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Järiste küla korraldas XI külamängud
11. mängudel oli võistlemas 11 küla
Viimaste külamängude kohta võib küll öelda — kui alguses ei saa vedama,
siis lõpuks ei saa pidama.
Algustseremoonia kell kaksteist laupäeval, 3.augustil nihkus mõnikümmend
minutit edasi, sest õigeks ajaks oli kohal ainult paar küla ja suur plats tundus
ehmatavalt tühi. Aga siis lisandus üks rühm teise järel ja enne kella ühte olid
võistkonnad üksteise kõrval üles rivistunud.
Mis seal salata, seekord oli rivi tunduvalt lühem, aga sedavõrd suurem oli
rõõm nendest, kellel oli jagunud aega ja huvi kohaletulemiseks.
Seekordne võistlusplats asus taas Kõrtsi talu (peremees Olev Sööt) heinamaal nagu üle-eelmiselgi aastal, siis, kui korraldajaks oli Aiamaa küla.
Oma külalippudega ja ühtsetes vormisärkides olid seekord väljas 11 küla,
mis tegelikkuses väljendus 8 võistkonnana: Aiamaa, Vissi, Järiste, Kolga-Unipiha, Luke, Meeri, Palu puhkeküla, Laguja (sh Sassi, Etsaste, Ketneri). Sportlikule
vallarahvale tõi tervituse vallavanem, kes oli sportliku elulaadi propageerijana
jalgrattal kohale sõitnud. Ja siis võisidki mängud alata.
Võistlusplats jagunes traditsiooniliselt erinevate alade vahel. Kohtunikud
olid juba varakult oma territooriumid vastava atribuutikaga varustanud ja seisid
ootevalmilt oma kohtadel.
Kõik võistkonnad olid korraldustoimkonnalt saanud infolehed, kus seisid
üleval võistluste kirjeldused. Igas meeskonnas läks nüüd lahti äge arutelu, millisel alal üks või teine liige oma jõudu ja oskusi näitama hakkab.
Seekord oli improviseeritud alasid kokku 10: einäe`pall, käsitöötund, kõrvalehüpe, uba, kotivedu, meezte maitzemeel, Top Gear, saapavise, moodne
kolmevõistlus. Võistluste kulminatsiooniks oli muidugi teatevõistlus, mis nõudis
juba kogu võistkonna osalemist.
Selliste lõbusate sportlike jõukatsumistega saab alati nalja. Võistlus ei ole ju
pärisvõistlus, aga igamees poeb või nahast välja, et oma ülesannet võimalikult
hästi täita.
Kolme Vissi küla mehe näod olid surmtõsised, kui nad maitsmismeele telgis
kõhutasid ja kümnest erinevast karbikesest püüdsid erinevaid maitseaineid ära
tunda. Osadele said ikka pihta ka.
Oa sektoris pidi võistlejal väga täpne käsi ja hea närv olema. Proovi sa rinna
kõrguselt ühe oa kaupa 20 uba plastkanistri kitsast avast sisse kukutada. Aga
lausa mööda ei pannud ükski võistleja.
Top Gearis oli võimalus neidudel-noorikutel kas häbist punastada või heameelest kilgata. Nimelt tuli järjest astumisel igal sammul lausuda erineva automargi nimi. Siin oli rekord — 35 nimetust — Kolga-Unipiha võistkonna neiu käes.
Meesterammu sai näha kotivedamisel, kus 20-kiloseid viljakotte punnitati
joostes vedada, nii et higi väljas.
Tore oli see, et kõikide võistluste juures oli aktiivseid kaasaergutajaid, olgu
need siis omad või võõrad. Iga pingutus vääris äramärkimist.
Juba traditsiooniliselt võis külade liikumist aimata nende tunnussärkide
järgi — oranžid meerikad, helesinised Kolga-Unipiha omad, helerohelised vissikad, valged aiamaalased, mustad lukekad ja Laguja omad, ja nüüdsest ka Järiste
omad oma uutes valgetes embleemiga sportsärkides.
Järiste küla väga ilusal logol on rukkilill päikese taustal hobuseraua sees.
Idee autoriks on Hedi Vahesaar, kujundajaks Märt Oona.
Iseendast küll pisiasi, aga see kõik kokku — vorm, sümboolika — annab tunnistust iga küla oma näo soovist. On kiiduväärt, et juba paljud külad on leidnud
endale oma kunstipärase kuvandi, mis kajastab selle küla päritolu ja elanike
põhimõtteid.
Võistluspäev ise oli parasjagu pikk ja väsitav, seda eelkõige lõõskava päikese
tõttu. Aga mis seal väga kurta — palju me seda päikest siis ikka pika aasta jooksul
nautida saame. Ja ega lausa tormijooksuga ühelt võistluselt teisele mindud. Ikka
jõudumööda, nii, kuidas võistlejatel vaim valmis oli.
Võistkondade liikumist võis naljaga pooleks võrrelda kui kanapere liikumist
— juht ees ja pere järel. Taavi Tigane ja Sander Häng vedasid enda järel väga
kokkuhoidvat ja üksmeelset Laguja seltskonda. Nemad olid kindlasti võistluste
noorimad, aga ka aktiivsemad. Sihvakas blond kaunitar Ave Kütt kantseldas jälle
pikakasvulisi Meeri vägilasi ja siingi kuuletuti heatahtlikult. Keegi peab ju alati
taktikeppi hoidma.
Ka lastele oli väike võistlusrada planeeritud ja need kõige tillemad said samuti oma oskusi proovile panna. Selle eest premeeriti neid jäätise ja mahlaga
ning igaüks sai valida meelepärase kingituse.
Kehakinnitust ja joogipoolist ning jäätist oli seekord küllaga ja selle eest
korraldajatele suur tänu. Ja loosiõnne jagus igale soovijale, kes 1-eurose pileti
lunastas.
Enne paremusjärjestuse väljakuulutamist said võistlejad ennast juba vabamalt tunda ja külalisesinejate etteastumist nautida. Triiniksi tantsutüdrukud
võlusid oma lõunamaarütmidega (juhendaja Ingrid Hamer). Tartu Treffneri
Gümnaasiumi abiturientide ansambel Aquas Selecta esitas kaks laulu, sellest
ühe setokeelsena (solist Joosep Järs).
Ka Järiste oma noorte kitarribänd tegi debüütesinemise.
Terve päeva oli hoolsalt näomaalinguid teinud Eveli Liivak, Tartu Kunstikooli
kunstilise kujundamise ala lõpetanud neiu.
Veel said päeva jooksul oma tasakaalu ja osavust proovile panna elastsel
köiel trikitajad. Oma hulljulgete trikkidega võttis vaatajaid tummaks Järiste
mängude päevajuht Tauri-Viljar Vahesaar, kes on juba vabariikliku kuulsusega
staažikas slackliner.
Ecu Tallidest oli kohale toodud üks hobune ja poni ning soovijad said oma

11. külade mängude üldvõitja, Meeri külas paikneva Palu puhkeküla meeskond. Foto: MILVI PENSA
isu täis ratsutada.
Ja siis, kui sekretariaat oli viimased punktid kokku arvestanud ja diplomid
kirjutatud, hõigati rahvas jälle kokku. Peaorganisaator Hedi Vahesaar tänas diplomite ja kingitustega kõikide alade tublimaid ja kuulutas seejärel välja üldvõitja,
kelleks seekord osutus Palu puhkeküla, mis asub Meeri külas. Õnnitleme!
Aga pidu ise läks vapralt edasi. Järgnes simman, kus tantsumuusikat tegi
ansambel Tiigrikutsu.
Suur külalõke küttis kuuma suveõhtu veelgi palavamaks.
Viimased pidulised lahkusid kesköö paiku. Oli tore ja meeleolukas päev. Aga
pererahvas lõpetas koristustalgutega alles järgmise päeva lõuna ajal.

Järiste küla visadus — kes teeb, see jõuab
Iga suurema ürituse organiseerimine nõuab pühendumust ja rahaliste vahendite kaasamist.
Järiste küla ei jäänud eelmistele tegijatele sugugi alla ja võttis asja täie tõsidusega. Omamoodi on mängude korraldamine ju auküsimus — olla heatahtlik
võõrustaja ja pakkuda rahvale tore suvepäev meeldiva tegevuse ja hea naljaga.
Kõige rohkem panustas asjade sujumisse Hedi Vahesaar, kes ka võistluspäeval kibekiirelt toimetas ja vägesid kindlakäeliselt juhatas. Hedi ise aga hindas
kõrgelt paljusid peresid oma- ja naaberküladest, kes kõikvõimalikul moel abikäe
ulatasid.
„Väga soojalt ja sõbralikult suunasid mind varasemate mängude korraldajad
— Andres Mäll Vissilt ja Reti Aedma Aiamaalt.
Meie korraldustiim (perekond Vahesaar, perekond Oona, Ivar Arme, Ville
Sarap) kogunes juba 2013. aasta jaanuaris. Plaanisime 10 võistlust ja kinnitasime
ka kohtunikud.
Rahataotlused esitasime Kultuurkapitalile ja Nõo Omaalgatuse Fondile,
mõlemast saime positiivsed vastused. Siinkohal täname lahke abi ja nõu eest
Kaid, Airat, Viivit, Pillet ja vallavanemat vallamajast.
Toitlustust organiseeris minu mees Toomas, kes valmistas ka 25 kg šašlõkki.
Kohtunikena olid väljas pojad Tauri-Viljar ja Heigo-Elmar, samuti minu vend
Rando-Kristen (logo, reklaam, mängude kirjeldused, kohtunik). Tänada tahaks
pereema Riita Oonat, toitlustuse emandat, kes valmistas mulgipudru, seljanka,
salati ja mahla. Samuti pakkus ta rahvale tasuta omatehtud värsket hapukurki.
Oona-perest olid veel aktiivsetena väljas pereisa Madis fotograafina, perepoeg
Märt (logo, reklaam, muusik, kohtunik), peretütar Kairi (kohtunik ja Triinksi tantsija).

Kolme Vissi küla mehe näod olid surmtõsised, kui nad maitsmismeele telgis
kümnest erinevast karbikesest erinevaid maitseaineid ära tunda püüdsid.
Foto: Milvi Pensa

Tänud ka naabrimehele Aavo Soonvaldile šašlõki küpsetamise eest.
Samuti tuhat tänu Merje Lüüsile kalligraafiliselt kirjutatud diplomite eest.
Tema ja Eleri Visnapuu Aiamaa külast olid ka lastemängude organiseerijad.
Mängud liitsid meie peresid ja inimesi, sest nad kõik on mitmekülgsed,
abivalmid, sõbralikud ja nende kõikide kohta võib öelda — kes teeb, see jõuab.
Tulevikus soovime rohkem koosüritusi tegema hakata, et külaelu veelgi huvitavamaks muuta.
Tänud sponsoritele: Eesti Kultuurkapital, Nõo Vallavalitsus, Nõo Lihavürst, Luke Farmimeierei, Ecu Tallid, Cautes, Eesti Maasikas, Saare-Anni talu,
Koduekstra, Eesti Pagar, Premia AS, Tart Mill, A.Le Coq, Vapramäe Forell.
Tänud kõigile osalejatele ja edu järgmise aasta mängude korraldajale Meeri
külale!“
MILVI PENSA
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vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest suvekuudel
Allolevas leheloos antakse kokkuvõtlik lühiülevaate vallavalitsuse tegevusest suvekuudel. Kuna vallavalitsuse istungite protokollid ja avalikustamisele
kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee,
käesolevas leheloos korraldustest täpsemat kokkuvõtet ei tehta. Toon aga välja
tähtsaimad sündmused, mis ka suve jätkudes ja edaspidigi vallaelu mõjutavad.
Igakuiselt anti välja ehitusvaldkonna tegevusi reguleerivaid ja maakorralduslikke korraldusi ning täpsustati maaüksuste koha-aadresse.
Käesoleva aasta eelarvesse planeeris vallavolikogu ka summa kohaliku omaalgatuse toetamiseks. Nii kuulutaski vallavalitsus välja konkursi, mille tulemusena toetatigi kolme ühendust (Seto Lauluseltsi Ilolang, Sirgu Loomekoda ja Nõo
kihelkonna külade mängude Järiste küla korraldustiimi).
Kuulutati välja hange Nõo valla teede ja tänavate pindamistööde teostamiseks, mille raames tööde teostamine toimub augustis. Töid teostab OÜ
Moreen.
Võeti vastu ja avalikustati Voika tn 18 ja Voika tn 18a asuvate kinnistute ja
nende lähiala (Nõo Lihatööstuse) uus detailplaneering, mis toob kaasa tööstuse
laienemise. Planeeringu avalik väljapanek toimub kuni 14. augustini 2013 Nõo
valla koduleheküljel ja Nõo Vallavalitsuse kantseleis.
Anti välja mitmeid lubasid avalike ürituste korraldamiseks (sh kontserdid
Pärnaõie talus, Meeri küla päev, XI Nõo kihelkonna külade mängud jt).
Pikemaks ajaks jääb vallaelu mõjutama peatselt algav Nõo Põhikooli renoveerimine. Töid teostab hankes edukaks tunnistatud ehitusettevõte AS Tartu
Ehitus.
Tegutseb Nõo Vallavolikogu valimisteks volikogu poolt moodustatud valla
valimiskomisjon. Valimiste korraldamisest vallas saab lugeda Nõo valla veebilehel selleks eraldi loodud lingi „Nõo Vallavolikogu valimised 2013“ alt. Valimiste
üldise korraldusega saab tutvuda veebilehe www.vvk.ee kaudu, millele samuti
leiate lingi Nõo valla veebilehelt.
Ülevaate koostas vallasekretär Aira Laul

Nõo Reaalgümnaasiumi
uus maja on valmis
Nõo Reaalgümnaasiumi renoveerimine on lõppenud! Hea meel on märkida,
et suurem osa sisustusest on samuti uus. Kuna ehitamine on kulgenud algusest peale graafikukohaselt, siis alustatakse õppeaastat teadmiste päeval, 1. septembril. Et uues majas aulat ei ole, toimub kell 10.30 algav aktus Nõo spordihoones. Sealt minnakse ühiselt uue koolimaja avamisele.
Loomulikult ei ole avamisüritusel keelatud osaleda ka külalistel, kuid anname teada, et septembrikuu jooksul viime läbi lahtiste uste päeva Nõo valla kodanikele, kes soovivad meie uue majaga tutvuda.
Soovin kõigile meeldivat suve jätku ja uue kooliaasta algust!
Jaanus Järveoja,
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor

Nõo vallavanem Rain Sangernebo annab Priit Toomsalule üle tänukirja ja
rahalise preemia

Vallamajas tänati elupäästjat
Priit Toomsalu
06. juunil toimus Tamsa külas sotsiaalmaja põleng, mis esialgsetel andmetel
sai alguse hooletust ümberkäimisest lahtise tulega.
Tulekahju tekkimise hetkel viibis majas kolm inimest, kellest üks pääses välja
omal jõul. Kahe inimese päästmisel tegutses väga kiiresti ja oskuslikult kohalik
noormees Priit Toomsalu, kes tõi tulest välja sinna jäänud kaks inimest, saades
ise kergemaid vigastusi.
Nõo Vallavalitsus tänas elupäästjat, Priit Toomsalu 14. juunil ennastsalgava
käitumise eest inimeste päästmisel.
Tulekahju tagajärjel hävines täielikult hoone katus, ühe korteri esik ja osa
köögist. Tõsiseid vee- ja suitsukahjutusi sai kogu hoone. Maja elanikele on välja
pakutud erinevaid variante uute eluruumide osas. Hoone ise on muutunud kasutuskõlbmatuks. Hoone oli kindlustatud ja Nõo Vallavalitsus tegeleb ettevalmistustega uue hoone püstitamiseks. (NVL)

Nõo Vallavalitsuse telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond
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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.
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Taas kooli!

Head õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja vallakodanikud, soovin kõikidele
toredat tarkusepäeva ja teadmisterohket uut õppeaastat. Suvised tegemised
hakkavad kahjuks või õnneks, kuidas keegi võtab, lõppema ja sammud tuleb
kooli poole seada. Käesolev õppeaasta tuleb varasematest aastatest paljuski erinev, kuigi põhitegevus — õppimine — on üldjoontes sama. Mis siis sellel aastal
on teisiti?
Pikka aega oodatud renoveerimistööd põhikooli algklasside majas on käima
läinud. 5. augustil olin tunnistajaks Nõo Vallavalitsuse ja AS Tartu Ehituse vahelise lepingu sõlmimise juures, kus lepingu objektiks on Nõo Põhikooli algklasside maja põhjalik renoveerimine. Ehitus puudutab ainult algklasside maja, kus
paigaldatakse ventilatsioon, uuendatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteem, klassiruumid ja koridorid saavad uue ja õpilassõbralikuma väljanägemise, endise
talveaia asemel tulevad uued ruumid õpetajatele ja kooli administratsioonile
ning arvutiklass. Välistöödest tehakse välisfassaad koos soojustusega ja uuendatakse katus. Tööd peaksid lõppema 2014. aasta kevadel.
Seoses ehitustöödega on suured ümberkorraldused koolielus. Õppetunnid
hakkavad ehitusperioodil toimuma koolimaja vanemas (suur maja) osas ja spordihoones. 2.–3. klassi õpilased hakkavad koolis käima vallamajas, kus klassiruumideks on ümber seatud kantselei, vallavanema kabinet, koosolekute saal, kultuurimaja juhataja kabinet ja raamatukogu kõrval asuv muuseumiruum — kokku
5 klassiruumi. Need õpilased viibivad kogu koolipäeva vältel vallamajas ja seal
toimub ka toitlustamine, olemas on garderoob ja tualettruumid ning õpetajate tuba. Sissepääs vallamaja koolipoolsesse osasse hakkab toimuma peaukse
kaudu. Vallakodanikud ja vallatöötajad kasutavad vallamajja pääsemiseks perearstipoolset sissepääsu. Loomulikult võetakse ka kõik peauksest tulijad vastu ja
suunatakse vastavatesse ruumidesse. Kindlasti saab see nii kooliinimeste kui ka
vallatöötajate jaoks olema uus kogemus, aga kogemused rikastavad.
Siinkohal annan kõikidele õpilastele ja õpetajatele teada, et selle aasta
1. septembri aktused toimuvad samuti vallamaja ruumides. Õpilased, lapsevanemad ja õpetajad on oodatud pühapäeval, 1. septembril pidulikule kooliaasta avaaktustele vallamaja saalis. 2.–8. klassi õpilaste aktus toimub kell 9.00.
1. klassi ja 9. klassi õpilased ja lapsevanemad on oodatud samal päeval kell 13.00
vallamaja saali.
Kogu õppeaasta jooksul peame olema valmis õppetööd tegema paralleelselt
koolimaja teises pooles toimuva ehitustegevusega. Usun, et meie kooli õpilased
on ehitustegevusega mõnes mõttes juba harjunud, ja loodan, et õpitulemused
sellepärast ei kannata. Suur maja saab üsna tihedalt asustatud ja seetõttu kutsun
kõiki õpilasi ja õpetajaid veelgi suuremale koostööle ja üksteisega arvestama.
Kõik õppetunnid on klassiruumide vahel kenasti ära jagatud, kuigi vahetundide
ajal võib põrandapinda nappida, aga usun, et tuleme toime. Samuti on meile
abikäe ulatanud spordihoone, kus saame paari ruumi lisaks kehalise kasvatuse
tundidele kasutada.

Nõo Põhikooli rekonstrueerimistööde hankelepingu sõlmimine toimus Nõo
Vallavalitsuses esmaspäeval, 5. augustil kell 14.00. Lepingu allkirjastasid vallavanem Rain Sangernebo ja Alar Loo AS-st Tartu Ehitus.
Sissepääs koolimajja hakkab toimuma peaukse kaudu. Liikumisel koolimaja
parklas ja Hariduse tänaval tuleb olla väga tähelepanek, kuna osa koolimaja territooriumist ja peasissekäiguesisest alast on ehitusala, kuhu õpilastel pole lubatud minna. Head lapsevanemad, kes te olete harjunud oma last autoga kooli
juurde tooma — järgmisel õppeaastal on parklas väga kitsas ja kuna sissepääs
on peauksest, siis tuleb sõita autoga Hariduse tänavat pidi koolimaja ette, kus on
lubatud peatada, ja seejärel tuleb liikuda edasi ja väljuda Kirsi või Meeri tänava
kaudu. Kirsi tänaval tuleb arvestada, et sügisel toimuvad seal kaevetööd seoses
torustike paigaldamisega. Hariduse tänav on ühesuunaline ja lapse kooli toomisel tuleb arvestada hommikusel ajal järjekorraga, sest arvestada tuleb ülekäiguradadega ja möödasõit seab liiklejad ohtu. Kuna varasemad aastad on näidanud, et hommikul enne koolipäeva algust on koolimaja juures väga tihe liiklus
ja sellel aastal on tingimused veelgi kitsamad, siis kutsun kõiki lapsevanemaid
võimaluse korral mitte koolimaja ette sõitma, vaid peatuda võiks Tartu tänava
ääres koolimaja juurde viiva kõnnitee otsa juures ning sealt mõnisada meetrit
jalgsi tulla tuleb kindlasti kasuks.
Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad! Loodan, et üheskoos üksteist
mõistes oleme valmis käesolevate muudatustega õppeaasta edukalt läbima.
Soovin kõikidele vallakodanikele toredat tarkusepäeva ja arvan, et õppimine ei
ole täna enam ainult õpilaste põhitegevus, vaid paljudele elustiil kogu eluks.
Rein Uusmaa,
Nõo Põhikooli direktor

1. oktoober on kohaliku omaalgatuse
programmist toetuse taotlemise tähtpäev
2013. aasta kevadel muutus juba 1996. aastal käivitunud siseriiklik regionaalarengu toetusprogramm — kohaliku omaalgatuse programm (KOP). Programmi elluviimise eest vastutab nüüdsest Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kuid
maakondlikul tasandil suhtleb taotleja jätkuvalt maavalitsusega. Välja on töötatud uus programmdokument toetuse tingimustega ning senise harjumuspärase
taotlusvormi asemel on lähtuvalt kogukonna seatud eesmärgist ja taotlusvoorust võimalik valida nelja erineva meetme ja vormi vahel.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi
tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Toetust saab taotleda kogukonna liikmete koolitamiseks, kohaliku arengu
kavandamiseks, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamiseks ning elukeskkonna parandamiseks.
Taotluse saavad esitada mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud,
sobivatele taotlejatele on seatud veel täiendavaid piiranguid. Toetust saab taotleda kaks korda aastas. Sügisese vooru tähtpäev on 1. oktoober. Taotluse esitamisel on vajalik olla hoolas ning jälgida kuupäeva ja kellaaega! Taotlemise tingimused ja taotlusvormid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali lehel: www.kysk.ee.
Kevadisest voorust sai Tartumaal kokku toetust 59 projekti, kogusummas
ligikaudu 64 947 eurot. Toetust on saadud erinevate ürituste läbiviimiseks,
trükiste väljaandmiseks, seltsi poolt (kogukonna)teenuse käivitamiseks kui ka
õpiringide tegevuseks. Programmi väljatöötamisel on taotlejatele jäetud mitmeid võimalusi kogukonnaelu arendamiseks ja seltsi majandustegevuse käivitamiseks, ühenduste eestvedajatel tuleb programmi üldeesmärki silmas pidada
ning sellest lähtuvalt oma kogukonna ja projekti eesmärgid sõnastada.
Projektide hindamiskomisjoni liikme Kertu Rünkoru (Lääniste Külaselts)
kommentaarid ja soovitused taotlejale: „Rahastatakse neid projekte, mis saavad
hindamisel kõrgema hinde. Selleks, et saada kõrgemat hinnet, tuleb arvestada,
et hindaja hindab vastavalt etteantud kriteeriumitele. Kriteeriumite loomisel on
omakorda silmas peetud kohaliku omaalgatuse programmi eesmärke. Seega on
mõistlik tutvuda eelnevalt programmdokumendi ja hindamismetoodikaga ning
teha endale selgeks selle programmi eesmärgid. Mõtle, kas sinu projekt sobib
selle programmi ja meetmetega. Kas sinu projekt toetab programmi eesmärkide
saavutamist?
Kui selts plaanib taotlust esitada investeeringu tegemiseks ja (kogukonna)
teenuse käivitamiseks, siis üks oluline asi on investeeringute puhul see, et kindlasti peab taotleja tegema eelnevat uurimistööd — kas piirkonnas või lähiümbruses on juba olemas sarnase teenuse pakkuja või alternatiiv sinu poolt planeeritud teenusele ning kas ja kellega on võimalik koostööd teha.“
SA Tartu Ärinõuandla kui maakondlik arenduskeskus on abiks kohaliku
omaalgatuse programmi taotluse ettevalmistamisel — projektiidee analüüs, eesmärgi sõnastamine ja sellega sobiva meetme valik ning taotlusvormi täitmine.
Samuti võib meie poole pöörduda projekti aruande koostamise küsimustes.

Võit jälle Nõo valda!
31. juulil ja 1. augustil toimusid Tartumaal, Vastse-Kuuste vallas
18. Eesti omavalitusjuhtide spordipäevad. Osaleda saavad sellel üritusel
vallavanemad, linnapead ning volikogude esimehed. Nagu varasematelgi
kordadel, võisteldi kümnel alal ning üldvõitja selgitamisel arvestati iga
võistleja seitset parimat tulemust. Seekordsed võistlusalad olid: korvpallivisked, kuulijänn, platsisõit elektriautoga täpsuse ning kiiruse peale,
koroona, jalgrattakross, vibulaskmine, sõudmine, sudoku lahendamine,
noolevise ja orienteerumine.
Kohale oli saabunud rekordarv osalejaid — 28 meest ja 3 naist. Kokkuvõttes osutus parimaks Nõo vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja. Võidu
tagasid eelkõige edu koroonas ja vibulaskmises (I kohad), korvpallivisetes
(II koht) ja jalgrattakrossis ning sõudmises (III kohad). Teisele kohale jäi
Järva-Jaani vallavanem Arto Saar ja kolmanda koha võitis Indrek Keskküla
(Väike-Maarja vallavanem).
(NVL)

Tartu Ärinõuandla nõustab alustavaid mittetulundusühendusi
(MTÜ, SA, seltsing) järgmistes küsimustes:
• Milline tegutsemisvorm valida?
• Kuidas asutada MTÜ-d või SA-d?
• Mida teha, kui MTÜ soovib oma tegevust likvideerida?
• Mida peab ühenduse juht teadma MTÜ/SA juhtimise juriidilistest aspektidest?
• Kas ühendus peab tegelema dokumendihaldusega?
• Kuidas sisse seada raamatupidamist ja mida peab ühenduse
juht teadma maksudest?
Nõustame tegutsevaid mittetulundusühendusi küsimustes:
• Kuidas moodustada mittetulundusühenduse juurde meeskonda? Kuidas kaasata vabatahtlikke? Millised on vabatahtlike kaasamise, motiveerimise ja juhtimise eripärad?
• Kas ühendusel peaks olema arengukava? Millest arengukava
koosnema peaks?
• Kuidas arendada ühenduse juhtimist?
• Kuidas leida ja kaasata ühenduse tegevusse uusi liikmeid? Kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid?
• Kuidas mitmekesistada ühenduse tulubaasi?
• Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
• Kuidas toimub ja mida tähendab avalike teenuste delegeerimine?
• Kust leida idee jaoks projektirahastust? Millised on taotluste
põhitingimused? Kas ja mida tuleb arvestada projektijuhtimisel?
Nõustamisteenus on Tartu Ärinõuandlas tasuta!
Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida
tel 742 8402, e-maili teel anne.ligi@tartu.bas.ee või
kodulehel www.tartu.ee/arinouandla.
Tartu Ärinõuandla nõustamisteenused on tasuta!
Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla, MTÜ konsultant
tel 742 8491 ja e-post kadri@tartu.bas.ee
www.tartu.ee/arinouandla

Koerte ja kasside
vaktsineerimine marutaudi vastu
toimub 27. augustil 2013 järgmiselt:
Lukel
kl 9.00–9.30
Nõgiarus
kl 9.45–10.15
Nõos (vallamaja juures) kl 10.30–11.30
Süstimine on kohustuslik mitte harvem kui 24 kuu möödumisel
viimasest vaktsineerimisest.
Märgitud aegadel ja kohtadel on vaktsineerimine tasuta.
Kompleksvaktsiini (katk, hepatiit, parvoviirus) soovi korral teatada
sellest eelnevalt.
Koerad tuua jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga.
Kaasa vaktsineerimistunnistus või looma pass.
Volitatud loomaarst Aivar Lastik, tel 513 6245.
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Päevakeskusega Horvaatias
…oli selle suve seni meeldejäävaim reis. Oli seal ju kõike — nii
imelist loodust, kauneid linnu kui rohkesti päikesepaistet. Et ühele maale
ka nii palju on antud: türkiissinine
meri, võimsad mäed, kosed, iidsed
linnad, hea kliima, maitsev toit ja mis
kõik veel… Jah, liiga ilus, et olla päris
tõsi, ja selle kohta, et ka horvaadid on
palju kannatama pidanud, andsid tunnistust kuuliaukudega majad, millest
teel Plitvicka rahvusparki möödusime.
Hämmastavalt kiiresti on küll suudetud sõjajälgi koristada vähemasti turismipiirkondades. Dubrovniku vanalinnas kõrgel linnamüüri peal kõndides
ja kaunist vaadet alla linnale ning merele imetledes saime aimu purustuste ulatusest — uued punasest kivist
katused olid selgeks märgiks, et need
hooned hiljutise pommirahe alla olid
jäänud. Ja neid uusi katuseid oli masendavalt palju…
Meie oma grupiga peatusime
mõned päevad Trogiri kuurordis väikestes kahekohalistes majakestes
Aadria mere rannal ja sealt tegime
väljasõidud Dubrovnikusse, Spliti, Plitvicka rahvusparki ning laevareisi ühele
väikesaarele. Kes tundis end väsinuna
ja eelistas päeva rannas veeta ja puhata, siis oli seegi võimalus olemas.
Seda, kui ilus oli rahvuspark oma loendamatute jugade ja koskedega, ma
ei oskagi kirjeldada. Ega ka seda, mis
tunne oli kõndida aastasadu vanadel
libedaiks kulunud marmorist tänavakividel. Seda peab nägema — ja neil,
kes ei saanud meiega seekord kaasa
tulla, on võimalus tulla 17. septembril päevakeskusesse vaatama pilte ning
kuulama reisimuljeid.
Teel olles külastasime ka mitmeid
teisi ilusaid linnu. Budapesti jõudsime
just suurte üleujutuste ajaks ja nägime, kui ohtlikult kõrgele Doonau oli
tõusnud. Nii kõrgele, et trammirööpad
äkki lihtsalt lõppesid ja edasi tuli juba
vaid vesi. Jõe kaldail kasvavatest puudest ei paistnudki tüve, vaid ainult
ladvad… seegi oli omaette elamus.
Nagu ka Viin oma suurejoonelisuses,
Ljubljana, Zagreb ja muidugi ka Postonja karstikoopad Sloveenias.
Pidasime selle pika sõidu kenasti
vastu ja peab tõdema, et bussireisil
näeb tõesti palju rohkem kui lennu-

Nõo kirikus esitleti raamatut Martin Lipust

Nõo Päevakeskuse reisiseltskond Budapestis. Keskel päevakeskuse juhataja
Krista Kvarnström ja meie Ungari giid, kohalik eestlanna. Foto: KAI TOOM

Dubrovniku vanalinna katused. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM
kiga vaid ühte sihtpunkti lennates.
Haigeks ei jäänud õnneks ka keegi ja
nii võib reisi igati kordaläinuks lugeda.
Juba mõlgub meeles järgmise suve
pikem sõit ja see võiks ehk kulgeda
Berliini või siis hoopis Prahasse… Kui
varakult reisiplaane seada, siis saab
hakata vaikselt säästusid sukasäärde
koguma. Sest reisil kogetu on just see
„miski“, mis meiega jääb ja mida keegi
meilt võtta ei saa.

Suvi pole aga veel lõppenud ja
kavas on teha veel mitmeid väljasõite.
Augusti lõpul läheme Lüübnitsa kalaja sibulalaadale ning Tallinna vanalinnaga lähemalt tutvuma. Loodetavasti
jõuame septembris ka põhjanaabrite
pealinnas Helsingis ära käia.
Niisiis kohtumiseni!
KRISTA KVARNSTRÖM,
Nõo Päevakeskuse juhataja

Meeri Jaanid
Lõkkeplats Meeri Seltsimaja juurde valmis juba käesoleva aasta kevadel, mis jäi aga ootama oma sisseõnnistamist. Jaanipäev tundus olevat just see õige päev.
23. juuni õhtul kutsusime kõiki
jaanitulele, seahulgas ka Meeri küla
Jaani-nimelised mehed. Tuletooja Jüri
Aliste tõi presidendi poolt saadetud
võidutulukese, millest meie Jaanid
(Tohu, Kruuse ja Saal) said au lõkkele
tuld anda.
Õhtu jätkus traditsiooniliste jõukatsumiste saatel, kus võitja sai endale ka jõukohase meene. Alustati
köieveoga, milles tehti mitu raundi,
et selgitada välja tugevaim meeskond.
Järgnev 32 kg sangpommi rebimine oli
juba tõsiselt suur katsumus ja Meeri
mitteametlik sangpommirekord on
Sigmari käes, kes tõstis pommi sirgele
käele 14 korda. Meeste menukaim
jõukatsumine oli kindlasti õllekasti
hoidmine, kuna hoitava sisu sai võitja
endale — üle kahe minuti õllekasti
hoidnud Andrus. Jõukatsumiste vahel
tegime ka lustakamaid mänge, mil-

Meeri Jaanid — (paremalt) Tohu, Kruuse ja Saal
leks olid munavise, kummikuvise,
kotijooks ja veepall, millest viimane
kahjuks linade purunemise tõttu
üürikeseks jäi. Kas selles mängis nüüd
rolli linade soliidne iga või võistlejate
innukas mängutahe, kes küll seda teab,
kuid tuju püsis sellest hoolimata haripunktis.
Muusika ja mängude saatel vee-

reski meie esimene jaanipäev märkamatult kesköösse. Suure üllatuse tegi
meile Aivar Treiman oma ilutulestikuga, mis oli kindlasti, nagu öeldakse,
kirss koogi peal. Siinkohal täname
kõiki, kes üritusele kaasa aitasid ja
meiega lustisid.

Meeri
pidas pidu
19. suvekuu õhtul toimusid 11.
Meeri küla päevad oma tuntud headuses. Rääkimata valla toetajate rohkusest, toetati meid ka ülevaltpoolt,
sest sombune ilm keeras kauniks just
peo ajaks.
Tegevust ja meelelahutust jätkus
igale vanusele ning tants kestis varaste
hommikutundideni — hoolimata suveõhtule mitteomasest kargusest. Peo
headust kinnitab ka see tõsiasi, et
ansambel mängis tunde kauem kui
algselt plaanis. Lohutuseks neile, kes
mingil põhjusel peolt puuduma pidid,
on teadmine, et järgmisel aastal
jälle! Täiendavat pildimaterjali leiate
mõistagi meie facebooki lehel Meeri
Seltsimaja.
Jüri Aliste

VALLA LEHT

Meeri päeva lasteüritust viisid läbi Karlsson ja Väikevend

Ave Kütt

Nõo koguduse rahvas ja Nõo rahvas laiemas plaanis võib nüüd taas
sügavalt uhkust tunda. Mitme aasta
pikkuse väga põhjaliku uurimistöö ja
tiheda meeskonnatöö tulemusena
on valminud väga kaunikujuline ja
ülevaatlik raamat Nõo kirikõpetajast Martin Lipust, kes teenis Nõo kihelkonna rahvast 39 aastat, aastatel
1854–1923.
Raamatu pidulik esitlemine leidis
aset 16. juunil EELK Nõo Püha Laurentsiuse kirikus, kuhu olid kogunenud
väga paljud raamatu toimetamisega
kokku puutunud inimesed ja samuti
koguduse liikmed ning kutsutud külalised.
Väga pidulikus õhkkonnas kõlasid
tervituslaulud Nõo kiriku meesansamblilt ja koguduse segakoorilt.
Laual kõrgusid trükilõhnalised
uhiuued raamatud, mida koos CD-ga
„Nõo Lipp“ kingiti tänutäheks tegijatele. Sellise komplekti võis ka iga
soovija väikese tasu eest lunastada.
Päevakohase sõnavõtuga esines
Nõo kiriku õpetaja Mart Jaanson, kes
põhjalikult valgustas raamatu sündimise tagamaid.
Nõo koguduse jaoks on Martin
Lipp autoriteediks olnud kui pikaajaline väga armastatud koguduse õpetaja, tänu kellele Nõo kirik on saanud
oma sisekujunduses väga olulised
detailid (Tõnis Grenzsteini altarimaal,
Jaan Koorti apostlifiguurid, Walckeri orel). Martin Lipp oli võitnud Nõo
kihelkonna rahva usalduse oma
heatahtlikkuse ja aktiivsusega, püüdes
igati edendada kohalikku vaimu- ja
hariduselu.
Martin Lipu tegevus on olnud aga
hulga laiahaardelisem.
Teda teatakse kui paljude luuletuste ja kirikulaulude autorit, kelle
sõnadele on laule loonud heliloojad
Johannes Kappel, Aleksander Läte,
Miina Härma, Konstantin Türnpu, Rudolf Tobias, Artur Kapp, Mihkel Lüdig,
Juhan Aavik jt. Kõik teavad tema lipulaulu algussõnu „Kaunistagem Eesti
kojad kolme koduvärviga“, millele on
muusika kirjutanud Enn Võrk.
Martin Lipp on pannud aluse
suguvõsauurimisele Eestis. „Masingite
suguvõsa“ ilmus Lipu eluajal raamatuna, „Karellide suguvõsa“ aga postuumselt Aadu Lüüsi parandustega.
Ta on seisnud Eesti Üliõpilaste
Seltsi loomise juures.
Vaieldamatult oli ta ise kõrgharitud ja mitmekülgsete huvidega inimene, kes oskas paljusid keeli (saksa,
heebrea, kreeka, ladina, soome, vene).
Martin Lipp on oma elu ja tegevusega kirjutanud ennast Eesti kultuurilukku.
Martin Lipp puhkab Nõo kalmistul
koos abikaasa Lydia ja kahe tütrega.
Neist veidi eemal puhkavad ka Martin
Lipu isa Andres ja ema Miina.
(Ülaltoodud faktid pärinevad uue
kogumiku sissejuhatavat osast, mille
on kirja pannud Mart Jaanson — MP)
Mõte raamatu väljaandmisest
tekkis juba 2009. aastal, kui Nõos
olid esimest korda külas Martin Lipu
järeltulijad Saksamaalt ja Itaaliast.
2010. aastal ilmus Nõo kiriku

Martin Lipu raamatu väljaandmise eestvedajaid Mare ja Madis Kanarbikku
tänab Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi toimetaja Kristi Metste.
Foto: MILVI PENSA

meesansambli kompaktplaat „Nõo
Lipp“ Martin Lipu tekstidele loodud
lauludega.
Teatavasti lebas juba aastaid Eesti
Kirjandusmuuseumi kultuuriloolises
arhiivis ootevalmis Martin Lipu enda
koostatud käsikiri „Minu elumälestused. Noorest põlvest kuni aastani
1910“. Selline tänuväärne materjal
lihtsalt pidi raamatukaante vahele
saama.
2011. aastal hakkasid eestvedajad
Mare ja Madis Kanarbik tegutsema ja
siis samm-sammu haaval tööd alustatigi. Mare Kanarbik veetis palju tunde
arhiivis materjale redigeerides ja vana
eesti kirjaviisi kaasaegsemaks seades.
Paljud tekstid tuli paluda saksa ja ladina keelest ümber tõlkida.
Ka raamatu väljaandmisega seotud kulud tuli kalkuleerida ja toetajad
leida.
Võib tõdeda, et koguduse aktiivi
jaoks oli see tõeline väljakutse, millega
saadi suurepäraselt hakkama.
Tänaseks on kogu käsikiri raamatukaante vahel. Raamatuesitluse pidulikul üritusel tänas kirikuõpetaja Mart
Jaanson kõiki, kes suuremal või vähemal määral selles tänuväärses töös
kaasa aitasid.
Koostamise ja toimetamise juures
tegutsesid: Mare ja Madis Kanarbik;
Kristi Metste, Vello Paatsi, Leili Punga,
Mari Õunapuu ja Irma Pilt Eesti Kirjandusmuuseumist.
Ladina- ja saksakeelseid tekste
tõlkis Marju Lepajõe.
Raamatu kujundasid Ivi Piibeleht
ja OÜ Atelje Guernica.
Fotosid saadi Eesti Kirjandusmuuseumist, Rahvusarhiivist, Nõo Koduloomuuseumist, Agnes-Asta Marandilt, Leelo Prangilt.
Ainulaadse pildimaterjaliga ja toetava suhtumisega aitasid kaasa Martin
Lipu järeltulijad Saksamaal, Lipu tütrepoja Gunnar Hurda poeg Erik Hurt
koos tütre Kristina Brückneriga.
On tore märkida, et juba 2005.
aastal seoses Martin Lipu 150. sünniaastapäevaga avaldas Vello Paatsi
ajakirjas Tuna katkendeid käsikirjast.
Ja tänu kuulub ka Tartu Pereraadiole, kes aastal 2011 lasi järjejutuna
eetrisse kogu käesoleva raamatu,

kusjuures teksti luges koguduse liige
Ingmar Laasimer.
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri
sihtkapital, Eesti Lipu Selts, Siseministeeriumi Kohaliku omaalgatuse programm, Nõo vallavalitsus ja volikogu,
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus,
sihtfinantseeritav teadusteema „Kultuuriloo allikad ja kirjanduse kontekstuaalsus“.
Raamat trükiti Tallinna Raamatutrükikojas.
Raamat ise on tõeline näide väga
põhjalikust uurimustööst ajaloo, kultuuri- ja hariduselu alal. Sissejuhatavas osas toob Mart Jaanson välja Martin Lipu olulisuse meie kultuuriloos ja
esitleb ka põhjalikult kõiki raamatu
sünni juures olijaid.
Raamatu põhiosa koosneb Martin Lipu enda poolt kirja pandud 21-st
meenutusest. Neid illustreerivad erinevad arhiivifotod.
Lõpus on lisatud Martin Lipu
elukäik (Vello Paatsi), illustratsioonide
ja isikunimede loendid ning Martin
Lipu suguvõsa kaart (Mart Jaanson).
Kindlasti on raamat väga huvitav
lugemismaterjal eelkõige Nõo elanikele, kuna selles käsitletakse põhjalikult Martin Lipu tööd Nõos. Aga
kindlasti pakub raamat ka laiemat
huvi Eesti elu-olu tollase perioodi kajastajana.
Kui koguduse õpetaja Mart Jaanson tänas kõiki kaasalööjaid, siis kõik
koostööpartnerid omakorda avaldasid
tänu ja tunnustust Nõo kogudusele,
kes Martin Lipu tegevust sedavõrd
väärtustas ja selle raamatuks vormis.
„On tore, kui kohapealt tulevad
sellised ettepanekud, mis võrsuvad
tublideks saavutusteks meie kõigi
jaoks ja mis jäävad tallele järeltulevatele põlvedele meie arhiividesse,“
hindas raamatu väljaandmist kirjandusmuuseumi esindaja.
Pärast pidulikku üritust palusid
koguduse perenaised rahva õue, kus
pakuti hernesuppi ja pidupäevatorti.
Väga paljud lahkusid uue raamatuga. Kindlasti on ees huvitavad
lugemistunnid.
MILVI PENSA

Nõo inimeste virtuaalne
kohtumispaik
Varsti ei ole enam Eestis inimest,
kes ei oleks Facebookis või kuulnud
sõna Facebook. See virutaalne suhtlusvõrgustik peidab endas tohutult
erinevaid võimalusi, millest paljusid
pole kõik kasutajad kindlasti avastanudki, kaasa arvatud mina.
Nõo infotahvlitest mööda jalutades olen ma mõelnud, kui paljudeni
läbi nende paari stendi Nõo alevikus
info tegelikult jõuab. Kui palju on neid
inimesi, kes neid stende käivad regulaarselt lugemas?
Üks huvitav fakt Facebooki kohta
ütleb seda, et 23% näoraamatu kasutajatest külastab seda paika 5 korda
päevas. Ehk siis see on tunduvalt efektiivsem viis oma info levitamiseks.
Nõo vallas elab selle aasta seisuga
45 inimest vähem kui 4000, kellest ca
62% elab väljaspool Nõo alevikku. Ligi
4000 inimeseni infostendide kaudu
jõuda on väga keeruline, Facebookis
oleks see imelihtne. Kutsun kõiki
Facebooki kasutajaid üles otsima lehekülje „Nõo inimesed“, millest tulevi-

kus võiks välja kujuneda kõigi nõokate
kohtumispaik, kust leida infot Nõos toimuva
kohta (www.faceb o o k . c o m / N o o - www.facebook.com/NooInimesed
Inimesed).
„Nõo inimesed” leht on alles lapsekingades, kuid tublisid nõokaid. Kindlasti on oodaühe nägemuse kohaselt peaks olema tud lehele kõik uudised ja artiklid, mis
see lehekülg, kust leiab infot kõigi on Nõo vallast või puudutavad Nõo
Nõos toimuvate ürituste kohta. Või- elanikke.
malik on jagada olulisi teateid kasvõi
Lehe saame teha nõokatele lakadunud koerte-kasside kohta. Või hedaks ja kasulikuks meie ise. Olge
ootab lahkelt äraandmist näiteks aktiivsed!
ülemäära suur õunasaak või pirakas
kõrvits. Kindlasti on oodatud sinna
Marika Saar,
„Nõo Inimesed” lehekülje
huvitavad pildid meie kodukohast,
mis võiksid kõigi kasutajate päeva
üks algatajatest
rõõmsamaks teha. Hea võimalus on
tõstatada Nõo vallas lahendamist vajavaid probleeme või edastada muid
P.S. Facebookis on hiljaaegu tehtähelepanekuid. Alati on võimalik tud ka grupp „Nõo vald“. Nii, et ka
algatada erinevaid küsitlusi. See on Facebookis on nõokatel „infotahvleid“
ideaalne koht, kus tunnustada meie lausa kaks.
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Kääni küla kaikus viiulimuusikast
“Väikeste viiuldajate suvepäevadel” Sirgu talus, Kääni külas
musitseerisid viiuliõpetaja Milvi
Ermi juhendamisel Nõo Muusikakooli kõige nooremad viiuldajad
koos oma väikeste kolleegidega
teistest muusikakoolidest (Ülenurme, Viljandi, Tartu Elleri muusikakool ning Muusikakoda), kokku üheksa 7–8-aastast last.
Sirgu Loomekoda pidas kolmepäevast viiulilaagrit korraldades silmas järgmist: esiteks soovisime tõsta noorte muusikute motivatsiooni valitud instrumendi
juurde jäämisel. Koostöö ansamblis, külg külje kõrval uudses ja
toetavas keskkonnas, rõõm ühistest saavutustest ühendaval erialal on võtmeteks selle eesmärgi
saavutamisel. Kuid kui juba eriala
suurt seotust pakub, saab ju üheskoos ka muud vahvat ette võtta.
Seepärast jätkus tegevusi laagris
mitmele maitsele ja mitmesuguste oskuste ja teadmiste arendamiseks.

Pisut “präänikutest”

Nõo Noortekeskus kutsub
perepäevale!
Kevadel esitas Nõo Noortekeskuse pere Tartu Maavalitsuse ANK
projektikonkursile projekti perepäevade korraldamiseks Nõo vallas.
Antud projekt sai ka rahastust ning nüüd soovimegi anda teile põgusa
ülevaate perepäevade teemadest ja ootame teid juba osalema ning
kaasa lööma.
Projekti eesmärk on tuua Nõos elavad perekonnad kodudest välja,
pakkuda peredele võimalust veeta vahvalt aega ning näha paremini,
milliseid võimalusi nende kodukoht tegelikult pakub. Tegevust jätkub nii
suurtele kui ka väikestele.
Perepäevade sari koosneb neljast erinevast perepäevast, millel
on ka päeva iseloomustav nimi. Esimene neist toimub 8. septembril
kell 13.00 ning nimeks on „Pärijata pole pärandit“. Toimub see Nõo
alevikus vallamaja ümbruses (Voika 23). Päev on pühendatud ennekõike vanavanematele ning selle raames toimub ka heategevuslik
koogilaat, kuhu on oodatud kõik vanavanemad oma lapselastega või
ka lastega. Laadal teenitud tulu on võimalik annetada Tartu Koduta Loomade varjupaigale. Samuti on koogilaadal esindatud Nõo
noortekeskus ning osalema on kutsutud teised noortekeskused Tartu maakonnast ja linnast. Koogilaadal esindatud salajasi perekonna
retsepte võib meiega jagada, sest hiljem on plaan need pisikeseks retseptikogumikuks köita. Ei puudu ka hääletuskast ja auhinnad publiku
lemmikutele kookidele.
Esimesele perepäevale ootame koostööpartneritena kaasa lööma
kõiki Nõo vallas tegutsevaid organisatsioone ja ettevõtteid, kel on võimalus sel päeval oma tegevust, teenust vallarahvale lähemalt tutvustada. Olgu selleks siis huviring lastele, treening täiskasvanutele või mõni
teenus, toode, mis siin samas valla elanikele kättesaadav on.
Ettevõtted ja organisatsioonid on üles seadnud end esindavad staabid, kus on võimalik interaktiivsel viisil nende tegevuse või teenusega
lähemalt tuttavaks saada. Lisaks on nendes staapides võimalik koguda
punkte ehk algab peredevaheline võistlusmäng, mis vältab läbi kõigi nelja perepäeva. Kõigil neljal perepäeval osalenud ja võistlusmängust osa
võtnud pered pretendeerivad Nõo auperekonna tiitlile, millega kaasneb
karikas ning vahva auhind.
Järgmised perepäevad:
13. oktoobril kell 13.00 — tervisematk „Terves kehas ergas vaim“
Nõo vallamaja juurest Vapramäe loodusmajani. Toimub VVV SA loodusprogramm, jätkub peredevaheline võistlusmäng.
10. novemberil kell 13.00 tähistame isadepäeva „Isa tõsta õhku
mind…“ Nõo Rannahallis. Lisaks liivastele mängudele, mille korraldamisse on kaasatud Nõo Põhikooli kollektiiv, on külla oodata ka Tartu
Koduta Loomade varjupaiga inimesi rääkima teemal „Ka koduloom on
perekonnaliige“. Jätkub perede võistlusmäng.
1. detsembril kell 13.00 tähistame „Advendiaja algust“ Meeri Seltsimajas. Tegemist on rahulikuma ning vaiksema perepäevaga. Korralduse
osas on appi kutsutud pühapäevakooli noored ning õpetaja. Toimub
pisike laternamatk ning võimalik on osaleda õpitubades, kus meisterdame näiteks esimese advendiküünla. Lõpeb perede võistlusmäng —
selgub Nõo valla auperekonna tiitliga pärjatud perekond.
Projekti korraldamisse on alates kirjutamise hetkest kaasatud võimalikult palju ja erinevaid kohalikke noori. Ka kogu projekti vältel on
noored erinevate ülesannetega seotud. Seeläbi püüame suurendada
Nõo valla noorte aktiivsust. Noorte algatusel tekkis ka idee, et perepäevade raames võiks teha midagi head — seega on kõigil neljal perepäeval
väljas annetuskast, kuhu on võimalik jätta nii rahalist kui ka esemelisi
annetusi Tartu Koduta Loomade varjupaigale.
Perepäevade projekti korraldusmeeskond on avatud kõiksugustele
ideedele ja pakkumistele, mis perepäeva sinu ja teiste valla perede
jaoks veel vahvamaks võiks muuta. Ettepanekuid ootame meilitsi:
noortekeskus@nvv.ee. Lisainfo: www.nvv.ee
Perepäevade korraldamist toetavad: Nõo vald ja Tartu Maavalitsuse
Avatud Noortekeskuste projektikonkurss.
Kaunist suve lõppu ning rohket kaasalöömist,
Nõo noored

Esimesel päeval viis Sirgu
peremees Guido Veidenbaum
läbi paberi valmistamise töötoa:
vanast, tarbetuks muutunud
paberist valmis uus. Päev lõppes
filmiõhtuga. Teise päeva ühe lisategevusena olime ette valmistanud siiditrüki töötoa, mille tulemusena sai iga osaleja endale
viiulilaagri sümboolikaga T-särgi.
Elevust lõid Emma Tolmatsi ja
Inger Ivanovi läbiviidud teatevõistlused ja mängud ning nendele järgnenud autasustamine.
Viiulile lisaks proovisid laagrilised
ka muid instrumente: trumme, kitarri, basskitarri, iiri vilet, suupilli,
kalimbat.
Teine päev lõppes vestlusringi
ning diskoga, kus viiulimuusika
mängimisele ja kuulamisele vahelduseks said lapsed tantsida oma
lemmikartistide muusika saatel.
Kolmas päev möödus aga lõppkontserdiks valmistumise tähe
all, kusjuures peaproovis harjutati
viiulimängu kõrval ka tantsuklubi
“Triiniksi” noorte treenerite Ingeri
ja Emma seatud tantsu.
Tantsuline tegevus laagri
jooksul osutus lastele köitvaimaks “präänikuks”, vestlusringis kõlas tantsutundide kohta
rohkelt kiidusõnu. Oli märgata, et
Emma ja Inger toimetasid laagri
kolme päeva sportlik-tantsulist
osa ette valmistades põhjalikku-

Õpetajad Milvi Erm ja Triinu Tamm-Raudver viiuliõpilastega lõppkontserdil

se ja hoolega ning korraldajad
teevad nendega meelsasti koostööd ka edaspidi. Ja siin kajastub
ka Sirgu Loomekoja teine oluline
põhimõte laagrite organiseerimisel: hoida lahti silmad noorte
võimete, eelkõige just loomingulise potentsiaali osas ja kui vähegi
näeme, oskame ja suudame,
püüame seda avada ning toetada.
Just seepärast kutsusin meeskonda noori, tõstmaks esile nende
tugevusi ja väärtustamaks nende
tööd iseendaga. Siinkohal ütlengi
tuhat tänu mõistagi meie tantsutüdrukutele, kuid kindlasti ka
Signe Valdmäele, kes meid laagris
palju aitas ning alustab sügisest
ülikooliõpinguid just loovtegevuse
ja huvijuhtimise alal. Suur aitäh ka
Nõo Muusikakooli viiuli- ja klaveriõpilasele Kärt Käämbrele, kes
üsna vahetult enne laagri algust
aitas klaverisaatja värbamisel
hättasattunud korraldajaid ning
andis kiire nõusoleku saata lõppkontserdi viiulipalu. Tal jäi üsna
vähe aega lugudega tutvumiseks,
kuid tõestas, et kontsertmeistriks
ei pea tingimata paluma suure
kogemusega täiskasvanud muusikut, vaid tasub anda võimalusi
just õpilastele.

Viiuldajad andsid endast
parima
“Annan alati endast parima”

seisab reeglite tahvlil, mille laagri
väikesed ja suured üheskoos
koostasid ning allkirjastasid. Selle
reegli täitmise selgeks peegeldajaks osutus laagri lõppkontsert,
milleks valmistudes tabas osalisi
nii mõnigi raskus. Peaproovi ajal
säras päike nõnda tuliselt, et viiulid
läksid häälest ära. Lapsed pidasid
laval vaatamata kuumusele ja parmude rünnakutele siiski vapralt
vastu. Kontserdi alguseks aga kogunesid Kääni kohale äikesepilved
ja üks ähvardav tuuleiil järgnes
teisele. Kuigi peremees oli justkui
Kalevipojana laagri lõppkontserdi
lava rasketest palkidest kokku
vedanud ning valmis ehitanud,
ei saanud seda pealtvaatajate
saabudes siiski kasutada: esinejad ning publik pagesid pikse eest
tuppa, kus kontsert aset leidiski.
Kaitsvate seinte vahel oli lastel
viiulimängu kergem süveneda kui
õueproovis, palad said juurde
kammerlikkust ja vaid pisut alla
viiekümne inimese mahtus korraldajate üllatuseks kenasti Sirgu
talu kontserdisaaliks muutunud
elutuppa ära.

Viiulitrio Viljandist
Kui väikeste viiuldajate esimene täiskoosseisuline ansambliproov Sirgu Loomekoja trepihallis oli toonud perenaisele
kananaha ihule ja õnnepisarad

kurku (väikeses Käänis pole vist
ealeski varem midagi nii vägevat
kõlanud!), siis sarnaselt mõjus ka
professionaalse viiulitrio “Midrid”
ülesastumine laagri lõppkontserdil. Kolm Viljandi kultuuriakadeemias tudeerivat näitsikut olid
palutud laagri viimasel päeval
külalisteks, jutustamaks väikestele viiuldajatele enda muusikuteks kujunemise lugu. Ühise
kringlisöömise ja morsijoomise
käigus said lapsed muu hulgas
vastuseid küsimustele, kas edukad muusikud on alati solfedžos
vaid “viisi” saanud; kuidas tulid
“Midrid” toime puberteediaja
kiusatusega loobuda viiuldamisest; mis vahe on superstaari,
klassikatähe ja folkmuusikuna
tegutsemisel; kui kasulikuks peavad muusikatudengid seesuguseid
laagreid, nagu seda on “Väikeste
viiuldajate suvepäevad” jne. Vilunud viiuldajate vastused süstisid lootust ja usku... Usku Sirgu
Loomekoja ettevõtmisse väljendasid ka Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Nõo valla
omaalgatusfond. Täname kõiki
toetajaid ja abilisi!
Veel
pilte
viiulilaagrist:
https://www.facebook.com/
SirguLoomekoda
Kristina Veidenbaum,
Sirgu Loomekoda MTÜ
perenaine

Triiniksi suvelaager
Sel aastal toimus seitsmepäevane Triiniksi laager taaskord armsas Kõrveküla
koolis. Tehti palju trenne, mängiti ning nauditi naeru ja seltskonda. Treeningud
leidsid aset hommikutundidel ning pärastlõunatel — proovile sai panna end nii
hip-hop’is, kaasaaegsetes tantsudes kui ka mõnes teatritunnis. Kõik võime ühest
suust lausuda, et treeningud olid rasked, kuid igat pingutust väärt.
Igal õhtul toimusid ka rühmadevahelised võistlused, mille käigus läbiti
maasikumäng Kõrvekülas, teatevõistlused ning viktoriinid. Laagri lõpus pidi iga
rühm esitama ka enda mõeldud tantsu ning reklaami tantsuklubi Triiniks kohta.
Samuti toimus laagris õpituga väike esinemine. Esitatud sai Ingrid Hameri, Jaan
Ulsti ning Anastassia Tukova koreograafiad.
Usun, et me kõik jääme taas mäletama Triiniksi laagrit väga positiivsetes
võtmetes.
Kaisa Kattai

Treeningud Triiniksi suvelaagris olid rasked, kuid igat pingutust väärt
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Anneliis Nurk Nõo Ratsaklubist oli edukas
Eesti meistrivõistlustel
Nõo Ratsaklubi võib rõõmustada
oma esimeste nii kaalukate saavutuste üle, sest esimest korda võeti osa
Eesti meistrivõistlustest ja saavutati ka
auhinnaline koht.
Anneliis Nurk (1995) saavutas
Ecu Tallide hobusel Vainqueur (1998)
2013. aasta juunioride Eesti meistrivõistlustel takistussõidus III koha.
27.–29.juunil Ruilas toimunud
meistrivõistlustel osales 153 sportlast
198-l hobusel. Võistlusi peeti kooli- ja
takistussõidus.
Anneliis võistles kahel päeval. Esimene osavõistlus oli kõrgusklassis 120
cm puhtuse ja kiiruse peale. Siin läbis
Anneliis raja ilma karistuspunktideta
ja saavutas parkuuris 3. koha.
Teine osavõistlus oli kõrgusklassis
125 cm kahes voorus ja tulemuseks
oli esimeses voorus 4 karistuspunkti
ja teises voorus 0 karistuspunkti.
Parkuuris saavutasid nad Vanqueuriga
4. koha.
Mõlema osavõistluse kokkuvõttes
olid nad kolmandad ja said pronksi.
Anneliis on ka varem võistlustel
edukalt esinenud, aga need on olnud
piirkondlikud võistlused. Ta oli edukas Luunja Karikas 2011 võistlustel.
Sammulis Viljandimaal 2012. aasta
septembris oli ta 110–115 cm klassis kiireim veatu sõitja. Tema võitude
nimekiri on parasjagu pikk.
Anneliis Nurk on Tartu tüdruk. Ta
on lõpetanud Kivilinna Gümnaasiumi.
Anneliisi treeneriks on Kristina
Arme Ecu Tallidest, kes ainsana Ees-

AS Emajõe Veevärk uued teenuste hinnad
Käesolevaga teatame, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/13-011 04.06.2013 kehtestatakse
AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 1. augustist 2013 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:
Nõo valla tarbijatele

1) tasu võetud vee eest: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;
3) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp: 2,116 €/m3 käibemaksuta; 2,539 €/m3 koos
käibemaksuga.

Elva reoveekogumisala Käärdi (Rõngu vald), Metsalaane, Kurelaane (Konguta vald), Vissi ja Uuta (Nõo
vald) tarbijatele
1) tasu võetud vee eest: 1,170 €/m3 käibemaksuta; 1,404 €/m3 koos käibemaksuga;
2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (olmereovesi): 1,386 €/m3 käibemaksuta; 1,663 €/m3 koos
käibemaksuga.
AS Emajõe Veevärk

Anneliis Nurk ja Vainqueur Ruilas juunioride Eesti meistrivõistlustel
tis omab Rahvusvahelise Ratsaliidu
II kategooria treeneri tunnistust. Kristina Arme on ka kolmekordne Soome
meister ratsutamises.
Nõo Ratsaklubi ise on vabariigi
nooremaid ratsaklubisid, mis loodi
alles 2011. aasta veebruaris. Klubisse
kuulub peaaegu 40 liiget. Aktiivseid
võistlejaid, kes ratsutavad juba rahvuslikul tasemel, on 10–12 ringis.
„Mul on tõeliselt hea meel, et Anneliis nii tublilt esines. Ta on püüdlik ja
visa. Meil ei olegi veel nii kõrgeid kohti
olnud ja on hea meel, et meie klubil
on nüüd üks vabariiklikult võistluselt
saavutatud tulemus,“ rõõmustas ka

treener Kristina Arme oma õpilase
võidu üle.
9.–10. augustil toimusid Tartumaal Luunja Ratsakeskuses Noorhobuste tšempionaat 2013 ja Luunja
Karikas 2013 võistlused. Anneliis võistles seal noorte ratsanike 120 cm klassis, kus saavutas I koha, ja tegi debüütesinemise 130 cm klassis, kus saavutas
VI koha.
Õnnitleme Anneliisi ja tema
treenerit tublide saavutuste puhul ja
soovime visadust uute kõrguste püüdmisel!

SEPTEMBRIKUU sünnipäevalapsed
Laine Krass		
Endel Lauer		
Paul Lilla		
Adele Ütt		
Linda Priks		
Eino Klink		
Hessu Meesak		
Ülo Kolde		
Uno Rosenfeldt		
Ellen Liuhka		
Kalju Lipping		
Tiina Ehasalu		
Helve Volmer		

MILVI PENSA

gulased või siis hoopis läheduses elavad naabrid vabatahtlike näol, kes on
valmis esmase reageerijana teenuses
osalema, saavad tasuta tuleohutuskoolituse Päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt Ristilt. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Indrek Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka linnades oluli-ne.
„Koolitatud vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju
abi,“ kinnitas Ints. Koolituste tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning operatiivteenistuse väljakutsumisel Häirekeskusele täpsemat informatsiooni
anda. Samuti õpitakse, millised on
esmased tegevused erinevate ohuolukordade puhul kuni professionaalse abi saabumiseni. Koolitustel
omandatud teadmised ja oskused on
inimestele vajalikud ka muudes olukordades ning selle kaudu suureneb
ohutusalane teadlikkus kogukonnas
laiemalt. Vabatahtlik tegevus, mida
ka Eestis üha rohkem väärtustatakse,
aitab tugevdada kogukonna sidusust
ja üksteisest hoolimist.
Teenuse arendamist ja pakkumist
läbi MTÜ Eesti Naabrivalve toetab
Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Praegu on võimalik häirenuputeenust tellida ülisoodsa kuutasuga — 12
eurot (tavahind 37 eurot).
Häirenupu teenusest huvitatud
võiksid uurida ka kohaliku omavalitsuse võimalusi teenuse täieliku või
osalise kompenseerimise kohta. Kui
omavalitsuse pakutavate sotsiaalteenuste nimekirjas Eesti Naabrivalve
häirenupu teenust veel ei ole, saab
teenust tellida ka otse Eesti Naabrivalvelt. Selleks pöörduge palun meie
poole allpool toodud kontaktidel.
Teenuse tellimise lepingu saab

vajalikke teenuseid osutavate asutustega.
Ohvriabitöötaja poole võivad
pöörduda kõik, kes tunnevad, et nad
on teatud olukorras ohvriks langenud.
Nõu võib küsida ka telefoni teel või
e-maili kaudu. Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks.
NB! Süüteo (politseis algatatud
väärteo- või kriminaalmenetlus) ohvriks langenud inimesed ja nende perekonnaliikmed saavad ohvriabikesku-
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vajadusel lõpetada ilma pikema eelteatamiseta ilma trahvinõudeta,
kusjuures seadmed kuuluvad tagastamisele.
Juhtumeid Harjumaal:
— Häirenupu kutsung veidi pärast
kella ühtteist õhtul. Vabatahtlik reageerija helistas eaka telefonile, kuid
telefoni vastu ei võetud, samal ajal
tuli veel kaks häireteadet. Reageerija
jõudis eaka juurde vähem kui kümne
minutiga. Eakas kurtis valu südame
piirkonnas ja kutsuti kiirabi. Eakas ise
ei olnud suuteline telefoni kasutama.
Vabatahtlik reageerija abistas eakat
riietumisel, puhastas lumest sissesõidutee talu juurde. Kiirabi jõudis
kohale ~10–15 minuti pärast. Eakas
viidi täiendavaks kontrolliks ja raviks
haiglasse, kus selgus, et tal on kopsupõletik.
— Häirenupu kutsung veidi enne
kella ühte päeval. Reageerija helistas
eaka telefonile, kuid telefoni vastu
ei võetud. Reageerija jõudis kohale
vähem kui kümne minutiga. Kohale
jõudes leidis reageerija eaka tualetist,
kuhu ta oli kinni jäänud, kuna tool,
mida ta kasutab tualetini jõudmiseks,
oli kukkunud mingil põhjusel vastu ust
ning takistas sealt väljapääsu. Lisaks
oli eakas enne tualetti minekut pannud toas ahju küdema ning hirm kontrollimata tulekolde pärast võimendas
tema muret. Vabatahtlik aitas eaka
tualetist välja ning ootas, kuni ahi sai
köetud. Veendudes, et antud hetkel
rohkem kaebusi ja hädasid ei ole, lahkus vabatahtlik tagasi oma tegemiste
juurde.
Rohkem infot:
Koduleht: hairenupp.naabrivalve.ee
Telefon: 506 2588, 652 2522
e-post: nupp@naabrivalve.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve

Tartumaa ohvriabikeskus pakub tasuta
ohvriabiteenust
Ohvriabiteenus on tasuta riiklik
sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on
säilitada või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekuvõimet. Tartumaa
ohvriabikeskus pakub ohvriabiteenusena esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge, informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest. Ohvriabitöötaja osutab ohvriabiteenust.
Ohvriabitöötaja juhendab, toetab
suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile

05.09
20.09
30.09
15.09
16.09
20.09
29.09
12.09
18.09
29.09
11.09
30.09
09.09

Palju õnne!

Eesti Naabrivalve häirenuputeenus aitab
lähedaste või vabatahtlike kaasabil eakaid
Häirenupp on abivahend, mis
aitab suurendada üksi elavate eakate
turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust. Lähedaste või vabatahtlike kaasamine eakate abistamisse
ühendab kogukonda.
Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi elavatele või suure osa päevast omaette kodus veetvatele inimestele, kes võivad õnnetuse korral
jääda hätta abi kutsumisega. Uuenduslik teenus aitab märkimisväärselt
suurendada inimeste turvalisust ja
kiirendab abi kohalejõudmist — nupulevajutus või suitsuanduri häire annavad mobiiliside kaudu lähedal elavaile abistajaile juhtunust viivitamata
teada. Sedasi saab vältida õnnetuse
hilist avastamist — nii tulekahju kui ka
terviserikke korral on abi saamisel tihti
küsimus minutites ja sekundites.
Risk, et üksi elavad eakad ei saa
õnnetuste korral õigel ajal abi, on
eriti suur maapiirkondades haja-asustusega aladel. Ootamatu kukkumine
või kõrbev toit pliidil võivad eakate
puhul tähendada seda, et abi saamata
võib ka esialgu kergena näiv õnnetus
lõppeda traagiliselt. Naabrivalve häirenupusüsteemi abil avastatakse õnnetus võimalikult vara ja sellele reageerimine toimub kiiresti.
Kuidas see kõik toimib? Eaka
koju paigaldatakse GSM-sidel töötav
süsteem, mis koosneb suitsuandurist,
kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest, mille kaudu
teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni jõuab. Lisaks annab süsteem
teada pikematest elektrikatkestustest
ning suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene ise ei ole
võimeline nupule vajutama.
Lähedased isikud, lapsed või su-
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sest taotleda psühholoogilisele abile
tehtud kulutuste hüvitamist.
Võta meiega julgesti ühendust!
Tartumaa ohvriabikeskus
e-post tartu.oa@ensib.ee
Peaspetsialist Jaanus Mäe,
tel 730 3067, Riia 179a, Tartu linn
Jaanus.Mae@ensib.ee
Peaspetsialist Katti Kask,
tel 730 3069, Riia 132, Tartu linn
Katti.Kask@ensib.ee

Lastehoid Tibupoeg Peedul

ootab oma rühma tibusid alates septembrist.
Info tel 5660 9891 või manjuk@hot.ee.

OÜ Sakkose
müüb pidevalt välisja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud
välisvoodri- ja
terrassilaudu,
põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik
värvimine.
Vajadusel transport.

OÜ Sakkose
müüb lõhutud
kase ja lepa küttepuud
hinnaga alates:
kask 29 €/m3 ja lepp 25 €/m3.
Kuiv kask 30 cm/40 l võrk
2,20 €/tk.
Tartu ja Elva piires alates 5 m3
transport TASUTA!

Tel 5664 0228.

Tel 5684 4554.

ÜLDEHITUS- JA REMONDITÖÖD
VUNDAMENDITÖÖD
LADUMISTÖÖD * KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD* PLAATIMISTÖÖD
HALJASTUSTÖÖD

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

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 507 2544 , www.erametsa.ee
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õppeaasta avaaktused
nõo koolis
Nõo Põhikooli avaaktused
toimuvad pühapäeval,
1. septembril vallamaja saalis.
2.–8. klasside avaaktus kell 9.00
1. ja 9. klasside avaaktus kell 13.00
Maakonna bussiliinid 004 ja 939
toovad õpilased kooli aktusele
(Nõo vallamaja juurde parklasse) ja viivad hiljem koju
1. septembril k.a alljärgnevalt:
Bussiliin 004:
Elva kl 7:45
Laguja 8:05
Luke
8:20
Unipiha 8:32
Nõo
8:45

Nõo
10:00
Unipiha 10:13
Luke
10:25
Laguja 10:40
Elva
11:00

Bussiliin 939:
Tartu
8:00
Nõgiaru 8:20
Keeri
8:25
Meeri
8:35
Nõo
8:45

Nõo
10:00
Meeri 10:10
Keeri
10:20
Nõgiaru 10:25
Tartu
10:45

Nõo PäevakeskuseS
24. augustil kell 8.00

SÕIDAME RÄPINASSE
Kalalaat Lüübnitsal, Sillapää loss ja park
31. august – 1. september

SÕIDAME TALLINNASSE
Väljasõit kell 8.00

10. septembril kell 13.00

MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA
KITARRIMUUSIKA SAATEL

NB! Õpikud ja töövihikud saab kätte
kooli ajal aineõpetajalt.
Kooli õpilaspäeviku (3,50 €) saab klassijuhtajalt.
Info tel 7455 139.

17. septembril kell 13.00

REISIMULJED HORVAATIAST

Nõo Reaalgümnaasiumi
aktus toimub 1. septembril kell 10.30
Nõo Spordihoones.

21. september – 22. september

SÕIDAME SOOME

HEAD KOOLIAASTA ALGUST!

Info tel 745 5134 , 5804 9730

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
N, 15. aug kl 18.00
P, 18. aug kl 11.00

Näidendi “Metsast leitud kirik” etendus kirikuaias.
Jumalateenistus. Armulaud.

III HANS WÜHNERI PÄEV pühapäeval, 18.08.2013
kl 14.00 Keeri külas perekond Kuusiku talu õuel esinevad Meeri seltsimaja
ansambel Elurõõm ja Nõo kiriku meesansambel. Peetakse kõnesid.
kl 18.00 kirikukontsert Transitus anime (“Hinge üleminek”).
Esinevad Edoardo Narbona (orel) ja Annikki Aruväli (tšello) Torinost.
Kavas: Buxtehude, J. S. Bach, Bibl, Hindemith,
Mendelssohn-Bartholdy, Rheinberger, Sibelius, Pachelbel.
R, 23. aug kl 19.30
P, 25. aug kl 11.00
P, 1. sept kl 11.00
P, 8. sept kl 11.00
P, 15. sept kl 11.00
		

Taizé-õhtu kirikus.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Kooliminejate õnnistamine. Armulaud.
Vanavanemate päeva jumalateenistus.
Jumalateenistus.
Jutlustab EELK õpetajaameti kandidaat Diina Tuulik.

KIRIK TEELISTELE AVATUD
02. juulist kuni 31. augustini T–R kl 10.00–15.00 ja 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

27. augustil ja 20. septembril

külastab EELK Nõo kogudust Perekasvatuse instituudi
nõustaja, Tallinna ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
magister ning Kuopio ülikooli sotsiaalpedagoogika doktorant
SIIRI-LIISI LÄÄNESAAR, kes pakub soovijaile

LAPSEVANEMATE NÕUSTAMISE ja
IMAGO PAARISUHTETERAAPIA
teenust. Registreerumine telefonil 5378 9092
(Siiri-Liisi Läänesaar) või 5661 1443 (koguduse õpetaja).
Vaata ka http://www.pki.ee/et/noustamine.

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

Vajatakse abikokka ja teenindajat
(osalise tööajaga).
Info tel 745 0786, 526 5567.
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Voika 23 (vallamajas), Nõo, tel 745 5616

E–R 10–18
L ettetellimisel

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

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

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

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 €).
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