab ja millised on uued plaanid
ning mõtted.

pane tähele!

q 1. piirkond — Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi
kanti; tel 503 0669, e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);

Veelkord teede hooldusest
Kuna sotsiaalmeedias ja vallavolikogu listis on kerkinud rahulolematust teede hooldusteemadel, siis
kiiruga üritan enne lehe trükkiminekut teemat omalt poolt lahata.
Kirjutasin ka eelmisel aastal
teede talihooldusteemadel ja siinkohal kordan üle, et elan isegi hajeasustuspiirkonnas ja teema on mulle
südamelähedane. Olen oma üldkasutatava, ca 300 m pikkuse kodutee
suures ulatuses isiklikest vahenditest
aegade jooksul ehitanud ja hooldanud ning tean, mida see maksab. Õnneks on see meie vallas siiski erand ja
kogu üldkasutatava teedevõrgu eest
hoolitseb Nõo vald. Sotsiaalmeedias
on avaldatud lootust, et uuel valitsusperioodil oleks valla prioriteetideks
teed ja haridus. Mõlemad valdkonnad on väga kulukad ja minu meelest
on nad olnud prioriteediks kogu aeg.
Kui kellelgi on vastuväiteid, siis kõigil
kodanikel on võimalus osundada,
millised kuluartiklid valla eelarves on
vähetähtsad, et neid võiks suunata
täiendavalt haridusse või teedehooldusse. Meie kõigi õnneks on Nõo vald
jätkuvalt iseseisev ja kasvava elanik-
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Nõo valla elanikel on
võimalik kasutada
Tartu jäätmejaama
Alates novembrist on võimalik Nõo valla elanikel kasutada Tartu
linnas Turu tn 49 asuvat jäätmejaama kodumajapidamises tekkinud sorteeritud jäätmete üleandmiseks. Jäätmejaam on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00 kuni 18.00 ja laupäeval ning pühapäeval
kell 10.00 kuni 16.00. Riigipühade ajal on jäätmejaam suletud.
Tartu linnas Turu tn 49 asuvas jäätmejaamas võetakse 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). Jäätmejaama kontakt aadress on Turu tn 49,
Tartu linn ning telefonid 742 1398 ja 524 1544.
Eraisikud saavad endiselt anda üle rehve, vanapaberit, pakendeid ja patareisid Nõo alevikus vallamaja vastas asuvas jäätmepunktis
(Voika tn 14).
Elektroonikajäätmete kogumiseks korraldatakse kevadel kogumisring, millest teavitame eraldi.

Nõo Spordihoone juhataja Jaak
Teppan
„2017. aasta sügisel sai Nõo vald
huvitegevuse edendamiseks riigilt
lisaraha. Seda raha soovime koostöös
teiste asutustega panustada osalt ka
sportimisvõimaluste parandamiseks
ja kindlasti mitte ainult Nõo alevikku, vaid ka väiksematesse asulatesse.
Nii on planeeritud soetada betoonist lauatenniselauad ja muidki
vahendeid, rääkimata olemasolevate
väljakute parendamiset, et luua terviklikud ja võimalusterohked avatud
aktiivse ajaviitmise alad.
Spordihoone viimased tegevusaastad on olnud väga põnevad
ja sisutihedad ning kindlasti ei plaani
me hoogu maha võtta ka tulevikus.“
Küsis MILVI PENSA

SVEN TARTO
keskkonnaosakonna
juhataja

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.
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Mida soovin järgneva nelja aasta jooksul
volikogus ära teha?
Küsisime volikogu uue koosseisu liikmetelt, mida nad soovivad järgneva nelja aasta jooksul
volikogus ära teha. Alljärgnevalt
toimetusele laekunud vastused.

Martin Lipu mälestusteraamatu II osa esitlusel Nõo kirikus.
Vasakult: Priit Prisko, Jüri Trei, Ivi Piibeleht, Madis ja Mare Kanarbik,
Mart Jaanson, Toomas Kiho, Ago Pajur. Foto: Liina Raudvassar

Esitleti Martin Lipu
mälestusteraamatu II osa
Mälestused aastast 1910–1922
28. oktoobril algusega kell 12 võõrustas EELK Nõo Püha Laurentsiuse kiriku kogudus paljusid külalisi ja omakandi rahvast, kes olid kogunenud märkimisväärse sündmuse puhul — esitleti Nõo legendaarse kirikuõpetaja Martin
Lipu mälestusteraamatu II osa, mis hõlmab ajavahemikku 1910–1922.
Mitmeaastase töö tulemusena valmis Tallinnas Rahvusarhiivis hoiul olnud käsikirja põhjal väga põhjalik ja rohkete illustratsioonidega varustatud
mälestusteraamat, mis valgustab nii Eesti kui maailma ajaloo sündmusi Esimese maailmasõja ajal, kajastab Eesti Vabariigi sündi ja Vabadussõda. Paralleelselt on toodud Martin Lipu mälestused Nõo kihelkonna elu-oluga
seonduvalt nendel pöördelistel aegadel ja tema tegevus Nõo kirikuõpetajana.
Pikaajalise ja põhjaliku uurimis- ja toimetamistöö taga seisis Nõo koguduse liige Mare Kanarbik, kes oli peatoimetaja, töötas hulgaliselt tunde Tallinnas Rahvusarhiivis ja Tartu Kirjandusmuuseumis ning valmistas käsikirja
trükkimiseks ette ja varustas teksti kommentaaridega, samuti kirikuõpetaja
Mart Jaanson, kes lisaks sisulisele toimetamisele varustas raamatu ka eessõnaga, ja toimetuse liige Madis Kanarbik. Tänuväärse ja ülimalt suure panuse raamatu käsikirja läbitöötamisel, toimetamisel ja asjakohaste märkuste
lisamisel andis Tartu Ülikooli ajaloo õppejõud Ago Pajur.
Kauniilmelise sinises kõites raamatu on kujundanud Ivi Piibeleht, kes
on ka mälestusteraamatu I osa kujundaja. Raamat on trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.
Martin Lipu mälestusteraamatu I osa ilmus 2013. aastal, ka siis oli raamatu väljaandmise taga Nõo kogudus ja raamatut toimetati Nõo koguduseliikmete ja kirjandusmuuseumi töötajate koostööna.
II osa väljaandmist on toetanud Nõo Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali
rahvakultuuri fond ja Tartumaa ekspertgrupp, KÜSK Kohaliku Omaalgatuse
programm, Eesti Lipu Selts ja EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus.

Martin Lipu mälestuste ajalooline väärtus
Piduliku ürituse avasõnad ütles kirikuõpetaja Mart Jaanson, kes avaldas
heameelt, et selline kaunis kingitus valmis nii reformatsiooni 500. juubeliaasta kui Eesti vaba rahvakiriku 100. sünniaasta ja läheneva Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva vääriliseks tähistamiseks.
Mart Jaanson tänas perekond Kanarbikku pühendunud ja tänuväärse
töö eest raamatu toimetamisel. Informatiivne, lugejasõbralik, kaunis, isikliku
noodiga — nii kõlas Mart Jaansoni enda lugejahinnang raamatule.
Eraldi tõi Mart Jaanson Martin Lipu välja kui aatelise kodaniku ja kohaliku kogukonna aktiivse tegelase, kes tunnetas oma missiooni olla eesti rahva
vaimuinimene ja kes uskus Eesti riigi püsimajäämisse.
Tartu Ülikooli ajaloo õppejõu Ago Pajuri ettekanne oli väga sisutihe ja
paeluv ning tõi kuulajateni ajaperioodi enne Esimest maailmasõda kuni
Tartu rahuni. Tänu sellisele ülevaatele said kuulajad reaalse pildi mõistmaks,
millistel aegadel elas ja töötas Martin Lipp.
Rahvusarhiivi riigiarhivaar Priit Prisko toonitas omakorda perekond
Kanarbiku väga tänuväärset panust raamatu väljaandmisel. On ju arhiivivara kogu rahva vara. Ja mälestusraamatuga on see vara ka nüüd rahvani
toodud.
Akadeemia peatoimetaja ja EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho
tänas töögruppi ja avaldas tunnustust, et raamatu väljaandmine on pühendatud meie vabariigi suurele juubelile. Toomas Kiho avaldas lootust, et
selle raamatu kaudu jõuab Martin Lipp rohkem massidesse ja teda saadakse
tundma enam kui ainult lipulaulu autorit.
Eesti Lipu Seltsi juhatuse esimees Jüri Trei lausus tervituse- ja tänusõnu
nii seltsi kui Peterburi Jaani kiriku poolt ja kutsus kõiki kaasteelisi meenutama meie kuulsaid inimesi ja kaardistama ja korrastama nende hauakohad.
Auasi on pidada kalliks neid, kes tõid meile vabaduse.
Kujundaja Ivi Piibeleht avaldas südamest tänu pühendunud meeskonnaliikmetele, kelle mõistmist ja kannatlikkust ta imetles, panustasid ju kõik
oma loomingusse põhitöö kõrvalt. Ka vaimustus Ivi Piibeleht materjali
lugedes — teda paelus kajastamise ehedus inimeselt, kes viibis tollal sündmuste keskel.
„Elust saab ajalugu siis, kui ta on kirja pandud,“ tsiteeris esineja üht kultuuriloolast. Ka selgitas ta rahvale, miks köited just sellistesse värvidesse said
— esimese köite puhul terrakota (Nõo pastoraadi kiriku katus on punane),
teine köide sinine (EV juubeli aasta).
Eesti Genealoogia Seltsi Tartu osakonna juhataja Mall Pendin rõhutas
kirikuõpetajate osatähtsust pikkade aastasadade jooksul — nad talletasid
olulise informatsiooni kirikuraamatutesse ja nüüd on sel arhiivivarana hindamatu väärtus.
Mälestusteraamatu toimkonna nimel avaldas kõikidele kaastöölistele
ja toetajatele tänu koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik. Oma tagasivaates tuletas ta meelde, et algselt oli kogudusel plaan anda trükki
mälestuspostkaart Martin Lipust. Toomas Kihoga konsulteerides oli viimane
õhutanud, et kogudus võiks hoopis raamatu välja anda. Keegi ei arvanud
tollal, et tänuväärt materjali jagub lausa kahe köite jaoks.
Kirikuõpetaja Mart Jaanson tänas kõiki külalisi ja kinkis asjaosalistele
mälestuseks kauni komplekti mõlema mälestusteraamatuga.
Kiriku meesansambel esitas neli laulu, mille sõnade autoriks on olnud
Martin Lipp ja millest viimase —„Eesti lipp“ — laulsid kõik üritusel osalejad
püsti seistes kaasa.
Pärast pidulikku osa pakkus kogudusrahvas Mare valmistatud tulikuuma hernesuppi ja Anne-Ly Juhkami koogikojalt oli rahvale kingituseks uhke
kuuekilone tort Nõo kiriku siluetiga. Ja soovijad said uue mälestusteraamatu
kaasa osta ja sinna sisse ka toimetajatelt autogramme paluda.
Hea lugeja! Nõo üks kuulsamaid vaimuinimesi on oma elu ajalooks kirjutanud ja meil kõigil on võimalik sellest nüüd tema mälestusteraamatute
kaudu osa saada. See kauge aeg muutub Martin Lipu sõnade läbi elavaks
ja tekib omamoodi ajaloosild mineviku ja tänapäeva vahel — kauge, aga
ometi nii lähedane! Head avastamisrõõmu!
MILVI PENSA

KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

Kõige tähtsam on muidugi see,
et meie vald jäi iseseisvaks. Kasutan
veelkord juhust tänada kõiki inimesi, kes selleks kaasa aitasid.
Valimised on nüüdseks seljataha jäänud, kaks volikogu istungit
on toimunud ja volikogu esimees
ning vallavanem valitud. Mulle on
usaldatud suur vastutus ja soovin
kõige enam, et järgneva nelja aasta
jooksul töötab volikogu üksmeeles vallarahva hüvanguks. Meid on
vähe ja peame ühte hoidma.
Inimestel on õigustatud ootused ja tuleb anda endist parim, et
neid täita. Pole vist kedagi, kes ei
ootaks Tartu-Elva kergliiklusteed,
mida ammugi on lubatud. Nõo Põhikooli vana hoone vajab remonti.
Need on asjad, mis tuleb ära teha ja
nõuavad suuri kulutusi.
Siiski ei tohiks unarusse jääda
ka teised asjad — teede üldine korrashoid, valgustus, bussiootepaviljonid, laste mänguväljakud, huviringid, inimestele elamisväärsete
tingimuste pakkumine (saun külasse, kus seda tõesti vaja on), infotahvlid jne. Kõike ei saa korraga,
kuid soovin, et seame prioriteedid
paika ja suudame järgneva nelja
aasta jooksul võimalikult palju ära
teha. Muidugi ei tohi me unustada
ka turvalisust ja inimestele kindlustunde pakkumist.
Iga inimene on oluline. Ma soovin, et märkame ja mõistame ka
neid, kes on hätta sattunud.
Me suutsime säilitada iseseisva
Nõo valla tänu koduvalla inimestele,
kes rahvaküsitlusel osalesid. Olen
kindel, et volikogu uus koosseis jätkab sama kurssi ja töötab selle nimel, et Nõo vallas oleks hea elada ja
siia tuleks juurde uusi elanikke.

MAIT RAIG
vallavolikogu
aseesimees

Neli aastat on piisavalt pikk,
samas ka üsna lühike aeg ja tihti
realiseeruvad volikogu ühe koosseisu poolt tehtud otsused alles
järgmisel perioodil. Kui keegi lubab,
et just tema teeb ära selle või teise
asja, siis päris nii see ei ole. Volikogu
töötab meeskonnana ja meil tuleb
üheskoos konsensuslikult otsustada, millised on meie nelja aasta
prioriteedid ja tegevused. Selleks
tuleb üle vaadata valla arengukava,
üldplaneering ja eelarvestrateegia
ning koos otsustada, milline on
meie kaugem visioon ja millised on
tegevused, et selleni jõuda. Loomulikult ei tohi me selle käigus unarusse jätta ka igapäevaseid ja vajalikke tegevusi.
Värske volikoguliikmena ja selle
aseesimehena loodan ma eelkõige,
et kõik volikogu liikmed võtavad
oma tööd tõsiselt ja teevad seda
pühendunult ning me moodustame ühtse tugeva meeskonna. Usun,
et meie kõigi ühine eesmärk on, et
Nõo vald oleks veelgi parem elamise koht. See tähendab, et koduvallas saab head haridust, meil
on erinevaid vaba aja veetmise ja
sportimise võimalusi, kõigile lastele,
kes seda vajavad, on olemas lasteaiakohad, võimalik on omandada
huviharidust, elukeskkond on turvaline, rajatud on esimesed kergliiklusteed, avalikud teed ja tänavad
on korrastatud ning valgustatud,
vallale kuuluv vara on heas korras
jne. Lubasin enne valimisi kõigile
oma valijatele, et kõik head ideed,
kuidas meie valda veelgi paremaks

muuta, viin volikogu lauale ja seda
luban ma ka jätkuvalt.
Ainult üheskoos mõeldes, kuidas ja mida paremaks muuta, mitte
kirudes, kuidas üks või teine asi on
halb, jõuame parima võimaliku
tulemuseni.

AIGAR BRETT
vallavolikogu liige

Soovin teha volikogus mõistlikku ja konstruktiivset koostööd
Nõo valla püsimajäämise ja jätkuva
arengu huvides. Oluline on valla
seniste tavapäraste prioriteetide
jätkuv toimimine, st valla teede ja
tänavate olukorra järjepidev paremaks muutmine ja korrashoid ning
sotsiaalvaldkonna toimimise tagamine ja tõhustamine.
Minu lemmikteemadeks järgneval neljal aastal oleks külade kaasamine ja vallasisene tööhõive:
q Kohalike säravate kogukonna- ja ettevõtlusprojektide kaasrahastamisvõimaluste leidmine ja
tugi taotluste ettevalmistamisel.
q Turismile atraktiivsete objektide ja ettevõtete kaardistamine
ning ühine eksponeerimine.
q Nõo valla tööbörs. Tööhuviliste elanike ja vabade (ka ajutiste) töökohtade reaalajas kokkuviivate lahenduste leidmine.
Loomulikult osutan ka aktiivset koostööd kõigi valimisliidu „Vali
Nõo!” valimiseelsete lubaduste täitmisel.

JAANUS JÄRVEOJA
vallavolikogu liige

Kuna volikogu kolmes viimases
koosseisus olen pidanud selle esimehe ametit, on nüüd võimalus
volikogu tööd pisut teise nurga alt
vaadata. Eelkõige puudutab see istungeid, kus esimehe roll töökorra
tagamisel ei luba alati reageerida
nii nagu oma sisemuses sooviks.
Mingil määral tuli sellest lähtuvalt
kõiki valdkondi üsna neutraalselt
käsitleda, sest ametipositsiooni ärakasutamise süüdistus on vahel üsna
kerge tekkima.
Muidugi on mul oma eelistused
ning eks sinna ka oma energia suunan — eelkõige haridus (kõige laiemas mõttes) ning sotsiaalvaldkond.
Kui siin mõned märksõnad välja
tuua, siis on need Nõo Põhikool,
kiire internetiühendus, sport. Meil
on väga head tingimused kehakultuuriga tegelemiseks, aga vallarahvale suunatud sportlikke üritusi on
vähe.
Olen seisukohal, et ükski valla
arengu mõttes mõistlik ja eelarve
võimaluste piires esitatud ettepanek
ei tohi jääda realiseerimata selle tõttu, et see ei olnud „meie nimekirja“
programmis.
Kõige suurem soov aga ongi,
et võimalikult ruttu ununeks, kaoks
mõisted „meie, teie nimekiri“.
Annan omalt poolt parima, et
volikogus valitseks töine meeleolu
ja konstruktiivne koostöö.

LAURITS LEEDJÄRV
vallavolikogu liige

Praegu peaks nii iga üksik volikoguliige kui volikogu ja vallavalitsus tervikuna oma peaülesandeks
pidama Nõo jätkuva iseolemise
õigustamist. Peame tõestama, et
5000 elanikku ei ole mingi maagiline piir, vaid et ka väiksem vald
saab edukalt hakkama.
IRL nimekirja valimislubadused
on ju kõik ilusad ja õiged. Eriti südamelähedane on mulle hea hariduse
teema, sellega seondub paratamatult lasteaedade ja koolide hoonete
seisukord. Ja kergliiklusteed — et ei
tuleks vaid üks pikk Nõo–Elva niit,

vaid et sellega võiksid liituda kõrvalharud Nõgiarust, Meerilt, Lukelt,
Tõraverest jne. Sel juubelite aastal,
kui valmistume Eesti Vabariigi
100. aastapäevaks ning oleme juba
tähistanud reformatsiooni 500. ja
Eesti vaba rahvakiriku 100. aastapäeva, tasub mõelda ka natuke
sügavamalt. Oleks tore, kui üks legendaarsemaid Nõo inimesi, Martin
Lipp (1854–1923) saaks vaimusilmas
näha tänase Nõo valla vaimuelu ja
võiks sellega rahule jääda.

TEET MARRAN
vallavolikogu liige

Mida soovin järgneva nelja aasta jooksul volikogus ära teha? Hea
küsimus! Võime ju paljut soovida,
kuid üksinda ei tee keegi meist midagi ära. Vaid üheskoos, üksteise
mõistmises ja koostöös volikogu
ning vallavalitsusega saame neid
soove ja plaane ellu viia. Iseenesest
peab volikogu liige juhinduma
seadustest, valla õigusaktidest ning
vallaelanike vajadustest ja huvidest.
Ma ei saa ega soovi hakata jagama
leheveergudel lisalubadusi, mis
võiksid osutuda katteta lubadusteks. Ma ei ole ka paadunud poliitik,
kes seda endale lubada võiks. Järgneva nelja aasta jooksul kavatsen
ma võtta osa volikogu istungitest ja
osaleda aktiivselt komisjonide töös,
järgides valla arengukava ja strateegiat ning koostöös teiste volikoguliikmete ja vallavalitsusega kavatsen
asuda täitma meie valimisnimekirja
voldikuski välja toodud programmi.
Samuti on minu jaoks prioriteediks
minu kandidatuurile oma hääle
usaldanud valijate murede lahendamine, nende ettepanekute ja
soovidega arvestamine ning Nõo
valla elu edendamine ja parendamine tervikuna. Kindlasti jään järgima printsiipi, et Nõo vald ei piirne
ainult Nõo aleviga.

ANNE MARKVARD
vallavolikogu liige

On esmatähtsad objektid nagu
põhikooli remont ja kergliiklustee valmimine, mis tagavad parema
õpikeskkonna ning ohutuma ja mugavama liiklemise meie inimestele. Mis aga mind kõige rohkem
puudutab, on, et Nõo vald on täna
iseseisev haldusüksus. See, kuidas
siit edasi, on suuresti meie endi
teha. Et jätkuks ressursse valdkondi
edutada, on oluline, et inimesed,
kes reaalselt vallas elavad, oleksid
valla elanikeregistrisse ka sisse kirjutatud. Ja meie väikesed ja suured
külad. Laulusalmis on nostalgilised
ja valusad sõnad — „kuni su küla
veel elab, elad sina ka...“. Hoiame
meie ennast selles ääremaastumise
protsessis koos! Valimisliidu hüüdlause „Külad käima!“ ei ole kirja pandud lihtsalt punktikesena. Kõik me
oleme olulised. Koostöös ja ühiste
arutelude ning pingutuste käigus
sünnivad lahendused. Olen valmis
olema teie selge HÄÄL volikogus.
Aitäh!

SILVER PASTAK
vallavolikogu liige

Soovin seista nende inimeste
poolt, kes elavad väljas pool Nõo
alevikku. Aidata kaasa nende murede lahendamisel. Minu arust on
tähtis parandada ääremaade teede
olukorda, katta teed mustkattega.

PRIIT RANDALA
vallavolikogu liige

Kauaaegse kohaliku elanikuna
tunnen valla rahvast ja olusid ning

VALLA LEHT
ainult üks
küsimus

saan anda oma panuse meie elu
edendamiseks. Volikogu töös olen
osalenud ka eelmistes kahes koosseisus, seega olen hästi kursis vallas toimuvaga. Mulle on hingelähedased ka teemad, mis seostuvad
ettevõtluse arendamisega Nõo vallas.
Pean oluliseks, et vald saaks iseseisvana hakkama, et oleks arengut
ja jätkusuutlikkust. Selleks on vajalik, et valda koliks juurde uusi elanikke, et noortel peredel oleks siin
hea ja mugav elada. Olulisel kohal
on nii keskkond, avalike teenuste
arendamine kui ka valla sisekommunikatsioon.
Eelnevalt olen valla esindajana
olnud ka muusikakooli hoolekogus
ja tegelnud noorte huvihariduse
arendamisega. Kolme kooliealise
lapse isana pean seda lisaks hea
hariduse saamisele väga oluliseks
ja seisan selle eest, et huviharidus
oleks meie vallas lastele kättesaadav ja heal tasemel.
Usun meeskonnatöö tähtsusesse volikogu töös ja sellesse, et
väikses vallas tegeletakse asjadega,
mis on hetkel just aktuaalsed ja inimestele tähtsad.

MART RAUDSAAR
vallavolikogu liige

Minu jaoks on kaks olulist suuremat teemat, millega tahan eelseisva
nelja aasta jooksul tegeleda. Esimene teema on mõelda, kuidas saada Nõo valda juurde uusi elanikke
ja uusi töökohti. See tähendab rohkem elanikke, rohkem maksuraha
ning seeläbi vallale paremaid võimalusi elanikele teenuseid osutada.
Ühtlasi kindlustaks see meie olukorda uue võimaliku katse eest vald
likvideerida, ehkki Ülenurme valla
saatust nähes pole võimatu ka kõiki
senise haldusreformi kriteeriume
täitva valla likvideerimine. Muidugi
ei saa ma seda teha üksinda, vaid
eelduseks on meeskonnatöö ja
kogu valla kokkulepe, keda ja kuhu
me näha soovime.
Teine teema on esimesega seotud ning see on valla tuntuse ja hea
maine eest seismine. Loomulikult ei
saa ma ära kasutada oma tööalast
positsiooni. Kuid mul on võimalus
anda vajadusel nõu, kuidas headest
asjadest ka hästi rääkida.
Ühe väikese ja konkreetse teemana tahan, et Tamsale tuleks uus
laste mänguväljak. Kui sõitsime
valimiste eel mööda valda ringi, siis
selle mänguväljaku olukord jättis
mulle ja ka kaaslastele väga kurva
mulje. Loodan, et saame selle koos
korda.
Ning muidugi kavatsen koos
kolleegidega ka edaspidi käia vaatamas, kuidas elavad Nõo valla
külad.

LEMBIT TORU
vallavolikogu liige

Luban eelseisva nelja aasta
jooksul Nõo valla arengule igakülgselt kaasa aidata. Selleks olen näiteks juba pidanud läbirääkimisi
Nõo kirikukülla (alevikku) kaasaegse kütusetankla ehitamiseks. Kui
laheneb maaküsimus, ehitatakse
uus tankla poole aasta jooksul.
Väga oluliseks pean kiire interneti kättesaadavust kõigile vallaelanikele ja kergliiklusteede ehitamist suurematesse küladesse.
Kindlasti on eesmärk olulisemad vallateed mustkatte alla viia ja
tänavavalgustust laiendada.
Nõo valla ees seisavad olulised
tegevused kogu valla elanikkonna
heaolu ja toimetuleku parendamisel, selleks peame tegema head
koostööd kõigil tasanditel. Tänan
südamest oma 77 valijat ja luban
nende murede lahendamisele igati
kaasa aidata.
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Sõna on meie aasta õpetajatel
Oktoobri algul tähistati kõikides
koolides pidulikult õpetajate päeva.
Traditsioonikohaselt tunnustati paljusid õpetajaid erinevate aunimetustega.
Tänases lehes jagavad oma tähelepanekuid koolielu ja õpetajaks olemise kohta meie kahe kooli ja „Krõlli“
lasteaia õpetajad, keda sel aastal
tiitlitega pärjati.

Tantsumemm Helju Mikkel

Taevas on nüüd
üks täht rohkem
IN MEMORIAM: HELJU MIKKEL
13.03.1925–05.10.2017
Nii raskelt astuvad jalad. Nii raske on kandam noorte meeste õlul. Nii
rusuv on vaikus. Nii valus ängistus on hinges. Veel tahaks viivitada hetkega,
mis lahutab olnut igavikuga.
Ka taevas on tinahall ja iidsetelt puudelt pudeneb piisku.
Aga Sina olid sinitaeva ja Päikese laps! Veel tirtsuna vanaema süles
istudes vaatasite te koos pilvede sõudu. Ja nii kogu elu Sa võisidki hommikust õhtuni taeva poole kiigata ja pilvefantaasiaid jälgida.
Täna on kõik nii vaikne ja liikumatu.
See pole üldse Sinu moodi, kes Sa terve elu olid täis energiat, tegutsemistahet, tantsulusti. Väljakud ja lavad uhkeldasid siis rahvariideehtes ja mis
lugematul arvul tantsupaare on Sinu käe ja silma all tantsinud. Seda on hea
mäletada ja see teeb südame soojaks.
Veel liigub rongkäik ja hoiab sammu tagasi, justkui tõrguks kohale jõudmast.
Puud on raagus ja võrade võimsus võlub.
Ka Sinu Viruskundra jäi koju nutma. Kes talle nüüd pärgi pähe punub,
oled murelik. Ära muretse, Sinu rahvatantsijad ei lase oma tule- ja koduhoidjal hääbuda!
Kui palju on täna valgeid lilli, terve lillemeri.
Aga Sind on hea just valgete lillede embuses ette kujutada — võta vastu
meie austus, lugupidamine, armastus, hoolivus.
Vaiksed minutid saavad otsa ja maapealne side katkeb. Muld langeb
viimsele sängile ja kärgatab kui pikne. Kõik.
Jääb küünlaleek.
Küünlaid Sa armastasid ja läitsid neid valguse ja hinge hoidmiseks.
Oled ju ise soovinud, et kui millalgi astud Maasõõrist Kõiksuse kotta,
siis valgustagu Sinu teed paljud küünlad, et oleks valge ja tee jääks hästi
meelde.
Ümber kalmu seisavad inimesed. Külm on.
Aga Sina olid inimlikult soe. Meid jäävad saatma Sinu soojad pihud,
mida Sa oma külaliste põskedele panid ja siis sooja sõnaga teele saatsid. Ja
veel kaua lehvitasid Sa tanumal lahkujale järele, kuni silm seletas.
Päike tuli välja, nagu oleks temagi viimse käeviipega lahkujale head
aega soovinud.
Veel eelmisel aastal unistasid Sa uut tantsu lavastada, „Kajakas“ oleks
selle pealkirjaks saanud ja Jaan Tättelt mõtlesid Sa muusikaseadet paluda.
Inspiratsiooni andis selleks pärnakate rahvatantsuansambli „Kajakas“ esindajate külaskäik. Alati jääb midagi pooleli, sest aeg saab otsa.
Alati jääme hiljaks, sest ikka loodame, et jõuab veel.
Tantsumemme aeg sai otsa. Rahulikku und Sulle, meie kallis Memm!
NÕO VALLA LEHT

„Olla rahvatantsujuht, see on töömesilase kutsumus valida õige
tee lennuks lähedale ja kaugele, leida nektaririkkamaid õisi, tulla taas
ja taas täiskannuga, et tarest ei lõpeks väärtvara.“
/Helju Mikkel/
Helju Mikkel (neiuna Amberg ja Ambre) sündis 13. märtsil 1925. aastal
Nõos.
Ta oli eesti rahvatantsu mõtestaja, filosoof ja tantsumõtte levitaja.
Rahvatantsuteadmised omandas ta ENSV Rahvaloomingu Maja tantsukoolis. Ta täiendas end erinevatel seminaridel ja koolitustel.
Tantsujuhina tegutses Helju Mikkel alates 1945. aastast. Ta oli aastail
1953–1978 tollase Tartu Riikliku Ülikooli rahvakunstiansambli kunstiline
juht.
Aastal 1956 oli ta üks üliõpilaspidude Gaudeamus algatajaid ning mitmel korral selle üld- ja aujuht.
Helju Mikkel kuulus üldtantsupidude lavastusgruppi neljal korral —
1970. aastal peo üldjuhina ning kolmel korral (1955, 1965,1973) liigi üldjuhina.
Aastatel 1994, 1999 ja 2004 süüdati tantsupeotuli Helju Mikkeli koduõuel Haldjal.
Helju Mikkeli looming on eesti tantsuautorite seas üks omanäolisemaid.
Neid tantse iseloomustab aegumatus. Meie autoritantsu kullafondis on 33
Helju Mikkeli tantsu. Tema tuntumad ja armastatumad tantsud on „Kullaketrajad“, „Vanaisa polka“, „Otsapandjatse“, „Lina“, „Tedremäng“, „Kiigemäng“,
„Kaksteist kapukat“.
1999. aastal ilmus Helju Mikkeli raamat „Vahetussamm“, mis annab ülevaate tema elu- ja loometeest, olles samas omalaadne õpperaamat mitme
põlvkonna tantsujuhtidele.
1997. aastast antakse Tartumaal välja Helju Mikkeli rahvatantsupreemiat. Esimene laureaat oli Made-Heljo Ruul Nõost.
TUNNUSTUSED:
1963 — Eesti NSV teeneline kultuuritegelane
1991 — Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium
2000 — Valgetähe III klassi teenetemärk
2005 — Tartumaa Kuldne Tammeoks
2011 — Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsu elutööpreemia laureaat
Kultuuriministeeriumi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Seltsi ja Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli nekroloogist

AIVAR VINNE (55) on Nõo Reaalgümnaasiumi keemiaõpetaja. Ta on
lõpetanud Tartu Ülikooli. Lisaks õpetamisele Nõo Reaalgümnaasiumis
töötab ta Tartu Ülikoolis keemiaõpetajate õppejõuna.
Keemiaõpetaja on Aivar Vinne
olnud 30 aastat, sellest Nõos 9 aastat.
Varem töötas ta Tartus Forseliuse
koolis.
Lisaks keemia õpetamisele on
Aivar Vinne olnud aastaid ka klassijuhataja, sel aastal 10.c klassi juhataja. Tema oli ka üks nominentidest, kes
esitati vabariiklikule haridustöötajate
tunnustusüritusele „Eestimaa õpib ja
tänab“ klassijuhataja kategoorias.
Forseliuse koolis saatis ta ellu viis
lendu, Nõo Reaalgümnaasiumis on
tal juhendada neljas lend.
Aivar Vinnet on ka varem tunnustatud: 1999. aastal Eesti aasta õpetaja, 2004. aastal Tartu aasta õpetaja,
2011. aastal Eesti aasta õpetaja.
„Olen valinud keemia, sest minu
jaoks on see kõige huvitavam ja
elulisem õppeaine. On olnud palju
töökaid ja andekaid lapsi, paljud
õpilased on võitnud keemiaolümpiaadide piirkonnavoorus ja lõppvoorus häid kohti. 4 korda on minu
õpilasvõistkonnad võitnud üleriigilise keemiaviktoriini. 2009. aastal võitis
NRG võistkond viie kooli kohtumise
ja 2013. aastal võitis Henri Soome individuaalselt viie kooli kohtumise.
Hindan väga neid õpilasi, kes tulevad heal meelel keemiatundi.“
Oma koolivälise elu lühiiseloomustuseks märgib Aivar Vinne:
„Kooliväsimusest ja raskustest aitab
üle saada pere toetus. Vabal ajal
käin sageli kinos. Veel reisin võimalikult tihti huvitavatesse kohtadesse.
Mõnikord mängin õpetajatega võrkpalli.“
LJUDMILA MELNIKOVA (59) on
Nõo Põhikooli vene keele õpetaja,
kes pälvis Tartumaa aasta õpetaja
2017 tiitli.
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli
filosoofiateaduskonna vene ja slaavi
filoloogia osakonna. Õpetajana töötab ta 11 aastat, sellest Nõos viis
aastat.
„Õpetajaks tahtsin ma saada juba
kooliõpilasena. Olen hea suhtleja, töö
koolis ei ole kunagi igav. Pedagoogiline töö on väga huvitav. Iga tund on
teistmoodi, alati on võimalus näidata
oma loovust. Töö koolis on raske ja
keeruline. Igaüks ei suuda koolis
töötada. Mina suudan ja see rõõmustab mind. Ma olen veendunud, et
õpetaja ei ole elukutse, vaid eluviis.
Ma arvan, et meie tänapäeva
koolile annavad näo motiveeritud
õpilased, kes on huvitatud uutest
teadmistest ja oskavad edaspidi neid
rakendada oma professionaalses
elus.
Sellel aastal valis vene keele
lõpueksami kolm õpilast. Esimest
korda valisid õpilased eestikeelsetest
peredest. Arvan, et see on minu isiklik erialane saavutus.
Üks sooritajatest ütles mulle, et
pärast gümnaasiumi tahab ta minna
ülikooli ja tahab olla tulevikus vene
keele õpetaja. Tähendab — mina kui
õpetaja äratasin oma õpilases huvi
vene keele vastu.
Mind motiveerib tulla kooli
selle mõttega, et õpilased ootavad
mind ja on huvitatud minu tunnist.
Meeldib koolivaim ja koostöö, samuti kolleegid. Saan abi igalt kolleegilt,
kelle poole pöördun.“
ELIKO VAHTRA (33) on Nõo
Põhikooli 1.a klassijuhataja, kes pälvis
Tartumaa aasta õpetaja 2017 tiitli.
Ta on läbinud Tallinna Ülikooli
bakalaureuse ja magistriõppe ja
omandanud klassiõpetaja kraadi.
Kõrvalerialana on ta õppinud õpiabi
õpetajaks.
Sügisel algas Elikol kümnes tööaasta õpetajana, sellest Nõo Põhikoolis klassiõpetajana seitsmes aasta.

Aivar Vinne
Peet-Märt Irdt abikaasa

ga

Merike Söödile annab tunnustuse
üle maavanem Reno Laidre

Ljudmila Melnikova
Kolm aastat töötas ta klassiõpetajana
ja informaatika õpetajana Tallinna
Arte Gümnaasiumis.
Eliko on hetkel klassijuhataja
oma neljandale lennule, Nõo Põhikoolis siis kolmas, esimene oli Tallinnas.
Eliko otsustas õppida õpetajaks,
kuna talle meeldib tegelda lastega
ning anda neile uusi teadmisi. Oma
tööd austab ta väga.
„Algklassides pean oluliseks ennekõike õpilaste sotsiaalsete oskuste
arendamist ning ühtse ja sõbraliku
klassikollektiivi kujundamist.
Kindlasti on tähtis laste võimekuse arendamine, minu junendamisel on minu õpilased saavutanud
häid tulemusi luulekonkursil, joonistusvõistlusel ja erinevatel võistlusmängudel.
Mõistan, et tänapäeva õpilaste
lahutamatuks eluosaks on muutunud nutiseadmed, kuid pean isiklikult
siiski väga oluliseks õpilaste vahetut
omavahelist suhtlemist, koostööd ja
üksteisega arvestamist.
Koolis peame suutma arvestada
väga erineva tasemega õpilastega.
Oluline on kooli ja kodu vaheline
koostöö ja paindlikkus õpilase arendamisel.
Olen ise alati olnud avatud erinevatele väljakutsetele.
Olen veel õppinud ka robootika
ja majandusõpetuse õpetajaks ning
haridustehnoloogiks, omandanud
teadmisi IT valdkonnas. Oma esimese klassi õpilastele annan majandusõpetuse, teise klassi õpilastele aga
informaatika tunde.
Eelnevas töös olen töötanud IT
valdkonna assistendi ja kliendihaldurina.
Vaba aega veedan kas oma aeda
kujundades, õmmeldes või meisterdades. Käin meelsasti ka kinos, teatris või kontserdil. Võimalusel sõidan
rulluiskudega.“
MERIKE SÖÖT (62) on Nõo lasteaia Krõll Rõõmupallide (I sõimerühm) õpetaja, kes pälvis Tartumaa
aasta õpetaja 2017 tiitli lasteaia

Eliko Vahtra
õpetaja kategoorias.
Merike on töötanud Krõllis 33
aastat. Sel aastal on õpetaja Merikese
hoole all 14 2–3aastast põngerjat.
Temale osutatud tähelepanu
eest on ta väga liigutatud ja arvab, et
tegelikult töötab lasteaias väga palju
pühendunud inimesi, kes kõik on
tunnustuse ära teeninud.
Ta kinnitab, et väikeste lastega toimetamisel on väga oluline
meeskonnatöö ja oma kõige lähemaid kolleege ei väsi ta küllalt kiitmast.
„Olen meie lasteaias töötanud
ka teistes vanuserühmades. Sõimerühma omad on kõige rohkem südamelähedased olnud ja sellepärast
eelistan ma töötada nimelt kõige
väiksematega. Selles vanuses lapsed
on kõige vahetumad. Kui nad on
hommikust õhtuni sinu läheduses,
siis võtavad nad sind juba kui oma
teist emmet.
Väga tänulik olen oma endisele
assistendile Jelenale, kes oli minu
suur abiline, ja paremat abimeest
kui kasvataja-abi Tanja ei oska ma
soovida — tema on minu parem käsi
ja vasak jalg!“
PEET-MÄRT IRDT (55) on Nõo
Reaalgümnaasiumi füüsikaõpetaja ja
ka 10.b klassi juhataja.
Vabariiklikul
haridustöötajate
tunnustusüritusel „Eestimaa õpib ja
tänab“ pälvis ta gümnaasiumi aasta
õpetaja tiitli.
Peet-Märt Irdt on lõpetanud Tartu Ülikooli. Ka on ta Nõo kooli vilistlane ja lõpetanud füüsika eriklassi
1981. aastal.
Füüsikaõpetajana töötab ta
1986. aastast, Nõos alates 2001. aastast. Klassijuhatajana on tal Nõos
juhendada viies lend.
„Minu huvi füüsika vastu tekkis
juba põhikoolis. Ja Kalju Aigro oli see,
kes kutsus mind füüsikaklassi õppima. Oma loomult ei ole ma mitte
alati õpetaja olnud.
Minu suguvõsas on haridustegelasi varem küll olnud: isa oli õpetaja,
samuti õde, kes oli õpetaja ja kooli-

direktor.
Ülikoolis ma endast kui õpetajast
kindlasti ei mõelnud, aga oma valikut
ma ei kahetse. Kõige suurem teene
selles on minu õpilastel, aitäh minu
praegustele ja endistele õpilastele!
Olen uhke, et minu õpilased on
saavutanud häid ja väga häid tulemusi. Eelmisel aastal jõudis seitse minu
õpilast vabariiklikule olümpiaadile,
kolm jõudsid esikümnesse. Viie kooli
kohtumisel on kaks korda võidetud
Treffneri gümnaasiumit. Saavutus on
seegi, et Eesti Vabariigis on füüsika
riigieksameid teinud kõige rohkem
just NRG õpilased.
Tänapäeva õpilastena hindan
neid, kes töötavad nagu „hullud“, ei
istu päevade kaupa arvutis ja kes ei
virise, et on raske ja koormus suur.
Reaalainete õppimine peabki raske
olema, aga raskused on selleks, et
neid ületada ja mitte alla anda.
Õpilased peavad olema järjepidevad. Kindlasti peaks neil sära silmades olema. Haritud õpilane peaks
orienteeruma tänapäeva maailmas;
aru saama sellest, mis on lollus ja mis
mitte. Õpilased peavad olema uhked
oma kooli üle. Nad peaks olema heas
mõttes põikpäised, sest tänapäeva
maailm ei hinda siiski piisavalt reaalaineid. Samas on just reaalained
need, mis maailma edasi viivad.
Isiklikku energiat laen mitmel
moel. Mulle sobib rutiin. Ma tean,
mida ma teen. Tean, et oskan oma
tööd ja tean, et õpilased hoolivad
minust.
Noorte seas ei saa ise vanaks
jääda. Samas — ega kooliväsimusest
ja õpetamisest päris välja saagi.
Minu suureks hobiks on mälumäng, olen aastaid ka koolis mälumängu läbi viinud. Ise mängin iga
kolmapäeva õhtul Tartus pubimälumängu.
Postimehe-sudokud on kõik lahendatud.
Veel meeldib käia metsas. Olen
seda meelt, et Eestis ei ole kehvi
seeneaastaid, lihtsalt metsast ei leitud seeni üles!“
(NVL)
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noortekeskuses
13. oktoobril toimus Nõo
Muusikakooli hubases saalis Nõo valla silmapaistvate ja andekate noorte
tunnustamiskonkursi pidulik auhinnatseremoonia „Tähtede Gala“ ning
tordisöömine, et tähistada Nõo valla
noortekeskuse 10. sünnipäeva.
Traditsioon oktoobrikuus noortekeskuse ja noorteaktiivi sünnipäeva tähistada ning tublisid noori esile tõsta sai alguse 2016. aastal Nõo
Noorteaktiivi eestvedamisel. Sel aastal esitati seitsmesse kategooriasse
kokku 33 nominenti ning Aasta
Noor 2017 valitigi kõigi nominentide
seast.
Kust mujalt ikka saavad siia kokku kogunenud noored inspiratsiooni
kui teistelt noortelt.
Kõigi nomineeritud noorte auks
esinesid meie valla noored Iris Kera,
Kertu Blank ja Pelle Põldma eriliste
ja kaunite muusikapaladega. Selleks, et noortes oleks veel rohkem
tahtejõudu midagi teha ja millegi
pöörasega tegeleda, esinesid meile
ka Mick Lossmann ja Olar Vool oma
vinge ja põnevust tekitava kavaga,
mis meisse kõikidesse julgust ja hullumeelsust süstis.
Oligi aeg välja kuulutada erinevate kategooriate võitjad.
Nõo valla aasta noor muusik
2017 — RAHEL MÄE
Nominendid: Rahel Mäe, Pelle
Põldma, Iris Kera ja Markus Siht
Nõo valla aasta noor sportlane
2017 — KATI-KREET MARRAN
Nominendid: Kätlin Ilves, Erik
Ilves, Kätriin-Elise Pahva, Laura Isabel
Koppel, Kati-Kreet Marran, Mick Lossmann, Olar Vool ja Anette Zukker
Nõo valla aasta noor aktivist
2017 — KERTU BLANK
Nominendid: Kätlin Ilves, Christina Värno ja Kertu Blank
Nõo valla aasta õpihimuline
noor 2017 — JASPER AUGUST
TOOTSI
Nominendid: Kirke Kask, Kertu
Blank ja Jasper August Tootsi
Nõo valla aasta noor kunstnik

Aasta Noor 2017 on Laura Isabel Koppel

Nõo valla aktiivsed noored pidulikult auhinnatseremoonial „Tähtede Gala“ Nõo Muusikakoolis. Esireas paremal Nõo valla Aasta Noor 2017 Laura Isabel Koppel. Foto: KAI TOOM
2017 — KRISTI PEDANIK
Nominendid: Getrin Kauber,
Kristi Pedanik ja Richard Sarap
Nõo valla aasta noorte tegu
2017 — LAGUJA NOORTETOA RENOVEERIMINE (Nõo noorteaktiiv)
Nominendid: MOBO orienteerumisrada; endine 6.b klass — Ettevõtlusküla projekt; Nõo Põhikooli
Õpilasesindus — Heategevuslikud
koolilaadad
Eripreemia panuse eest kogukonna arengusse — ÕF NOVA
Nõo valla aasta noorte inspireerija 2017 — LlNDA TRUMMAL
Nominendid: Mart Mäerand,
Ingrid Hamer, Egle Hänilane, Linda
Trummal ja Reemet Ruuben
Aasta Noor 2017 — LAURA
ISABEL KOPPEL
Laura Isabel on praegu kõigest
8aastane. Tütarlaps tegeleb iluuisutamisega juba 5 aastat. Uisutama
õppimist alustades ei olnud ta veel
3aastanegi. Oskuste omandamine
ei olnud sugugi kerge, pigem raske.
Ärme unustame, et kõikide sammude
ja „piruettide“ selgekssaamise juurde
kuulus ka lugematul arvul kukkumisi

Nõo Noortekeskuses töötab
välisvabatahtlik Prantsusmaalt
Alates septembrist 2017 kuni mai
lõpuni 2018 töötab Nõo Noortekeskuses vabatahtlik Prantsusmaalt. Xavier
Verger teostab siin oma Euroopa Vabatahtlikku teenistust. Projekti toetab
SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. Xavier jagab teiega oma esimese kahe kuu kogemusi
vabatahtlikuna Eestis.
Ma olen prantslane ja ma tulen
väiksest kohast Lyoni lähedalt.
Ma omandasin bakalaureusediplomi selle aasta juunis Vienne
tehnikaülikoolist, aga leidsin, et see
pole päris minu kutsumus ja tahtsin
rohkem aega oma tulevikule mõelda.
Seega soovisin väljuda oma tavapärasest keskkonnast, avastada uusi
paiku ja tegevusi ning parandada
oma inglise keele oskust. Otsustasin
külastada teisi riike.
Alguses ma ei teadnud, mida
teha, aga kuna mulle meeldib noorema generatsiooniga tegeleda, otsustasingi just seda teha.
Minu esimene idee oli minna
näiteks Iirimaale, aga sain teada, et
Eestis räägitakse väga head inglise
keelt ja otsustasin hoopis siia tulla.
Minu siinoleku ajal oleme me
korraldanud mitmeid tegevusi noortekeskuses. Sageli toimuvad meisterdamise töötoad — ühel päeval näiteks meisterdasime taaskasutatavatest materjalidest Eiffeli torni. Päris
palju oleme toitu valmistanud. Esimesel nädalal valmistasid noored
eine, et tutvustada mulle Eesti toitu.
Mõned päevad pärast seda oli minu
kord leida retsepte, et koos noortega
valmistada kolmekäiguline eine tutvustamaks prantsuse toitu. Koos kokkamine võimaldab noortel tutvuda
uute retseptidega ja õppida ise endale süüa tegema.
Oktoobrikuus toimus ka üks üritus üle Eesti — filmifestival „Kino
Maale“, mille raames oli võimalik
näha Eesti nukufilme. Mõne noore
(minu arvates nooremate) ja minu
jaoks oli see suurepärane võimalus
näha Eesti filme ja õppida tundma

inimeste harjumusi.
Kogemuse välismaal teevad põnevaks kõik väikesed ja suured asjad, mida me saame siin teha ja
kus me saame osaleda väljaspool
noortekeskust. Mul on olnud võimalus osaleda erinevatel üritustel
noortekeskusega. Mõnikord ma saan
lihtsalt tegevusi toetada, aidata neid
läbi viia ja mõnikord osalejana tegevustest osa saada. Näiteks osalesin
Laeva Meierei külastusel ja see oli
huvitav hetk. Koolivaheajal käisime
koos noortega pimedas metsas matkamas. Oli naljakas näha neid nii õnnelikena pimeduses ja pärast matkamist nii väsinuna.
Sain võimaluse osaleda ka 7.
klassi õpilaste laagris, mille korraldas
Nõo Põhikool. Isegi kui ma ei saanud
seal olla väga kasulik, oli see hetk
noorte ja minu jaoks oluline, et näha
võimalusi, mis meil on, ja koos aega
veeta. Mulle avaldas sügavat muljet lõkkeõhtu, lõkke tegemise eest
hoolitses terve õhtu jooksul kooli
direktor — see oli väga edukas.
Viimane üritus, millest ma täna
räägin, on „Nõo valla aasta noor“ tunnustamiskonkurss. Selle korraldasid
mõned aktivistid (Nõo Noorteaktiiv),
kes olid lahkelt nõus mind kaasama
sellel üritusel. Mul olid seal ülesanded, mida oli lihtne täita, aga minu
jaoks oli see eneseületamine — pidin
olema suure hulga inimeste ees. Samas oli kasulik seda teha.
Lõppkokkuvõttes nägin, et see
oli tõesti hästi korraldatud üritus ja
ma loodan, et tulevikus osaleb sellel
üritusel rohkem inimesi. Tänu sellele
nägin, et Nõos on alati midagi ette
võtta.
Kui soovite lugeda rohkem minu
ja minu siinviibimise kohta, külastage noortekeskuse veebilehe blogi:
www.n6onoor.webs.com
I’m French and I come from a small
place near Lyon.
I acquired a bachelor’s diploma
from Vienne University in June this
year, but I found that this was not

ja tõusmisi! Just see visadus teebki ta
nii eriliseks — olles varakult selgeks
saanud, et spordis millegi saavutamiseks tuleb teha palju tööd ja näha
vaeva; võistlusel kukkudes tuleb tõusta
ja edasi sõita, pooleli jätta ja jäält ära
sõita ei tule mõttessegi, ikka naeratades võiduka lõpuni.
Esimeses võitlustules oli Laura Isabel Tartu Lõunakeskuse jääl Tartu Cup
2015 kevadel. Järgnesid võistlused Hop
Cup ja Interclub Tallinn Trophy Tallinnas ja Narva Spring, võistlusaastal
2015/2016 toimunud rahvusvahelised
võistlused nii Eestis kui Lätis, samuti
võistlusaastal 2016/2017 toimunud
võistlused Eestis ja Lätis. Edukaks
esinemiseks oli vaja üha rohkem ja
rohkem treenida! Kusjuures peab ära
märkima, et ta ise naudib uisutamist ja
on väga pühendunud, harjutades tihti
iseseisvalt, ilma treeneri abita „vabal
jääl“. Kui neiu hakkas 2016. aasta sügisel koolis käima, muutusid ta päevad
veel sisutihedamaks. Mitmel päeval
nädalas algas treening jääl kell 6.45 ja
pärast trenni kooli ja pärast kooli jälle
trenn Lõunakeskuses. Juba sügisest
pani treener ta treenima ja võistlema
endast vanemate lastega Eestis ja Lä-

tis. Lisaks Uisukooli treeningule on veel
Vanemuise balletikooli treeningud, et
kehalisi võimeid veelgi arendada.
Suur tänu Irisele ja Kertule, kes
olid ehe näide sellest, et tegus ja
julge noor ei lükka ühtegi pakkumist
tagasi, vaid võtab seda kui tühjatähja, millega tuleb iga päev silmitsi seista. Loomulikult võlgneme
ka Pellele suure tänu, kes pani publiku suu naerule ja paitas noorte kõrvu
ürituse lõpuminutiteni. Usume, et
kõik noored esinejad said kogemuse
võrra rikkamaks ja neil kõigil oli hea
meel aidata sisustada nii erilist õhtut,
nagu seda Nõo valla aasta noorte
tunnustamine oli.
Aitäh kõigile neile, kes noori
märkasid ja tunnustamise vääriliseks
pidasid ning loomulikult suur tänu
toetajatele:

Elizaneth Saks
Nõo Noorteaktiiv

really my passion and
I wanted more time to
think about my future.
So I wanted to get out
of my usual environment, discover new
places and activities,
and improve my English language skills.
I decided to visit other
countries.
At first I did not
know what to do but
because I like to deal
with a younger generation, I decided to do it.
My first idea was
to go to Ireland, for
example, but I learned
that Estonians are very
good English speakers
and instead I decided
to come here.
While my staying Xavier Verger õnnitleb Nõo Valla Aasta Noort
here, we have orga- Laura Isabel Koppelit. Foto: Kaisa Hanko
nized some activities in
the youth center. There are often some youngsters, that was funny to see them
handicraft workshops — like once we so happy in the darkness and after the
built an Eiffel tower (la Tour Eiffel) out hike so tired.
of recycled material. Or some cooking
There has been other events like
activities. The first week the youngsters a camp for 7th grade students which
prepared a meal to show me the Esto- was organized by the school. Even if I
nian speciality. Few days after, it was wasn´t so useful there, this moment
my turn to find some recipes to make was important for the youngsters and
a three course French food. Cooking for me too, to see the things that we
together allows them to get to know can do and spend some time together.
new recipes, but mostly learn how to
I think the moment around the
cook by learning from their mistakes. campfire, which was taken care by the
This last week there was also one principle, was very successful from the
event all over Estonia, with the puppet beginning to the end.
movies — the film festival “Kino MaaThe last event that I will speak
le”. For some youngsters (I think the today, is the Awards Event “Nõo valla
younger ones) and for me as well, that aasta noor”, which was organized by
was a good moment and a chance to some activist girls (Nõo Noorteaktiiv).
see the movies that you have and the And kindly they accept me to take part
habits.
in this event. I had just a little tasks
What makes this experience ab- there, easy to do, but for me it was
road exciting is all the little and big something that I don´t feel so confortthings that we can do and participate able (not a lot) being in front of many
outside of the Youth Center. I have had people. Also it was useful to do that.
the chance to participate often at difAt the end I could see that was
ferent events with the youth center. an event really well organized and
Sometimes I just give a “coup de main” I hope that more people will attend
(hand to help), help for implement, at this event in the future. Thanks to
and sometimes I participated. For ex- that I saw that in Nõo there are always
ample I participated at the visit to the something to do.
milk factory (Laeva Meierei) with one
If you want to read some more
youngster and that was an interest- about me and my staying here, please
ing moment. One other time we went visit the blog on youth center´s web
on a hike during the night with some page: www.n6onoor.webs.com. (NVL)
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Nõo Põhikoolis

Hõimupäevade raames külastas põhikooli ja gümnaasiumi ansambel
Kuat Marimaalt.

Nõo Põhikoolis sügiskuudel
Liikumisvahetunnid alustasid
26. septembril alustasid TÜ Liikumislabori poolt välja koolitatud mängujuhid liikumisvahetundide sarja. Iga nädala teisipäeva hommikul on erinevad klassid oodatud vahetundides spordihoonesse, kus kolm 7. klassi noormeest Sverre, Karl Erik ja Peeter viivad läbi erinevaid mänge ja tegevusi. On
olnud nii liikumismänge, pildimänge kui ka tähelepanumänge, samuti on
ühel korral koostatud väikestele koolikaaslastele läbimiseks liikumisrada.
Esialgu on liikumisvahetunnid ühel päeval nädalas erinevatele klassidele
(igal nädalal erinev klass), kuid algklassiõpilaste piisava huvi ja mängujuhtide
initsiatiivi jätkudes on plaan liikumisvahetunnid ka neljapäeval läbi viia.

Laadaga tehti head
Septembri lõpus peeti Nõo Põhikoolis taaskord traditsioonilist laata, kus
sai osta maitsvaid pirukaid, saiakesi ja käsitööd. Ehkki aulas olev kaubanduspind oli koolimaja remondi ja džuudomattide tõttu pisut väiksem kui muidu,
oli müüjaid palju ning letid kaubast lookas. Ka sel korral teenis laat heategevuslikku eesmärki. Osavõtutasu laadamüüjatele oli kilo kassitoitu ning
mihklipäevalaadaga toetati sel korral Toolse Varjupaika Lääne-Virumaal.
Kokku kogutud 46 kilogrammi kassitoitu toimetas huvijuht Rakverre, kuhu
varjupaiga töötaja sellele järele tuli. Detsembris aga on ees ootamas jõululaat, seega võib varsti pirukaretseptid välja otsida ning end laadale kirja
panna.

Hõimupäevakontsert
16. oktoobril toimus traditsiooniline hõimupäevade kontsert, mis
seekord küll kooli remondi tõttu oli väiksemale publikule kui tavaliselt. Sel
aastal külastas Hõimupäevade raames põhikooli ja gümnaasiumi ansambel Kuat, mis meie keeles tähendab jõudu. Kauged külalised Marimaalt
saabusid Eestisse ning just siin toimus nende esimene esinemine selleaastastel Hõimupäevadel. Ansambel koos solist Marina Sadovaga andsid aulas
särtsaka lühikontserdi 7.–9. klassidele ning hiljem esinesid ka gümnaasiumi
auditooriumis sealsetele õpilastele.

Reemet Ruuben
Nõo Põhikooli
huvijuht

Põhikooli õpilased veetsid
koolipäeva Chemicumis
Nõo Põhikooli kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased külastasid
30. oktoobril Tartu Chemicumi. Meie kooli õpilased käisid seal juba mitmendat korda ning noortele seal meeldib.
Koolipäeav algas meil veidi hiljem, lahkusime koolist 8.30. Chemicumi
jõudes anti meile valged laborikitlid. Seejärel võtsime paaridesse, leidsime
endale kohad ja asusime tööle. Esimesena uurisime kartulit. Juhendite järgi
tegime ise katsed ning täitsime töölehed. Uurisime näiteks, kuidas mõjutab
kartuli kogupindala ja massi suhe kartuli uppumist soolvees. Labori juhendajad olid väga abivalmid ning juhendasd hästi. Küsimusi tekkis õpilastel
küll palju, kuid peaaegu kõigele oli juhendajatel vastus.
Järgmisena vaatasime, mis pigmente on spinatis. Näiteks tegime õhukese kihi kromotograafia ehk lahutasime spinatist erinevad pigmendid.
Tulemused kandsime arvutisse ning töölehtedele. Pärast katseid tegime
analüüsid ning võrdlesime tulemusi ning nende õigsust.
Tublid õpilased, kelle töö oli eriti täpne või tuli hästi välja, said väikse
söödava auhinna.
Kertu Blank

Nõo Põhikooli õpilased Chemicumi teaduslaboris
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Nõo Muusikakoolis

Särakrõllid panid Riigikogu särama
Tere!
Meie oleme ühe tavalise lasteaia
täiesti tavalised lapsed, kes käivad
lasteaias mängimas ja muidugi ka õppimas. Meie teame, et Eestil on tulemas
väga tähtis päev — sünnipäev. Meie
kallis Eestimaa saab 100-aastaseks.
Meie teame ka seda, et sünnipäeval tehakse sünnipäevalapsele kingitusi.
Arutlesime ja mõtlesime päris
kaua, et mida kinkida oma kodumaale... head ideed oli päris raske leida... ja
siis tuli järsku kellelgi mõte teha stressipalle. Ja kellele need kinkida — selles
ei olnud enam küsimustki. Meie riiki
juhib Riigikogu ja Riigikogus võetakse
vastu väga tähtsaid otsuseid ja seda
ei saa teha inimesed, kes on stressis.
Arvame, et see on parim kingitus Eesti Vabariigile — stressivaba Riigikogu.
Otsustasime, et meisterdame 100+1
stressipalli meie Riigikogu liikmetele.

Nõo Muusikakoolil on pikaajaliseks traditsiooniks kujunenud tubli
muusikaõppuri väljakuulutamine Rahvusvahelisel Muusikapäeval,
1. oktoobril. Arvestatakse õpilase huvi muusikaga tegelemisel, õppetööd ja saavutusi kooli esindamisel konkurssidel. Sellel aastal sai tiitli
„Parim noor muusik 2017“ Georgi Karasjov 3. klassist. Fotol on ta koos
oma klaveriõpetaja Katrin Mäega.

raamatukogupäevad

Raamatukogupäevad
Nõo raamatukogus
Jällegi on käes sügis ja nüüd juba
möödas ka raamatukogupäevad. Nõo
raamatukogu töötajad kohtusid KalliHELLE VOORE
krõllide ja Särakrõllide rühmadega Nõo
lasteaiast Krõll.
Nõo raamatukogu
Kallikrõllidega tutvusime kuue loojuhataja
maga Jan Pederseni raamatust „Põhjamaade loodushääled“, kuulasime, millist häält nad teevad — põder, metssiga, hunt, rebane, ilves ja karu. Vaatasime nendest pilte ning rääkisime,
kus nad elavad, kuidas toituvad ja käituvad. Lõpetuseks lugesime raamatut
„Karupoeg Mia“ ja selle raamatu põhjal joonistasid lapsed pilte, millest
koostasime raamatukogus näituse.
Särakrõllidel oli külas lastekirjanik Siiri Laidla. Tal oli kaasas suur ja vana
kohver ehk nukkude kodu. Seal olid sees isetehtud raamatutegelastest
käpiknukud. Need tegelased panid lapsi võimlemist tegema, tantsima ja
regilaulu laulma.
Raamatukogupäevade puhul olid raamatukogus väljas väljapanekud,
mida said uudistada kõik meil külas käinud lugejad: Ave Alavainu — 75; Karl
Ristikivi — 105; Leida Kibuvits — 110; Astrid Lindgren — 110.
Soovime kõigile lugejatele ilusat sügist ja kohtume ikka raamatukogus.

Särakrõllide rühma lapsed kohtusid Nõo raamatukogus lastekirjanik
Siiri Laidlaga. Foto: KAI TOOM

Kolmanda Valguse festivali hingeks ja koordinaatoriks oli lavastaja ja
koreograaf Jaan Ulst. Foto: KAI TOOM

Niimoodi algas meie kiri, mis läks
kingitusega kaasa. Aga nüüd oli vaja
tegutsema hakata — ostsime 150
sinist, musta ja valget õhupalli, lisaks
veel oma kodumaa põldudel kasvanud viljast valmistatud nisujahu ja
kartulitärklist ning — meisterdamine
võis alata. Pidime päris mitu korda
käima poes jahu ja tärklise järel. Poemüüja juba vaatas meid kahtlustavalt
ja küsis, millega me seal lasteaias
tegeleme. Aga meie muudkui naeratasime kavalalt ja mõtlesime, et küll
te meist veel kuulete...
Ega see krudisev kartulitärklis ja
pudisev nisujahu olnudki kõige kergem materjal, millega tööd teha, kuid
kuna me oleme eestlased, siis meie
raskusi ei karda ja stressipallid muudkui valmisid... Meie ise nägime välja
nagu pagaritöökoja saiameistrid .
Kui pallid said valmis, siis uurisime
internetist, mis need stressipallid on
ja kuidas neid kasutada.
Mis on stressipall? Stressipall on
vahend, mida saab peopesas kokku
pressida ja/või tugevalt peale surudes käemassaaži teostada. Lisaks
saab stressipalliga teha ka jalatallamassaaži. Labajalg on väga keeruline kompleks erinevatest lihastest,
sidemetest ja luudest, millele avaldub
igapäevaselt suur koormus. Stressipalliga on võimalik teostada seistes
või istudes jalavõlvile lõõgastavat
massaaži, mis parandab jalaverevarustust ja pakub leevendust.

Miks kasutada stressipalli? Paljud
ametialased ülesanded on seotud
kätega, mistõttu langeb iga päev
kätele suur koormus. Nii nagu auto,
arvuti vms tehnika vajavad periooditi
hooldust, tuleb ka käte jätkusuutlikkus tagada erinevate lõõgastusvahenditega. Meie teame, et Riigikogu
onud ja tädid kasutavad iga päev
käsi arvutiga töötamiseks. Tundide
viisi arvutihiirega klikkimine ja klaviatuuril trükkimine tekitab palju
lihaspingeid. Ka pidev nutitelefoni
kasutamine paneb inimese sundasenditesse, millest tulenevalt tekivad kätes surinad või kramplik tunne.
Stressipall stimuleerib vereringet, tugevdab käelihaseid ja lõõgastab.
Pallid valmis, tuli hakata mõtlema, kuidas need Riigikogusse toimetada. Postipakiga saatmine ei tulnud
kõne allagi, sest pakk oli nii raske
(kulus sinna ju 6 kg jahu ja 15 pakki
tärklist) ja kartsime, et meie kompositsioon laguneb transpordi käigus
laiali. Kuna ühel meie rühma lapsevanemal oli parasjagu Tallinnasse
asja, siis otsustasime, et tema viibki
paki sihtkohta. Aga kui ta helistas
Riigikantseleisse ja teatas, et soovib
tulla kingitust tooma, siis sealt arvati, et tegemist on nii vahva asjaga,
et võiks ikka tulla kogu rühmaga Riigikogusse seda ise üle andma. Isegi
aeg broneeriti Riigikogu esimehe hr
Eiki Nestori vastuvõtule.
Oh seda paanikat, mis meid nüüd
valdas — kuidas minna, kellega minna, millega minna, kas minna jne, jne.
Kui emotsioonid olid lahtunud, siis
otsustasime, et kogu rühmaga minek
oleks väga suur ettevõtmine ja turvalisuse pärast me ikkagi seda endale
lubada ei saa. Tegime ettepaneku, et
ehk on hr Nestoril siiakanti asja ja
tuleb ise meie juurest läbi ja saame
kingituse üle anda.
Ühel päeval heliseski telefon ja riigikantseleist teatati, et hr Eiki Nestor
tulebki ise meile külla 27. oktoobril
kell 12. Värvisime oma kalendris selle
päeva punaseks... ootusärevus... ettevalmistus... natuke paanikat... ja siis...
ja siis... ja siis sõidab MEIE LASTEAIA
ühe värava ette must valitsuse Audi
ja teise värava ette ERR-i sinise logoga auto... korraks tekkis mõte, et oli
meil seda siis nüüd vaja??? Kuid kuna
me oleme ikkagi Särakrõllid, siis meie
saame hakkama.
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Riigikogu esimees Eiki Nestor Krõlli lasteaias
Olime ju valmis mõelnud programmi, kuidas see tund aega Riigikogu esimehega sisustada: etendasime oma näidendi „Naeris“, siis andsime pidulikult üle oma kingituse
„Stressivaba Riigikogu“, seejärel joonistas igaüks oma lemmikmänguasja, sõime torti, mis tegi suu „ulakalt“
siniseks ja sellele järgnes võistlus —
kelle keel on sinisem... 
Peale selle sai riigikogu esimees
vabalt rühmas ringi toimetada: nukunurgas nukke imetleda, pusslet laduda, ringmängu mängida ja laste
küsimustele vastata. Saime teada,
et Eiki pole ise lasteaias käinud, sest
tema ema oli kodune; et tal on kaks
kassi ja et tema lemmikmänguks oli
ja on jalgpall.
Nüüd oli aeg intervjuudeks ERRile õhtuse Aktuaalse Kaamera jaoks.
Üheks väljavalituks osutus Kelis, kes
ütles oma intervjuus: „Siis kui lähevad
hästi kurjaks ja siis tahavad magama
minna, siis nad võivad nendega ka
magama minna isegi ja siis võivad
veel, kui tahavad kedagi lüüa, siis
saab stressipalli katsuda.“
Ka hr Nestori arvamus ühines
Kelise omaga: „Ma mõtlen tee peal
välja, kuidas see kõige sobilikum on,
et see peaks alati neile jääma kätte,
aga ka hinge ja pähe. Mina võtan
küll laua peale kaasa enda oma. Ongi
hea, teinekord kui mõnda kõnet kuulad, tahaks haamriga midagi muud
teha, kui laua vastu lüüa, eksju. Nüüd
on hea stressipall kätte võtta,“ sõnas
Nestor.
Kokkuvõtteks lisas Riigikogu esimees, et stressipall on Riigikogu liik-

mele igati kasulik kingitus. Ta loodab,
et iga Riigikogu liige paneb selle
stressipalli endale lähedale sahtlisse,
et see vajadusel käepärast oleks. Eriti hea meel oli tal selle üle, et pallid
jõuavad Riigikokku väga õigel ajal,
sest tulemas on eelarvemenetlus ja
see on alati parajalt stressirohke...
Niisiis võib Riigikogu istungitel
nii mõnelgi saadikul sinist, musta
või valget stressipalli sõrmede vahel
näha ja meil, Särakrõllidel, jääb üle
loota, et meie stressipallid sellele pingele vastu peavad, sest muidu on
terve Riigikogu seda va pudisevat ja
krudisevat täis... Eiki Nestori sinine
keel oleks selle kõrval kukepea .
Seda vahvat külaskäiku jääb meenutama meile kingituseks toodud
riigilipp, Eiki Nestori joonistatud jalgpall, autogrammiga tänukaart ja
read meie lasteaia külalisteraamatus:
„Suured tänud, suurepärased lapsed,
võrratute kasvatajate südamega tehtud kingituse loojad!“
Ahjaa, meelde tuli — kuna õhupalle oli 150 ja tekkis küsimus, et
kuhu need ülejäänud jäid, siis otsustasime, et osad kingime oma lasteaia
juhtkonnale, ja kuna nad tulid nii toredad välja, siis ei raatsinud iseennast
ka kuidagi ilma jätta .
Toredat ja stressivaba Eestit
meile kõigile ning 24. veebruaril
2018 kaunistagu meie peolauda
Paju Pagari kelmikas ja imemaitsev
„Särakrõlli“ tort. Jah, me oleme raiunud end ajalukku. Miski pole enam
endine!
Nõo lasteaia Krõll
Särakrõllide rühm

Valguse festival kolis Tõraverest Luke mõisaparki
„Avastades uusi maailmasid“
Iidne Luke mõisapark on ennast
taas talvaunne sättimas. Kerge suigatus juba oligi. Oktoobrikuu viimasel
nädalal sadas maha esimene lumi
ja puud said valged rüüd. Aga enne
suuremat vaikust oli pargis tõeline
valguse ja välkude tulemöll ja üle 500
pargikülastaja sai Valguse festivalil
osa maagilise võlumaailma imedest.
7. oktoobril täpselt algusega
18.26, siis kui päike loojus, süütasid tuletantsijad pargis hiigelsuure
lõkke, mis pargivaht Lembit Rebase
ja tema abiliste kätetööna mõjus
tõelise meistriteosena ja mis hiljem
mõnusasti sooja andis.
Külastajate hulgas oli kindlasti
palju neid, kes kahel eelneval aastal
said Tartu observatooriumis Tõraveres kogeda nii kosmosesaladusi kui
nautida lummavat valgusemängu.
Valguse festivali idee sündiski esmalt observatooriumi teadlaste ja
kunstiliste lavastajate koostöös ning
festivali toimumine oli ajastatud rahvusvahelise kosmosenädala raames,
nagu ka 4.–10. oktoober sel aastal.
Festivali üheks eesmärgiks on olnud
valgustehnoloogiliste rakenduste kasutamine meie igapäevases elus.
Et rutiini vältida ja uusi elamusi
pakkuda, otsustasid korraldajad seekord tuua festivali ehedasse loodusesse. Kahjuks ei saa meist keegi ilma
tellida. Korraldajate meelehärmiks oli
ilm sajune ja valdavalt kulgeski kogu
tegevus vihmavalingute all.
Pimedast pargist sai valguseriik
Sellel sügisõhtul oli park üleni
valguse embuses ja rahvast liikus
kõikjal. Rajad ja teed olid ääristatud
kümnete küünaldega. Tumeda taeva
taustal libisesid valgusjoad, mis läbi
saju mõjusid vesipiltidena. Pimedas
pargis seisis valitsejamaja õhulise ja
roosakas-lilla lossina. Avarates ruumides tutvustasid Tartu observatooriumi teadlased Mare Ruusalepp ja

Kalju Annuk astronoomia osakonda
ja demonstreerisid slaide universumist. Välitelgi all paiknevas valguse
töötoas juhendasid Taavi Toom ja
Karl Marken uue keskkonna loomist
valgustehnoloogia abil.
Suure lõkke kõrval sepistas
Alar Tamm vaatajate silme all festivalile temaatilise sepissümboli „Uus
maailm“.
Efektse ja väga tempoka tuletantsushowga võlusid vaatajaid tuletantsijad Krista Palm ja Elena Shkut
Tartust.
Luke Mõisa SA toimekad perenaised olid väljas kohvikutelkidega ja
külalised võisid ennast turgutada ka
sooja toidu ning jookidega.
Kell kaheksa palus teejuht kõiki
rändajaid avastama uusi maailmu.
Umbes 300 m pikkune rännak kulges
pargi alumises osas ja oli jaotatud
nelja stseeni: treppidest alla vasakul
lagendikul oli esimene, kus nägime
kosmoserändurit avastamas müstilisi
„munasid“; kohe teisel pool teerada
tegutsesid puude vahel tundmatud
tegelased; Eva kuju, mis oli kaetud
valge looriga, ärkas elule orelimuusika saatel; ja neljas stseen paiknes tiigi
kaldal ja õunaaias.
Salapära, kosmiline muusika,
metsaneidude hõljumine, neoonvalgusemängud iidsetel puudel, mis
värvusid vastavalt teemale kas siniseks, roheliseks või finaalis pidulikult
punaseks, võttis pealtvaatajad tahtmatult ahhetama. Peegelpilt tiigiveel
oli võrratu. Nii palju ilu ja maagiat
oli erinevate elementide koosmõjus.
Etenduse naelaks oli kindlasti veeelukate etteaste tiigis, kus kolm draakonit (3 sukeldujat Maremark sukeldumiskeskusest), kelle kalipsodele
oli kinnitatud 5-meetrised Led-ribad,
ujusid aegluubis 2–3 minutit vee all.
Nende teekonda jälgisid lummatud
külalised kaldal.
Sel õhtul toimus veel teinegi
etendus ja, oh õnne, selle rännaku

ajal jäi vihmgi üle ning esile tõusis
täiskuu, mida paljud külalised lavastuseks ja Ringo tööks pidasid.
Festivali põhitegijad
Kolmanda Valguse festivali
hingeks ja koordinaatoriks oli lavastaja ja koreograaf Jaan Ulst, kes oli
kunstiline lavastaja ka eelmiste festivalide puhul. Ta on oma tegevust organiseerinud MTÜ Guerilla Kunstide
Trupi kaudu.
Jaan ise peab festivali veel nooreks ja arvab, et festivali nägu alles
hakkab kujunema. Kindlasti on sellise
suuremahulise ürituse taga meeskonnatöö, pühendunud inimesed.
„Otsisime oma projekti inimesi,
kes hindavad eelkõige sisu. Kohtusime kõikidega pargis küll ühekaupa,
küll mitmekesi, sammusime pargi
mitmeid kordi läbi. Proovideks tuldi
veel eraldi kohale.
Suur tänu assistent Kerli Jõgile,
kes aitas luua selge festivali kommunikatsiooni kontseptsiooni, sh uue
kodulehe, ja 5–6 vabatahtlikuga tegi
ära suure töö.“
Jaan Ulst hindab kõrgelt noorte
näitlejate tööd teatrist „Must Kast“,
kes sõnalist osa kandsid. Ka on ta
Triiniksi-tantsijatest
vaimustatud,
kelle fantaasia ja tantsumeisterlikkus
on otsatu.
Ardo Ran Varres pikaajalise koostööpartnerina on alati omanäolise
muusikaloominguga üllatanud ja,
kui vaja, loonud uue muusika lausa
üleöö. Selgus ju eelmisel õhtul, et
sukeldujate-stseeni muusika vajab
kohendamist ja Ardo komponeeriski
hommikuks uue meloodia.
Muusikapuldi taga oli sel õhtul
veel Dj Kaspar Jassa, kes saatis üle
pargi laiali helilaineid.
Kõikide valgus- ja heliefektide
taga seisis juba kolmandat aastat
Eventech OÜ Tallinnast eesotsas
Ringo Muhhiniga, kes kogu kaader-

värgi pani üles oma nelja abilisega.
„Kuigi algselt Tartust pärit, ei olnud ma varem selles kaunis pargis
käinud. Paar nädalat enne üritust käisime Jaan Ulstiga kohapeal tutvumas
ja et oleme juba koostööd teinud, siis
haakusid meie mõtted valgusteostuse kohapealt kiiresti.
Ajakulu oli poolteist päeva. Kerisime maha üsna mitu kilomeetrit
kaablit ja paigaldasime ca 200 valgustit. Et pidevalt sadas, siis oli kartus,
kas tehnika peab vastu — pidasime
hinge kinni kuni viimase minutini —,
õnneks kõik töötas tõrgeteta. Selle
nimel sai ka suur hunnik kilet laiali
keritud ja kokku teibitud. Mõned valgustid said nii hästi kaitstud, et tundus, nagu oleksid nad õhupallid.
Olime ka ärevuses, et keegi külastajatest pimedas juhtmetesse ei
takerduks. Piisab ühe signaaljuhtme
katkestamisest, kui kogu vaatemäng
on vastu taevast.
Aga kokkuvõtvalt — oli endalgi
põnev kogeda, mis lõpuks looduse ja
valguse kooskõlast vormus!“
Kolmas Valguse festival Luke
mõisapargis sai teoks tänu paljudele
toetajatele: Nõo vald, Eesti Kultuurkapital, Tartumaa Omavalitsuste Liit,
Eesti Lastekirjanduse Keskus, veebiplatvorm Voog, TT Print, Maremark
sukeldumiskeskus, Vana Jäära Pubi;
ning partneritele: SA Luke Mõis ja
Tartu Observatoorium.
Korraldusmeeskond
eesotsas
Jaan Ulstiga on tänulik kõikidele toetajatele ja külalistele, kes vihmast
hoolimata ürituse kaasa tegid.
„Valguse festivalist on saamas
regiooni omanäoline kokkusaamise
platvorm. Jääb vaid soovida, et jätkuks partnereid, kes festivalist osavõttu oluliseks peavad, ning tuleks
juurde aktiivseid inimesi, kelle lennukad mõtted ja teadmised üritusele
sisu annavad. Kohtumiseni järgmisel
valguse festivalil!“
MILVI PENSA
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VVV advendiaegsed
laternamatkad!
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
kutsub advendiaja matkadele:

3. detsembril kell 17.00 „Lood muinasjutumetsas“,
registreeru tel 525 4172, triinu@vvvs.ee

10. detsembril kell 17.00 „Ega öösel mets ei maga“,
registreeru tel 5697 2606

Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond Facita/Nõo. Paremal äärel treener
Rauno Voore.

Edukad mängijad alanud hooajal. Vasakult: Kristjan, Karl Aksel, Oskar,
Johannes, Rannar, Heili, Kirke Karolin, Kerttu.

Nõo Sulgpalliklubi
uus hooaeg…
…algas päris tiheda
võistlusgraafikuga. Mõned
mängijad osalesid septembris-oktoobris
viiel-kuuel
võistlusel. Mul endal olid
neljal nädalavahetusel järjest võistlused väljaspool
Tartumaad, st seitsmepäevased töönädalad. Aga see mu
oma valik. Siinkohal peangi
vajalikuks selgitada veel mõningaid hiljutisi sündmusi.
Tänu headele saavutustele on meid märgatud
Euroopa Sulgpalliliidus: Kristin Kuuba – Helina Rüütel
Euroopa juunioride meistrivõistluste medal, juunioride MM-l 9. koht; Piret
Vaughan (Hamer) – Helen
Klaos (Reino), omal ajal 37.
koht paarismängu maailmareitingus, 9. koht Euroopa
meistrivõistlustel; Kati-Kreet
Marran 5. koht naispaarismängus Euroopa juunioride Marti on alustanud hooaega edukalt.
meistrivõistlustel.
Olen valitud üheks neljast treeneri nominendist
Euroopa Sulgpalliliidu auhinna Women in Badminton kandidaatide hulgas.
Selle konkursi kandidaadid on innustanud naismängijaid headele tulemustele.
Need saavutused on meil siiski tänu Nõo vallapoolsele väga heale toetusele, ilma milleta järjepidev töö oleks võimatu. Ilmselt on tähelepanuvääriv ka see, et head mängijad on välja kasvanud suhteliselt väikesest 4000
elanikuga kogukonnast.
Olles nüüd olnud ka Nõo valla aasta noorte inspireerija nominendiks,
tuleb siis ka ennast rohkem inspireerida ja aidata jälle uutel Nõo valla sulgpalluritel püüelda nn ´tähtede´ poole.
Tunnustused tegelikult kohustavad sisemiselt edasi tegutsema sulgpallitegemistes — ja mitte halvemini. Häid tulemusi teevad ikkagi mängijad.
„Väga peab armastama oma spordiala, et saada väga heaks.“ (R. Rebane, EOA
konverents).
Alljärgnevalt alanud hooaja silmapaistvamad sportlikud tulemused,
milledele hakkab kaasa aitama ka firma Facita mööbel, seda just peamiselt
mängupallide muretsemisel. Ka uued võistlussärgid on nende poolt meile
kättesaadavaks tehtud ja ka firma omanike lapsed on samuti haaratud sulgpallitegevusse.
Noorte GP — 1.etapp
Üksikmäng: U11 — Marti Joost II koht; U13 Kerttu Voore I koht, KarlAksel Männik II koht.
Paarismäng: U17 Oskar Männik – Rannar Zirk II koht; Kirke Karolin Heiter
– Arina Krõlova (TallinnSK) II koht.
Täiskasvanute GP — 1. etapp: esiliigas Kirke Karolin Heiter üksikmängus II koht, paarismängus I koht (Kirke on ka arvatud Eesti koondisesse novembris toimuvatele U17 Euroopa meistrivõistlusteks). Oskar Männik – Rannar Zirk esiliiga paarismängus I koht.
Noorte GP — 2. etapp: U11 Marti Joost üksikmängus I koht; Oskar Männik U17 segapaarismängus I koht ja paarismängus kaaslaseks Rannar Zirk
I koht.
Vilniuse rahvusvaheline turniir: U15 paarismängus Oskar Männik
– Rannar Zirk I koht, Oskar Männik U15 ja Kerttu Voore U13 üksikmängus
4. koht.
Samaaegselt toimunud Paarissuled I etapil naiste neljas liiga Heili
Merisalu I koht.

MART MÄERAND
Nõo Sulgpalliklubi
juhataja

Facita/Nõo võitis Olybet
Rahvaliiga Tartu etapi
Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond Facita/Nõo mängis esmakordselt
Olybet Rahvaliigas ja saavutas Tartu etapil I koha. Kokku mängiti viis mängu,
millest võideti neli. BC Kuusalu alistati 29:14, BC Tartu Lõvivanemad 37:12, RLV
Massive (eelmise hooaja võitja) 32:13 ja Agrimet/Fix-Weld 25:16. Ainuke kaotus tuli vastu võtta BC Ylicoolilt 21:36. Lõplik paremusjärjestus:
1. Facita/Nõo
2. RLV Massive
3. BC Kuusalu
4. BC Ylicool
5. BC Tartu Lõvivanemad
6. Agrimet/Fix-Weld
Hea saavutus meeskonnalt, kelle saatus selgus alles septembri alguses. Nõo ainuke toimiv täiskasvanute pallimängude võistkond saab sellel
hooajal mängida ja kaks korda nädalas treenida tänu headele inimestele ja
firmadele, tänu kelle toetusele oleme saanud kokku oma minimaalse hooajaks vajamineva eelarve. Meeskond pole toetajate usaldust petnud. Trennides käib kohal tavaliselt 11–12 mängijat ning mängudel oleme kohal
korraliku meeskonnana, kus on 12 meest alati olemas. Täname kõiki toetjaid, kes meisse uskusid ning kohalikele korvpalluritele õla alla panid —
oleme väga tänulikud. Kõiki Nõo korvpalli toetajaid näeb meie kodulehelt:
www.kossuklubi.weebly.com

registreeru tel 520 6651
Info: www.vvvs.ee

Matkapäevad on tasuta,
toimuvad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse toel.

NÕO HAMBARAVI
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.

dr Kauts, dr Tull, dr Laaniste
Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.
– Perejuuksur
– Kosmeetik
– Maniküür
– Pediküür
– Geellakkimine

RAUNO VOORE

– Jumestus

E–R 10–18
L ettetellimisel

– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

– 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

AS Helia Puit
müüb kuivi, tükeldatud okaspuuküttepinde,
pikkus 30, 40 või 50 cm. Koormas 5 rummi.
Hind koos kohaleveoga 120 €.
Info ja tellimine tel 501 2095.

Ostan 1–2 ha maad
Kinnistul võiks olla olemasolev kõrghaljastus, osaline
rohumaa ning hea juurdepääsutee. Kommunikatsioonide
puudumisel võimalused nende rajamiseks. Maatulundusmaa puhul ümberregistreerimise võimalus elamumaaks.
Kinnistul võib olemas olla ka üksikelamu vundament või
ehitusjärgus elamu. Eraisik. Tel 5598 1849.

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Tartus
Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete
oodatud osalema täiesti uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Tartus. Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja
ning sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
16.–19. november
14.–17. detsember
27.–30. detsember — aastavahetuse eri
Koolituse hind ühele kategooriale 156 €, veoauto ja buss koos 192 €.
Asume Tartus Riia 181A, Tartu Teaduspark,
II korrus.

Facita.ee — õige valik mööbliga tee!

17. detsembril kell 16.00 „Jõuluootus“,

Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või
külasta meie kodulehte: www.ametikoolitus.ee

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

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

Arveldamine: arve alusel ülekandega ja sularahas
Magusanumber 5662 7335, e-post anikrus.ou@gmail.com
Anne-Ly Koogikoda
Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa
http://annelykoogikoda.weebly.com/

Ohtlike puude
langetus,

okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine,
viljapuude hoolduslõikus
jpm.
www.2arboristi.ee,
tel 5818 5222
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Luke raamatukogu saalis
15. novembril kell 18

Kuidas luua korteriühistut
Külas on vallasekretär Aira Laul.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 19. nov kl 11.00
T, 21. nov kl 16.00
K, 22. nov kl 12.00
R, 24. nov kl 12.00
R, 24. nov kl 19.30
P, 26. nov kl 11.00
		
P, 3. dets kl 11.00
		
T, 5. dets kl 15.30
R, 8. dets kl 19.00
		
L, 9. dets kl 16.00
P, 10. dets kl 11.00
E, 11. dets kl 17.30
T, 12. dets kl 16.00
R, 15. dets kl 12.00
R, 15. dets kl 19.30
P, 17. dets kl 11.00
K, 20. dets kl 12.00

Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
I advendi jumalateenistus. Armulaud.
Laulab Kambja laulukoor Läte
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert
Meeri seltsimajas
EELK Valga praostkonna advendilaulmine Karula kirikus
II advendi jumalateenistus. Armulaud
Nõo koolide jõulukontsert kirikus
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud
Taizé-õhtu kirikus
III advendi jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas

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

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30

Maitsvad ja kvaliteetsed
hõrgutised teie toidulaual!
Leiame alati just teile sobiva
lahenduse, et kostitada sõpru,
töökaaslasi ja äripartnereid.

info@soolocatering.ee
tel 745 0786

Nõo PäevakeskuseS
15. novembril kell 13.00 FILMIPÄEV
23. novembril kell 13.00

SÕIDAME VÕRU KUBIJA SAUNAKESKUSESSE
29. oktoobril kell 13.00 REISIPÄEVIK RHODOSELT
6. detsembril kell 13.00

LUULEPÄEVIK „MÕELDES PUŠKINILE“
9. detsembril kell 18.00
lähme teatrisse Vanemuine

KLASSIKALINE BALLETIGALA
Pühapäeval, 3. detsembril kell 11.00
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus algaval
I advendi jumalateenistusel ja pärast seda

laulab advendilaule Kambja laulukoor Läte.

ARVUTIÕPETUS PÄEVAKESKUSES

Iga inimesega tegeldakse individuaalselt!
Tel 745 5134, 5804 9730.

Sissepääs vaba.

Nõo PäevakeskuseS
11.–19. aprillil 2018

SÕIDAME LÜBECKISSE,
AMSTERDAMI JA KOPENHAGENISSE
Registreerimine on alanud!
Tel 745 5134, 5804 9730.

TV- ja SAT-TV antennide paigaldus ja müük.
Õhk-soojuspumba paigaldus, hooldus ja
müük. Info tel 5666 3185.
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