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Nõo Põhikooli kiitusega lõpetanud õpilased pidulikul
vastuvõtul vallamajas

Talulapsed heinatööl. Foto: KAI TOOM

Luke pargi suvehooaja avapeol
kohtusid mõisa- ja talulapsed
Loodus meie ümber on meie suur sõber ja kaaslane. Loodus oma imelise
maailmaga pakub meile kaitset, avastamisrõõmu ja üllatusi. Kaunites paikades
saab hing kosutust ja vaim ergutust. Meie endi teha on, et selliseid paiku oleks
rohkem ja et selliste paikade eluiga ja kestmine oleks otsatu.
Meie kodukandi kuulsaks looduspärliks nimetatud Luke mõisapark on jälle
talveunest ärganud. Paljudele Luke pargi ammustele ja ka uuematele fännidele
on väga südamelähedaseks saanud igakevadine kohtumine oma armsa sõbraga.
Tahaks aimu saada, kas park on ka mehiselt talvekatsumustele vastu pidanud ja
uurida, mida uut võib kohata tema iidsete puude all.
Tänuväärsel kombel olid sihtasutuse Luke Mõis entusias•d jälle nu•kust üles
näidanud ja kohtumiseks ilusa peo e•e valmistanud. Traditsiooniliselt juhatabki
uhke pidu mõisapargi suvise hooaja sisse, sedakorda siis juba viiendat aastat
järjest.
Pühapäeval, 26. mai pärastlõunal oli kärnerimajatagusel haljasalal väike
piknik, kuhu sihtasutuse liikmed olid kutsunud vallavanema, volikogu ja erinevate valla asutuste esindajad. „Ilusat algust!“ — kõlas tervitajate suust.
Balli või peo, kuidas keegi soovib nimetada, eeskava kandis ajaloohõngulist
pealkirja „Mõisalaste ja talulaste pidu“ ja tegelasteks olid seekord Nõo põhikooli näiteringi lapsed, Triiniksi tantsijad, Nõo muusikakooli pillimängijad ja Nõo
põhikooli laululapsed.
Tegevus toimus traditsiooniliselt pargis valge paviljoni külje all ja meeleolukate pil•dena rullus lah• vabaõhulavastus mõisapreilist Ma•ldest ja talupoisist
Tõnisest. Lugu algas kauges lapsepõlves ja kulmineerus Ma•lde ja Tõnise kauni
due•ga, kus tegu oli juba kahe noore armunud inimesega (tantsisid Siiri Nool ja
Kaarel Uba Triiniksist).
Mõisapreili ja talupoiss olid keskseteks tegelasteks, aga mõlema lapse kõrval olid veel ka nende sõbrad. Pildikesed olidki kord mõisa-, kord taluõuelt, kus
lapsed laulsid ja tantsisid ja sageli ka aralt üksteise tegemisi käisid uudistamas.
Lapsed esinesid suure kaasaelamisega ja nende püüdlikkus pälvis paljude
pealtvaatajate, kelleks enamuses olidki seekord lapsevanemad, sooja aplausi. Ka
olid noored näitlejad väga kenas• riietatud — mõisapreilid kandsid pikki siidkleite, talulastel olid seljas linased hamed.
Olgu öeldud, et Ma•lde oli ka tegelikult Luke mõisnikepere liige, muus osas
oli tegu väljamõeldud looga.
Kuigi ilm oli sellel pühapäeval hall ja sekka •butas vihmagi, olid laste näod
naerul ja lõbusad laulud-tantsud muutsid ilmagi rõõmsamaks.
Etenduse järel tänas sihtasutuse juhataja Gea Järvela tegijaid.
Lavastuse idee autor ja ka peamine koordineerija oli Nõo näiteringi juhendaja õpetaja Linda Trummal. Tantsuseaded tegi Ingrid Hamer ja koos Marilin Sillastega õpetas ka selgeks. Laululapsi juhendas muusikaõpetaja Imbi Pärtelpoeg.
Viiulit mängis viiuliklassi lõpetanud Rahel Repkin.
Kostüümid kujundas Mairit Joonas, õmblejateks olid Kadi Lehesaar ja Merike Olesk.
Helitehnikapuldis seisis Priit Kollist Waide motellist. Aitäh kõigile!
See oli oma rahva pidu omadele. Miks mi•e anda võimalust oma talen•dele,
oli juba eelmisel suvel teinud e•epaneku sihtasutuse liige Tiiu Tootsi.
Sellisest ideest sündiski tore koostöö. Üksiknumbreid harjuta• eraldi, sel kevadel teh• ka paar suuremat ühisproovi.
Rahul olid nii tegijad kui pealtvaatajad. Luke pargi põlispuud said omakorda
sellest innustust ja kohisesid rahulolevalt kaasa. Ja ööbikud, kord lindilt, kord
puudevilust, laksutasid nagu tõelises paradiisiaias.
„Me oleme väga huvitatud, et Luke park ak•ivselt edasi elaks ja oma suursugususega rahvast ligi tooks. Ma ise sain innustust oma vanemate vaimustusest
ja pargiga seotud tegemistest.
Tunneme suurt vastutust, et meie poolt alustatut väärikalt edasi viia. Tahame välja kujundada erinevaid traditsioone ja pakkuda rahvale mitmekesiseid üritusi — ikka selleks, et Luke park oleks inimestele südamelähedane ja siia tuldaks
ikka ja jälle tagasi,“ kinnitas sihtasutuse nõukogu esimees Kaie Kubri.
Luke pargi uus suvehooaeg on avanud!
Teid ootab suvekohvik. Jälgige suveürituste reklaami! Kohtumiseni!
MILVI PENSA

3. juunil olid vallamajja pidulikule vastuvõtule kutsutud Nõo Põhikooli parimad õpilased. Traditsioonilise tervituskontserdi tublidele õppuritele esitasid Nõo
Muusikakooli õpilased. Vallapoolsed tänukirjad andsid üle vallavanem Rain Sangernebo ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter. Pärast nn ametlikku osa teh!
õues kaskede all foto kõigist, kes oma tubli tööga tänukirja ära teeninud olid. Fotol tagareas ka Rain Sangernebo, direktor Rein Uusmaa ja Ene Mölter. Foto: KAI
TOOM

2012/13. õa lõpetasid kiituskirjaga: 1.a — Lisete Edela, Ellen Karu, Isabel Lisete Laane, Mariana Ots, Mirtel Tamm-Raudver, Arje•e Valkenklau, Ellen
Veidenbaum; 1.b — Grete-Ly Aarna, Anni Riin Aguraiuja, Kelli Kõivik, Elis Luigla, Lo•a-Ly Pindmaa; 2.a — Sverre Lokko, Robin Murumets, Oskar Männik, Karoliina
Paas, Bri•a Miina Piirsalu, Hele Liis Saaroja, Ke•er Kathriin Virronen; 2.b — Stegert Johansson, Rico Akiro Kaio, Karl Erik Meltsas, Lauri Raudsepp, Emma Leen Reino,
Kus• Sammul, Johanna-Maria Tamm; 2.c — Ane•e Aaso, Chris•ne Kaldoja, Polina Khatkina-Lang, Karmen Kotkas, Karel Kutsar, Rainer Lehtoja, Jakob Läänemets;
3.a — Lilian Luigla, Susanna Sõrra, Villy-Hendrik Uibo, Rannar Zirk; 3.b — Joosep Karu, Torm Kruuse, Gregor Kuuba, Keitlin Mägi; 4.a — Tomas Iian Dunderdale; 4.b —
Elisabet Allikas, Kertu Blank, Iris Kera, Alar Kotkas, Helena Šults; 5.a — Jaroslav Khatkin-Lang; 5.b — Anna-Maria Lepisk; 6.a — Maarja Leedjärv; 6.b — Kärt Käämbre,
Kris•ina Kü•; 6.c — Kadi Sammul; 7.b — Marite Ainso, Karin Kruuse, Triin Timm; 8.a — Doris Käämbre; 9.b — Kristel Loorits, Melanie Olesk

Päevakeskuse tantsijad tänasid
oma juhendat Valve Oonat
Lõpetasid kiituskirjaga:
I E klass: Kirke Kask, Ellen Veidenbaum, Kris•in Marii Viinalass
I klass: Karl Erik Meltsas, Karmen Kotkas, Markus Siht, Elis Luigla, Johanna
Maria Tamm, Hele Liis Saaroja, Stegert Johansson, Robin Murumets, Emma Leen
Reino, Karoliina Paas, Laura-Liis Oherjus, Kevin Narusk, Mihkel Pe•ai
II klass: Liis Rööpman, Karoliina Kutsar, Lee-Matleen Õunapuu, Pelle Põldma
III klass: Anna-Maria Lepisk, Laura-Maria Meltsas, Saskia Täpsi, Melanie
Olesk
IV klass: Sandra-Ly Öebius, Sandra Põlluäär
V klass: Maarja Leedjärv, Triin Timm, Kertu Soonberg
VI klass: Kärt Käämbre, Karin Kruuse, Erik Leedjärv

Päevakeskuse tantsutrupp Elulõng kogunes 29. mail pisut pidulikumas ja
samas ka veidi nukramas meeleolus, et kinkida lilli ja tänada oma kauaaegset
juhendajat proua Valve Oonat, kes pärast 13 aastat juhendajatööd nüüd oma
ame• maha pani ja teatepulga nooremale juhendajale Tairi Paumetsale edasi
andis. Kaunid olid lilled, mis talle kingi•, ja soojad olid tänusõnad, mis talle
öeldi.
Täname Sind, Valve, selle suure ja armastusega tehtud töö eest, millega
Sa tantsijate jalad selle kuraditosina aasta jooksul soojas oled hoidnud ja meid
innustanud! Õnne ja tervist Sulle!
KRISTA KVARNSTRÖM,
Nõo Päevakeskuse juhataja

Olid tublid:
I E klass: Henri Soidla
I klass: Kris• Kerro, Kaur Huko Käämbre, Karel Kutsar, Ants Markus Kasvandik
II klass: Bri•-Lisell Visnapuu, Ketlin Štšerbakov, Andreas Trees
III klass: Kaisa-Maris Hagel, Kaisa Hanko
IV klass: Solveig Paju, Uku Lahtmets
V klass: Laura Laikask, Nikita Karasjov, Stevin Lilla
VI klass: Marite Ainso, Sander Rosenthal, Henrik Ots
VIII klass: Carmen Klein

Muusikakooli lõpetas XLI lend:
Viiuli erialal Doris Käämbre — kiituskirjaga
Klaveri erialal: Ingemari Randaru — kiituskirjaga,
Kai-Liis Oja ja Merilin-Grete Kakko

Kosutavat suvepuhkust!

Nõo Päevakeskuse tantsutrupp Elulõng oma kauaaegse juhendaja Valve
Oonaga (keskel). Paremal serval uus juhendaja Tairi Paumets. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu järjekordne istung toimus 16. mail.
Alustuseks arutas volikogu kava suurendada Nõo Muusikakooli õppemaksu.
Maksu ei ole juba mitu aastat suurendatud ja nii on see maakonna teiste õppeasutustega võrreldes reeglina oluliselt madalam. Ka muusikakooli hoolekogu
arutas teemat ja tegi e•epaneku kehtestada alates 2013. aasta septembrikuust
õppemaksuks 15 eurot kuus või aastas 100 eurot. Volikogu lähtus hoolekogu arvamusest ja kehtestas uue õppemaksumäära.
Edasi tegeles volikogu põhjalikult kahe olulise korra kehtestamisega. Nõo
vallavara valitsemise senine kord keh•s aastast 2001 ja oli seetõ•u vananenud.
Lisaks keh•s senimaani eraldi veel vallavara enampakkumisega müügi kord.
Nüüd oli e•evalmistatud eelnõu, millega need kaks valdkonda saavad käsitletud
ühes dokumendis.
Eelnõu oli läbi vaadatud eelarvekomisjoni poolt ja arvamust said avaldada
ka teised komisjonid. Volikogu liikmed esitasid istungil veel mõned täiendavad
muudatuse•epanekud, mis loe• põhjendatuks ning otsusta• eelnõusse sisse
viia.
Siis arutas volikogu eelarve koostamise, täitmise ja ﬁnantsjuh•mise korra
kehtestamist. Varem oli eelarve koostamise valdkond reguleeritud Nõo valla
põhimääruses. E•evalmistamisel oleva uue põhimääruse raames seda valdkonda seal enam ei kajastata.
Eelarve koostamise, täitmise ja ﬁnantsjuh•mise korra eelnõu oli eelnevalt
saadetud volikogu komisjonidele tutvumiseks ning e•epanekute tegemiseks.
Tehtud e•epanekud vaada• üle, teh• mõned muudatused ka istungil ja siis kinnitas volikogu uue korra.
Taaskord ei saadud läbi ilma teede küsimuseta. Omal ajal tulid teed ja tänavad vallale üle ilma nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maata. Nüüd
otsustas volikogu taotleda munitsipaalomandisse Illi suvilapiirkonna nelja teelõiguga seotud maaüksused ning samu• Nõo aleviku nelja tänavaga seotud
maaüksused.
Lõpetuseks andis vallavanem Rain Sangernebo ülevate kahe istungi vahel
toimunud olulistest sündmusest ning jagas informatsiooni. Majanduskomisjoni
esimehe Vello Bre• sõnul kaardistas komisjon oma ringkäigul olukorra teede ja
tänavatega ja pakkus koostöös vallavalitsusega välja 2013. aasta teetööde prioriteedid.
Kohalalgatatud küsimuste all tuli jutuks olukord lasteaiakohtadega sügisel. Vallavanema hinnangul tuleb sügisel jätkata päevakeskuses tegutseva
lastehoiurühmaga, sest erinevalt aasatagusest prognoosist on laste arv vallas
suurenenud.
Volikogu järgmine istung toimub 13. juunil.
JAANUS JÄRVEOJA,
Nõo Vallavolikogu esimees

Suurjäätmete tasuta äravedu
Juba 2011. aasta sügisest on korraldatud jäätmeveo raames kõigil jäätmevaldajatel võimalik tellida tasuta suurjäätmete äravedu.
Suurjäätmed on suuremõõtmelised olmejäätmed, mida kaalu või mahu
tõ•u ei ole võimalik paigutada kogumismahu•sse — näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud jms, mis konteinerisse ära mahtuda ei taha.
Suurjäätmeid ei tohiks kindlas• ajada segamini probleemtoodetega. Need on
tooted, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu. Probleemtoodeteks on autoromud, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmed (külmkapid, konditsioneerid, televiisorid, pesumasinad) või nende jäätmed.
Suurjäätmetena ei käsitleta ka ehitustegevuse käigus tekkivaid suuremõõtmelisi ehitus- ja lammutusjäätmeid.
Nõo Vallavalitsus on valinud riigihanke alusel korraldatud jäätmeveo teenuse, sh suurjäätmete äraveo osutajaks Ees• Keskkonnateenused AS’i (endise
nimega AS Veolia Keskkonnateenused). Suurjäätmete üleandmiseks tuleb pöörduda ﬁrma poole ja vedu tellida kas e-kirja teel tartu@keskkonnateenused.ee
või helistada telefoninumbril 1919.
Vedajale tuleb teada anda, mida ja kui palju soovitakse üle anda, samu•
lepitakse kokku veopäev. Suurjäätmete vedu saab tellida vastavalt vajadusele
ning jäätmevedu teostatakse 5 tööpäeva jooksul. Veopäevaks tuleb jäätmed
paigutada nii, et oleks tagatud suurele autole ligipääs.
Suurjäätmete äravedu on kõigile jäätmevaldajatele tasuta.
Keskkonnaspetsialist MERIKE KRUUSE

Nõo valla Omaalgatuse Fondist
rahalise toetuse taotlemine
Nõo Vallavolikogu on 13.12.2012 määrusega nr 53 vastu võtnud „Nõo valla
Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise korra“ ja eraldanud Nõo valla
2013. aasta eelarvesse summa omaalgatuse fondi rahastamiseks.
Lähtudes eeltoodust kuulutab on Nõo Vallavalitsus välja konkursi „Nõo valla
Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine“ (NOF).
Taotlusi saavad esitada isikud, huvigrupid, mi•etulundusühingud ja sihtasutused, kelle poolt kavandatav, valla elanikele suunatud tegevus leiab aset
Nõo vallas või on seotud Nõo vallaga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 20. juuni 2013 kell 16.00.
Taotlus esitada vormikohasel blanke•l e-pos• aadressile vald@nvv.ee või
tuua Nõo Vallavalitsuse kantseleisse. Märksõnaks ümbrikule märkida „NOF“.
Vallavalitsusel on õigus rahastada projekte osaliselt, täielikult või jä•a rahastamata.
Eelnimetatud korraga on võimalik tutvuda Nõo valla veebilehel. Samas on
leitavad ka Taotluse vorm ja Aruande vorm.
Küsimuste tekkimisel helistage telefonil 505 6439 või saatke kiri e-pos•
aadressil vald@nvv.ee.
NÕO VALLAVALITSUS

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

513 9123
745 5108
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004

Maaosakonna juhataja
745 5504
Maaosakond
745 5434
Keskkonnaosakond
745 5332
Pearaamatupidaja
745 5002
Raamatupidamine
745 5360, 745 5003

Vastuvõtuajad: T kl 9–12 ja 13–16; R kl 9–12
Vallavolikogu esimehe vastuvõtuaeg
teisipäeval kl 15.15–16.00 vallamajas.

vallavalitsuses

Vallavalitsuse istungitest maikuus
Allolevas leheloos antakse kokkuvõtlik ülevaade vallavalitsuse maikuu
istungitel otsustatust. Vallavalitsuse istungite protokollid ja avalikustamisele
kuuluvad korraldused on avatavad
Nõo valla veebilehel.
06. mail otsusta•:
— väljastada ehitusluba Nõo alevikus Lipu tn 6 asuvale kinnistule üksikelamu püs•tamiseks;
— väljastada projekteerimis•ngimused Tõravere alevikus Voika kinnistul asuva üksikelamu laiendamise ja
rekonstrueerimise projekteerimiseks;
— lülitada välja tänavavalgustus
Nõo valla territooriumil ajavahemikul
20. maist kuni 01. augus•ni 2013.
16. mail otsusta•:
— eraldada Nõo valla 2013. aasta
eelarve reservfondist 100 € Heino
Pros•le seoses tema 80. juubeliga;
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mi•eliitunuks Meeri külas Tiigi
kinnistu;
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mi•eliitunuks Luke külas Madise
kinnistu;
— mi•e rahuldada avaldust olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mi•eliitunuks lugemiseks aadressil Luke küla, Veski-Viinamärdi kinnistu.
22. mail otsusta•:
— väljastada projekteerimis•ngi-

mused Sügaoru tn 2a kinnistu elektriliitumise projekteerimiseks Nõo alevikus;
— väljastada projekteerimis•ngimused Nõgiaru külas Tedre kinnistul
asuva elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimiseks;
— määrata Nõo alevikus asuvate
ja Nõo valla munitsipaalomandis olevate tänavate (Liiva, Kruusa, Mäe ja
Kirsi tänavad) teenindamiseks vajalike
maaüksuste lähiaadressid/nimed ja
suurused;
— määrata Illi külas asuvate ja
Nõo valla munitsipaalomandis olevate
teede (Allika, Liivi, Puraviku ja Vikerkaare tee) teenindamiseks vajalike
maaüksuste lähiaadressid/nimed ja
suurused;
— esitada konkursile „Kaunis kodu
2013“ alljärgnevad kandidaadid:
* korterelamu aadressil Tõravere
alevik Tiigi tn 2,
* eramu aadressil Vissi küla Pärna,
* eramu aadressil Nõo alevik Kooli
tn 6,
* eramu aadressil Nõgiaru küla
Tartu tn 5;
— anda luba MTÜ-le Vanamootorra•aklubi Wana-Kolga Tsiklitall avaliku ürituse, Moto- ja vanavarapäeva,
läbiviimiseks 08. juunil 2013 Nõo
vallas, Kolga külas, Kolga kinnistul ja
Kolga-Räisa kinnistul;
— anda luba Tartu Kontsertkorraldus OÜ poolt korraldatavate avalike
ürituste (kontser•de) läbiviimiseks
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Nõo vallas, Tõravere alevikus asuval
Pärnaõie kinnistul alljärgnevalt:
* Kantriõhtu, 14.–15. juulil 2013
ajavahemikul 18.00 kuni 01.00 (helitehnika proov alates kl 13-st) — Sonimuusikud, Ivar Kannelmäe ja sõbrad,
Alen Veziko, Tiia Suurtee rivitants
jpm,
* Kontsert kaks ühes, 28. juulil
2013 ajavahemikul 20.00 kuni 23.00
— Luisa Värk ja Uku Suviste ning Alen
Veziko;
— sõlmida rendileping Maikki
Tohuga Aiamaa külas paikneva UueKalmistu kinnistu kasutamiseks põllumajanduslikul eesmärgil, tähtajaga 5
aastat;
— eraldada Nõo valla 2013. aasta reservfondist 910 € EELK Nõo kogudusele kuuluvatel maadel hooldustööde tegemiseks.
27. mail otsusta•:
— kinnitada ajavahemikul 01. juunist kuni 31. augus•ni Nõo lasteaia
Krõll lah•oleku ajaks kl 7.00–18.00;
— kooskõlastada „Tõravere lasteaia Tõruke 2009/10, 2010/11, 2011/12
sisehindamise aruanne“ õppe- ja kasvatustegevuse, juh•mise ja nende tulemuslikkuse hindamise kohta;
— avaldada teade Ametlikes Teadaannetes Nõgiaru külas paikneva
Tedre kinnistu endiste omanike rahvas•kuregistrisse kantud andmete

muutmiseks;
— kinnitada Nõo Valla Omaalgatuse Fondi (NOF) taotluse vorm, lepingu vorm ja aruande vorm.
29. mail otsusta•:
— väljastada kasutusluba Kolga
külas asuvale Viinamärdi kinnistule
püs•tatud ehi•sele kasutamiseks külalistemajana;
— väljastada kasutusluba Vissi
külas püs•tatud elektripaigaldisele
(Lõuna tn 8 kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamine) kasutamiseks elektrijaotusvõrguna;
— kuulutada välja konkurss Nõo
valla Omaalgatuse Fondist rahalise
toetuse taotlemine alljärgnevalt:
Taotluste esitamise tähtaeg on
20. juuni 2013 kell 16.00. Taotlus esitada e-pos• aadressile vald@nvv.ee
või tuua Nõo Vallavalitsuse kantseleisse. Märksõnaks ümbrikule märkida
„NOF“. Moodustada konkursi läbiviimiseks komisjon koosseisus Viivi Kü•,
Aira Laul, Rain Sangernebo.
Lisaks eeltoodule lahenda• sotsiaalvaldkonna küsimusi, valmista•
e•e Nõo Vallavolikogu maikuu istungi
materjalid ja lahenda• teisi kohaliku
omavalitsuse ülesandeid.
Ülevaate koostas
vallasekretär AIRA LAUL

Nõo Põhikoolist nüüd ja tulevikus
Head õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja vallakodanikud! Õnnitlen kõiki järjekordse kooliaasta lõpu
puhul! Üheskoos toimetades ja tegutsedes oleme taaskord jõudnud järgmise verstapos•ni. Nõo Põhikooli poolt
antakse välja lõputunnistused juba
üheksateistkümnendat korda. Uute
eesmärkide ja unistuste poole jätkavad teekonda kaks klassitäit tublisid
noori inimesi.
Nõo Põhikoolis minejatest vabu
koh• ei jää ja see teeb ainult rõõmu.
Kui lahkujaid oli alla 50, siis tulijaid on
juba üle 50. Tullakse ikka selleks, et
saada konkurentsivõimeline haridus
ning saata korda palju meeldejäävat
kogu eluks. Õnnestumisi ja kordaminekuid jagus möödunud õppeaastal
kuhjaga. Kooli parimate sportlaste
vastuvõtule kogunes 100 tublimat
õpilast. Olümpiaadidelt ja konkurssidelt tulid tagasi esimese kuue hulgas
78 õpilast. Tänan kõiki õpilasi, kes on
edukalt kooli esindanud ja seeläbi
koolile posi•ivset mainet kujundanud.
Kõiki neid tulemusi ei oleks, kui poleks
Nõo Põhikoolis nii palju entusiastlikke
ja tublisid õpetajaid ning koostöiseid
lapsevanemaid. Minu suur tänu ja lugupidamine teile.
Me oleme ära teeninud päikese-

paistelise ja kuuma suve. Kooliinimestele saab suvi olema seekord teistsugune, sest väike ärevus järgmise
õppeaasta ees jääb hinge. Mis saab
olema sügisel teisi•?
Juba maikuus ja juuni algul käis
koolimajas suur sagimine ja kolimine.
Toimusid e•evalmistused ehituseks,
kogu väike maja tuli tühjaks kolida.
Olen väga tänulik õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes nõu ja
jõuga abiks olid. Pikisilmi oodatud renoveerimistööd Nõo Põhikooli väikeses majas saavad juunis alguse ja kestavad terve järgmise õppeaasta.
Õppetöö tuleb läbi viia oluliselt
kitsamates •ngimustes. Suurem osa
õppetundidest saab toimuma ainult
vanas majas (endine gümnaasiumihoone). Viis klassitäit õpilasi hakkavad õppima vallamaja ruumides, kus
selleks kohandatakse vastavalt vajadustele ruumid. Toitlustamine korraldatakse nendele õpilastele samu•
vallamaja ruumides. Oma abikäe on
koolile ulatanud ka spordihoone, kus
saame tundide läbiviimiseks kasutada
paari ruumi.
Kuna järgmisel õppeaastal on ruumidega väga kitsas, siis kahjuks ei saa
me pakkuda pikapäevarühmateenust.
Küll saame seda võimaldada 1. klasside

õpilastele igapäevaselt kuni kella üheni. Renoveeritavasse osasse jääb ka
garderoob ja seetõ•u pakume aju•se
lahendusena välja, et õpilased saavad
oma üleriided ja jalanõud paigutada
klassidesse, kuhu paigaldatakse selleks ajaks nagid. Sissepääs koolimajja
hakkab toimuma peauksest.
Aeg saab olema keeruline, kuid
usun, et parema tuleviku nimel kannatame selle ühe õppeaasta selliselt ära.
Üheskoos üksteist mõistes ja toetades
saame hakkama. Meie õpilased väärivad parimat õpikeskkonda ja selle
nimel oleme valmis pingutama.
Aasta pärast kevadel saame uhkust tunda värske ilme saanud väikese
maja üle. Kuid tulevikku silmas pidades sellega meie mured ei lõpe, hädas• ootab renoveerimist vana maja.
Siinkohal on hea võimalus meelde tuletada, et tulemas on kohaliku omavalitsuse valimised. Koolipoolsed ootused järgmisele volikogu koosseisule
on suured. Kõik meie ca 400 põhikooli
last vajavad õppimiseks kaasaegset
keskkonda. Hädavajalik on järgmise
sammuna korda teha Nõo Põhikooli
suur maja (endine gümnaasiumihoone). Lahendus tuleb leida piduliku saali
osas, millest võidaksid kõik meie valla
kodanikud. Täna puudub Nõo vallal

korralik pidulik saal, kus teha ülevallalisi üritusi. Koolis on ruumid olemas, aga vajavad kaasaegsemat väljanägemist. Usun, et nii mitmedki valla
kultuuriüritused (ka ringitegevused)
võiksid toimuda koolimaja saalis.
Üheks murekohaks on kaasaegse
raamatukogu väljaehitamine põhikooli
ruumidesse. Selleks oleme e•e näinud
vana maja I korruse ruumid. Ehk võiks
siinkohal kaaluda külaraamatukogu ja
kooli raamatukogu ühinemist. Koolijuhina näen, et sellest võidaksid nii
õpilased kui ka kohalik raamatukogu.
Suureneks külastajate arv ja valik kirjanduse osas. Mõtlemisainet siin kindlas• jagub.
Ootan volikogukandidaa•delt asjalikku diskussiooni, terviklikku lähenemist kogu vallale ja arukaid otsuseid
tuleviku osas. Meeles tuleb pidada, et
haridusse investeeringute tegemata
jätmine võib tulevikus väga valusaid
tagasilööke anda.
Head vallakodanikud, soovin kõigile kaunist suve, et laetud saaksid kõik
patareid, et sügisel uuele õppeaastale
vastu minnes jaguks posi•ivset energiat kõikideks koolipäevadeks.
REIN UUSMAA,
Nõo Põhikooli direktor

Uudis sotsiaalosakonna töömailt
Selle aasta suvi toob endaga
kaasa olulise muudatuse peretoetuste maksmises: lisaks üldisele
lapsetoetusele tekib väiksema sissetulekuga lastega peredel õigus saada
vajaduspõhist peretoetust (edaspidi
VPPT), mida saab taotleda kohalikust
omavalitsusest. VPPT ja TT (toimetulekutoetus) piirmäärad ja arvestamise alused on erinevad ning antud
toetused on eraldiseisvad, st nad ei
mõjuta teineteist.

Kuidas toimub VPPT
taotlemine ja määramine?
VPPT-le õigustatud perekond
peab vastama kahele •ngimusele:
• perekonnas on üks või mitu
lapsetoetust saavat last,
• perekonna keskmine kuu netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul jääb alla VPPT sissetulekupiiri.
VPPT sissetulekupiir:
• Sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu riigieelarvega, võ•es aluseks Sta•s•kaame• poolt eelarveaastale eelneva
aasta 1. märtsiks avaldatud suhtelise
vaesuse piiri.
• Perekonna järgmiste liikmete
sissetulekupiiri suurus sõltub pereliikmete vanusest:
— perekonna teise ja järgmise
vähemalt 14-aastase pereliikme (k.a

taotlemise kuul 14-aastaseks saava
lapse) sissetulekupiir on 50% esimese
liikme sissetulekupiirist,
— perekonna teise ja järgmise
alla 14-aastase pereliikme sissetulekupiir on 30% esimese liikme sissetulekupiirist.
• Perekonna VPPT sissetulekupiiri
teadasaamiseks tuleb liita pereliikmete sissetulekupiirid.
VPPT sissetulekupiiri suurus 2013.
aastal:
• perekonna esimene liige — 280
eurot kuus,
• perekonna teine ja järgmine
vähemalt 14-aastane pereliige — 140
eurot kuus,
• perekonna teine ja järgmine alla
14-aastane pereliige — 84 eurot kuus.
VPPT suurus:
• ühe lapsega perele — 9.59
eurot kuus (alates 2015. aastast 19,18
eurot kuus),
• kahe ja enama lapsega perele —
19.18 eurot kuus (alates 2015. aastast
38.36 eurot kuus).
VVPT suuruse arvestamisel võetakse aluseks ainult need lapsed, kelle
eest pereliige on taotlenud lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse
alusel.
Perekonna koosseis VPPT:
Abielus või abielulistes suhetes
olevad samas eluruumis elavad isikud,
nende abivajavad lapsed ja vanemad
või muud üht või enamat tuluallikat

ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
päevases õppes õppivad õpilased
ja üliõpilased juhul, kui nende rahvas•kuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna
elukoha aadressiandmetega;
õpilased, kelle rahvas•kuregistrijärgne elukoha aadress ei lange kokku
teiste pereliikmete omaga, kuid kelle
eest on pereliige taotlenud riiklike
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.
Sissetulekute arvestamine:
Lähtutakse samadest sissetulekutest nagu toimetulekutoetuse puhul
(erandid on ära toodud sotsiaalhoolekande seadus § 22² lõikes 2).
Aluseks võetakse taotlemisele
eelneva kolme kuu sissetulekud (ja
makstud ela•se suurus), mille põhjal
saadakse teada keskmine kuine sissetulek.
VPPT taotleja:
VPPT on õigus taotleda isikul,
kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest
lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel. Kui perekonnas on mitu
isikut, kes saavad lapse või laste eest
lapsetoetust, saab toetust taotleda
siiski ainult üks isik (st isikud peavad
omavahel kokku leppima, kes avalduse toetuse saamiseks esitab).
VPPT taotlemine:
Avaldus tuleb esitada hiljemalt

kuu viimaseks tööpäevaks valla sotsiaalosakonnale.
VPPT määramine:
Toetus määratakse perele kolmeks
toetuse taotlemisele järgnevaks kuuks
(igal kuul eraldi, hiljemalt 20ndaks
kuupäevaks, mi•e korraga).

Seega, terve juunikuu võtab valla
sotsiaalosakond vastu vajaduspõhise
peretoetuse taotlusi lastega (kellele
makstakse lapsetoetust) peredelt,
kelle sissetulekud on olnud märtsis,
aprillis ja mais väikesed. Kaasa palume
võ•a kõigi pereliikmete isikut tõendavad dokumendid, kolme eelmise kuu
töötasutõendid, tõend töötukassast
makstud toetuste kohta ja tõend/
konto väljavõte saadud ela•se suuruse kohta.
SOTSIAALOSAKONNA
VASTUVÕTUAJAD:
teisipäevi! kl 9.00–2.00 ja
13.00–16.00,
reede!
kl 9.00–12.00
Sotsiaalosakonna telefonid:
745 5004 ja 745 5475.
Taotluse blanke• leiate Nõo valla
kodulehelt:
h•ps://nvv.kovtp.ee/et/blanke•d
ENE MÖLTER
LIIA SIREL
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Meeri küla rahval on olnud tegus kevad
Koristustalgud
Meeri seltsimajas
04. mai oli üleriigiline talgupäev,
mil erinevates paikades tulid inimesed
kokku ja hakkasid ühisrindel korda
looma. Talgulisi saa•s teotahe, hea
tuju ja kevadine päiksesoojus.
Ka meerikad tulid selle sama päeva hommikul seltsimaja juurde, et
oma kodukoha aina tähtsamaks muutuvat keskust korrastada. Alusta• maja ümbruse riisumisest. Kõik olid oma
tööriistad kodust kaasa haaranud ja
lasid rehal nüüd hooga minna. Isegi
lapsed võtsid sellest nii entusiastlikult
osa, et mõnigi täiskasvanu jäi rehast
sootuks ilma. Aga kui laps tahab tööd
teha, ei saa suur ju seda ome• keelata!
Lehehunnikud aina kasvasid ja
kasvasid. Hetkeks jõudis üks küsimus
pähe turgatada, et mida küll me nii
suure kogusega peale hakkame. Kuid
enne veel, kui see mõte oleks mureks
kujunenud, kuulsime traktori häält.
Meie juurde sõi•s Nõmme Toomas,
kes pakkus, et viib lehed ära. Iga• kiiduväärt mõte!
Hoogsalt hakkasid täiskasvanud
leh• traktorikas• viskama ja lapsed
omakorda olid kas•s leh• kokku sõtkumas. Loomulikult muutus töine sõtkumine üsna pea lustlikuks müramiseks.
Ümbrus riisutud, täienda• aasta
eest istutatud kuusehekki, millest talvega mõned puud olid välja läinud.
Samu• sai särava läike ka maja ise nii
seest kui väljast. Seltsimaja kos•tas
talgulisi omalt poolt saiakeste, värske
snäki ja morsiga.
Talgulised läksid koju hea tundega
hinges ja rõõmsal meelel, sest küla
süda, kuhu on oodatud nii omad kui
ka külalised, tuksub kevadiselt värskes
rütmis.
/AVE KÜTT/

Kaseallee
istutustalgud
Kaseallee, mis viib Meerile, on
üks meie küla sümbolitest. Vars•
saab sellest 50 aastat, kui Meeri kooli
inimesed eesotsas Rudolf Tamme ja
Arnold Mõrd`iga selle pika tee kaskedega kaunistasid. Aeg teeb oma töö
ja nii leidsid meerikad kolm aastat
tagasi Lembit Toru eestvedamisel, et
tuleks hukkunud puudest tekkinud
augud täita ja nii sai ka tehtud. Paraku
ei jõudnud osad istutatud kasekesed
juurdumiseni ja sel aastal oli põhjust
uueks istutuseks.
Meeri seltsi koosolekul oli asi jutuks ja kui aeg käes, tulid need, kes
tulla said, ja tegid asja ära. Eriline tänu
Kaido Lippingule, kes lubas ja ka leidis
kena koha, kus noored kasekesed
okasmetsale jalgu jäämas. Nõost Meerile on jupp maad ja arvestades seda, et mulda sai pandud sadakond
kaske, võiks ära märkida need, kes
emadepäeva eel leidsid aega üritusel
osalemiseks. Lisaks Kaidole toimetasid
veel Andres Hollo, Jürgen Ojamaa, Andres Tamm ja Jüri Aliste. Tegijale parimaks kiituseks on muidugi töö tulemus
ja loodame, et kaskederivi •heneb.
Omakülainimene, kes liigud teel jalgsi,
ra•al või autol, märka ikka, mis tee
kõrval toimub ja kui näed vajadust, toeta noort kaske vaiaga või mõne liitri
kastmisveega!
/JÜRI ALISTE/

Koristustalgutel osalenud meerikad seltsimaja trepil

Lastekaitsepäeval tuli talgulistel tegelda seltsimaja vundamendi lah"kaevamise ja soojustuse parandamisega

Meeri kevadlaat
18. mail pee• Meeril I kevadlaata.
Alusta• kell 9 hommikul, nagu üldjuhul laadale omane.
Hoolimata ilmaprognoosist an•
taevataadile oma tellimus sisse, et
enne laada lõppu ei ühtki piiska — ja
nii ka läks. Päike lõõmas taevas ning
see meelitas omakorda inimesi oma
kodudest välja. Ka vallavanem Rain
Sangernebo leidis aja meie ürituselt
läbi astuda.
Laadal kaubeldi suitsukala ja
-vors•ga, küpse•ste, punu•ste, taimede ja is•kutega, riiete, jalanõude
ning ehetega, kohal oli ka aia paigaldaja koos näidistega. Kauplemist saa•s elav muusika Rein Bleive esituses.
Esimese laada auks istuta• Meeri
seltsimaja juurde paju. Puu sai laadaperenaise järgi endale nimeks Ave.
Laadapäeva lõpetas laadaloos,
mille peaauhinnaks oli 250 l turvast,
sellele järgnesid aiatööriistade komplekt, käsitöökorvid ja sall, suitsuvorst
ning erinevad taimed ja is•kud.
Meeleolukas päev tõi mõneks
tunniks jällegi külarahva ja ka uudistajaid mujalt seltsimaja juurde kokku. Nii nagu paju juurdub ja kasvab
suureks puuks, kujuneb Meeri esimesest laadast aastatepikkune traditsioon.
/AVE KÜTT/

Talgukultuur elab Meeril
jätkuvalt
Kellel neid koduseid toimetusi

vähe oleks, kuid kui hakkajamad
meerikad kuulsid seltsimaja sokliosa
lagunemise probleemist, otsusta•
kiires• ise käed külge panna. Nii kogune•gi lastekaitsepäeva hommikul
tööriistadega ja maja vundamendi
ümbruse lah•kaevamine soojustuse
parandamiseks võis alata.
Lühidalt tehtust. Kaeva• ca 80 cm
sügavuselt ümber perimeetri lah• pinnas, eemalda• ebapiisav või lagunenud soojustusmaterjal, teh• vajalikud
vundamendiparandused, paigalda•
uus soojustus, alusta• killus•kuga
täitmist. Tööpäev venis 11 tunni pikkuseks ja oleks vist veel jätkunud, kui
killumaterjal poleks lõppenud.
Lastekaitsepäevale kohaselt oli tegevuses ka hulga lapsi, kes töisest tegevusest rõõmu oskasid tunda. Meeri
hakkajamad naised valmistasid talgulistele korraliku lõunasöögi ja õhtuks
olid ka pannkoogid laual. Väikseid ja
suuri tegutsejaid sai õhtuks kokku loetud 30! Lisaks veel need, kes astusid
juurde „jõudu!“ soovimiseks.
Erilised tänud Maikkile, kes organiseeris kaevetehnika, Andresele
ehitusmeistrina ja Mallele köögitoimkonna organiseerijana. Muidugi kõik
30 andsid oma jõukohase panuse
ja said ka tehtust hea enesetunde.
Mainimata jäi veel Tamme Andres,
kes labidavarre hoidmise vahel klõpsis
kõik olulise digikasse ja seepärast ise
ei jäänud ka viimasele pildile.
Talgud olid ja on ees• talukultuuri
osa ja rõõm on näha, et Meeril on traditsioonid elus.
/JÜRI ALISTE/

Kolga ja Unipiha külade talgupäev
28. aprillil oli Kolga ja Unipiha külade II talgupäev. Vaatamata hilise kevade tõ•u kuhjunud kodustele töödele oli osalejaid arvukalt. Teistkordselt
puhastasime teeääri, saime teada,

mida on aasta jooksul maha poetatud. Kuid teeääred olid sel korral vaid
sooja saamiseks, sest põhieesmärk
oli meie külade piiri lähistel paikneva
prügimäe likvideerimine. Selle prügi

koguse hindamine osutus keeruliseks,
sest osa vanemast kraamist oli maa
sees ja lehtede all. Ilma Nõo Vallavalitsuse ja keskkonnaosakonna juhataja
Sven Tarto tellitud suure prügikonteinerita oleksime kindlas• hä•a jäänud,
sest nii suure koguse kaugemale vedamine kujunenuks meile keeruliseks.
Valdavalt oli tegemist tõenäoliselt
vähemalt paarikümne aasta taguse
kraamiga, mida “kaunistasid” värvilised ja kaasaegsed jäänukid. Vaatamata sellele, et päris puhtaks me
seda vana prügimäge teha ei suutnud,
loodame me, et ehk ei teki nüüd uut
prügi juurde.
Kuigi päev oli töine, ei olnud see
siiski liiga tõsine. Meie meeleolu muutus aina paremaks soojeneva ilma,
koosolemise, nostalgiliste leidude ja
nähtava töötulemuse tõ•u.
Suured tänud kõigile osalejatele
ja Nõo Vallavalitsusele!

Kolga ja Unipiha külade talgulised

HELEN KASKEMA

VALLA LEHT

Marta-Johanna Viksi pikk-pikk elutee
Esmaspäeval, 20. mail oli Luke
külas Rundsu mesinikutalus väga pidulik sündmus.
Vana talumaja lävel olid kased,
lillade petuuniatega ampel õilmitses
ukse kohal. Õuemuru oli pügatud ja
päike hiilgas taevas. Ja peasüüdlane
ise — perenaine Marta-Johanna Viks
— andis veel köögitoimkonnale viimaseid korraldusi.
Martal oli pidukleit seljas ja kahest kepist ning haigetest jalgadest
hoolimata tatsas ta vapralt toa ja köögi vahet edasi-tagasi, et asjadel kindlalt silm peal hoida. Kõik peab olema,
nagu tarvis!
Kell üksteist olid külalised kohal.
Vallavanem Rain Sangernebo, sotsiaalosakonnast Ene Mölter ja Liia Sirel
ning vallalehe toimetaja Kai Toom olid
isiklikult tulnud, et juubilarile austust
avaldada. Sest tegu oli harvaesineva
verstapos•ga — Marta-Johanna Viks
sai sel päeval 100-aastaseks!
Järgnesid südamlikud käepigistused, lilled ja kingitused. Perenaine võt•s neid vastu südikalt ja toreda huumoriga. Pidulauas oli Marta ise peamine jutuvestja ning võlus kõiki oma
energia ja hea tujuga.
Pidulaua e•evalmistamisel oli ta
ise palju vaeva näinud, sealhulgas lausa sül• keetnud ja rulaadi valmistanud.
Peab aga meeles pidama, et käia saab
Marta ainult kahe kepi toel ja parem
käsi ei suuda enam asju hoida.
Ta oli õnnetu, et ei jõudnud kaerakilet valmistada, soovis ta ju külalistele
rahvustoitu pakkuda.
See päev oli Marta jaoks külalisterohke. Peretu•av Rapla kandist oli kohal, omakandi prouad, kes Martale
ikka aeg-ajalt toeks käivad ja ka toidukraami muretsevad, istusid ühises
pidulauas. Kirikuõpetaja Mart Jaanson
käis head tervist soovimas.
Sünnipäevalaps oli õnnelik, et teda polnud unustatud. Koos teistega
tundis ta end täies• kõbusana ja viskas
lausa nalja: „Esimene sada oli raske läbida, teine tuleb juba kergemini!“
Ta toonitas väga uhkelt, et on
võrukene, lasi kõlada võru murrakul ja
kuulutas mitmel korral oma visaduse
ja kangekaelsuse motot: „Võro veri ei
värise!“
Kui meil kõik saja-aastased nii
krapsakad ja ülemeelikud oleksid, siis
oleks täitsa usutav, et nad veavad ka
kahesaja aastani välja!
Imetledes ühe saja-aastase inimese olemist ja ütlemisi, antud juhul
Marta Viksi oma, imestud veel rohkem, kui tutvud põhjalikult tema pika
eluteega, mis on olnud väga käänuline, murede ja kaotuste rohke. Kust
on võtnud see väike vana naine nii
palju jõudu, et mi•e alla anda. Kergem oleks olnud diivaninurka pugeda
ning surma oodata.
Veel sellel kevadel pani ta maha
veidi kartulit, et oma aiast värsket
saada. Meie hilisemal kohtumisel tabasin ta aias suurte kääridega hekki
lõikamas. Ja külakos•ks pani ta hiljem
kaasa omaküpsetatud rabarberikoogi.
Tema majapidamine on puhas ja
hoolitsetud ja kõikjal on näha tema
näputööd — kootud ja heegeldatud
vaibad jne. Veel eelmisel aastal olevat
ta külanaistele õmmelnud masinal vaipu. Ta õpetas ka mulle, kuidas need
sündisid.
„Ma otsin endale igasugust tegevust. Päevad on ju nii pikad. Toon ise
õuest puid, viin sülte ja pasteete sahvrisse jahtuma.“ See, kuidas ta sammsammu haaval korvi või kaussi kepiga
edasi lükkab ja nii teosammul liigub,
võtab kuulaja tummaks. „Aega lä•,
aga kuhu mul kiiret!“ viskab Marta
veel naljagi.
Mõni öö on tundunud ka ülipikk.
Siis, kui Marta on maha kukkunud ja
enam kuidagi püs• pole saanud. Aga
elutahe on peale jäänud ja ta on end
kuidagi edasi veeretanud ja jälle hommikut näinud.
Haige pole Marta suurt olnud.

20. mail oli Luke külas Rundsu talus väga pidulik sündmus — Marta-Johanna
Viks sai 100-aastaseks!
Ta pole oma haigustest lihtsalt välja
teinud ega ars•de vahet jooksnud.
97-aastaselt tabas teda siiski sapipõiepõle•k ja üks tema hea abiline
toimetas ta haiglasse.
„Siis jooksid kõik ars•d kokku ja
imestasid, et nad pole nii vana haiget
näinudki!“
Nõkku Rundsu tallu tuli Marta
1974. aastal. Ta leidis eest katusteta,
ilma elektrita, ilma kaevuta elamise.
Aga visa naine hakkas kõike järgemööda paremaks muutma. Vinnas ise
katuseplaadid üles ja pani katused
peale. „Noh, siis olin ma noor ja kiire
nagu jänes ja hüppasin üles-alla!“ naljatleb vana naine. Poeg tõi küll ehitusmaterjali kohale, aga töörahaks enam
jõudu ei jätkunud. Marta suu•s ka
elektri majja saada, kuigi pidi selleks
ametnikega palju piike murdma.
Töötas Marta alguses Nõo sovhoosi aiandis, hiljem farmis lüpsjana.
Paralleelelt majanditööga toimetas Marta ka kodus: tal olid lehm, mullikas, vasikas, 12 lammast,12 siga. Ja
farminaised tahtsid ka riideid selga.
„Sageli õmblesin hommikul kella
neljani, siis rohkem ei püsinud silmad
lah•! Ma olen isegi nahkjopesid õmmelnud!“ tuletab Marta meelde hullumeelset tempot.
Isatalus ja hiljem mehekodus tehtud raske talutöö järel saadud seljavigastus andis järjest rohkem tunda ja
nii jäi Marta mõne aja pärast II grupi
invaliidina koduseks.
„Olen eluaeg rasket tööd teinud
ja pole seda peljanud. Kui midagi väga
tahta, saab üle igast mäest,“ on olnud
Marta elutarkus raskustega võitlemisel.
„Tegelikult olen ma oma elus palju
üksi olnud, ilma sugulasteta ja lähedasteta. Mu ümber on olnud rohkem
võõrad inimesed. Aga ma pole kunagi
selle pärast eri• põdenud, mul on ala•
midagi käsil olnud.“
Juba noorpõlves õppis ta ema
kõrvalt õmblemis- ja kudumiskuns•.
Sellega on ta leivakõrvast teeninud
küll kaugemal, küll lähemal.
Pil•delt tema noorpõlvealbumis
vaatab vastu uhke ja ilus noor neiu
pikkade kiharatega ja kübaraga.
Sündinud on Marta Räpina vallas,
Võu külas, Türvi talus. Ema Liisal ja isa
Gustavil oli 25-hektariline talu. Martal
oli veel kaks õde ja vend, kes nüüdseks
on maamullas.
Isa suri, kui Marta oli 6-aastane
ja ema jäi üksi paljulapselise perega.
„Ta tuli aga kõigega häs• toime,“ meenutab Marta.
4 aastat õppis Marta Leevaku
koolis, hiljem Räpina Kodumajanduskoolis, mis jäi aga lõpetamata, sest
kool koli• ümber Antslasse ja majapidamises läks ka abikäsi rohkem vaja.
Abiellus Marta 1941. aastal. 1943.
aastal sündis poeg Mart.
1945. aastal arreteeri• abikaasa
Ants ja viidi Sahhalini saarele. Edasi
temast enam rohkem ei kuulnud.
1949. aasta 25. märtsil koputa•
ka nende kodu uksele ja Marta koos
6-aastase poja ja emaga alustasid

kauget teed. Nende väljasaatmise paigaks oli Novosibirski oblast, Kuibõševi
rajoon, Patrassova küla. Üheksa pikka
aastat ela• kaugel kodumaast.
Siberi maamulda ongi maetud
Marta ema.
Mälestused tollest perioodist on
aga Martal head. „Meisse, võõrastesse, suhtu• häs•. Mul jäi sinna kaks
ris•poega.
Töötasin seal seatalitajana. Isegi
näitustel käisime. Ka Siberis tegelesin
õmblustööga, ei mäletagi, mitu ülikonda ma seal õmblesin. Õmblustööga kogusin 13 000 rubla. Ja normipäevadest
kogunes töötasuks mulle 4 tonni vilja.
Organiseerisin nii, et selle viljakoguse
sain Ees•s kä•e.“
Tagasi Ees•sse jõu• 10. novembril
1958. Pärast Siberit on Marta elanud
neljas majandis.
„Ma olen juba varasest noorusest
peale tahtnud Tartu ligi. Et Tartu — seal
on ülikool, seal on haritum piirkond,“
meenutab Marta oma unistusi.
Oma kõige suuremaks kaotuseks
peab ta poeg Mardi kaotust, kes suri
ootamatult 46-aastasena südamehaiguse tagajärjel. Mart oli ema sõnade
järgi hea peaga, tubli maaparandusspetsialist ja ka nõutud pulmavanem.
Tema töökohtadeks olid Toome katsebaas ja Bolševiku kolhoos Jõgevamaal.
Mart puhkab Siimus• kalmistul.
Tänasel päeval elab Marta Viks
üksi oma majapidamises. Ta ei salga,
et viimased kümme aastat on ta küll
mõelnud, et teda võiks juba puhkama
kutsuda.
Aga kuniks elupäevi, soovib ta
ikka sündmuste ligi olla.
Ta suudab lugeda ajalehtedes-ajakirjades lausa peenikest kirja ilma prillideta. Prille ta küll kasutab, aga need
on pigem silmadele tuulekaitseks. Ka
on tal pidevalt raadio lah• ja televiisorist vaatab ta erinevaid saateid.
Ta oskab kaasaja teemadel vägagi
sõnakalt kaasa rääkida. Kaasvestleja
peab lihtsalt valjemini rääkima, sest
kuulmine on Martal veidi alanenud.
Ta on elus palju kogenud ja läbi
elanud. Nega•ivsed sündmused on
pannud teda inimesi umbusaldama
ja nendest halbadest ka kõrvale tõmbuma.
„Ja inimeste häbitunne on kadunud. Mina olen eluaeg häbi tundnud.
Kui raske on häbi tunda!“
„Kui inimestel oleks arenenud
häbitunne, siis poleks kuritegevust ollagi,“ tsiteerib Marta Arnold Rüütlit.
Kohtumine saja-aastasega, kellel
on säilinud terav mõistus ja vahe keel,
on kindlas• sündmus.
Marta puhul tahaks küll öelda, et
ta on terasnaine, kes on läbi käinud
tulest ja veest, osanud kõigele vaatamata ellu jääda ning pole mi•e kasutult oma elu mööda saatnud.
Tervist Sulle, Marta, kuniks veel
päevi! Nii pikk elu on kindlas• kangelastegu! Ja et iga homne päev oleks
ala• päikseline!
MILVI PENSA

Lugupeetud metsaomanikud!
Juuli keskpaigast alustatakse Natura 2000 metsaalade kontrolli. Sellega seoses tuletab Erametsakeskus teile
meelde, et märgistama peab vaid neid
Natura 2000 metsaala piiripunkte,
mis üh•vad katastriüksuse piiripunk•dega.
• Katastriüksuse piiripunk•dega
üh•vad metsaala piiripunk•d peavad
olema looduses visuaalselt tuvastatavad igal aastaajal (ka paksu lumega,

suurveega, kõrge rohuga).
• Juhul, kui katastriüksuse piirimärk ei ole aastaringselt visuaalselt
tuvastatav, tuleb kasutada lisatähistust.
• Lisatähistuseks sobib kõige paremini ca 1,5–2 meetri pikkune visiiri
•kk (puutokk), millele on seotud värviline märkelint või mis on märkevärviga
tähistatud.
Katastriüksuse piirimärkide lisa-

tähistamisel aitavad teid konsulendid
Tartu Jahindusklubis, Võru tn 80:
Uno Kiisholts — tel 5667 0942,
uno.kiisholts@mail.ee
Ülo Kuusik — tel 516 9682,
sambuc@hot.ee
Väino Suigusaar — tel 505 0939,
vaino.suigusaar@mail.ee
Konsulent VÄINO SUIGUSAAR
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„Loodusesse läbi loodusajakirjade ja õppekäikude”
Projekt 4860

Nõo Põhikooli lõpuaktus
toimub laupäeval,
15. juunil kell 13.00
Nõo Spordihoones.
Nõo Reaalgümnaasiumi
57. lennu lõpuaktus
toimub reedel, 21. juunil kell 14.00
Nõo Spordihoones.

Nõo Põhikooli mudilaskoori ja poistekoori lauljad

Nõo kooli lauljad osalesid
mudilaskooride fes•valil „1meel“
Nõo mudilaskoori ja poistekoori lauljad osalesid 24.–25. mail Rakvere mudilaskooride fes•valil „1meel“. Fes•vali raames toimusid lauljatele koorilaulu- ja
käsitöötoad. Meie lastel oli võimalus õppida roopilli valmistamist. Õhtul esines
lastele Rakvere Linnanoorte teatritrupp ning koos lauldi ja tantsi• folklooriõhtul.
Fes•vali lõppkontserdil Rakvere linnuse vabaõhulaval laulis 500 lauljast koosnev
ühendkoor, mida juhatasid Kadri Hunt, Kaie Tanner ja Elo Üleoja. Kaastegev oli
Rakvere Reaalgümnaasiumi noortebänd TULI. Ühiskontsert ava• ehtsa kahuripauguga ja pärast kontser• oli lauljatel vaba pääs linnusega tutvumiseks.
IMBI PÄRTELPOEG,
Nõo Põhikooli muusikaõpetaja

Klaveri erialale: Ane•e Aaso, Oliver Leosk, Miamarii Randaru, Hanna L. Su•,
Lauri Kurvits
Viiuli erialale: Ellen Karu, Kaija-L. Štšerbakov, Ane•e O" ja Ann Öpik
Kitarri erialale: Jass Lemsel, Iiris Kera, Merelle Käesell ja Oskar Männik
Flöödi erialale: Kirsit Juhkam ja Kelli Kõivik
Akordioni erialale: Tõnis Laikask
Eelklassi: Mirjam Elisabet Tiidumaa

Head kooliteed!
ALLES EILE OLIN VÄIKE
LASTEAIALAPS.

PAITASID MIND TUUL JA PÄIKE,
SAINGI SUUREMAKS.
HAKKAS KOOLILAPSE NIMI
MULLE PASSIMA.

VARSTI ESMAKORDSELT LÄHEN
KOOLIKLASSI MA.

Soolo kohvikus ootas koolieelikuid
asjakohane tort — „Head kooliteed!”

Keskkonnaalane tegevus on Nõo Põhikoolis juba teatud traditsioonidega,
näiteks viktoriinisari loodusajakirjade põhjal ja kõikide klasside õppekäigud.
Kolmel viimasel õppeaastal oleme tähistanud ülemaailmset märgalade päeva 2. veebruaril. See päev on Ees•le oluline ka kultuuriliselt ja ajalooliselt. Mis
on märgalad? Need on alad vee ja maismaa piiril, madalad veekogud ja sood. Kohad, kus inimene liigniiskuse tõ•u ei tegutse ja teistel elusorganismidel on mõnus elada. Märgalade päevaks valmistas iga klass endale seinakalendri, teemad
loosi• sügisel. Kalendreid tutvusta• teistele ülekoolilisel teemapäeval.
Viktoriinisari toimus novembrist kuni aprillini, lõpuni osales 141 õpilast 3.–9.
klassidest.
Täpsem info on kooli kodulehel: h•p://www.noopk.ee/?id=513&lang=est.
Tublimad õpilased said külastada looduslikult ja kultuuriliselt erinevaid Idaja Kagu-Ees• piirkondi.
Viktoriinisarjas edukad võistkonnad tutvusid Lõuna-Ees• maas•kuga —
Võru, Vastseliina, Rõuge ürgorg, Suur Munamägi. Tublid viktoriinisarjas on igatpidi tublid, oskavad näha, kuulata ja Ees•maa kaunist maas•kust rõõmu tunda.
Retk „Peipsi reisipäevik“ võimaldas tutvuda Peipsi järvega, Alatskivi lossiga
ja omapärase vanausuliste kultuuriga.
7. klasside õppekäikude teema oli „Märgalade mitmekesisus“, mida sai näha
ja tunnetada matkal läbi Teringi raba Viljandimaal, Lilli lähedal. Kahjuks on nii, et
koolis õpitud rabataimedest oli meeles väga vähe. Paremini jääb meelde vahetult kogetu. Omae•e elamus oli lõunasöök Taagepera lossis, eri• pärast 7.a klassi
retke vihmasajus või 7.b teadmisega, et klassiruumis ainetunde enne sügist ei
ole.

9. klassi võistkond. Foto: EVI PIIRSALU
Projek• nr 4860 rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Loodusainete õpetaja EVI PIIRSALU

Maikuu Nõo Põhikoolis
Maikuu on koolides vist küll kõige kiirem kuu kogu õppeaasta jooksul. Toimuvad klassiekskursioonid, kooliaasta tulemusi kokkuvõtvad direktori vastuvõtud,
tasemetööd, üleminekueksamid jne. Nii oli see taaskord ka meie koolis. Lisaks
eelnimetatud sündmustele toimusid ka emadepäevale pühendatud kontsert,
spordipäev, matkapäev ja 9. klasside tu•päev.
Emadepäeva kontsert toimus traditsiooniliselt pidulikus meeleolus. Esineda
said nii suured kui väikesed õpilased ning publikut oli terve saalitäis. Nagu ikka,
olid kontserdipäevaks üles seatud ka näitused õpilaste töödest.
Spordipäev ja matk leidsid aset päris kuu lõpupäevadel, mil enamusel juba
õppimise ja hinnetega kõik ühelpool. Spordipäeva viisid läbi meie kehalise kasvatuse õpetajad, kes pakkusid õpilastele sel päeval erinevaid alasid, milles mõõtu
võ•a. Matkapäeval jalutasid Nõo Põhikooli õpilased mööda Nõo alevit, kusjuures
igale klassile oli määratud oma rada, mida mööda kulgeda. Matkarajal asusid ka
erinevad peatuspunk•d, kus kõndijaid ootasid 8. klassi õpilased, et anda neile
ülesanne, mille ärategemine tagas klassi pääsu järgmisesse punk•. Selle, kus iga
järgnev punkt asub, pidid õpilased ära arvama neile antud vihjekaar•de järgi. Kui
kõik matkalised olid jõudnud tagasi kooli parki, toimus köievedu, kus omavahel
katsusid rammu paralleelklassid.
27. maiga sai läbi 9. klasside nn tavaline koolielu. Tunnid läbi, said üheksandikud hakata mõtlema oma eesseisvate eksamite peale. Seda tähistasime
tu•päevaga. Sel päeval toimus lõpuklassidele 2 nende endi valitud ainetundi,
klassijuhatajatund ja tu•aktus. Aktusel esinesid üheksandikele 1. klassi tantsu-

9.a klass tu•päeval lus•mas
lapsed ning publikule esinesid ka 9. klassid ise, seda nii laulude kui tantsudega.
Lisaks olid kaheksandikud e•e valmistanud paar mängulist ülesannet, millega
peatsed lõpetajad suurepäraselt hakkama said. Kuulnud aktuse lõppu tähistavat
viimast koolikella, suundusid tu•pidulised veel viimaseid lapsikusi tegema, et siis
juba tõsisemalt eksamitele pühenduda.
Ilusat suve!
Nõo Põhikooli huvijuht MARILIN SILLASTE

Sportlik õppeaasta Nõo Põhikoolis
2012/2013. õppeaasta oli Nõo Põhikoolis õpilaste seas lisaks tublile õppimisele ka väga sportlik. Oli ak•ivseid sportlasi, palju huvitavaid võistlusi ning
suurepäraseid tulemusi.
Seda, et aasta meil väga sportlikult läks, näitas ka see, et direktori iga-aastasele traditsioonilise tublide sportlaste vastuvõtule oli sel kevadel kutsutud 100
ak•ivset ja tublit sportlast.
Läbi õppeaasta käisid õpilased treeningutel väljaspool kooli. Spordiringides
kooli juures ning ka kehalise kasvatuse tundides oli näha õpilaste seas pühendunud ja ak•ivset sportlikku tegutsemist.
Mõned vahvad tegemised ja tulemused meie aastast ka teistele huvilistele:
• Maakonna suurima põhikoolina olime kõigil maakondlikel võistlustel esimese kolme seas järgmistel spordialadel: jalgpall, kergejõus•k, krossijooks, võrkpall, korvpall, rahvastepall, saalihoki.
• Vabariiklikel võistlustel parimad saavutused: vabariiklikus rahvastepalli
ﬁnaalis 2.–3. kl tüdrukud I, poisid IV koht.
• Vabariiklikul saalihoki ﬁnaalturniiril: 9. kl poisid ja tüdrukud — I koht.
• Samu• tasub ära märkida meie tublid sulgpallurid ja nende treener Mart.
Muidugi ka meie jalgpallurid, korvpallurid. Lisaks käib meil koolis veel ratsuta-

jaid, kahevõistlejaid, sõudjaid, iluvõimlejaid jne.
• Koolis toimus meil palju ka traditsioonilisi sportlikke tegevusi, võistlusi
ja üritusi — näiteks spordipäev, klassidevahelised rahvastepalli-, saalihoki- ja
võrkpallivõistlused, lisaks ka loodetavas• traditsiooniks saava uue alana käivitus sügise• korraldatav triatlon. Samu• on vahva traditsioon läbi aasta toimuv
4-osaline sporditeemaline viktoriin, millest võtab regulaarselt osa u 15–20 võistkonda. Ka õpilaste ja õpetajate vahelised võistlused võrkpallis ja talvises jalgpallis on ikka ja jälle omal kohal õppeaasta sportlikus tegevuses.
• Üheskoos Nõo Reaalgümnaasiumi õpetajatega osaletakse ka vabariiklikel
õpetajate korvpalli- ja võrkpallivõistlustel.
Kuna Nõos on suurepärased võimalused spor•miseks, siis teistmoodi ju ei
saagi kui spor•da ja võistelda enda lõbuks või võistlustelt häid koh• tuua. Uuel
õppeaastal uue hooga ja ikka kiiremini, kõrgemale, kaugemale!
Ja seniks kõigile nõokatele sportlikku suve!
Nõo Põhikooli
kehalise kasvatuse õpetajad

E.NIIT

Maikuu viimase kolmapäeva lõunatunnil sä"sid lasteaia kõige suuremad
lapsed end Soolo kohvikusse koolieelikute pidulikule lõunasöögile. Meeleolu
oli pidulik ja lapsed põnevil. Lõunasöök maitses eri• häs• ja tort oli asjakohane — „Head kooliteed!“.
29. mai õhtupoolikul toimus Nõo lasteaias Mängukrõllide ja 31. mail
Põngerjate lõpupidu. Koolieelikud saade• kooliteele. Tantsi• viimased ühised
tantsud ja lauldi laulud. Põngerjad meenutasid toredaid seiku lasteaiaajast
ja Mängukrõllid esitasid oma „Kasvamise loo“. Tore oli kuulata Põngerjate
meenutusi ja vaadata Mängukrõllide südantliigutavaid e•easteid. Pidudes oli
nii rõõmu kui kurbust ühteaegu. Iga koolieelik sai kaasa lasteaiatunnistuse,
meeneraamatu, palju häid sõnu õpetajatelt ja lasteaia direktorilt ning mõndagi veel.
Selle õppeaasta jooksul on kahes rühmas käinud kolmkümmend üks
koolieelikut mitmeid ühiseid e•evõtmisi korraldanud, viimane neist Lennundusmuuseumi külastamine Haaslava vallas Tartumaal. Muuseumis uudistasime lennukeid, pidasime pikniku, käisime vaatetornis. Eri• huvitav oli tutvuda
lennukitega seestpoolt. Aasta jooksul on käidud teistelgi põnevatel õppekäikudel: Nõo lihatööstuses, AHHAA keskuses, Mooste jõulumaal, Põllumajandusmuuseumis. Koolieelikud on kohtunud Nõo raamatukogus kirjanik Juhani
Pü•sepaga ning kutsunud lasteaeda külla loodusesõbrad ja Elva Päästekomando. Osalesime Tartu linna ja maakonna lasteaedade spordipäeval ning
SA VVV lasteaedade ühismatkal. Lisaks on lasteaiapäevi ilmestanud suur hulk
ühisüritusi.

Aasta on läinud lennukalt!
Täname kõiki asutusi, kes on meiega õppeaasta jooksul koostööd teinud!
Suured tänud kohvikule Soolo koolieelikute piduliku lõunasöögi eest! Täname
kõiki lapsevanemaid usalduse eest! Täname õpetajad ja õpetaja abisid, laste
hoidmise ja õpetamise eest!
Ja lapsed, kes te olete äsja lasteaiaeast väljakasvanud, kõrget lendu teile
kogu Krõllipere poolt!
KRISTI VOORE,
Nõo lasteaed Krõll õppealajuhataja

Parim noor veebispetsialist naudib isetegemist
Tartu Kutsehariduskeskuses veebispetsialis• oskusi omandav Silver Mähar
on esimese aastaga jõudnud hämmastavalt kaugele ning toonud muuhulgas
koju võidud konkurssidelt „Trükis 2012“ ja kutsevõistluselt „Noor Meister“.
Nõo Reaalgümnaasiumi loodusklassi lõpetamise järel otsustas Elva poiss Silver ülikooli infotehnoloogiat õppima minna, kuid leidis peagi, et valitud eriala
on liialt kuiv ja teaduskeskne. Siis valis semioo•ka, mis algul tundus küll huvitav,
kuid peagi loobus ka sellest. „Ma tahtsin midagi ise teha,“ põhjendas noormees
oma ülikooliõpingute katkestamist. Lõpuks otsustas ta kutsehariduskeskuses
veebispetsialis•ks õppida ning pole oma valikut sugugi kahetsenud.

Prak•lised oskused kutsehariduskeskusest
Juba kooliajal veebi- ja arvu•asjandusest huvitunud Silver selgitas, et pärast pikki otsinguid tundus veebispetsialis• eriala kõige parem valik olevat,
mida õppida: „Mulle meeldib veebiasjandus ja kutsehariduskeskuses saab just
prak•lisemat poolt.“ Mitmekülgset õpiprogrammi kiidab Silver ka. „Me õpime
näiteks graaﬁlisi asju tegema ning kasutama erinevaid graaﬁkaprogramme, nagu
Photoshop ja Illustrator. Ja siis kirjutame koodi ja õpime igasugu veebirakendusi
tegema. Kõike saab ise proovida ja harjutada, ei ole nii, et teed ainult koodi või
ainult kujundad.“
Veebispetsialis• eriala on laiapõhjaline ning ka tulevased töövõimalused
avarad, arvab Silver. „Võid saada kas programmeerijaks või disaineriks, võid leida
tööd kuskil reklaamibüroos, oleneb, mis huvi on. Aga mulle on jäänud selline
mulje, et tuleb ka ise palju juurde õppida ja uurida, sest ainult kooliprogrammist
ei piisa, et heaks või väga heaks tegijaks saada“.

Noor meister
Seetõ•u oli enese proovilepanek kutsevõitlustel tulevasele veebispetsialis•le arendavaks kogemuseks. Näiteks graaﬁlise disaini ja trüki e•evalmistuse kutsevõistlusel „Trükis 2012“ pidid osalejad kujundama raamatu kaane ja lehekülje
kuni trükie•evalmistuseni. Muuhulgas tuli teada trükitehnoloogiaid ning kuigi
seda otse kutsehariduskeskuses ei õpetata, läks noormehel häs•.

Ku t s e v õ i s t l u s e l
„Noor Meister“ peetud
veebidisainerite võistlusel tuli puhtalt veebi
teha. „Võistlus koosnes
kolmest osast. Näiteks
an• meile ülesanne
kujundada lillepoele
naistepäevateemaline
veebi avaleht, mobiilivaade ja kampaanialeht,“ kirjeldas Silver
võistlustööd. Teise ja
kolmanda võistlustöö
kirjeldamisel tulevad
mängu juba veebimaailma terminid nagu
html, Javascript ja CSS
Parim noor veebispetsialist Silver Mähar
— ei, see pole mi•e hiina keel, vaid programmeerijate tavapärane tööriistakast. Ja lõpuks kolme ülesande punk•d liide• ning
kokkuvõ•es õnnestus Silveril võita ja kõige säravam tunnustus koju tuua.
Praegu on Silver prak•kal e•evõ•es, mida veab samu• Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud Mar•n Kangur. Muide, nüüdsel ﬁrmaomanikul Mar•nil on
samu• e•e näidata kõrged tunnustused nii Ees• kui ka Euroopa kutsevõistlustelt
ning lisaks on ta ehe näide sellest, et tee koolist oma e•evõ•eni pole kuigi pikk.
Silver aga ﬁrmaomaniku- või tudengipõlvest niipea ei mõtle. „Kui kooli lõpetan,
siis tahaks tööle minna. Mulle meeldib teha midagi graaﬁlist, eri• vektorgraaﬁka.
Aga samas ei taha ma ka ainult ühte asja teha. Kui olen kujundanud, siis tahaks
jälle programmeerida ja vastupidi,“ avab parim noor veebispetsialist oma mitmetahulise loomuse. Nii vuhisebki ta juba tagasi oma põnevaid prak•kaülesandeid täitma ning unistab suvepuhkusest koduses Elvas.
Tartu Kutsehariduskeskuse turundusjuht KAIRE METS
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Päevakeskuse tegemistest
Päevakeskuse seekordne väljasõit
toimus Moostesse. Ja seda nii õnnelikul päeval, mil parajas" ka mõisapäev
toimumas oli, mis võimaldas meil lisaks Mooste suurepäraselt säilinud
mõisakompleksile ka kultuuriprogrammist osa saada. Ja nii üks kui teine olid
vaatamist-kuulamist väärt! Poleks uskunud, et Moostes lisaks ilusale renoveeritud häärberile sedavõrd palju
kõikvõimalikke kõrvalhooneid taastatud on ja et neis kõigis ka elu ja tegevus käib. Nii on endises viinavabrikus
tegutsemas hotell, restoran ja Fototurismi keskus, kunagises karjalaudas
uhke 500-kohalise saaliga Folgikoda,
vanas valitsejamajas kuns"- ja sotsiaalprak"ka keskus, ammuses tööhobusetallis Restauraatorite koda,
„Ämblikumajas“ on käsitöökoda, on
ka Taaskasutuskoda ja koht, kus tegeldakse lambanahkadest kõikvõimalike
kaunite toodete valmistamisega. Ning
kõigele lisaks tegutseb Veskimajas
Mooste oma teatritrupp. Viima"nimetatus toimuski mõisapäeval etendus „Saabastega kass“, mis vaatajate poolt suure heakskiidu osaliseks
sai. Publiku sooja aplausi pälvisid ka
tantsutrupp ja puhkpillimängijad, kes
häärberiesisel platsil esinesid.
Saime ka häärberis juba 1920.
aastast tegutseva Mooste põhikooliga põhjalikult tutvuda. Õnnelikud on

JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED

Päevakeskuse rahvas Mooste mõisapäeval. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM
need lapsed, kes selles imelises majas
õppida saavad!
Oli tore ja meeldejääv päev, mis
andis mõ#e taolisi mõisapäevasid
kindlas" edaspidigi külastada.
Päevakeskuse luulepäev oli, nagu
ikka, südamlik ja hingestatud. Kuulasime üksteise lemmikluuletusi ning
mõ"sklesime ilmast ja inimestest.
Filmpäeval vaadatud ﬁlmgi oli iga"
hea ja mõtlemapanev — inimsuhteid
vaagiv ja eriline.

Juunikuus sõidame pikemale reisile Horvaa"asse. Juulikuus puhkame
ning augus"s alustame jälle lühemate
reisidega: vastavalt osalejate soovile
võtame reisisihiks taaskord Tallinna,
käime ära Räpina mail ning loodame,
et ka teisele poole lahte septembrikuus põigata jõuame.
Ilusat suve teile kõigile!
KRISTA KVARNSTRÖM,
Nõo Päevakeskuse juhataja

Kris"n Kuuba või"s Ees" sulgpalli Superkarika
25. mail panid Ees" parimad sulgpallurid hooajale punk" GP-sarja ﬁnaalvõistlusel Super Karikas. Superkarikale pääsesid võistlema hooaja
edetabelis kaheksa parimat üksikmängijat ning neli parimat paari.
Suurüllatus sündis naiste üksikmängus, kus 16-aastane Kris"n Kuuba
alistas Ees" esinumbri Laura Vana
pingelises heitluses, geimidega 21:18,
8:21, 24:22, päästes otsustavas geimis
kolm matšpalli. Kris"n suu"s kiire- ja
ründava mängus"iliga ning väga hea
väljakul liikumisega vastast üllatada.
Laura Vana on momendil maailma
edetabelis 124. kohal ja ja vali" eelmisel aastal ka Ees" parimaks naissulgpalluriks.
Ka teised Nõo sulgpallurid män-

gisid tulemuslikult. Helina
Rüütel — üksikmängus 3.
koht,
poolﬁnaalis kaotus
Laura Vanale
10:21, 15:21;
naispaarismängus 1. koht
Kris"niga ja segapaarismängus 2. koht
koos Mikk Jär- Nõokad Kris•n, Ka•-Kreet ja Helina karikat uurimas.
veojaga. Miku- Foto: SERGE ENKOFF
le üksikmängus 5. koht ja Ka"-Kreet Marranile lale, kes mängis koos Kristjan Kaljuransamu" 5. koht üksikmängus. Nõosse naga (TÜASK).
tuli veel paarismänguvõit Robert KaseMART MÄERAND

Vilma Kelve
Aino Serka
Elsa Aunak
Linda Merivee
Ervin Järv
Heino Vaardt
Udo Saaremägi
Aadu Priks
Astrid Nõmme
Lembit Kukk
Mart Susi
Malle Malkov
Aino Int
Vello Ilusmets
Hele-Mall Kuusik
Evi Karro
Valentiine Vals
Tatjana Korobova
Vambola Lappard
Heino Paljak
Maie Liivak
Ülo Valgerist

Venemaa paarismängijaid A. Kharlampovichi ja P. Voronkot geimidega 25:23
ja 21:14. Tuleb märkida, et Venemaa
paar jäi Euroopa karikasarja Estonian
Interna"onal turniiril jagama 3.–4.
kohta, seega tore mäng meie neidude
poolt!
17.-18. mail 19. korda toimunud
Sigulda rahvusvahelisel turniiril pais"s silma Ka"-Kreet Marran, just oma
psühholoogilise valmiduse tõ#u. Finaalmäng U17 klassis oli Jekaterina
Romanovaga. Olles kolmandas geimis
kaotusseisus 6:11, mängis ülipõnevas
lõpuheitluses end võidule!
Maikuus on seega olnud igal
nädalavahetusel võistlused, 25. mail
siis täiskasvanute Superkarika ﬁnaal
Tallinnas, kuhu Nõost olid kutsutud
Kris"n Kuuba, Helina Rüütel, Ka"Kreet Marran, Marten Lepasaar ja
Mikk Järveoja. Hooaeg lõpeb 2. juunil

97
91
91
90
88
87
86
86
86
83
81
81
81
80
80
80
79
79
78
78
77
77

Taimo Kübbar
Leita Liivak
Maie-Liia Lall
Jaan Saal
Virve Erm
Jüri Pertmann
Aino Kolde
Viktor Mondonen
Milvi Koger
Eha Roose
Valentina Sepp
Silja Noormägi
Enn-Märt Maasik
Leida Peeb
Tiit Niinep
Niina Tisler
Eva Poom
Taimi Mõrd
Toivo Timusk
Viivi Randmets
Herma Ojaste
Aili Lääne

01.07
07.07
09.07
20.07
25.07
13.07
27.07
27.07
31.07
02.07
17.07
20.07
25.07
01.07
14.07
31.07
23.07
29.07
04.07
10.07
14.07
29.07

76
76
76
76
76
75
75
75
75
74
74
74
74
73
73
73
72
72
71
71
70
70

Anna-Rosalie Lastik
Magda Vikat
Virve Brett
Eldur Henno
Ellen Sein
Ilme Saal
Vilma Holter
Jaan Tigase
Maie Ankro
Valter Viira
Auli Erm
Johannes Liivak
Jakob Laius
Liilia Lambinen
Endel Lood
Milvi Randala
Valentina Viitkar
Elvi Kokk
Virve Kellamäe
Helmi Hürenen

06.08
11.08
14.08
19.08
05.08
18.08
19.08
05.08
20.08
22.08
24.08
25.08
01.08
05.08
20.08
22.08
08.08
14.08
04.08
29.08

87
87
86
85
84
84
84
83
83
82
82
81
80
80
80
80
79
79
78
78

Juhan Kellamäe
Leida Jurak
Linda Prost
Silvi Vals
Eha Näkki
Koidula Kütt
Urve-Koidula Kangur
Maie Nilson
Anne Saal
Leelo-Reet Lillo
Endel Oja
Marje Kubjas
Peeter Veidenbaum
Maire Rahi
Jaan Pau
Helga Kruus
Maria Võsu
Andres Einpalu
Hilda Pettai
Uku Hänni

19.08
27.08
27.08
29.08
07.08
14.08
19.08
03.08
09.08
14.08
22.08
24.08
26.08
19.08
23.08
03.08
03.08
08.08
13.08
27.08

77
77
75
75
74
74
74
73
73
73
73
73
73
72
72
70
70
70
70
70

PALJU ÕNNE!
Lastehoid TIBUPOEG Peedul
ootab oma rühma "busid alates septembrist.
Info tel 5660 9891 või manjuk@hot.ee.
Perekond ostab
MAAKODU
vaikses piirkonnas.
Ahto, tel 5668 6892,
ahto@hiis.ee

Sulgpallur Marcus Lõo
Tartumaa meistrivõistlustega üksikmängudes.
MART MÄERAND

Heino Prost — 80
Elva lähedal Variku talus põllutöömasinate eramuuseumi pidav Heino
Prost pidas 17. mail 80. sünnipäeva.
Auväärsesse ikka jõudnud masinamehe koduõu võ%s juubelipäeval
lahkelt vastu lähedalt ja kaugematest
Ees"maa paikadest saabunud külalisi.
Ligi kuuskümmend aastat oma kulu
ja kirjadega põllumajandustehnika
muuseumi pidanud juubilaril on olnud
aastate jooksul tegemist nii tähtsate
võimumeeste kui lih"nimestega, nii
pahatahtlike tegelaste kui toetavate
sõpradega. Ümmargusel sünnipäeval
olid Heino Pros" õnnitlemas head
sõbrad ja need, kes entusiastlikku tehnikahuvilist tema südamega tehtud
e#evõtmises on toetanud.
Õnnitlusi ja tänukirju sai tunnustatud põllutehnika koguja Tartumaa
omavalitsusjuh"delt ja kaugematestki
valdadest. Pealinnast tõi põllumajandusministeeriumi õnnitlused ja
tänukirja Ees" Põllumeeste Keskliidu
asepresident Jaan Sõrra. Tallinna lin-

13.07
11.07
14.07
07.07
16.07
04.07
07.07
24.07
30.07
31.07
11.07
23.07
31.07
01.07
01.07
16.07
11.07
12.07
07.07
27.07
28.07
31.07
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Marcus Lõo ja Kris"n Kuuba —
noorte GP ﬁnaalide kolmekordsed võitjad
11. mail toimusid Tartus noorte
GP ﬁnaalid. Mängima luba" noorte GP
kuue etapi kokkuvõ#es neli paremat
üksikmängijat vanuseklassides ja kaks
paremat paari. Nõole järjekordselt
tähtsamatel võistlustel hea esinemine
— kokku siis 9 kuldmedali kohta.
Marcus Lõo või"s U15 klassi üksikmängu, segapaarismängu Kerli
Kuusiga ja paarismängu Karl Kerdiga
(Triiton).
Kris"n Kuubale tuli järjekordselt
kolm võitu — U19 klassi üksikmängus,
paarismängus koos Helina Rüütliga ja
segapaarismängus Mihkel Laanesega
(Triiton). Helinale lisandus veel U17
klassi üksikmängu võit. Ka"-Kreet
Marran või"s U15 klassi üksikmängu
ja U17 klassi paarismängu koos SaleLiis Teesaluga (Triiton).
4. mail toimunud Paarissulgede
turniiril võitsid Helina ja Kris"n ﬁnaalis

VALLA LEHT

napea Edgar Savisaare juubelitervituse: “Tänan teid,
et olete meie vaimu ja
hinge ärkvel hoidnud!”
ning õnnitluse peaministrilt Andrus Ansipilt andis
üle Riigikogu liige Ester
Tuiksoo. Tänukirjaga meeldiva koostöö, hea sõna,
toetava hoiaku, tehtava
töö ja nähtud vaeva ning
ak"ivse tegevuse eest tun- Juubilari Heino Pros• õnnitlevad Nõo vallanustas juubilari Riigikogu vanem Rain Sangernebo ja koduloomuuseumi
maaelukomisjoni aseesi- juhataja Kai Toom. Foto: MILVI KAPAUN
mees Aivar Kokk. Kohal olid
ka mitmete muuseumide esindajad,
“Külalisi oli kokku pääle paarisaja
sealhulgas ka Ees" Rahva Muuseumi kõvaste,” seletas juubilar rahuloledirektor Tõnis Lukas.
valt. “Kõik läks väega iluste, sai iniEluraamatus e#e löönud uus mestega ju#u ajada ja… Ainuke asi, et
aastakümme sünnipäevalapse sõnul ei saanud kõigiga korralikult vestelda,
tema tegutsemisenergiat küll vähen- ikka ühega paar sõna ja teisega paar
danud pole, tahe on pooleliolevad sõna…”
tööd põllumajandusmasinate kallal
lõpule viia. Kohalolnud külalisterohkus
MILVI KAPAUN,
valmistas vaid rõõmu.
Elva Pos"poss

ÜLDEHITUS- JA REMONDITÖÖD

Elva Varahalduse OÜ
võtab tööle
MEHHANISMIDE JUHI.

VUNDAMENDITÖÖD
LADUMISTÖÖD * KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD* PLAATIMISTÖÖD
HALJASTUSTÖÖD

B-, C-kategooria load.
Palun saata CV aadressil
Kesk 21, Elva või
varahaldus@elva.ee

Tel 5390 5658, www.grandex.ee
grandexehitus@gmail.com

OÜ SAKKOSE

OÜ SAKKOSE

müüb pidevalt välisja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
põrandalaudu.

müüb lõhutud
kase ja lepa kü"epuud
hinnaga alates:
kask 29 €/m3 ja lepp 25 €/m3.
Kuiv kask 30 cm/40 l võrk
2,20 €/tk.

Voodrilaudade tööstuslik
värvimine.
Vajadusel transport.

Tartu ja Elva piires alates 5 m3
transport TASUTA!

Tel 5664 0228.

Tel 5684 4554.

LÕUNA!EESTI ERAMETSA OÜ
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 507 2544 , www.erametsa.ee
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EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
P, 16. juuni kl 11.00 Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud.
P, 16. juuni kl 14.00 M. Lipu raamatu “Minu elumälestused” esitlus kirikus.
Laulab Nõo kiriku meesansambel ja koguduse segakoor.
K, 19. juuni kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas.
R, 21. juuni kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus.
P, 23. juuni kl 11.00 Võidupüha jumalateenistus.
P, 30. juuni kl 11.00 Surnuaiapüha jumalateenistus Nõo kalmistul.
P, 7. juuli kl 11.00
Jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab emeriitõpetaja
Winfried Schloth (Berliin).
P, 14. juuli kl 11.00 Jumalateenistus.
K, 17. juuli kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus.
P, 21. juuli kl 11.00 Leeri mälestuspäeva jumalateenistus. Armulaud.
P, 28. juuli kl 11.00 Jumalateenistus.
Laulab Soome Rääkkylä koguduse segakoor.
P, 4. aug kl 11.00
Jumalateenistus. Armulaud.

EELK NÕO KOGUDUSE KUULUTUSNÄDAL 5.–11. augus"l
E, 5. aug kl 18.00
T, 6. aug kl 18.00
K, 7. aug kl 18.00
N, 8. aug kl 18.00
R, 9. aug kl 18.00
L, 10. aug kl 18.00

P, 11. aug kl 11.00
P, 11. aug kl 18.00

N, 15. aug kl 18.00
P, 18. aug kl 11.00
P, 18. aug kl 14.00
P, 18. aug kl 18.00

Jumalateenistus. Jutlustab EELK Kambja koguduse
õpetaja Andrus Mõ$us.
Kirikukontsert. Esineb saksofonikvarte$ Dorpat.
Kavas: Kõrvits, Tulve, Mal!s, Pärt, Tally, Tanada.
Jumalateenistus. Jutlustab EELK Äksi koguduse
õpetaja Esa Luukkala.
Jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab külaline
Soome Lau$asaari kogudusest.
Kirikukontsert. Esinevad Külli Kudu (akordion),
Lande Lampe-Kits (ﬂööt) ja Elke Unt (orel).
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jutlustab EELK Valga praostkonna praost emeeritus
Peep Audova. Laulab Audru naisansambel Vahtraõied
ja Nõo kiriku meesansambel.
Jumalateenistus.
Juhani Pü$sepa näidendi “Metsast leitud kirik”
esietendus kirikuaias.
Näidendi “Metsast leitud kirik” etendus kirikuaias.
Jumalateenistus. Armulaud.
III Hans Wühneri Päev Keeri külas. Laulavad koorid.
Kirikukontsert Transitus anime. Mängivad Edoardo
Narbona (orel) ja Annikki Aruväli (tšello) Torinost.

KIRIK TEELISTELE AVATUD
02.07.–31.08.13 T–R kl 10.00–15.00, L kl 11.00–15.00.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus, Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa
Reg nr 80210421, a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas
Juhatuse esimees Madis Kanarbik, tel 504 6570
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30

LEERI MÄLESTUSPÄEV EELK NÕO KOGUDUSES
Pühapäeval, 21. juulil kl 11.00 on Nõo Püha Laurentsiuse
kirikusse jumalateenistusele eriliselt oodatud kõik need,
kelle leeriõnnistamisest täitub 2013. aastal
ümmargune arv aastaid — 70, 60, 50, 25 vms.
Kallid osalejad, palun võtke eelnevalt aegsas! ühendust
koguduse õpetajaga!

NÕO
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ORIENTEERUMISE
PEREPÄEV Luke mõisas
pühapäeval, 23. juunil kell 12–16
Perepäeval otsime mõisapargist kaardile märgitud punkte.
Vahelduseks lahendame erinevaid ülesandeid.
Orienteerumismäng on seikluslik ja täis avastamisrõõmu.

TULE KOGU PEREGA SULLE SOBIVAL AJAL PÄEVA JOOKSUL!
PEREPÄEVA AJAL ON AVATUD LUKE MÕISA KOHVIK.
Osalemine TASUTA. Perepäeva läbiviimist toetab SA KIK.
Info telefonil 5554 4231. Vaata lisaks www.lukemois.ee

9.–13. augus!l toimub
Tõraveres Tartu Observatooriumis

ASTRONOOMIAHUVILISTE KOKKUTULEK.
Täpsem info on leitav aadressilt
www.astronoomia.ee/kokkutulekud
K••• ••••!•"#$ %& %%$'(•$!

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

JUULIS AVATUD
T, K, N 10–18

– Perejuuksur
– Kosmeetik
– Maniküür
– Pediküür
– Geellakkimine
– Jumestus
– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon
– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Ripsmetehnik
– Kinkekaardid

Vajatakse kokka, abikokka, abitöölist ja
autojuh!-transporditöölist osalise tööajaga.
Info tel 745 0786, 526 5567.

Nõo A&O kaupluse
LAHTIOLEKUAJAD SUVEKUUDEL
01.06–31.08.2013

E–R 8–22, L 9–22, P 9–19

NÕO HAMBARAVI
• Hammaste ravi, proteesimine, igemeravi, kirurgia.
• Lastele kuni 19a hammaste ravi tasuta.
• Täiskasvanutele soodustused kliendikaardiga nii ravi- kui
proteesitöödelt.
• Pensionäridele (k.a töövõimetuspensionärid) haigekassa
soodustus 255,65 € proteesitöödelt.
• Vanadus- või töövõimetuspensionäridele hambaravi hüvitus
19,18 € aastas.
• Rasedatele ja alla 1a lapsega emadele haigekassa soodustus
28,77 €.

Oleme avatud E–R 9.00–17.00
dr KAUTS, dr TULL, dr RATAS
Voika 23 (vallamajas), Nõo, tel 745 5616
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.

LUKE MÕISA ÜRITUSED
2013. AASTA SUVEL
R, 14. juunil kl 20 Aivar Teppo ja Leho Laaser, rahvuslik muusika lõõtsa ja lauluga
P, 23. juunil kl 12–16 Orienteerumise perepäev
27.–30. juunil kl 20.00 Suveetendus „THIJL ULENSPIEGELI LUGU“
4.–7. juulil kl 20.00 Suveetendus „THIJL ULENSPIEGELI LUGU“
8.–11. juulil Loodus- ja näitelaager lastele Luke mõisas
K, 11. juulil kl 18.00 Laagrilaste näitemängu etendus
L, 13. juulil kl 21.00 Perepäev „Need salajased nahkhiired“
P, 14. juulil kl 19.00 Ansambli Kõrsikud kontsert
R, 19. juulil kl 20 Aivar Teppo ja Leho Laaser, rahvuslik muusika lõõtsa ja lauluga
P, 28. juulil kl 12–16 Maalimise perepäev „Õpime loodust maalima“
L, 3. augus!l kl 19.00 Ansambli Öösorr kontsert
R, 9. augus!l kl 20 Ansambli Jää-äär kontsert
P, 11. augus!l kl 12–16 Meisterdamise perepäev
L, 24. augus!l kl 21.00 Loodusﬁlmide õhtu
P, 22. septembril kl 12–16 Õunamahla valmistamise perepäev

TOIMETUS: Kai Toom (tel 510 2872, 745 5005, e-post toomkai@hot.ee), Milvi Pensa (tel 5593 2007, e-post milvi.pensa@mail.ee). Toimetuskolleegium: Aira Laul, Jaanus Järveoja, Viivi Kütt
Kaastöid ootame toimetusse iga kuu 1. kuupäevaks. Toimetuse aadress Voika 23, 61601 Nõo, e-post vallaleht@nvv.ee.
Küljendatud Nõo Valla Lehe toimetuses, trükitud TT Print OÜ trükikojas. Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 0.54 € (ümbrik 0.09 €, mark 0.45 €).

6

