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Valla iseseisvaks jäämist tähistati rahvapeoga Veskijärve ääres

Peaminister Jüri Ratase pöördumise Nõo rahva poole luges ette Keskerakonna Tartu osakonna esimees Peeter Ernits. Foto: MILVI PENSA

Peaministri pöördumine
Nõo rahva poole,
20.08.2017

20. augusti õhtupoolikul oli Veskijärve ääres rahvarohke kogunemine nii Eesti Vabariigi 26. taasiseseisvuspäeva kui Nõo valla iseseisvuse tähistamiseks. 3 x foto: PILLE SÜGIS

Head Nõo valla elanikud!

Kallid eestimaalased!
Mul on rõõm ja suur au õnnitleda
JÜRI RATAS
Nõo elanikke Eesti Vabariigi iseseisvuse
Eesti Vabariigi
taastamise kahekümne kuuendal aastapeaminister
päeval. Täna tähistame üheskoos oma
kodumaa vabadust ning meenutame
laulva revolutsiooni pöördelisi aegu. Rahva südames tärganud vabadustahe ning mälestus esimesest iseseisvusperioodist aitasid meil ära tunda
ajaloos avanenud võimaluse akna ning koonduda ühise eesmärgi saavutamiseks. Me suutsime 20. augustil 1991 taastada iseseisva Eesti Vabariigi,
millest veel mõnekümne aasta eest julgesid vaid üksikud unistada.
Kallid Nõo elanikud!
Tean, et olete tänase ürituse pühendanud ka Nõo valla iseolemise jätkumise tähistamisele. Tõsi, käesoleval aastal jõuab lõpuni pikalt ettevalmistatud, põhjalikult läbi arutatud ning kohati ka tuliselt vaieldud haldusreform. Selle eesmärgiks on luua võimekad omavalitsused ning pakkuda
meie inimestele tervel Eestimaal paremaid elutingimusi ja ühtlaselt kõrgel
tasemel teenuseid. Eestisse jääb senise 213 kohaliku omavalitsuse asemel
79 omavalitsust — 64 valda ja 15 linna. Iseseisva omavalitsusena jätkab ka
Nõo vald.
Nõo elanike tahe ja usk iseolemise jätkumiseks oli ülitugev. Seda tõestasid nii 95%-line toetus rahvaküsitlusel kui ka erinevad pöördumised ja
kodanikualgatused. Pole saladus, et Nõo iseseisvana jätkamise osas pöörduti korduvalt ka minu poole. Kaalusime valitsuspartneritega kõiki erandeid väga põhjalikult ning jõudsime järeldusele, et Nõo vald on võimeline
jätkama eraldiseisva omavalitsusena. Usun, et tegime üheskoos teie, Nõo
inimestega õige otsuse.
Head siinviibijad!
Tänasel pidupäeval rõhutan ka meie riigi 100. sünnipäeva tähistamise
olulisust. Sel kevadel alanud pidustused kestavad kokku pea kolm aastat
ning tõstavad esile olulisemad sündmused Eesti riigi tekkeloos. Eesti Vabariik 100 tähistamise eesmärk on jõuda igasse Eestimaa linna, valda ja külla.
See peab olema tõeline rahvapidu.
Olen kindel, et iseseisvas Nõo vallas võetakse Eesti Vabariigi juubel igati
väärikalt vastu. Tundke uhkust ja rõõmu oma kogukonna üle ning panustage
oma koduvalla ja koduküla arengusse. Nii teete kingituse endale ja kogu
Eesti riigile.
Õnnitlen teid kolmekordselt, kallis Nõo rahvas!

Laval musitseeris Pearu Paulus oma ansambliga.

Rahvaalgatusliku ühenduse „Vali Nõo!“ nimel tervitas vallarahvast Mart
Raudsaar.

Ise oleme ja ise vastutame oma tuleviku eest
Iseseisev Nõo vald
Nüüd siis lõpuks on saabunud
rahu. See eelnev periood, mille vältel
toimus lugematul arvul ajurünnakuid
ja mis küttis kirgi Nõo valla jäämise
või teistega ühinemise pooldajate
vahel, on tõelise võitluse ajalugu ja
selles otseselt või kaudselt osalejad
on kulutanud palju energiat ning
miljoneid närvirakke.
Meid on juba väiksest peale
innustatud üleskutsega, et kui midagi väga tahta, siis see ka õnnestub.
Nüüd soovisime lausa kogukonnana.
Meie, Nõo valla rahva suurim soov
oli jätkata iseseisvana ja seda soovi
ka mitmel kaalukal moel väljendati.
Aga ärevust jätkus viimase minutini,
sest meie osad kriteeriumid jäid reforminõudmistele alla ja valla saatus
rippus n.ö juuksekarva otsas. Kujuteldav kaalukauss Nõo vald versus

valitsuskabinet kaldus 6. juuli kesköö paiku siiski meie kasuks.
Iseseisvus! — See oli kergendusohe. See oli vabanemine hirmust ja
ebamäärasusest.
Ilmselgelt ei muutu ju igapäevases elukorralduses nähtavalt midagi. Aga kõik, mida me nüüd oma
vallaelus ette võtame ja planeerime,
on meie endi otsustada ja me ei pea
arvestama ühismajandamise ettekirjutuste ja võimalustega.
Me oleme uuendustele orienteeritud ja väljakutseteks valmis.
Teadmine, et nüüd on kõik absoluutselt meie endi kätes, seab meile
suure vastutuse ja kõik otsused
peavad olema tehtud kaalutletult ja
otstarbekalt. Samas on iseseisvana
tegutsemine ka omamoodi motiveeriv ja tegudele innustav. Nagu
värske tuuleõhk oleks puhuma haka-

nud ja rüht sirgemaks tõusnud. Iseseisvana jätkamine peab tõestama, et
tegelikult suudamegi välja vedada ja
meie elujärg, meie võimekus ja kogukondlik kuuluvus liigub ülesmäge.
Edu ja pealehakkamist nüüd
meile kõigile!

Rahvapidu Veskijärve ääres
20. augusti õhtupoolikul oli
Veskijärve ääres rahvarohke kogunemine nii Eesti Vabariigi 26. taasiseseisvuspäeva kui Nõo valla iseseisvuse tähistamiseks.
Vallavanem Rain Sangernebo
tänas nii rahvaliikumise „Vali Nõo!“
aktiviste kui kogu vallarahvast kokkuhoidmise eest ühise eesmärgi
nimel ja kutsus kokkutulnuid üles
Nõo valla head nime edasi viima.
Rahvaalgatusliku ühenduse „Vali

Nõo!“ nimel tervitas vallarahvast
Mart Raudsaar. Tervitusi tõid ka riigikoguliikmed Aivar Kokk ja Peeter
Ernits, kes ühtlasi luges ette peaminister Jüri Ratase õnnitluse Nõo
vallale iseseisvuse omistamise puhul.
Laval musitseeris Pearu Paulus
oma ansambliga.
Suure välitelgi all pakkus Soolo
kohviku catering pidulistele kringlittorti. Pidulikku meeleolu lisasid lipud
lava kõrval ja rukkililleõied tordilõikudel.
Et rahvast nii palju kokku oli
tulnud, ei oleks osanud arvatagi. Ja
tere-tuttavaid kohtas mitte ainult
alevist, vaid ka kaugematest küladest. Sõnum, et tervitatakse meie
nime jäämist ja et me hoiame kokku,
oli sellise kohalolekuga üheselt edasi
antud.
MILVI PENSA

Vallalehe oktoobrinumbris tutvustame KOV valimistel osalevaid kandidaate, mistõttu leht peab jõudma postkastidesse
tavapärasest varem. Seoses sellega ootame kõiki lehematerjale toimetusse hiljemalt 22. septembriks.
Valimisliitudele, erakondadele ja üksikkandidaatidele lubame leheruumi ühe veeru jagu, st ühe A4 lehekülje teksti (kuni 3700 tähemärki (koos tühikutega)),
lisaks veel iga kandidaadi pilt, nimi ja number ning mõni sõna enda tutvustamiseks (amet või tegevusala).
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vallavolikogus
Nõo vallavolikogu esimene istung pärast suvist pausi toimus
17. augustil.
1. Huvihariduse ja huvitegevuse kava
Noortekeskuse juhataja Egle
Hänilane selgitas, et ühelt poolt on
vaja kava selleks, et Nõo vallal oleks
võimalik riigieelarvest saada noorte
huvitegevusele täiendavat toetust.
Teiselt poolt saab kava koostamisel
ülevaate noorsootöö toimimisest ja
kitsaskohtadest.
Uuringutele ja küsitluste tulemustele toetudes koostati kava, mille
hetkeseisust ka volikogu ülevaate sai.
Toimus arutelu ja volikoguliikmed
said esitada küsimusi.
Kava sisuline pool vajab veel
täiendamist ning sellega jätkuvalt
tegeldakse.
2. Noorsootöö seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Nõo Vallavalitsusele
Vallasekretär Aira Laul tutvustas Noorsootöö seadust ja selgitas
ettepanekut delegeerida volikogu
pädevusse antud noorsootöö küsimuste otsustamine vallavalitsusele.
Kuna selline lähenemine on igati
korrektne ja samas muudab otsustamise protsessi paindlikumaks, otsustas volikogu selle ettepaneku heaks
kiita.
3. Vallavara võõrandamine
enampakkumise korras (Mosina
saun)
Volikogu majanduskomisjon on
korduvalt arutanud vallavara võõ-randamisega seotud teemat ning muu
hulgas ka Mosina sauna küsimust.
Koos vallavalitsusega oli aruteludel
jõutud seisukohani, et Mosina sauna
ei ole Nõo vallal oma ülesannete täitmiseks enam vaja. Lisaks on sauna ka-

sutamine aastatega oluliselt vähenenud. Nii asus volikogu seisukohale, et
saun tuleks enampakkumise korras
võõrandada. Samas peeti vajalikuks
müügitingimuste
väljatöötamisel
küsida ka VVV SA arvamust, kuna objekt on Elva veetee osa ning omal ajal
rajatud VVV SA initsiatiivil.
4. Eelarvekomisjoni koosseisu
muutmine
Volikogu arvas eelarvekomisjoni koosseisust välja selleks vastava
avalduse esitanud Marika Saare, kuna
ta enam ei kuulu Nõo vallavolikogu
koosseisu.
5. MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine
Seoses Tartu maavalitsuste
likvideerimisega alates 1. jaanuarist
2018 tuleb omavalitsustel mitmete
seni maavalitsuse poolt hallatud
valdkondade osas leida uus toimiv
süsteem. Tartumaa omavalitsused
on leidnud, et Tartumaa ühistranspordi korraldamiseks on kõige otstarbekam asutada uus organisatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo selgitas teemat ja vastas küsimustele.
Volikogu võttis vastu otsuse osaleda
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus
asutamisel.
6. Ülesannete delegeerimine
Tartumaa Omavalitsuste Liidule
Ka edasi jätkas volikogu arutelu
teemal, mis oli seotud maavalitsuse
tegevuse lõpetamisega. Vallavalitsuse ettepanekul arutati ning eelarve-, vallaelu- ja majanduskomisjoni
ühiskoosolekul toetati seisukohta,
et maakonna arengu kavandamise,
rahvatervise ja maakonna turvalisuse
valdkonna ning kultuurikorralduse

vallavalitsuses
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusload:
* Keeri külas asuvale Suve kinnistule abihoone püstitamiseks,
* Nõo alevikus K. Aigro tn 3 asuvale kinnistule universaalse mänguväljaku rajamiseks,
* Nõo alevikus Vana-Nõo tn 5
asuval kinnistul paikneva üksikelamu
laiendamiseks,
* Nõo alevikus Vana-Nõo tn 16
asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
— anda kasutusluba Meeri külas
Meeri vkt 22 asuvale kinnistule püstitatud aiamajale kasutamiseks aiamajana;
— anda projekteerimistingimused:
* üksikelamu laiendamise projekteerimiseks Nõo alevikus Oja tn 7
asuval hoonestatud kinnistul detailplaneeringut koostamata,
* Luke külas asuvale Runsuhüti
katastriüksusele üksikelamu ja abihoone püstitamise projekteerimiseks,
* Meeri külas asuvale Karu kinnistule elamu abihoone püstitamise
projekteerimiseks,
* Nõgiaru külas asuva Tartu tn 9a
katastriüksuse maa-alale üksikelamu
ja abihoone püstitamise projekteerimiseks.

Nõo Vallavalitsuse
telefonid ja
vastuvõtuajad
Kantselei
513 9123
Kantselei, vallavanem
745 5108
Vallasekretär
745 5303
Elanikeregister
745 5335
Sotsiaalosakonna juhataja 745 5475
Sotsiaalosakond
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.

Maaküsimustes otsustati
— määrata:
* Nõo alevikus asuvale maa-alale, mille lähiaadress on Voika tn 24,
sihtotstarbeks maatulundusmaa,
* Nõo alevikus asuvale maaüksusele, mille lähiaadress on Lao tn
14, sihtotstarbeks maatulundusmaa;
— muuta:
* Luke külas asuva Runsuhüti
nime ja muuta see uueks lähiaadressiks/nimeks Hermela,
* Uuta külas asuvate katastriüksuste sihtotstarbeid: Sireli — seni
maatulundusmaa, uus sihtotstarve
elamumaa, ja Ristiku — seni maatulundusmaa, uus sihtotstarve elamumaa.
Haridusküsimustes otsustati
— kinnitada Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava
01.09.2017–31.12.2018.
Keskkonnaalastes küsimustes
otsustati
— kooskõlastada:
* Nõo valda Etsaste külla Lui kinnistule rajatava puurkaevu asukoht
vastavalt esitatud puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlusele,
* Luke külla Märdi kinnistule rajatava puurkaevu asukoht esitatud

ülesanded oleks otstarbekas delegeerida täitmiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidule.
Volikogu otsustas pärast arutelu
delegeerida Tartumaa Omavalitsuste
Liidule omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavaid ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a alljärgnevalt:
1) maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine,
2) rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded,
3) kultuurikorralduse ülesanded.
7. Nõo valla eelarvestrateegia
2018–2021 eelnõu tutvustamine
Valla finantsjuht Pille Sügis andis
ülevaate eelarvestrateegia koostamise protsessist, tutvustas elanike
arvu muutusi, maksude laekumise
dünaamikast ning vallavalitsuse
prognoosi tulumaksu osas järgmiseks
neljaks aastaks. Personalikuludeks
on strateegias järgnevatel aastatel
planeeritud igal aastal 5% kasv ja
majandamiskulusid on suurendatud
tarbijahinnaindeksi võrra.
Nõo valla eelarvestrateegias on
seatud alljärgnevad prioriteedid:
Nõo lasteaia rekonstrueerimine, Nõo
põhikooli rekonstrueerimine, Nõo–
Elva kergliiklustee rajamine ja Kivilinna platsi rekonstrueerimine.
Kogu investeeringute maht antud perioodiks on 4,3 miljonit eurot
ning selleks on planeeritud ka uute
võlakohustuste võtmine (2018. aastal
350 000 eurot, 2019. aastal 400 000
eurot, 2020. aastal 540 000 eurot,
ja 2021. aastal 200 000 eurot). Nõo
valla netovõlakoormus on pärast
uute laenukohustuste võtmist 2021.
aasta lõpuks 54,1%, mis on väiksem
kui seaduses lubatud 60%. Toimus
arutelu, mille tulemusel nõustus volikogu eelarvestrateegia avalikule
arutelule suunamisega.
8. Vallavalitsuse ja volikogu
juhatuse informatsioon
Õppeaasta alguse eel oli igati
kohane alustada ülevaatega olukor-

rast haridusasutustes. Volikogu sai
teada, et asutustel on pedagoogid
tööle võetud, põhikool otsib veel
matemaatikaõpetajat, aga läbirääkimised juba käivad. Põhikoolis teostatakse remont õppehoone II ja III
korrusel ja seetõttu hakkab õppetöö
toimuma ka spordihoones. Õpilasi
hakkab toitlustama hankega valitud
valla uus partner Baltics Restaurants.
Muusikakoolis on toimunud garantiitööde teostamine.
Nõo lasteaias on renoveerimist
alustanud AS Rehe Ehitus — vahetatakse välja küttesüsteemi torustikud
ning toimub I korruse koridori remont. Lasteaia õuel on juba uuenenud sõimerühma õueala.
Tõravere lasteaias käib uuele
rühmale ruumi ettevalmistamine.
Uude rühma on registreerunud juba
15 last.
Volikogu esimees Jaanus Järveoja andis ülevaate kohtumisest riigihalduse minister Jaak Aabiga ning
meenutas, et volikogu selle koosseisu
viimane korraline istung toimub
21. septembril. Küll aga võib vajadusel toimuda lisaistung 12. oktoobril
või toimub üks elektrooniline istung,
kuna valimistega seoses jääks muidu
volikogu töösse liiga pikk paus.
9. Kohalalgatatud küsimused
Krista Kvarnström edastas vallavalitsusele Vissi küla mure seoses
liikluskorraldusega. Nimelt on seal
kitsad tupiktänavad, kuid kuna vastavaid märke ei ole, siis jäävad autojuhid liiklemisel hätta ning häirivad
sellega elanikke. Vallavalitsus sai
ülesande tellida lisaliiklusmärkide
paigaldamine.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

Vallavalitsuse tegevusest augustikuul

Tänases leheloos on lühiülevaade vallavalitsuses lõikuskuul otsustatust.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
taotluse alusel;
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja
aadressidelt Luke küla, Viinalassi,
Enno küla, Püssa ja Luke küla,
Mõrsjamäe.
Finantstegevusega
seotud
valdkondades otsustati
— eraldada toetust avalduse
esitanud sportlasele maailmameistrivõistluste kulude katteks;
— kinnitada Nõo vallavalitsuse
hallatavate lasteaedade õpetajate
kuutöötasud;
— eraldada Nõo valla 2017.
aasta eelarve reservfondist 775 eurot
XV Nõo kihelkonna külade mängude
läbiviimise kulude katteks.
Üldküsimustes otsustati
— sõlmida vallavara tasuta kasutamise leping MTÜ-ga Nõo Priitahtlik
Päästeselts Nõo vallale kuuluva, Nõo
alevikus aadressil Voika tn 12 paiknevas Nõo katlamajas olmeruumide
kasutamiseks;
— pikendada OÜ-ga Anes-Veod
sõlmitud maarendi lepingut Nõo
vallas Sassi külas Laguja karjääri
kasutamiseks Laguja liivamaardlas
maavara kaevandamiseks, kuna kaevandusluba on väljastatud kuni 2027.

aastani;
— anda välja avalike ürituste
korraldamiste lubasid (nüüdseks
toimunud);
— tunnistada elektroonilises
avatud menetlusega hankes „Nõo
Põhikooli õppehoone rekonstrueerimine — II etapp!“ edukaks aktsiaseltsi Tartu Ehitus esitatud pakkumus ja sõlmida AS-iga Tartu Ehitus
hankeleping;
— moodustada Nõo vallas valimiste korraldamiseks 3 jaoskonda
(asukohad ja teeninduspiirkonnad
tutvustatud augustikuus ilmunud
Nõo Valla Lehes).
Lisaks tegeldi Nõo valla eelarvestrateegia koostamisega, mitmete
hankemenetlustega, valmistati ette
volikogu istungi materjalid ning
tegeldi avalduste ja küsimuste lahendamisega erinevates vallavalitsuse
pädevusse kuuluvates küsimustes.

Kohtkäitlussüsteem on eeskirja
kohaselt reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis,
mida kasutatakse reovee kogumiseks
(sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh
septik) või maapinda immutamiseks.
Antud eeskiri ei puuduta ühiskanalisatsiooniga liitunud majapidamisi,
kus ei ole täiendavalt reoveekogumise või immutamise rajatist.
Eeskirjas on kirjeldatud Nõo vallas kehtivaid nõuded, millest peab
lähtuma reoveekäitlussüsteemi ehitamisel, lammutamisel või muutmisel. Ehitamise, lammutamise ja
muutmise osas on koondatud kokku
erinevates õigusaktides ka varasemalt kehtinud nõuded, millele on

tehtud üksikuid täpsustusi. Eraldi
paragrahvis on kirjeldatud reovee
kohtkäitlussüsteemide kasutamise
ja hooldamise nõuded. Kasutamise
ja hooldamise juures on kõige olulisemaks, et seda tehakse vastavalt
kasutusotstarbele ja kasutusjuhendile. Omanik peab seejuures tagama
reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja
hooldamise ning rajatise õigeaegse
tühjendamise. Uue kohustusena on
omapuhasti omanikul kontrollimise
ja hooldamise kohustus vähemalt
üks kord kuue kuu jooksul. Kontrolli
tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis
peetavasse hoolduspäevikusse, sealjuures säilitades viimase viie aasta
jooksul tehtud kanded.
Samuti on kirjeldatud eeskirjas purgimisteenusega seonduvat
ehk reovee kohtkäitlusesüsteemist

Väärika auhinna võtab vastu Nõo vallavanem Rain Sangernebo.
Foto: ARVO MEEKS

Kaunim omavalitsus —
Nõo vald
Kaunis
Eesti Kodu 2017
Vabariigi President Kersti
Kaljulaid andis Valgas 27.
augustil 2017 üle auhinnad
Eesti kõige kaunimatele kodudele ning ütles, et iga kodu
on südame ja armastusega
tehtud. Vabariigi President
on Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse patroon. Ühendus
korraldab iga-aastast võistlust
„Kaunis Eesti Kodu“. Tänavu
pälvisid tunnustuse 67 kodu,
omavalitsust ja ettevõtet.
Igast maakonnast tunnustati
kolme kodu. Samuti anti üle
auhinnad Narva, Pärnu, Tallinna ja Tartu laureaatidele ning kauneima omavalitsuse, parima tervisespordirajatise, tööstusmaastiku, kortermaja, muinsuskaitseobjekti ja energiasäästliku kodu auhinnad.
Kaunimateks kodudeks Tartumaal valiti Annika Juksi ja Elar Ilvese kodu
Lepiku külas Ülenurme vallas, Raili Õkva ja Sulev Siida kodu Parapalu külas
Meeksi vallas ja perekond Ratassepa kodu Ilmatsalu alevikus Tähtvere vallas.
Kaunima omavalitsuse tiitli pälvis Nõo vald.
(NVL)

Ohtlike jäätmete kogumisring Nõo vallas
laupäeval, 30. septembril 2017
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudelid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia
jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne.
Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel:

AIRA LAUL
vallasekretär

Reovee kohtkäitlusest ja äraveost
Nõo Vallavolikogu võttis
15.07.2017 vastu Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Eeskiri
hakkab kehtima 01.01.2018.
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(näiteks mahuti) reovee eemaldamist ja äravedu ning üleandmist
veeettevõtjale.
Purgimisteenust
võib osutada ettevõtja, kes omab
majandustegevuse registris vastavat
registreeringut. Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma
tema poolt tellitud purgimisteenuse
osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja
kuupäeva kohta ning säilitama seda
vähemalt 2 aastat.
Eeskiri on kättesaadav Nõo valla
veebilehel ja Riigi Teatajas.

SVEN TARTO
keskkonnaosakonna
juhataja

10.00–10.15
10.25–10.45
11.05–11.20
11.30–11.45
11.55–12.15
12.25–12.45

Nõgiaru raamatukogu juures
Tõraveres garaažide juures (Observatooriumi tn 17)
Laguja külakeskuse juures
Tamsa bussipeatuse juures
Luke raamatukogu juures
Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama
platsil
12.50–13.05 Nõo alevikus Nõgiaru tänavas asuva pakendikonteineri
juures
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS. Info Nõo valla
keskkonnaosakonna telefonilt 7455 332 ja meiliaadressilt merike@nvv.ee

Elektroonikajäätmete
kogumisringile registreerimine
Septembrikuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi
elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler.
Huvilistel palume hiljemalt 21. septembriks teatada vallavalitsusele
(merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht
ning kontaktisiku telefoninumber. Pärast registreerimisaja lõppemist anname kõigile huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva.
Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava
juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.

Vallavalitsus ootab 2018. aasta eelarve taotlusi
hiljemalt 15. oktoobriks 2017.
Info tel 745 5002 või e-post pille@nvv.ee
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Külad käima!
Võib-olla mäletab lugeja Rahvakogu. Selle üheks eellaseks oli ühiskonnateadlaste pöördumine Harta
12, mis juhtis tähelepanu kitsasMart Raudsaar
kohtadele Eesti riigi juhtimises. Tausajakirjanik
taks oli üleüldine rahulolematus ja
kodanikuühiskonna aktiviseerumine
(näiteks liikumine „aitab valelikust poliitikast“), mis kanaliseeriti presidendi
poolt kokku kutsutud Jääkeldri koosolekuna, mille produktina sündiski
Rahvakogu: aprillis 2013 kutsuti enam kui 300 inimest Tallinna laululava
alustesse ruumidesse arutelupäevale. Selle lõppedes saadeti Riigikogusse
ettepanekuid, millest mõnest sai ka asja.
Nõo vallas on olemas oma päris rahvakogu, kui kogu rahvas astus välja
Nõo valla säilimise eest. Kevadisel rahvaküsitlusel Nõo valla säilimise asjus
käis arvamust avaldamas 60,7% valla hääleõiguslikest inimestest, kellest
1921 soovis valla jätkamist iseseisvana (liitumist pooldas 92 inimest). Inimesed võtsid seaduses formaalsena mõeldud küsitluse üle ja panid oma
tahte maksma, osalus oli kõige kõrgem kõigist haldusreformi käigus korraldatud rahvaküsitlustest. Ma ei taha kuidagi pisendada Nõo valla sõprade
tegutsemist Riigikogus, ent see sai tugineda väga võimsale rahvaküsitluse
tulemusele, mille vili oli põhiseaduslikus vaimus vaieldamatu. Ütleb ju Eesti
Vabariigi põhiseadus, et kõige kõrgem võim on rahval.
Nüüd, sügisel 2017 on Nõo vald ainulaadses positsioonis, kuna saab
rahva aktiivsust kasutades võtta Rahvakogu ühisloome meetodi ning selle
päriselt, mitte üksnes vormiliselt või kontrollitud kujul ellu viia. Mida see
tähendab? Kohalikel valimistel kandideerivad nimekirjad peaksid kaasama
elanikke võimalikult paljudest valla piirkondadest, soovitavalt kõigist küladest. Ilmselgelt kõik 15-liikmelisse volikokku ei mahu, kuid ühisloome meetodis on volikogu vaid jäämäe veepealne tipp. Jäämäe aluseks on volikogu
komisjonid, kuhu saab kaasata volikogusse mittepääsenud inimesi, samuti
regulaarsed rahvakoosolekud ning aktiivsed külavanemad. Kogu kontseptsiooni võiks võtta kokku lööklausega „Külad käima!“ (selle autoriks on Aigar
Brett). Senisest parem peaks olema ka külade omavaheline koostöö ning vajalik oleks kokku kutsuda külade ümarlaud.
Asja mõte seisneb selles, et valimiste vahelisel neljal aastal ei tegutse
valla volikogu omaette, vaid saab senisest rohkem kasutada inimeste ideid.
Eelduseks on inimeste kohapealne organiseerimisvõime. Kui küla tuleb kokku ja valib oma külavanema ning ütleb, mida ta tahab ja kuidas on valmis
sellesse panustama, siis saab järgneda volikogu ja vallavalitsuse tugi. Näiteks
võib ühe võimalusena vald aidata projektikirjutaja ja projekti omafinantseerimise leidmisega.
Lume lükkamise, vaeste abistamise ja uue keskväljaku tegemise ideed
on olnud ja on kõik väga toredad asjad, ent kõige suurem väärtus on valla
elanike mõistlik koostöö ning erakondlikust üksteise peksmisest hoidumine
(muidugi, Andrese ja Pearu näitel ei pea naabripeksuks üldse erakonda
kuuluma). Koostöös on võimalik vältida külade väljasuremist, kutsuda valla
rohelusse uusi elanikke ja seeläbi tõestada, et Nõo valla iseseisvus oli õige
valik, sest oma vallas pääseb kohaliku inimese hääl kuuldavale.
Niisiis, ühishüve suuna ja rakenduse võiksid anda külad ühiste mõttetalgute käigus. Võrdlen seda uudismaa tegemisega, kus alet tehakse koos ja
hiljem külvab juba igaüks ise. Maa on meil piltlikult öeldes olemas ning
üldsegi mitte tühi, vaid siin kasvab praegugi nii mõndagi söödavat. Kuid
valla ülesehitus peab jätkuma, et siin oleks hea ja et ei kunagi ähvardaks
meid enam likvideerimise oht. Siinjuures ei tee ma üksnes sõnu, vaid löön
kaasa kõiki nimetatud põhimõtteid jagavas valimisliidus „Vali Nõo!“, olles
valla elanikeregistris Unipiha külaga seotuna juba 2002. aastast. Olles ühena
paljudest kaasa aidanud valla säilimisele, pean tegutsema Antoine de SaintExupéry raamatutegelase Väikse Printsi kombel: kui rebane on kodustatud,
siis tuleb temaga tegeleda.

külaseltside
tegemisi
Maapäev
Eesti Külade Maapäev „Eesti
küla elab“ toimus 2017. aastal juba
12. korda. Maapäev on külaliikumise
suursündmus ning eesmärgiks on
koondada oma liikmed, maakondade
külade esindajad, koostööpartnerid
ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.
Ka sellel aastal oli Meeri külaseltsi
esindusel rõõm osaleda 4.–6. augustil
Viljandimaal Vana-Võidus toimunud
Maapäeval.
Esimest päeva alustasime ringkäiguga Tarvastu vallas Suislepa
külas. Käisime Suislepa mõisas, külastasime siidritalu, vestlesime perenaisega ettevõtliku küla muredest ja
rõõmudest ning kinkisime võõrustajatele pihlaka. Hilisemaks meenutuseks sai klõpsti tehtud ühispilt ning
juba me tõttasimegi kõrvalasuvasse
ratsatallu. Külaskäik Suislepa mõisas
ja veskis olid meeldejäävad.
Maapäeva avarongkäik toimus
Viljandi kesklinnas. Kui jõudsime Põllumeeste Seltsi hoovile, pidas kõnet
C. R. Jacobson — seda tegi Viljandi
kutsehariduskeskuse direktor Tarmo
Loodus.
Maapäeva peamised tegevused
toimusid Vana-Võidus. Välja kuulutati
aasta küla, milleks sai Läsna-Loobu.
Iga maakond pakkus õhtusöögil nimega „Maakondade maitsed“ oma
parimat kohalikku toodangut. Tartumaa laual olid Breti juust, Vägi OÜ
toormarjakrõpsud, Mäksa kuusesiirup, Rõngu Pagari tooted jm.
Toimusid mitmed töötoad, mille
tulemustest sündis külaliikumise manifest. Mõeldi raamidest väljapoole
Urmas Vaino juhtimisel. Teravate küsimustega foorumit „Eesti eesistumise
mõju Euroopa maaelupoliitikale“ vedas Märt Treier.

Nõo Põhikooli esimesed klassid esimesel koolipäeval. Taga vasakul serval 1.c klassijuhataja Anne Jürimäe, paremal 1.b klassijuhataja Pille Laine ja
1.a klassijuhataja Eliko Vahtra. Foto: MATI LUHT

„Mina olen eeskuju!“
Hea lehelugeja, lapsevanem,
õpetaja ja õpilane! Uus kooliaasta on
täie hooga käima läinud ja esimeste
koolipäevade elevus on igapäevase
koolitööga asendunud. Õppeaastad
ei ole sarnased ja nii pole ka alanud
kooliaasta. Lisaks äratundmisrõõmule leidus nii mõndagi, mis sellel aastal on teisiti. Kõige väiksem
muudatus toimus sellel aastal õpetajaskonna osas, nimelt äraminejaid oli
kaks (Ruth Maria Jõgiste ja Maie Nuudi) ja uusi tulijaid üks — matemaatika õpetaja Risto Asso. Pikaajaline
töösuhe Nõo kooliga lõppes ka
Jaak Soonvaldil ja Sirje Rodimal. Üks
suuremaid muudatusi toimus õpilaste toitlustamise osas, kus vahetus
toitlustaja ja käesoleval õppeaastal
valmistab meile toitu Baltic Restaurants Estonia AS. Varasemalt harjutud lauale katmise asemel tuleb hakkama saada iseteenindusletist toidu
valimisega.

Kooliaasta
ettevalmistamisel
oli palju peamurdmist, kuidas kõik
415 õpilast poole väiksemale pinnale ära mahutada. Põhjuseks oli
kauaoodatud renoveerimistööd vanas majas, mida teostab Tartu Ehitus
AS. Ehitustegevusega paralleelselt
õppimisega oleme me harjunud, sest
ka varasematel aastatel on koolis
ja kooliümbruses ehitus toimunud.
Võib-olla pole küll kõige mugavam,
et iga õppeaine ei saa kasutada oma
ainekabinetti, vaid peab seda teise
ainega jagama, aga vastastikkuses
koostöös mahume kõik kenasti õppima. Abikäe ulatas taaskord ka
spordihoone, kus on kaks ruumi klassimööbliga täidetud.
Oleme juba mitu aastat järjest
rõõmustanud õpilaste arvu kasvamise üle. Käesoleval aastal alustas meie kooli 1. klassis õpinguid 50
õpilast, kes jaotusid kolme klassi vahel. Ka järgnevatel aastatel on prog-

nooside kohaselt oodata mõningast
õpilaste arvu kasvu.
Jätkame Liikuma Kutsuva Kooli
projekti tegevustega ja püüame
igapäevaselt tähelepanu pöörata
õpilaste liikumisharjumuste kujundamisele. Endiselt pole koolipäeva
jooksul nutiseadmete kasutamine
ilma õpetaja loata lubatud. Püüame
sellest ka ühiselt kinni pidada. Vahetundide ajal on kasulik liikuda ja
kui vähegi võimalik, siis tuleb seda
teha õues. Kui sa suudad päevas
nutiseadmes/arvutis olemise aega
vähendada 60–90 minutile, siis oled
kindlasti õigel teel.
Õpilastele kõige enam meeldinud muudatus on ehk see, et nüüdsest on nelja koolivaheaja asemel viis
vaheaega. See aga tähendab seda,
et juunikuus kestab kooliaasta kuni
12. juunini. Kõige tähtsam on ikkagi
panustada 175-le koolipäevale, mitte
lugeda kokku vaheaegu, siis võime

kevadel rõõmustada heade tulemuste pärast. Igaüks saab anda endast
parima ja pingutada oma võimete
kohaselt. Selle aasta koolirahu mõtteviisiks on „Mina olen eeskuju!“ ja
kõige enam saab seda näidata oma
õppimisega ja käitumisega. Igas
ühes on midagi positiivset, millega
olla eeskujuks.
Head lapsevanemad, õpilased
ja õpetajad! Soovin kõikidele tegude- ja teadmisterohket õppeaastat.
Üheskoos üksteist toetades ja märgates loome väärtusi, millest võidavad kõik.

REIN UUSMAA
Nõo Põhikooli
direktor

Meeri küla uudised
Programmi „EV100 igas külas“
avatseremoonia käigus istutas iga
maakond oma pärnapuu Vana-Võidu
päikesesõõri. Koos presidendiga oli
pärna istutamise au Tartumaa esinduses aasta küla nominentidel —
Väike-Rakke, Kõduküla ja Meeri küla
esindajatel. EV100 programmi raames esitleti videona iga maakonna
külade poolt tehtavat ühte kingitust
Eestile. Tartumaa kingituseks oli 100
laua sild Väike-Rakkelt.
Maapäeva esimesel päeval osales Riigikogu esimees, teisel päeval
EV President ja kolmandal EV peaminister ja maaeluminister. Viimastele anti üle ka külaliikumise manifest.
Maapäev andis kõigile osalejatele kuhjaga emotsioone ja kinnistas
teadmist, et kohaliku elu edendamine
maal saab alguse ikka maal elavatest
inimestest.

Sissekeedukursus
Arutasime ja mõtlesime, et mitmes kord see siis on meil kokku tulla
ja sissekeedukursusega alustada.
Teadjamad räägivad, et seitsmes
kord, kui hakkajad mehed-naisedlapsed 26. augustil Meeri seltsimaja
õuele kokku tulid ja muudkui sebisid.
Tõstsid autodelt maha suvikõrvitsat
ja kurki, sibulat ja porgandit. Lisa
toodi ka kärudega — nii see kena
õunakoorem tekkiski.
Toorainest tuli ka eriti toredasti.
Nõo valla kihelkonnamängudel sai
Meeri võistkond auhinnaks kotitäied
sibulat, kapsast ja kartulit. Otsus, et
kõik see läheb sissekeetmisele, tuli
kiiresti. Aitäh teile, armsad Meeri küla
esindajad mängudel, see oli teist
väga armas.
Suured tänud osalejatele, teie

tegite selle vinge päeva. Päev oli pikk,
aga ainult positiivseid emotsioone
täis. Pärast koorimist, kraapimist,
pesemist ja segamist kaunistas lauda
218 purki salatit ja moosi. Kui maitsta
tahate, siis peate külla tulema.
Kniks, kraaps ja kummardus
toetajatele:
Tartu Naiskodukaitse, Tartu Lasterikkad, Nõo kihelkonnamängudel
Meeri küla esindajad, Jaan ja Anne
Saal, Malle Roomet, Jaan Tohu, Aime
Oja, Margit Oja, Mall Rooväli, Anneliis
Rohtmets, Viia Mägi, Lilian Volmer,
Ulvi Toru, Indrek Haller, Helle-Maia
Sonn, Marika Soots, Hele Liis Saaroja

Peapiiskopi külaskäik

Sissekeedukursus Meeri seltsimajas. Eeltööd hoidiste valmistamiseks. Foto: Anneli Saaroja

Meerikatel oli suur rõõm ja au
kohtuda augustikuu lõpus EELK
peapiiskop Urmas Viilmaga, keda
saatsid külaskäigul Nõo koguduse
õpetaja Mart Jaanson ning koguduse
juhatuse esimees Madis Kanarbik.
Üheskoos istutati reformatsiooni
juubeliaasta puhul seltsimaja ette
õunapuu. Suured tänud naisringile
„Elurõõm“, kelle abiga kaeti rikkalik
lõunalaud, mille taga vesteldi erinevatel teemadel nii kohalikest muredest ja rõõmudest kui maailmavaadetest.
Külaskäigu meenutuseks õmbles
peapiiskop Meeri seinavaibale nelja
auguga nööbi nii, et läbi õmmeldes
sai nööbile kujundada ristimärgi.
Suur tänu meeldejääva külaskäigu eest.

Külli Rüütli ja
Anneli Saaroja
Meeri KAS

Ühispilt peapiiskop Urmas Viilmaga pärast õunapuu istutamist. Foto: Merle Pukk
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meie külalisi

EELK peapiiskop Urmas Viilma (vasakult teine) Nõo Põhikooli ees koos
õpetaja Mart Jaansoni, vallavanem Rain Sangernebo, põhikooli direktori Rein Uusmaa ja koguduse juhatuse esimehe Madis Kanarbikuga.
Foto peapiiskop Urmas Viilma facebooki leheküljelt

Nõo valda külastas
EELK peapiiskop
Urmas Viilma
31. augustil külastas meie kirikuõpetaja Mart Jaansoni külalisena Nõo
valda EELK peapiiskop Urmas Viilma. Koos vallavanem Rain Sangerneboga
tutvuti Nõo koolidega, sh muusikakooliga.
Oma külaskäigupäeva teise poole veetis peapiiskop Meeri seltsimajas, kus õpetaja Mart Jaanson käib kord kuus piiblitunde pidamas. Meeril
võõrustasid külalist seltsimaja perenaine Anneli Saaroja ja Meeri küla eakate
ringi „Elurõõm“ energilised ja rõõmsameelsed memmed, kelle täpse juhendamise järgi istutati seltsimaja ette Reformatsiooniaasta õunapuu.
(NVL)

tule kinno!
Filmifestival KINO MAALE
tuleb ka Nõo valda
Tänavu esimest korda toimuv filmifestival KINO MAALE pakub maapiirkonna omavalitsustele lastele, noortele ning täiskasvanutele tasuta näitamiseks animatsioone.
Priit Pärna Animafilmi Festivalist väljakasvanud KINO MAALE fookuses
on sel aastal animatsioon ja Nukufilm, kes tähistab tänavu oma 60 sünnipäeva. Lisaks tähistavad oma sünnipäevi Mati Kütt 70 ja Hardi Volmer 60.
Festivali programmi pani kokku festivali peakorraldaja koostöös filmistuudioga Nukufilm, seega on tagatud programmide sisuline kvaliteet. Me
pakume teile tänavu 10 suurepärast programmi Nukufilmi ajaloost, tehes
läbilõike stuudio 60 aastast, vanim film ongi kavas 60 ja noorim vähem kui
aastane.
Koostöös külaseltsidega oleme praegu Nõo vallas näitamiseks teinud
sellise valiku:

15. külade mängud Veskijärve ääres
Laupäeval, 12. augustil toimusid
Nõos Veskijärve ääres Nõo kihelkonna 15. külade mängud. Mängude
korraldajaks oli eelmiste mängude
võitja Nõo Priitahtlik Päästeselts.
Veidi juubelihõnguliste külamängude kohta ei saa osavõtjaid
eriti rohkearvuliseks pidada — kohale olid tulnud esindajad neljast külast: Meerilt, Lagujalt, Nõgiarust ja
Lukelt. Au ja kiitus neile entusiastlikele inimestele, kes pidasid oluliseks
oma külade hea nime eest seista.
Terve päeva säras tulikuum
augustipäike ja küpsetas täiega, nagu
arvas enamus rahvast. Higistamist
jätkus võistlusplatsidele, sai ka niisama murul peesitada ja veesõbrad
käisid kindlasti lähedalasuvas rannas
ennast jahutamas.
Korraldustoimkond
eesotsas
Nõo päästeseltsi aktiivse perenaise
Kadi Sarapuuga oli ürituse hea õnnestumise nimel palju vaeva näinud.
Aitäh neile!
Uhke ringiga vuras kohale Nõo
Vabatahtliku Päästeseltsi päästeauto,
millel lehvis külamängude lipp. Hea
sõnaga meenutas vallavanem Rain
Sangernebo külamängude traditsiooni ja soovis 15. mängude osalistele mõnusat ja sisukat päeva.
Päevajuhi sõnakas ja rahvast aktiivsele tegevusele innustavas rollis
oli seekord meie armastatud näitleja
ja naljahammas Andri Viinalass.
Erinevatel platsidel toimusid nii
traditsioonilised pallimängud kui
ekstreemsemad jõukatsumised, kokku tuli osavust ja nutikust näidata
seitsmel võistlusalal.
Kuna korraldajaks olid meie pritsumehed, siis täiesti ootuspäraselt
tuli võistkondadel oma osavust
näidata päästeauto juures. Võistlejad pidid kiiruse peale voolikulindi
järves asuva pumbaga (see oli uunikum — pärit 20ndatest aastatest —
MP) ühendama, sealt edasi järgmise
voolikuga „tulekollet“ (õhupall teiba
otsas) purustama. Nalja nabani, sest
käed kippusid ärevusest värisema,
pumbameestel nappis jälle jõudu
ja veesurve oli seetõttu nigel. Siis
oligi armas näha, kuidas meeskonnaliikmed üksteisele appi tormasid
ja ühiste jõupingutustega tulemus
saavutati. Kõik ühe, üks kõigi eest —
nagu see nende mängude ajaloos
ennegi on olnud!
Ega iga minut päevakavas ka
täispingega arvel olnud. Rahvas liikus vahelduseks laadaplatside vahel.
Seekord oli kauplejaid seinast seina.
Voika tänava äärne oli tihedalt täis
müügilette. Toitlustajaid oli lausa
mitu ja erinevaid sööke-jooke-jäätiseid oli rahval võimalik valida vastavalt oma maitsele.
Meie aktiivsed noored Nõo
noortekeskusest eesotsas Egle Hänilase ja Christina Värnoga olid toeks
laste tegevuse organiseerimisel. Ka
said lapsed nautida ponisõitu.

Näha sai
tuletõrjealaseid uunikume
Võistluste korraldajad olid mõelnud ka tuletõrjealase ajaloo tutvustamise peale.
Võib öelda, et väljas oli omamoodi unikaalne muuseumifiliaal, mille
omanik on entusiastlik Jüri Arumets
Annikorust. Jüri Arumets on 36aastase tuletõrjetöö staažiga mees,
kelle väga põhjalik vastava ajaloo
tundmine ja säilitamine nii teadmistelt kui esemete kogult on sügavat lugupidamist väärt.
Näha sai pritsumeeste vormiriietuste kogu alates esimesest vormist 1920ndail aastail kuni tänapäevaseni välja. Kindlasti olid aukohal
paljud erinevad staaži- ja teenetemärgid, mis vanasti olid hõbedast.
Imetleda sai erinevate maade tuletõrjujate kiivreid, samuti raskemat
tehnikat, nagu pumbad jne. Iga eseme saamisloo kohta oli mehel oma
lugu rääkida ja kuulajaid-vaatajaid
jagus telgi juurde kogu päeva.

Filmiprogrammid on suunatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Seega ootame nukufilmi elamust saama igas vanuses Nõo valla elanikke.
Lisainfo: http://nvv.kovtp.ee/,
noortekeskus@nvv.ee või 501 9605
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Vetelpäästekoerte grupp
„Märjad käpad“
Omamoodi toredaks traditsiooniks on saanud, et alati, kui meie üritused toimuvad Veskijärve ääres, on
kohale kutsutud vetelpäästekoerad.
Meil pole selle vastu midagi, paljusid

Külamängude lipu alla on kogunenud 15. külamängude korraldajad Nõo Päästeseltsist ja järgmiste külamängude korraldajad — võidukas Laguja küla esindus. 5 x foto: KAI TOOM

Uhke ringiga vuras kohale Nõo Vabatahtliku Päästeseltsi päästeauto, millel lehvis külamängude lipp.

Väsimatult sööstsid koerad küll üksi, küll kahekaupa
hädasolijatele appi ning vedasid nad teenistusvalmilt
kaldale.

Võistlejad pidid 20ndaist aastaist pärit uunikumiga
järvest vett pumpama.

Räpinast pärit tantsuansambel „Nõtked ja karvased“
naerutas rahvast pisarateni.

neljajalgseid tegijaid tunneme juba
nimepidi!
Ka seekord oli pealelõunasel
ajal vetelpäästekoerte demonstratsioonesinemine „Märjad käpad“.
Instruktor Valvi Väli Lõuna-Eesti
vetelpäästegrupist koos oma aktiivsete meeskonnaliikmetega selgitasid pealtvaatajatele erinevaid veepäästeviise küll veest, küll paadist,
ja väsimatult sööstsid uhked koerad
küll üksi, küll kahekaupa hädasolijatele appi ning vedasid nad teenistusvalmilt kaldale.
Valvi Väli ise on staažikas päästja
ja vetelpäästekoeri on treeninud juba
üheksa aastat.

Meelelahutust
tantsu ja lauluga
Ilusasse suvepäeva jätkus ka
tantsushowsid erinevatelt truppidelt.
Noorusliku temperamendi ja
südikusega võlusid vaatajaid JJ-Streeti tantsukooli kaks tantsurühma.
Räpinast pärit tantsuansambel
„Nõtked ja karvased“ (juhendaja
Piret Varjund), kes seekord oli väljas
kolmemehelises koosseisus, naerutas rahvast pisarateni.
Juba 2010. aastast tegutsev
4-meheline showtantsugrupp on
leidnud omapärase niši, esitades
erinevate tantsustiilide numbreid
ja riietudes sekka ka naistekostüümidesse. Igatahes tantsulõvid olid
nad täiega!

Muusikalist külakosti pakkus
seekord Ervin Lillepea oma ansambliga. Ja meie tantsulembesest publikust tuli nii mõnigi paar lava ette
jalga keerutama.

Võidukas Laguja küla
Kella poole seitsmeks õhtul
jõudsid mängud finaali, kus kuulutati välja paremusjärjestus. Oma
väga kokkuhoidva seltskonna ja entusiastliku võitlusvaimuga hakkas
juba päeval silma Laguja küla. Kuigi
punktisummalt oli tugevaim juba
teist aastat järjest Nõo Päästeseltsi
meeskond, siis järgmiste külamängude korraldaja au sai siiski endale
just Laguja küla. Palju õnne!
Kadi Sarapuu avaldas Laguja
esindajale lippu üle andes lootust,
et Nõo kihelkonna külamängude
järjepidevus ei katke ja külad jäävad üksteist toetama veel paljudeks
aastateks.
Korraldaja Nõo Päästeselts tänab
ühtlasi paljusid abilisi ja sponsoreid: Nõo Vallavalitsus, Olerex AS,
Cautes AS, Nõo Lihatööstus AS, Luke
Farmimeierei OÜ, Juurviljaait OÜ,
Jürgeni kaubavedu, Berendsen Textile
Service AS, Deckol Trans OÜ, Tallink,
Järveotsa Vutifarm OÜ, Lembit Toru,
Jaak Teppan, Andri Viinalass, Guido
Veidenbaum, Nõo Noortekeskus,
Viivi Kütt, Nõo Priitahtlik Päästeselts.

Külamängude vaim
hakkab väsima
Pikk päev oli õhtusse vajumas.
Kauplejad pakkisid oma letid kokku.
Osavõtvad külad olid oma rahvaga veel siin-seal muruplatsil juttu
puhumas ja siis hakkasid autod
kodude poole vurama.
Midagi jäi siiski hinge kriipima.
Me ikka püüame midagi või kedagi
millegagi või kellegagi võrrelda.
Antud juhul on selleks võrdluseks
varasemate mängude kajastus. Ürituse läbiviimise kohapealt oli kõik
nagu paigas. Mõned väikesed viperused (nt elektriga varustatus) on
andeksantavad. Aga kurvastavalt
lühike oli osavõtjate külade nimekiri.
Meil on ju 20 küla. Ka väljatulnud
võistkonnad tituleerisid endid pigem sõprus- ja tuttavate seltskondadena ja avameelsetes vestlustes
tõdeti, et rahva väljasaamisega oli
raskusi.
Vägisi ei sünni midagi. Inimestel
on tänasel päeval nii palju valikuvõimalusi. Ka on paljudel vaja oma tegemised reastada tähtsuse järjekorras.
Ja võib-olla tahavad inimesed lihtsalt
puhata, oma kallist vaba aega ainult
oma pere ja lähedastele pühendada.
Me mõtleme homsele ja ka külamängude järjepidevusele. Küllap aeg
annab arutust.
MILVI PENSA
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Tauri-Viljar Vahesaar RedBull Slackshipil 2017 esimene!

VALLA LEHT

Nõo Päevakeskuses

Järistelt pärit noormees TauriViljar Vahesaar (23) on ekstreemspordiala slickline üks viimase aja
arvestatavamaid tegijaid, kes on
püsinud tipus ja saavutanud esikohti
erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Ka jätkuval hooajal noppis
ta võiduvilju tunnustatud RedBulli
võistlustel.
Vallaleht palus Tauri-Viljarilt
lühiintervjuud tema praeguse sportlaskarjääri kohta.
Millal ja kus toimusid RedBull
Slackship 2017 võistlused?
Poolas, täpsemalt Gdynias ajavahemikul 17.–19. august 2017. Saavutasin esikoha.
Kes olid sinu peamised konkurendid? Kui palju oli võistlejaid?
Osalejaid oli 10. Suurim konkurent oli Mickey Wilson — nagu
ka kõigil eelnevatel aastatel, aga
seekord oli teda võita vaimselt kõige
raskem.
Mida võid öelda võistluste
raskusastme ja võistluste korralduse kohta?
See on praegu maailmas kõige
raskemini organiseeritav trickline
võistlus. Liinid on tõmmatud ühe
laeva peal mastide vahele ja selle alla
on paigaldatud võrk. Kõik tegevused
toimuvad 25 m kõrgusel taeva ja maa
vahel.
Redbulli-poolne korraldus on
väga hea. Kõik sportlased ööbivad
hotellis, mis on 5 minuti kaugusel
võistluskohast. Võistluskohta on
paigaldatud eraldi harjutamisliin,
et saaks enne laeva tippu minemist
soojaks.
http://taurivahesaar.com/redbullslackship2017/
Millistel kaalukatel võistlustel
esinesid sa eelmisel hooajal?
Eelmisel hooajal saavutasin Red-

Põhjapolaarjoonel. 2 x foto: KAI TOOM

RedBull Slackship 2017 võitjad, keskel esikoha omanik Tauri-Viljar Vahesaar
Bull Airlines 2016 II koha, Jaan Roose
saavutas I koha, seega tuli Eestisse
kaksikvõit. Parematest saavutustest
veel GoPro Mountaingames Worldcup
— 4. koht, Slackship 2016 — II koht.
Millised võistlused ees ootavad?
Lähiajal lähen Jaapanisse World
Cup`ile, mis toimub 14.–19. septembril.
Tulemas on võistlus Brasiilias,
Goias state, Pousada Rio quente.
18.–26. novembril läheme võistlema
koos Kristjan Kullamaaga ja hoiame
Eesti lippu kõrgel!
Tulemas on ka hästi palju esine-

Meie kandi õpetajad...
käisid Lätis
Eestimaa üürike suvi möödus
ning 21. augustil jõudis Krõllipere
kahele õpetajale kätte aeg sõita
külla naabritele, mis tähendas
meie jaoks rahvusvahelise projekti „Viva la musica“ jätkumist,
mis sel korral toimus Lätimaal.
Antud projektist võttis osa seitse
riiki — Eesti, Läti, Leedu, Soome,
Rootsi, Norra ja Island.
Kogu projekti eesmärk on
pedagoogide
rahvusvaheline
kogemusvahetus teemal muusika koolieelse lasteasutuse õppekavas ja õppetegevuses. Meie
eesmärk oli saada uusi kogemusi, teadmisi ja nutikaid lahendusi,
kuidas muusikaelemente lõimida teiste lasteaias toimuvate
tegevustega ja sellega rikastada
erinevaid ainevaldkondi.
Meie võõrustajad olid viis
päeva kestva programmi hoolega läbi mõelnud ja kavandanud.
Kohalveedetud päevad olid väga
mitmekesised, sisutihedad ning
õpetlikud. Saime end proovile
panna kunstitegevustes, pillimängus, meisterdamises, loovliikumises ja rütmimängudes.
Kaasavõetud lastega koos meisterdatud pillidest korraldati ka
uhke näitus.
Kogu reisi põhiülesanne oli
ette valmistada „Muinasjutt
muusikas“, mis tuli esitada viimasel päeval Läti muusikutest
ja muusikapedagoogidest koosnevale publikule. Selleks tegime
iga päev nn„orkestriproove“. Riietuseks oli ühevärviline T-särk, pillideks üllatusmunadest valmistatud kõristid, šašlõkiämbrist
trummid ja vildist peakatted,
mille kõik ise oma käekestega
eelnevalt valmistasime .
Projektis osalejad pidid esimesel päeval lühidalt tutvustama oma maad ja õpetama teistele kaks rütmi- või laulumängu.
Kuna osavõtjaid oli seitsmest eri-

nevast riigist, siis venis õhtu üsna
pikaks. Pikantseks tegi asjaolu
see, et neid mänge mängisime
Riia linnas kella kümne ajal õhtul
keset tänavat... pime oli... aga
meie mängisime...
Uusi mõtteid ja ideid andsid
mitme lasteaia külastused Riias,
Smardes ja Engures. Kolm lasteaeda, kus viibisime, olid kõik
eriilmelised ja igaühest saime
mingi idee või mõtte, mida oma
rühmas kasutusele võtta.
Lätlased pakkusid meile ka
väga nauditavat kultuuriprogrammi. Külastasime kaunilt
renoveeritud Šlokenbeki mõisakompleksi ning Jaunmoka lossi.
Vahvaks vahelduseks oli mitmekäiguline õhtusöök ning sportmängud mereäärses kalurikülas
Berzciemses.
Kõige suuremaid ja südamlikumaid emotsioone pakkus
imeilus rahvusõhtu Smardes,
kus tantsuline etendus andis ajaloolise ülevaate Läti rahvuskultuurist.
Meie sisukad ja mitmekesised päevad kulmineerusid seminariga Riias, kus etendasime
ühiselt õpitud „Muinaslugu muusikas“, mis rääkis ühest pilveperest, ning iga projektis osalev
riik õpetas publikule ühe mängu
või rütmilise tegevuse. Nii suure
publiku ees tekitas meis esinemispinget vähene keeleoskus,
kuid läbi rütmimängu, näitlejameisterlikkuse ja kehakeele abil
võitsime publiku poolehoiu.
Kokkuvõtteks võime julgelt
öelda, et õppereisile seatud
eesmärk sai mitmekordselt täidetud ning võime kinnitada, et
erinevate ja samas väga lihtsate
muusikaliste võtetega on võimalik ilmestada ja huvitavaks muuta
lasteaia igapäevast õppetööd.
Siinkohal ütleme suured tänud meie lasteaia juhtkonnale,

misi ja õpitubasid.
Kuidas kulgeb sinu treeneritöö?
Teen tasakaaluliini treeninguid
(Tauri tegutseb 2016. aasta augustist
ka treenerina Tasakaaluliin OÜ kaudu
— MP) üle Eesti ja hakkasin korraldama uut treeningut Slackfit. See
treening kujutab endast erinevate
fitnessharjutuste tegemist tasakaaluliinil. Toimub intensiivne süvalihaste
treening.
Süvalihaste treenimine on nii
tippsportlasele kui ka tavaharrastajale vigastuste vältimise seisukohalt
väga oluline.

Rohkem infot on www.tasakaaluliin.com nii slackfiti kui ka tulevaste
õpitubade kohta.
Aitäh Tauri-Viljarile! Kindlasti
on tema nii kõrgete saavutuste
taga lugematul arvul treeninguid ja
veelkord treeninguid. Aga oma alasse
ja eesmärkidesse sügavalt pühendunud inimene, just nii nagu Tauri, ikka
ise ennast tagant sunnib. Siis ei jää ka
võidud tulemata.
Hoiame talle eelseisvateks jõukatsumisteks pöialt. Jätkuvat edu!
MILVI PENSA

lasteaialood

Pille meisterdamas

Ise tehtud, hästi tehtud

kes on loonud võimaluse osaleda erinevatel õpirännetel. Kõik
sellised kogemused rikastavad
meie silmaringi ja mõttemaailma
ning aitavad meil paremini ning
huvitavamalt õpetada lapsi ning
laiendada ka nende silmaringi,
läbi meie enda kogemuse. Loo-

dame, et neid õppereise tuleb
veelgi. Meie oleme igatahes
valmis.
Külliki ja Vaike
Nõo lasteaia Krõll
õpetajad

Ikka üles, Svartiseni liustiku poole... Kõigepealt 20minutiline paadisõit
piki fjordi, seejärel ligi 3 km kive mööda mäest üles turnimist...

See imeline Norra
Tanel Saimre on oma raamatus „Minu Norra“ kirjutanud: „Siin on nii
palju ilu, et ninasõõrmed hakkavad kipitama“. Ja õigesti öeldud! Oma augustikuisel reisil Põhja-Norrasse kogesime seda ka ise.
Norra kohta võib paljugi ilusat öelda — Valguse Kuningriik, Virmaliste
maa, Mägede ja fjordide maa jne. Samas ka karge, külm, karmides ilmastikutingimustes vastupidamist nõudev. Põhja-Norra teevad eriliseks polaaröö ja
polaarpäev, virmalised ning põhjapõdrad.
Neid viimaseid nägime meiegi bussiaknast üsna mitmeid kordi, kui läbi
Finnmarki platoo Nordkapi neemel olevale vaateplatvormile vaadet PõhjaJäämerele imetlema sõitsime. See paik võttis meid vastu lõikavalt külma
tuulega, mis luust ja lihast läbi tungis. Oli hea vedamine, et jõudsime oma
selfid ja muud pildid enne ära klõpsata, kui vihmahoog peale tuli. See-eest
oli sealses mugavas kinosaalis väga mõnus vaadata filmi elust Põhja-Norras,
mis seda maad ja rahvast palju paremini mõista aitas. Peab olema tõesti
vapper ja tugeva iseloomuga, et sealne polaaröö ja külm talv üle elada ja
põlisrahvas saamid (laplased) seda aegade algusest on teinudki. Saame on
wikipedia andmetel 80 000–100 000 ja ligi pooled neist elavad Norras. Saamidel on oma saami parlament. Meiegi saime pisut aimu nende elust ja
mõned ka oma käega katsuda põhjapõtru oma esimeses Norra peatuspaigas Alta kämpingus, kus Sami Siida meile õhtuks ka „poron käristystä“ ehk
põhjapõdra lihast valmistatud rooga pakkus.
Altas käisime ka kohalikus muuseumis imetlemas 6000 aasta vanuseid
kaljujooniseid. Ning üllatus-üllatus — samas muuseumis kohtasime ka teisi
Nõo valla inimesi, kes omal käel seda kaunist maad avastama olid tulnud.
Oli ikka õigus Hemingwayl, et „igas sadamas on vähemalt üks eestlane“
(ka Norkapis oli tööl üks eesti tüdruk).
Kui praegu on Norra üks maailma kõrgeima elatustasemega riike, siis
pole see sugugi pikka aega nii olnud. Enne naftaga rikastumist oli see maa
üsna vaene ja peamiseks elatusvahendiks kalapüük. Põllumaad ju mägede
ja fjordide maal kitsalt käes.
Ma ei jõua siin artiklis kõike reisil nähtut muidugi üksikasjalikult kirjeldada. Minu ammuseks unistuseks olid mägised Lofoodi saared, mis on omavahel ühendatud sildade, merealuste tunnelite ja praamiliinidega. See on ka
tänapäeval tuntud kalamajanduspiirkond ja muidugi turismimagnet.
Kõik, mida nägime, oli muljetavaldav. Näiteks kalastusmuuseum Å külas,
kus saime teada, mida kõike on võimalik saada tursast ja kuidas ammustel
aegadel kalapüük toimus. Põikasime sisse ka Viikingimuuseumi ja Lofootide
akvaariumi. Ja tegelikult oli akna taga kogu aeg nii ilus vaade, et hetkekski
tukkuda ei raatsinud. 
Tromsos käisime Põhjavalgusplanetaariumis virmaliste virtuaalset esitust vaatamas ja külastasime ka kõige põhjapoolsemat botaanikaaeda, kus
pojengid veel õiteilus olid.
Arktika katedraal oli just selline ehitis, mis sealsesse atmosfääri sobis —
justkui valge kolmnurkne jääkoda, mida kaunistas imeline vitraaž.
Muljetavaldav oli maalima suurim Saltstraumeni veekeeris, kuid reisi
tipphetkeks muidugi matk Svartiseni liustikule. See ronimine oli küll oodatust mõnevõrra keerulisem ja kõik sinna üles ei turninudki, kuid hingematvalt kaunid vaated kõrgel mägedes tasusid selle vaeva kuhjaga ära kõigile neile, kes selle matka läbisid.
Kokkuvõtteks võib öelda, et oli imeline reis. Meenutame seda peatselt
reisipäeviku raames septembri lõpul päevakeskuses ja kõik, kel on huvi,
saavad vähemasti mingisuguse ettekujutuse pilte vaadates ja reisimuljeid
kuulates.
Ja veel — ka giid ja bussijuht olid meil nii toredad, et enam kui pool
reisiseltskonnast end kohe sama tiimi korraldatavale järgmise aasta reisile
kirja pani. Kusjuures osad veel nii, et isegi ei teadnud, kuhupoole me bussirattad seame.  On tõesti oluline, et oleks hea meeskond.
Arutasime siis asju giid Signe Timmermanniga mitme kandi pealt ja ikka
„Daaniel reisidega“ on sihikule seatud Holland. Ja millal siis veel kui mitte
aprillis, mil tulbid oma õiteilus. Kuna sealkandis juba oleme, siis lisaks Amsterdamile läheme ka Kopenhaagenisse. Täpne reisikava selgub lähiajal. Nii et
tulebki jälle vana armas sukasäär välja otsida ja reisiraha koguma hakata!
Maailm on ilus ja reisimine rikastab hinge. Tulge meiega! 
Ilusat sügist soovides,
KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja
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Tööta ja õpi
töötukassa toel!
Klienditeenindajana töötav Kaire, kelle haridustee perekondlikel
põhjustel kunagi pooleli on jäänud, ei ole põhiharidusega tööturul parimas konkurentsis. Pikki aastaid on ta kohusetundlikult ja hoolsalt teinud
kaupluses füüsiliselt rasket tööd, kus on tulnud olla pikkades 12 tundi
kestvates vahetustes jalgade peal, tõsta raskusi, lõhkuda kaste, viia kaupa välja. Raske töö on mõjunud tervisele ja Kaire kannatab süvenevate
tervisehädade käes, Pärast pingelisi tööpäevi on keha valu täis. Kuigi
töötervishoiuarst on viimastel aastatel korduvalt soovitanud tal endale
kergema iseloomuga töö leida, pole tal olnud julgust töökohast ära tulla, sest ümberõpe enda kulul pole võimalik.
Niipea kui Kaire kuulis töötukassa uuest teenusest, mis võimaldab
alates 1. maist 2017 ka töötavatel inimestel koolitustoetust saada, tuli
ta karjäärinõustamisele ja pärast paarikordset kohtumist töötukassas oli
selge, et reipal ja rõõmsameelsel naisel on tahtmist tegeleda eelkõige
lastega ja soov õppida tugiisikuks. Tugiisiku amet on OSKA Kutsekoja
uuringute poolt saanud kinnitust, et tööjõuvajadus selles valdkonnas on
suur ning töötukassa toetab õpinguid. Kaire registreeris ennast tugiisiku
koolitusele, kus ta alustas õppimist, ja on lootusrikas, et pärast õpingute
lõppemist leidub mõnes lasteaias just talle sobiv tugiisiku ametikoht, et
olla toeks erivajadustega lastele nende päevategevustes, sest suure pere
emana on tal südamesoojust palju. Tema tööandja toetab uusi õpinguid
ja võimaldab tal vajalikud õpingupäevad töölt vabaks võtta.
Vajadus erinevate ametite ja oskustega töötajate järele muutub
pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskuseid
kui kunagi omandatud. Ka need erialad, mille järele oli või on ka praegu
suur nõudlus ja mille õppimine on populaarne, ei pruugi tulevikus leiba
lauale tuua. Seetõttu on oluline oma oskuseid pidevalt täiendada ja olla
valmis sellekski, et tuleb õppida midagi hoopis uut.
Töötukassa toetab töötavaid inimesi nii kutse- kui kõrghariduse
omandamisel kui ka täiendusõppel, millel saab õppima asuda kindlatel
erialadel. See tähendab, et toetame inimeste ettevalmistamist ametitesse, kuhu järgmise 5–10 aasta jooksul on vaja rohkem töötajaid. See
annab ameti õppijale kindluse, et õpitud oskused on tööturul tulevikus
nõutud. Sel aastal toetame õppimist arvestusala, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, energeetika ja kaevandamise, keemia-, kummi-,
plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse, metalli- ja masinatööstuse, metsandus- ja puidutööstus ning sotsiaaltöö valdkonnis. Toetavate erialade
valik täieneb, kui valmivad uued tööjõuvajaduse uuringud — nn OSKA
uuringud, mida teeb Kutsekoda.
Täiesti eraldi sihtrühmaks on meie jaoks terviseprobleemidega inimesed. Sageli kaasneb terviseprobleemidega töökoha kaotus ning tervislik seisund seab uue töökoha valikule mitmeid piiranguid. Seepärast
toetab töötukassa terviseprobleemidega inimesi soodsamatel tingimustel: nad saavad meie toel õppida ükskõik, missugusel erialal, mis toetab
nende töötamise jätkamist.

Tööl käivad inimesed saavad töötukassa toel õppida
täiendus- või tasemeõppes
Täienduskoolitus koolituskaardiga on mõeldud töötajatele, kes on
üle 50-aastased, kellel puudub eri- või kutsealane haridus või kelle eesti
keele oskus ei ole tööalaseks arenguks piisav ning kelle sissetulek jääb
alla mediaanpalga (731 eurot kuus). Koolituse vajadust hindab ja sobiva
koolituse aitab leida töötukassa karjäärinõustaja. Kokkuleppel töötukassaga saab valida sobiva kursuse töötukassa koolituskaardi partnerite pakutavate täienduskoolituste seast ja töötukassa tasub koolitus(t)e eest
kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul.
Tasemeõppest räägime siis, kui inimesel on soov ja vajadus õppida
täiesti uus amet. Seda saab teha kutse- või kõrgkoolis. Tasemeõppe
toetus on mõeldud inimestele, kellel ei ole eri- või kutsealast haridust
ning kes on põhi- või keskkooli (gümnaasiumi) lõpetanud või pooleli jätnud vähemalt viis aastat tagasi. Samuti neile, kellel on viimasest eri- või
kutsealase hariduse omandamisest möödunud vähemalt 15 aastat.
Töö kõrvalt õppijale pakuvad koolid erinevaid õppevorme, võimalik on osaleda õppetöös nii päevasel kui õhtusel ajal. Õppida saab ka
mittestatsionaarses õppes (kaugõppes), kus õppetöö toimub tsüklite
või sessioonidena. Sel juhul peab arvestama, et üle poole õpingute
mahust moodustab iseseisev töö. Mitmetel erialadel on võimalik õppida ka töökohapõhises õppes, kus kaks kolmandikku õppest toimub
tööandja juures ja kolmandik koolis. Lisaks saavad töö kõrvalt õppijad
nii kutse- kui ka kõrgkoolis õppimiseks võtta õppepuhkust 30 päeva kalendriaastas, millest 20 päevaks säilitatakse keskmine töötasu. Õpingute
lõpetamiseks saab kasutada täiendavat 15-päevast puhkust, mille eest
makstakse töötajale töötasu alammäära suurust tasu. Töötukassa toetab
sel aastal õppimist rohkem kui 170 õppekaval.
Paindlike õppevormide pakkumisel lähtub iga kool just oma võimalustest ja õppijate vajadusest. Seetõttu soovitame kindlasti kooliga
ühendust võtta ja välja selgitada, mil moel endale huvipakkuval erialal
õppima asuda saaksite. Samuti peaksite välja selgitama, mis tingimustel toimub kooli vastuvõtt, sest teil tuleb kandideerida ja tasuta õppekohale sisse saada.
Õpingute ajal maksab töötukassa õppijale toetust, mille suurus sõltub selle inimese muudest sissetulekutest. Kui õppijal on ka teisi sissetulekuid, saab toetust 130 eurot kuus. Kui sissetulekuid ei ole, maksame
toetust 260 eurot kuus. Toetuse eesmärk on osaliselt katta õpingutega
seotud kulud. Näiteks kulu transpordile või lapsehoiule, aga ka kaotus
palgas, kui on tarvis õpingute ajal töötada väiksema töökoormusega.
Võib juhtuda, et töötamise jätkamiseks peate tõendama oma kvalifikatsiooni, näiteks on vajalik kutsetunnistus. Hüvitame teile kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu kuni 500 euro ulatuses. Kulu hüvitame, kui saite selle dokumendi pärast 1. maid 2017 ning
eksamile või tunnistuse saamisele eelnenud kolme aasta jooksul olete
läbinud vastava koolituse töötukassa toel.
Vajadus ajaga kaasas käia ja ennast täiendada on tänase päeva
reaalsus. Uue eriala valikul on hea vaadata hetkeolukorrast kaugemale
ja valida uus eriala läbimõeldult. Algust saab sellega teha näiteks kohtumisel töötukassa karjäärinõustajaga.
Jane Väli
Eesti Töötukassa
Tartumaa osakonna juhataja
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Nõo vald otsib taas noori tegijaid!
On taas aeg tunnustada tublisid koduvalla noori! Nõo noorteaktiiv ja Nõo
vallavalitsus on jõud ühendanud ning sel aastal tunnustame noori seitsmes
erinevas kategoorias ja anname välja ühe eripreemia. Täites internetipõhise
vormi (lingi leiad Nõo noorteaktiivi facebookilehelt, noortekeskuse kodulehelt
või nvv.ee), saad esitada oma sõbra, koolikaaslase, naabri, tuttava, lapse —
kelle iganes, nominendiks ühele või mitmele järgnevatest kategooriatest:
1. NÕO VALLA AASTA NOOR SPORTLANE 2017 — see on noor, kes
paistab silma sportlike tulemustega ükskõik, millisel spordialal (kergejõustik,
tantsimine, ekstreemsport, võimlemine, maadlus, ...). Pole vahet, kas ta alles
alustab või on juba aastaid spordiga tegelenud, kui see tubli noor sportlane
on sulle silma jäänud, väärib ta tunnustust!
2. NÕO VALLA AASTA NOOR AKTIVIST 2017 — see on noor, kellel
pidevalt miskit käsil. Ta lööb kaasa mitmetes erinevates ettevõtmistes ja/või
teeb rõõmuga vabatahtliku tööd. Märkamist väärib ka keskkonna- ja sotsiaalmeediaaktivist. Tema tahtejõud ja aktiivsus väärivad erilist tähelepanu ja tunnustust!
3. NÕO VALLA AASTA NOOR KUNSTNIK 2017 — see on noor, kelle
joonistused ja maalid võtavad sõnatuks. Talle meeldib asju oma kätega luua
— ehteid, karpe, lauanõusid, ... Ehk on hoopis fotograafia tema kirg ning ta
oskab kõige ilusamaid hetki suurepäraselt jäädvustada? Kunst on lai mõiste,
seega kuuluvad siia kategooriasse ka kõik noored näitlejad ja koomikud.
Kirjakunstis peitub sammuti võlu, märka noort, kellest võib sirguda järgmine
kuulus kirjanik.
4. NÕO VALLA AASTA NOOR MUUSIK 2017 — see on noor, kes paistab
silma oma musikaalsuse poolest. Ta oskab imehästi mängida mõnd instrumenti või laulda — või isegi mõlemat! Tema musikaalsus ja õpihimu paistavad
silma ning seda tuleks tunnustada.
5. NÕO VALLA AASTA ÕPIHIMULINE NOOR 2017 — see on noor, kellele
meeldib ennast täiendada. Õpihimu ei pea ilmtingimata silma paistma koolipingis, ehk on ta iseseisvalt õppinud näiteks mootorsõidukeid parandama.
Või meeldib talle käia lisakursustel ja koolitustel. Õpihimu võib välja paista ka
huvihariduses.
6. NÕO VALLA AASTA NOORTE TEGU 2017 — see on üks algatus, mis
on alustatud ja lõpuni viidud tublide ja hakkajate noorte poolt. Miski, millest
peaksid kõik vallaelanikud kuulma.
NB! NÕO VALLA AASTA NOORE 2017 valitakse välja kõikidest konkursile
esitatud nominentidest!
LISAKS: NÕO VALLA AASTA NOOR(T)E INSPIREERIJA 2017 — see on
isik, kes võib olla nii noor, noorsootöötaja, huvijuht, õpetaja, ema-isa, vanaema-vanaisa, ringijuht — ükskõik kes! Kirjuta meile sellest ühest inimesest,
kes on sind tegutsema pannud, kes on sind inspireerinud oma olemise ja
tegemistega, kes on sind motiveerinud end arendama.
REEGLID:
1. Nominent peab olema vanuses 7–26 eluaastat.
2. Nominent peab püsivalt elama Nõo vallas, sissekirjutus ei ole oluline.
3. Ühte inimest võib esitada ükskõik mitmele tiitlile.

„Internet Koju“
Lugupeetud NÕO VALLA elanik!
NÕO VALLAS on toimumas kogu maakonda hõlmav aktsioon „Internet
Koju“, mille eesmärk on viia ülikiiret internetiühendust võimaldav valguskaabel kõigile soovijatele majja taskukohase hinnaga (ühekordne liitumistasu
150 eurot).
Hetkel on käimas info kogumise etapp, mille eesmärk on välja selgitada,
kui palju on maakonna peale soovijaid, kes kiiret ja stabiilset internetiühendust tahavad. Projektiga liitumiseks on vajalik oma elu- või töökoht märkida
kaardile veebilehel internetkoju.ee. Kui oled teinud sooviavalduse, siis saad
kindlasti e-kirja selle kinnituseks. Antud etapis sooviavalduse esitamine ei
ole siduv — enne projekti reaalset käivitumist võetakse kõigi sooviavalduse
esitanutega veel eraldi ühendust ja küsitakse kinnitus. Oluline on, et laekuks
võimalikult palju avaldusi, sest kui maakonnas on projekti vastu huvi madal,
siis projekti ei hakata ellu viima.
AEGA LIITUMISAVALDUST esitada ON kuni 30.09.2017.
Millistesse hoonetesse saab projekti raames kaabli?
q Kõigisse Tartumaal asuvatesse hoonetesse — olenemata sellest, kas
hoone asub maal või linnas.
q Projekti hõlmab nii erakliente kui ka ettevõtted/organisatsioone.
q Projektiga ei saa liita ainult neid hooneid, kus on valguskaabel hoones
olemas või kuhu valguskaablit juba plaanitakse rajada.
Miks peaksin avalduse esitama? Mul on juba mobiilne internet või kodus
vaskkaabli kaudu internetiühendus.
q Mobiilne internet või vaskkaabliga loodud ühendus on võib-olla piisav veel täna lihtsamate digitoimingute tegemiseks. Andmevahetuse mahud
paraku kasvavad väga kiiresti igal aastal. Valguskaablivõrk on täna ainuke
andmeedastuse tehnoloogia, mille puhul võib kindel olla, et see on piisava
võimekusega täna, homme ja 30 aasta pärast.
q Üksiku projekti raames valguskaabli majja tellimine võib maksta vahemikus 2000–10 000 eurot. Võimalust valguskaabel majja saada ainult 150 euro
eest ei pruugi enam kunagi tekkida.
q Internetiühendus on saamas sama oluliseks kui veevärk või elektriühendus. Vaevalt pakub täna rahuldust elu majas, kus puudub elekter. Sama
olukord on 10–20 aasta pärast majaga, kus ei ole korralikku internetiühendust.
Sellise maja väärtus on oluliselt madalam kui majal, kus korralik internetiühendust on olemas.

VVV SEPTEMBRIKUU MATKAPÄEVAD
16. septembril kell 11.00 toimub matkamäng “Kes otsib, see leiab”.
Matkamäng on sobilik lastele vanuses 2–5a. Selga ilmale sobiv riietus ning
matkamiseks sobivad jalatsid. Kaasa rõõmus meel. Kogunemine Vapramäe
loodusmaja juures kell 11.00. Registreeru tel 5646 9099.

16. septembril algusega kell 15.00 toimub Vitipalus jalgrattamatk
GPS-vastuvõtjate abil. Osalejatel on rattakiivri kandmine kohustuslik,
helkurvest soovituslik. Seiklust juhendab retkejuht Lauri Toim.
Täpsem info registreerumisel. Registreeru: lauritoim@gmail.com

23. septembril matkapäev „Tere sügis!“. Matkal vaatame sügise tunnuseid ja sügise värve. Kogunemine Hellenurme poe parklas, sealt sõidame
edasi. Registreeri matkale tel: 5343 7597 Siiri, 521 9239 Evelin.
Matkapäevad on tasuta, toimuvad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse toel.

4. Esitada saab 26. augustist kuni 1. oktoobrini.
5. Esitada võib ka iseennast.
6. Lõpliku otsuse laekunud ankeetide põhjal teeb žürii, kelle koosseisu
kuuluvad Rain Sangernebo, Christina Värno, Kai Toom, Kristi Pedanik, Rein
Uusmaa, Katariina Kurina, Egle Vahesalu ja Joel Jaemaa.
KOHTUMISENI 13. OKTOOBRIL TÄHTEDE GALAL! (lisainfo tulekul)
Nõo noorteaktiiv

pane tähele!
Mis kohustused mulle avalduse esitamisega ja kaabli majja toomisega
tekivad?
q Avalduse esitamisega ei teki veel ühtegi kohustust. Enne, kui projektiga
edasi minnakse, küsitakse üle, kas olete oma soovis kindel.
q Kui olete andnud allkirjastatud nõusoleku ja projekti raames valguskaabel Teie majja tuuakse, siis tekib ühekordne kohustus maksta 150 EUR.
Rohkem ei teki ühtegi kohustust (ühekordset ega igakuist).
q Kui soovite ehitatud kaabli kaudu ka teenuseid tellida (internet, televisioon, telefon, valveteenus vms), siis neid saate osta piirkonnas tegutsevate
sideettevõtete käest otse. Selles osas ei muutu midagi — välja arvatud see, et
pärast valguskaabli majja jõudmist on teenuste valik laiem, nende kvaliteet
oluliselt parem ja sideettevõtete hulk, kes teenuseid pakuvad, suurem.
Milliseid teenuseid on võimalik valguskaabli kaudu erinevatelt teenusepakkujatelt tellida?
q Kiire ja stabiilne internet igasuguse mahupiiranguta ja madala latentsusega. Täna pakuvad sideettevõtted internetipakette üles ja allalaadimiskiirusega kuni 1000 Mbps. Seda ainult valguskaabli kaudu. Tavapäraselt nii suure
kiirusega paketti küll täna veel vaja pole.
q Digitelevisioon koos full HD kanalitega ja järelvaatamise võimalusega.
Pilt on selge ja ei haki. Tulevikus võimalik vaadata veelgi paremat pilti 4K (täna
edastab sellist Eestis eelkõige Youtube ja Netflix) või 8K resolutsiooniga.
q IP telefon ja selge pildi ning kõrge resolutsiooniga videokõned.
q Erinevad valvelahendused ja valvekaamerate pildi edastamine üle interneti reaalajas nii HD kui ka 4K ja 8K resolutsioonis (mis on täna juba uuemate valvekaamerate standard). Ilma valguskaabli ühenduseta selline võimalus praktiliselt puudub.
q Targa kodu automaatika. Kodumasinate, kütteseadmete jm juhtimine
kaugelt nt telefoni teel.
q Pilvelahenduste kasutamine (Dropbox, Google drive jm) sedasi, et
failide sünkroniseerimine toimub hetkega.
q Kaugtöö võimalus. Üha rohkem kasutavad inimesed võimalust töötada
kodus ja olla ühenduses tööandjaga ja muu maailmaga interneti teel.
Vallavanem Rain Sangernebo
Projekti realiseerib Eesti Andmesidevõrk MTÜ. Esindaja: Raivo Tammiksaar,
telefon: +372 6 225 237, e-post info@eestiandmeside.ee

VVV MATKASARJA NELJAS
MATK — JALGRATTAMATK
30. septembril 2017 algusega kell 11.00
teemal „MAASTIKULINE MITMEKESISUS“
w Pikem rada — sõit ümber Pangodi järve ~30 km
w Lühem rada Vapramäe lähipiirkonnas ~7 km
w Neljal matkal käinute autasustamine!
w Kogunemine Vapramäe Loodusmaja juures.
Pähe kindlasti kiivrid! Helkurvest soovituslik. Palume osavõtt registreerida
meili teel triinu@vvvs.ee või telefonil 525 4172. Info: www.vvvs.ee
Sündmus on tasuta.
Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, A. Le.Coq,
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.
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Norra fotograafi Anne Helene Gjelstadi
näitus Kihnu ja Manija naistest

SUUR SÜDA, TUGEVAD KÄED

VALLA LEHT

VVV FOTOKONKURSS
„MÄRKA MIND“
Tähtaeg 1. oktoober 2017
KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid
elus või eluta looduse elemente. Oluline on, et see, mida pildistad,
nõuab eraldi märkamist või sellel on eriline saamislugu.
Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Info telefonil 525 4172 või triinu@vvvs.ee

Nõo koduloomuuseumis ja raamatukogus

Fotokonkursi läbiviimist toetavad Leader Programm, Loodusajakiri MTÜ,
ajakiri Minu Maailm, kirjastus Koolibri, kirjastus Varrak, kirjastus Pegasus.

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

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

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

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

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/

Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.

– Perejuuksur

Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.

– Kosmeetik
– Maniküür

Müüa 2-toaline korter Tõraveres
(39 m2, keskküte, I korrus, toimiv KÜ). 24 700 €. Tel 506 1423.

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Tartus
Lp kutseline autojuht!

– Pediküür
– Geellakkimine

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

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

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:
21.–24. september
19.–22. oktoober
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.
Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või
külasta meie kodulehte: www.ametikoolitus.ee

Korstnad, ahjud, truubid, pliidid korda!

Korstnapühkimistööd
Õunamahla pressimine Nõos. Liiter 0.40 €.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com

Eesti Kutsekoja litsentsiga korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti väljastamine. Korstnapühkijal vajadusel
oma redel kaasas. Tel 5191 6605.

KYYRIX OÜ vajab

puhastusteenindajaid ja kojameest
uude kauplusse. Tööpäev kl 6–9 hommikuti.
Meie poolt väljaõpe, töövahendid, tööriided.

Info tel 521 9667, svetlana.koitu@gmail.com

Kvaliteetse saematerjali
jae- ja hulgimüük
Nõgiaru teel (Nõgiaru suunas ~0,5 km)

Tammets Grupp OÜ
Info tel 520 4492 Priit, info@tammets.ee

NÕO

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 17. sept kl 11.00
T, 19. sept kl 16.00
K, 20. sept kl 12.00
R, 22. sept kl 12.00
R, 22. sept kl 19.30
P, 24. sept kl 11.00
P, 24. sept kl 13.00
L, 30. sept kl 11.00
		
P, 1. okt kl 11.00
P, 1. okt kl 12.00
		
T, 3. okt kl 15.30
P, 8. okt kl 11.00
		
T, 10. okt kl 16.00
R, 13. okt kl 12.00
R, 13. okt kl 19.30
P, 15. okt kl 11.00
K, 18. okt kl 12.00
P, 22. okt kl 11.00
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Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitunnihooaja avamine Pangodis
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Sügisese leerikursuse algus kiriku käärkambris
Piiblipäev koos EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusega
Nõo päevakeskuses
Jumalateenistus. Armulaud
Rahvusvahelise Muusikapäeva kontsert kirikus (tasuta).
Esineb orelikunstnik Toomas Trass
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Teenib õp Diina Tuulik. Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Luke raamatukogus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Misjonipüha jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik

Nõo PäevakeskuseS
16. septembril kell 9.00

SÕIDAME VARNJASSE LAADALE

Sügisene sibula- ja jõhvikalaat „Peipsipisarad ja soopärlid”

19. septembil kell 13.00

SAAME JÄLLE KOKKU!

26. septembril kell 13.00
REISIPÄEVIK. Reisimuljeid Põhja-Norrast
3. oktoobril kell 13.00

LAULAME NEID LAULE JÄLLE
Külas on Voldemar Valkenklau

Jätkame joogatreeninguid.
Kohtumiseni 13. septembril kell 14.00!
Tel 745 5134, 5804 9730.

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
Pühapäeval, 24. septembril kell 13.00
algab Nõo kirikus EELK Nõo koguduse

sügisene leerikursus.

Oodatud on nii noored kui vanad!

Laupäeval, 30. septembril kell 11.00–15.00
toimub Nõo päevakeskuses
piibliõpetuse päev „Tähendus sõnade taga“.
Külas on esindus EELK LNÜ-st. Oodatud on kõik huvilised!

Pühapäeval, 1. oktoobril kell 12.00 toimub Nõo kirikus
Rahvusvahelise Muusikapäeva kontsert „Kuula!“.
Esineb orelikunstnik Toomas Trass (Tallinn).
Kõik üritused on tasuta. Lisainfo koguduse õpetajalt.

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

NÕO
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