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Armastus — jõulude alus
Jõulud on eriline aeg. Arvatavasti ei vaidle sellele vastu mitte
keegi. Aga miks on jõulud erilised? Mis jääb järgi siis, kui jõuludest lahutada kõik, mida meie põhjamaa rahvas ja laiemalt
õhtumaa rahvad nendega seostavad: lumi, ehitud kuused, verivorstid, päkapikud, jõuluvana, kingitused jne? Ja kui mitte lugeda hüvesid, mis jõulud kodanikule kaasa toovad: puhkepäevad,
preemiad, tunnustused jms?
Järgi jääb rahu ja armastus.
Rahust on lihtsam rääkida, sest see on üsna ühetähenduslik
sõna. Kui on rahu, siis pole ärevust ega pinget, vaenu ega vihkamist. Võiks ka öelda, et rahu on eelkõige seisund, selles on tubli
annus passiivsust, tegevusetust. Võib-olla just rahu ühetähenduslikkuse tõttu on kombeks saanud välja kuulutada jõulurahu.
Kuid jõuludest räägitakse vahel ka kui armastuse pühadest.
Oleks ju ilus, kui linnapead kuulutaksid välja jõuluarmastuse.
Kuid armastus on rahuga võrreldes liiga mitmetähenduslik sõna.
Kõigepealt sisaldab armastus palju aktiivsust. Inimlikus armastuses on ka teatav annus ärevust ja pinget. Ja armastusest on ühe
sammu kaugusel armukadedus, mis võib kaasa tuua ka vaenu ja
vihkamist. Kas armastus pole mitte koguni rahu vastand?
Ei, kindlasti mitte! Sest armastus, nagu rahugi, on inimesest
suurem. Juba 1985. aastal ilmunud Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 1. köide ütleb (lk 299), et armastus on „suurel määral
teadvustamatu... nähtus“. Inimesel pole armastuse üle kontrolli.
Nõnda on antiigist alates armastust jagatud mitmeks liigiks, millest vaid mõned seostuvad arusaamaga inimlikust armastusest.
Jõulud on inimest ületava armastuse pühad. Just seepärast
on jõulud eriline aeg kõigile õhtumaa kultuuris elavaile inimesile sõltumata soost, rahvusest, rassist ja vanusest. Piiblis, Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis on öeldud: „Sest nõnda
on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks
igavene elu.“ Jumal, keegi, kes asub väljaspool maailma, kuid on
selle loonud ja sellega seetõttu seotud, armastab seda maailma!
Armastab ka selle maailma osa, inimest. Ja mitte ainult mõnda
inimest või rahvast, vaid absoluutselt kõiki inimesi, kes kunagi on
elanud, elavad praegu ja tulevikus!
Meie tsiteeritud teatmeteos ütleb armastuse kohta ka teise
olulise asja: armastus on „eneseohverdusenigi küündiv andumus
kellelegi või millelegi.“ See, kes end armastatu nimel ohverdab,
armastab ülima armastusega. Ja ehkki veidi peioratiivne inimlik sõna „andumus“ ei sobi hästi Jumala armastuse kohta, on
„eneseohverdus“ täiesti omal kohal.
Nimelt väljendub evangelist Johannese sõnas „andnud“ nii
läkitamine kui ka loovutamine. Jõulud on Jeesuslapse sünnipühad. Jumal armastas inimesi nii palju, et ta läkitas nende juurde
oma Poja. Ja mitte ainult ei läkitanud jumalikku olendit, vaid lasi
oma Pojal sündida ka inimesena.
Kuid Jumala Poja sündimisel inimesena oli kindel põhjus.
Jumal armastas inimesi niivõrd, et ta otsustas oma Poja inimeste
eest ka loovutada. Teame, et Jeesus Kristus suri ristil ja tõusis
kolmandal päeval üles. Kristliku dogmaatika järgi on aga Jeesus
Kristus Jumal. Ja nõnda võib öelda, et Jumal ohverdas armastuse
märgiks inimeste vastu iseenda. Jõulude ajal ei sobi küll rääkida
ohverdamisest, kuid jõulude erilisuse mõistmiseks tuleb näha
jõulusündmuse lahutamatut seost Suure Reede ja ülestõusmissündmusega.
Nõnda siis on Jumala armastus meie vastu see alus, mis muudab meie jaoks jõulupühad nii eriliseks. Jõulude paiku me lihtsalt tunnetame seda armastust millegipärast rohkem kui muidu.
See alus on kindel. Me võime sellele julgesti asetada lume, ehitud kuused, verivorstid, päkapikud, jõuluvana, kingitused, puhkepäevad, preemiad ja palju muud, mis meie elu rõõmsamaks ja
hubasemaks teevad — kõik see ei muuda alust nõrgemaks. Ent kui
neid „aksessuaare“ ka mingil põhjusel pole, siis on sinu, minu,
tema, meie, teie ja nende jaoks alati jääv see alus, mis ei kao —
Jumala armastus.
Õnnistatud jõulupühi, kallis Nõo rahvas!
Mart Jaanson,
EELK Nõo koguduse õpetaja
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Jõulutähe sära selge
valgustagu meie teed.
Jõulurõõm, mis suur ja helge,
õnnistagu südameid!
/Karl Eduard Sööt/

Kaunist ja rahulikku
jõuluaega!
Rõõmsat aastavahetust
ja õnnelikku uut aastat!
Nõo Vallavolikogu
Nõo Vallavalitsus

Aasta 2013 hakkab lõppema...
... Jäänud on nii vähe, et ilmselt loeme
me juba tunde, sest ka päevade kaupa
arvestamine tundub priiskamisena. Jõuluaeg on alanud ja advendiküünlad juba
poole peale põlenud, päkapikud müttavad sussidesse üllatusi tuua ja poodides
liiguvad murelike-mõtlike nägudega inimesed midagi otsides ja valides.
Lõppev aasta oli täis tegusid, suuremaid ja väiksemaid, tähtsaid ja natuke
vähem olulisi. Aga nad täitsid ja rikastasid meie päevi, tuues kaasa muudatusi või sillutades teed muutuste tekkeks. Valmis Nõo Reaalgümnaasiumi
kauaoodatud uus kompleks. Uued, XXI
sajandi arusaamadele vastavad elu-,
õppe- ja tööruumid annavad kindlust, et
Haridus- ja Teadusministeerium ja Riigi
Kinnisvara AS on astunud pika sammu
gümnaasiumihariduse
parandamisel.
Oluline on siin juures meenutada, et
vana maja avamine toimus täpselt viiskümmend aastat tagasi. Algas Nõo Põhikooli renoveerimine, mis on kaasa too-

nud küll keerulisi ümberkorraldusi
õppetöö korraldamisel, kuid loodetav
tulemus, mis peaks valmima eeloleva
aasta aprillis, ilmselt kompenseerib need
ebamugavused. Nõo Lihatööstus pani
nurgakivi oma tootmiskompleksi laiendamisele ja plaanide kohaselt peaks see
objekt valmima juba üsna aasta alguses.
Need on vaid kolm tegu, ja sugugi mitte
ainukesed. Igal inimesel on olnud omad
tööd ja tegemised, mis kõik on kahtlemata väga olulised ja muudavad mööduva
aasta eriliseks ja meeldejäävaks.
Jõuluajal ei tahaks küll rääkida valimistest, aga päris mööda minna sellest
ka ei saa. Lõppeva aasta kohalike omavalitsuste valimistega algas nelja-aastane
valimiste tuur. Eelolevatel aastatel tuleb meil korduvalt käia valimiskastide
juures, sest valituks peavad saama nii
europarlament, president kui ka riigikogu. Nõo vallas on volikogu oma mandaadi saanud ja selle alusel ka tööd
alustanud. Loodan väga, et kõigi meie,

nii valijate kui valitute, koostöö viljana muutuvad mitmed tänased mured
rõõmudeks ja probleemide puhul ei viida me aega probleemi eitamisele põhjusi
otsides, vaid pühandame kogu energia
probleemi lahendamisele.
Soovin Sulle, hea inimene, imelist ja
rahulikku jõuluaega, et Sul oleks aega
olla olemas nende jaoks, kes sind väga
vajavad ja kellest Sinagi sõltud. Sinu olemasolu ja tähelepanu saab panna särama paljud silmapaarid.
Soovin, et igale uksele koputaks Jõulumees, keda ootavad nii väikesed kui,
mis seal salata, ka suured. Sest kõigil
meil on salasoovid ja igaühel oma Jõulumuinasjutt.
Soovin tujuküllast aastavahetust ja
palju rõõmsaid hetki ning kordaminekuid uuel aastal!
RAIN SANGERNEBO,
vallavanem
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vallavolikogus
Nõo vallavolikogu pidas novembris kaks istungit.
11. novembri istungi päevakorras oli Nõo vallvanema valimine ja arutelu
volikogu komisjonide teemal. Kandidaadiks vallavanema kohale esitati Rain Sangernebo. Oli ka ettepanek kuulutada vallavanema leidmiseks välja konkurss.
Kuna aga kandidaat oli olemas, siis otsustati konkursi väljakuulutamist arutada
juhul, kui vallavanema valimine peaks ebaõnnestuma. Aga salajasel hääletamisel anti Rain Sangernebo poolt 10 häält (3 vastu) ja nii sai ta volituse asuda moodustama vallavalitsust.
Edasi otsustas volikogu, et revisjonikomisjon peab olema kolmeliikmeline.
Toimus ka arutelu volikogu alaliste komisjonide ülesannetest ja tegutsemise
põhimõtetest.
28. novembri istungil tegeleski volikogu kõige pealt vallavalitsuse kinnitamise ja alatiste komisjonide teemaga.
Eelmisel istungil vallavanemaks valitud Rain Sangernebo ettepanekul kinnitas volikogu Nõo vallavalitsuse liikmeteks Ene Mölteri, Arne Timmi, Pille Sügise
ja Sven Tarto.
Komisjonide osas otsustati kõigepealt ära revisjonikomisjoni koosseis. Selle
esimeheks valiti Harri Kubri ning liikmeteks Teet Marran ja Laurits Leedjärv. Seejärel toimus arutelu volikogu alatiste komisjonide moodustamise osas. Volikogu
otsustas lisaks revisjonikomisjonile moodustada veel neli alatist komisjoni — eelarvekomisjoni, arengu- ja planeeringukomisjoni, majanduskomisjoni ning vallaelukomisjoni. Määrati kindlaks ka iga komisjoni tegevusvaldkonnad. Ning siis
viidi läbi vajalikud salajased hääletused, et saada paika komisjonide esimehed.
Volikogu otsusel juhib eelarvekomisjoni Jaanus Järveoja, arengu- ja planeeringukomisjoni Lembit Toru, majanduskomisjoni Jüri Aliste ning vallaelukomisjoni
Marika Saar. Et eelarve menetlemisega on üsna kiire, siis otsustati juba sellel
istungil kinnitada eelarvekomisjoni liikmed. Komisjoni esimehe ettepanek oli, et
eelarvekomisjoni peaksid kuuluma kõikide teiste komisjonide esimehed ja kaks
vallavalitsuse esindajat. Eelarvekomisjoni liikmeteks kinnitati Harri Kubri, Lembit
Toru, Jüri Aliste, Marika Saar, Rain Sangernebo ja Pille Sügis. Kolme ülejäänud
komisjoni koosseisud kinnitatakse järgmisel istungil.
Igal omavalitsusel on esindajad mitmetes institutsioonides ning pärast valimisi tuleb need reeglina üle vaadata. Sellel istungil nimetas volikogu valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmete üldkoosolekule — Omavalitsuste
Päevale ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule — Maapäevale volikogu
esimehe Jaanus Järveoja. Tema asendajaks on vajadusel volikogu aseesimees Marika Saar. Kuna Maapäeval esindab valda ka vallavalitsuse esindaja, siis nimetati
selleks isikuks vallavanem Rain Sangernebo ja tema asendajaks Sven Tarto.
Seejärel oli päevakorras teedega seotud teema. Vallavalitsus oli ette valmistanud eelnõu, et kuulutada avalikuks kasutamiseks hulk metsateid. Selleks oli
eelnevalt sõlmitud leping Riigimetsa Majandamise Keskusega. Pärast lühikest
arutelu volikogu ka sellise otsuse langetas.
Lõpetuseks andis vallavanem ülevaate viimase aja olulisematest tegevustest
ning vastas küsimustele.
Volikogu järgmine istung toimub 18. detsembril.
JAANUS JÄRVEOJA, Nõo Vallavolikogu esimees

Kodualuse maa maksuvabastusest
ja maamaksuvõlgadest
Alates 01. jaanuarist 2013. aastast on maksuvaba maa, millel asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Anname
meeldetuletuseks ülevaate tingimustest, millele maksuvabastuse saaja peab
vastama.
Maamaksuseaduse § 11 lõike 1 kohaselt peab maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele olema
maal, mille osas isik soovib maamaksusoodustust, asuvas hoones.
Pikemalt lahtikirjutatuna on maksuvabastuse eeldused tulevaks aastaks
järgmised:
1. Maamaksu vabastuse saab isik, kes on füüsilisest isikust maksukohustuslane. Üldjuhul on selleks maa omanik. Reformimata maa puhul on selleks kasutaja, hoonestusõiguse puhul hoonestaja ning kasutusvalduse puhul kasutusvaldaja.
2. Maamaksust vabastatava maa sihtotstarve peab olema elamumaa või
maatulundusmaa ning maatulundusmaal peab esinema õuemaa kõlvik. Vabastust rakendatakse tiheasustusega alal (Nõo vallas tähendab see Nõo alevikku, Tõravere aleviku kompaktselt hoonestatud ala ja suvilapiirkondades asuvaid krunte)
kuni 1500 m2 ulatuses. Hajaasustusega aladel on maksuvaba kuni 2 ha suurune
elamumaa sihtotstarbega maatükk või maatulundusmaa õuemaa kõlvik.
3. Maatükil asub hoone.
4. 31. detsembri seisuga on maal asuvas hoones maa omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele.
Vabastuse saamiseks on vajalik, et kõik nõutud tingimused oleksid täidetud.
Maa ja hoonete ühis- või kaasomanikud vabastatakse maamaksust proportsionaalselt nende omandiosa suurusele. Kaasomanike maksuvabastus kokku ei
tohi seejuures ületada kehtestatud piirmäärasid.
Maa omanikul ega Maamaksuseaduse §-s 10 nimetatud maakasutajal ei ole
maksusoodustuse saamiseks vaja esitada avaldust. Maksusoodustus arvestatakse automaatselt.
Maaüksuse sihtotstarbe ja kõlvikulise koosseisuga on võimalik tutvuda Maaameti geoportaalis.
Rahvastikuregistri andmetega on võimalik tutvuda portaalis www.eesti.ee,
kus soovi korral on võimalik esitada ka elukohateade andmete muutmiseks. Lisaks nimetatud variandile saab elukoha andmete registrisse kandmiseks esitada
Nõo Vallavalitsusele kirjaliku vormikohase elukohateate valla kantseleis registripidaja juures. Elukohateadet on võimalik esitada ka posti teel (lisades isikut
tõendava dokumendi koopia) või digiallkirjaga elektronposti teel. Registripidaja
e-posti aadress on: mai@nvv.ee.
Tuletame siinkohal meelde, et paljudel maaomanikel on tekkinud maamaksu tasumisel võlgnevus (see võib olla tekkinud ka juba mõne aasta eest), mis
kogub iga tasumata päeva eest intressi 0,06%. Palume kõigil üle kontrollida, kas
teie maamaks on ikka tasutud.
Infot maamaksu võlgade kohta on võimalik saada Maksu- ja Tolliameti
kodulehelt või Nõo Vallavalitsuses maaosakonnast, telefon 745 5434, e-post:
piret@nvv.ee.
Soovime, et saaksite minna uude aastasse korrastatud andmetega ja ilma
võlgadeta!
Nõo Vallavalitsus

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
Finantsjuht
745 5002
Raamatupidamine
745 5360, 745 5003

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

Vallavalitsuse tegevusest novembrikuus
Allolevas leheloos antakse kokkuvõtlik lühiülevaate vallavalitsuse tegevusest novembrikuus toimunud kolmel istungil. Vallavalitsuse istungite
protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla
veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Ehitusvaldkonnas otsustati:
— väljastada ehitusload:
* Nõo alevikus Hariduse tn 5 asuvale katastriüksusele Nõo Reaalgümnaasiumi palliplatsi püstitamiseks,
* Nõo aleviku sademevee kanalisatsioonitorustiku püstitamiseks lõigus Hariduse–Kirsi–Tartu–Oja tänavad,
* elektripaigaldise (Vastse-Nõo
alajaama elektrivõrk) püstitamiseks
Nõo alevikus,
* elektripaigaldise püstitamiseks
Nõo alevikus;
— väljastada kasutusload:
* Voika külas püstitatud elektripaigaldisele kasutamiseks elektrijaotusvõrguna;
— väljastada projekteerimistingimused:
* AS Nõo Lihatööstus elektrivõrgu
ümberehituse projekteerimiseks,
* Nõo alevikus Lao tn 10 asuva
tööstushoone laiendamise projekteerimiseks,
* Elva–Nõo I 15 kV fiidri rekonstrueerimiseks vajaliku elektripaigaldise projekteerimiseks Nõo alevikus ja
Meeri külas,
* Puhja–Tartu 15 kV elektriliini
rekonstrueerimiseks vajaliku elektripaigaldise projekteerimiseks Nõgiaru
külas;
— väljastada kirjalikud nõusolekud:
* Kolga külas asuvale Metsa katastriüksusele imbväljaku püstitamiseks,

* Tõravere alevikus asuvale Allika
kinnistule puurkaevu püstitamiseks,
* Tõravere alevikus asuvale Allika kinnistule reoveepuhasti püstitamiseks. Ehitis on kooskõlas detailplaneeringuga;
— anda nõusolek:
* elektrilevi OÜ-le Nõo valla munitsipaalomandisse taotletava Nõo
alevikus asuva Voika tänava teemaale
tehnorajatise rajamiseks ja teenindamiseks ning Nõo valla munitsipaalomandisse taotletava tehnorajatise
(õhuliini) rajamiseks ja teenindamiseks,
* sõlmida notariaalne leping
Elektrilevi OÜ-ga Nõo alevikus Voika tn
12 asuva vallale kuuluva kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega.
Eelarveküsimustes otsustati:
— esitada eelarveprojekt tutvumiseks vallavolikogu liikmetele.
Maaküsimustes otsustati:
— määrata Altmäe külas Täkko
katastriüksusel asuvatele elamutele
unikaalaadressid (Täkko/1 ja Täkko/2);
— nõustuda Unipiha külas asuva
13,65 ha suuruse maa ostueesõigusega erastamisega. Määrata katastriüksuse ja kinnistu lähiaadressiks
Tamme;
— määrata Nõo alevikus asuva
Nõgiaru tn 10 jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed või lähiaadressid ja sihtotstarbed. Senisest
Nõgiaru tn 10 katastriüksusest eraldatakse Kivimaa katastriüksus — 100%
maatulundusmaa;
— sõlmida lepingud talihooldustöödeks (vt allolev teade).
Keskkonnaküsimustes otsustati:
— korraldada hankemenetlus
Nõgiaru pargis puude raiumiseks. Pak-
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kumus tuleb küsida ja hankedokumendid esitada vähemalt kolmele arboristi
töödega tegelevale ettevõttele;
— tunnistada hankes „Nõgiaru
pargis puude raie“ vastavaks Roheline
Ruum OÜ ja Nordic Arb OÜ pakkumused ja edukaks madalaima hinnaga
Nordic Arb OÜ pakkumus;
— „Hajaasustuse programmist“
rahalise toetuse eraldamiseks moodustatud komisjoni ettepaneku alusel
rahastada kõiki taotlejaid kokku summas 16 335 eurot;
— kinnitada korraldatud jäätmeveo teenustasu 2014. aastal:
1 m3 segaolmejäätmete käitlemise teenustasu Nõo vallas 2014.
aastal 9,49 eurot/1 m3 koos 20%
käibemaksuga = (9,38+0,20+(-0,09),
millele lisandub saastetasu 3,73 €.
Segaolmejäätmete 1 m3 käitlemise
teenustasu 2014. aastal koos saastetasuga on 13,22 eurot.
Vallakantselei tegevusvaldkondades otsustati:
— sõlmida leping K&V Arenduse
OÜ-ga Tamsa külas asuva Nõo vallale kuuluva Tamsa tn 2 kinnistu korrastamiseks ja põlengu tagajärgede
likvideerimiseks;
— sõlmida leping Varik Projekt
OÜ-ga projekti „Nõo Põhikooli rekonstrueerimine“ muudatuste teostamiseks;
— sõlmida leping Elion Ettevõtted
AS-iga optilise kaabli, kogupikkusega
700 meetrit, väljaehitamiseks;
— eraldada konkursile „Nõo valla
Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine“ laekunud taotluste

alusel rahalist toetust Meeri Küla
Arendamise Seltsile — jõulud Meeri
Seltsimajas — 350 eurot. Jätta rahuldamata naisrühm Madelin ja Spordi ja
Vabaaja MTÜ taotlused;
— kinnitada Nõo Põhikoolile kuuluva bussi (edaspidi sõiduki) kasutamise hinnaks 0,50 eurot kilomeetri
eest;
— sõlmida OÜ Pellenec ja Nõo
Vallavalitsuse vahel täiendav kokkulepe, mille alusel Nõo Vallavalitsus
tasub igakuiselt ettevõtjale Nõo Põhikooli 2.–3. klasside õpilastele osutatava toitlustamisteenuse osutamise eest;
— sõlmida leping OÜ-ga Brevell
Tõravere alevikus Observatooriumi ja
Torni tänavatele tänavavalgustuse väljavahetamiseks. Küsitud on hinnapakkumised Tõravere aleviku tänavavalgustuse väljavahetamiseks kolmelt
ettevõttelt. Pakkumuse esitasid kõik
kolm ettevõtet — E.R.T. Elekter OÜ,
OÜ Vaiterel ja OÜ Brevell. Madalaima
hinnaga pakkumuse tegi Brevell OÜ;
— pikendada lepingut Pellenec
OÜ-ga Nõo Spordihoones paiknevate
kohvikuruumide kasutamiseks kohvikuna.
Sotsiaalosakonna haldusalas kiideti heaks Nõo lasteaed Krõll poolt
esitatud Sisehindamise aruanne.
Lisaks eeltoodule anti välja korraldusi teiste sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamiseks, olmejäätmete
jäätmeveo korraldamiseks ja teistes
valdkondades.
Ülevaate koostas
vallasekretär Aira Laul

Talihooldetööde tegijad
Nõo valla teedel 2013–2014
Nõo Vallavalitsuse korraldusega 13. november 2013 nr 391 on otsustatud
2013–2014 talihooajaks sõlmida lepingud talihooldustööde teostamiseks Nõo
valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel
järgmiste ettevõtetega:
1. OÜ Dolostar — hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi kanti, tel 507 8478;
e-post dolo.star@mail.ee (Heino Ruul);
2. OÜ Elva Kommunaal Grupp — hooldab valla põhjaosa alates Tartu–Valga raudteest (välja arvatud Nõo alevik), tel 5328 5345; e-post info@elvake.ee
(Jaanus Tobias);
3. OÜ Tasemix — hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja
Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad), tel 505 3426;
e-post tamur@hot.ee (Tamur Tamm);
4. OÜ Tamsa-Agro — hooldab valla lõunapoolsemas osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid, tel 505 5564; e-post
tamsaagro@hot.ee (Mart Kreevald);
5. FIE Silver Lehesaar — hooldab Kolga, Aiamaaa ja Unipiha külasid, osaliselt
Luke küla (Luke mõisa piirkond), tel 514 2600; e-post silver.lehesaar@gmail.com
(Silver Lehesaar).
Talihooldepiirkonnad on ära toodud ka valla kaardil, milles erinevate ettevõtete piirkonnad on märgitud ülaltoodud numbritega.
Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta Nõo Vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo Vallavalitsuse maaosakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee või piia@nvv.ee) või kantseleisse
(tel 745 5108, vald@nvv.ee).
Erateede talihoolde teostamises võib kokku leppida iga vastavat tehnikat
omava isikuga, võimalusel ka ülaltoodud Nõo Vallavalitsuse lepingupartneritega.
Isikutel, kellel ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik talvist teehooldust ise korraldada, palume esitada kirjalik taotlus Nõo Vallavalitsusele kas (käsi)posti (Voika
23 Nõo alevik 61601 Tartumaa) või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Nõo Vallavalitsus
vaatab esitatud taotlused läbi ja kaalub nende rahuldamise võimalusi.
NÕO Vallavalitsus

Koerte ja kasside pidamine
Nõo Vallavolikogu 17. oktoobri
määrusega nr 72 kehtestati koerte ja
kasside pidamise eeskiri, mis hakkab
kehtima alates 1. jaanuarist 2014. Eeskiri on kättesaadav Nõo valla kodulehel ja Riigi Teatajas (riigiteataja.ee).
Eeskiri sätestab Nõo valla haldusterritooriumil koerte ja kasside
pidamise ja nende identifitseerimise
ja registreerimisega seonduva. Eeskiri
on kohustuslik kõigile füüsilisest- või
juriidilisest isikust koerte ja kasside
omanikele.
Koerte registreerimine on kohustuslik, kasside registreerimine aga
vabatahtlik. Kindlasti tasub ka kassi
omanikul tõsiselt kaaluda oma looma registreerimist sarnaselt koerale. Koerte ja kasside üle peetakse
arvestust Eesti Lemmikloomaregistris
(lemmikloomaregister.ee), kuhu kantakse looma ning loomapidaja andmed. Võrreldes varasemaga on uue
eeskirja kohaselt koera registrisse
kandmise eelduseks loomaarsti poolt
paigaldatud kordumatu kunstlik tunnus ehk mikrokiip. Koera mikrokiibiga

märgistamise järel kannab loomakliinik andmed registrisse ning koera
omanikul täiendavalt kuhugi pöörduda ei ole vaja. Tartumaal kiibivad
ja registreerivad loomi EMÜ Väikeloomakliinik, Janne Orro Loomakliinik,
R-kliinik, Loomakliinik Felivet, Loomakliinik Fik ja Elva loomakliinik. Koera
märgistamise ja registrisse kandmisega seotud kulud tasub loomapidaja.
Kiibistatud looma registrisse kandmise
eest tuleb omanikul tasuda kliinikumis
11.50 eurot. Registrisse kantud andmete muutmine on tasuta. Andmeid
saab muuta loomakliiniku töötaja või
registri sekretär. Kutsika märgistamine
ja registreerimine toimub looma esimesel vaktsineerimisel (kuni kutsika
kolme kuu vanuseks saamisel). Juhul,
kui omandatakse registreerimata koer,
kes on vanem kui kolm kuud, tuleb
koer märgistada ja registreerida ühe
kuu jooksul koera omandamisest. Varem Nõo valla koerte registrisse kantud ilma kiibita koer tuleb märgistada
kiibiga ja registreerida registris hiljemalt 1. jaanuariks 2017, seni tuleb kin-

nitada juba varem vallast väljastatud
registreerimismärk (numbriga žetoon)
koera kaelarihmale.
Eeskirja järgi on lubatud pidada
koera või kassi territooriumil ja hoones selle omaniku või valdaja nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et koer või kass sealt välja ei
pääseks. Samuti peab olema välistatud
koera ja/või kassi ärajooksmine ning
inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus ja kahju tekitamine. Tiheasustusalal peab koera
omanik territooriumi (ala) sissepääsu
tähistama sildiga „koer“ või muu sarnasega, mille abil on võimalik üheselt aru saada, et antud alal peetakse
koera.
Keelatud on koera ja/või kassi pidamine korterelamu üldkasutatavates
ruumides või territooriumil, välja arvatud juhul, kui selles on kokku lepitud
kaasomanikega.
Samuti sätestab eeskiri koera ja/
või kassiga avalikus kohas viibimise
tingimused. Ühe olulise kohustusena
tuleb loomapidajal koheselt koristada oma looma poolt tehtud väljaheide. Kaaskodanike ja teiste loomade
ohutuse tagamiseks tohib viia koera

avalikku kohta jalutusrihma otsas ja
vajadusel ka suukorvistatult. Jalutusrihmaga ohjamata koeraga on lubatud
viibida erandkorras sellistes kohtades,
kus on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer
vajadusel koheselt jalutusrihma külge
kinnitada. Lõastatud ei pea olema
jahikoerad jahil. Antud nõudmistega
tuleb arvestada ka oma lemmikloomaga matkaradadel jalutades. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm
ja suukorv, välja arvatud koeral, kes
on kandmisvahendis. Koera tohib
jätta suukorviga ja lahtipääsemist
välistaval moel rihmaga kinnitatult
hoone juurde ajaks, millal loomapidaja viibib selle hoone ruumides. Lisaks on loomapidajal keelatud viibida
koera ja/või kassiga rahvakogunemistel, kalmistul, kaubandusettevõtetes,
rannas, spordi- ja mänguväljakutel
ning avalikel üritustel. Samuti on
keelatud ujutada või pesta koera ja/
või kassi avalikes veekogudes, välja
arvatud vetelpäästekoerad ja koerad
vetelpääste väljaõppel.
Sven Tarto,
keskkonnaosakonna juhataja
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Nõo kool — 327

Üks väike jõuluingel
Üks väike jõuluingel
su lähedal on valvel,
ta soojendab su hinge
sel süngel südatalvel.
Ta vahel muutub täheks,
kui teda vaatad, laps,
ja soovib, et kõik läheks
sul aina paremaks.
Leelo Tungal

Nõo kooli 327. aastapäeva tähistati 6. detsembril koolile pühendatud kunstiteose avamisega uue gümnaasiumihoone ees. Magnetlinti kujutava taiese
avasid reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja ja taiese looja, kujur Peeter
Leinbock. Foto: KAI TOOM

Etenduses „Kiuslik naeris“ astusid vaatajate ette lasteaia töötajad ehk eit
ja taat, koer, kass ja hiir, Shrek, Fiona, Rapuntsel, Pipi, vihmauss, koloraado
mardikas, mutionu, porgand, muusik, tantsijad ja Minni-Hiir.

Krõlli sünnipäev
Nõo lasteaed Krõll tähistas novembris algul lasteaia 32. sünnipäeva.
Lasteaia sünnipäeva puhuks valmis nii laste, näitlejate kui publiku seas elevust tekitanud etendus „Kiuslik naeris“. Etenduse lavastas M. Saksatamme “Muinasjutt naerist“ kohandatud teksti ainetel õpetaja Vaike. Näitlejatena astus üles
hulk lasteaia töötajad. Etenduses kohtusid vaatajad eide ja taadi, koera, kassi ja
hiirega, aga ka Shreki, Fiona, Rapuntsli, Pipi, vihmaussi, koloraado mardika, mutionu, porgandi, muusiku, tantsijate ja Minni-Hiirega. Kostüümid olid omaette
vaatamist väärt. Täname siinkohal Viive ja Pireti nobedaid näppe õmblustööde
eest. Keerulisemad detailid, näiteks Shreki tõetruu maski, saime kostüümilaenutusest.
Aitäh lavastajale põneva idee teostamise eest! Aitäh kõigile näitlejatele
julguse ja rolli väljakandmise eest! Aitäh abilistele toe eest! Igaühe panus oli
omaette väärtus.
Sünnipäevajärgselt toimus kordusetendus, kuhu oli publikuks kutsutud Nõo
valla teised lasteaiad ja rühm Ülenurme lasteaia lapsi. Etenduse valmimist ja
esitlemist toetas Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp. Pilte üritusest on
võimalik vaadata lasteaia kodulehel www.krollipere.eu.
Päev enne esietendust tänasid vallavanem ja lasteaia direktor pikaaegseid
töötajad tänukirja ja meenega. Õpetajad Kaja, Kersti, Tatjana ja Liia on töötanud
lasteaias 30 aastat, samuti õpetaja abid Annelis ja Tiia. Tervishoiutöötaja Tiia on
jälginud laste tervist 20 aastat. Aitäh tööjuubilaridele vastupidavuse eest!
Suur tänu lapsevanematele Kärt ja Leanika, kes olid lasteaia tööjuubilaride
tänuõhtul üllatusesinejateks!
Kristi Voore,
Nõo lasteaed Krõll
õppealajuhataja

Nõo Põhikooli hoolekogus
Nõo Põhikooli hoolekogus esindavad 2013/2014. õppeaastal lapsevanemaid Ivo Hagel, Tõnis Kask, Olev Matt, Mandi Puusepp-Kakko ja Kaido Reivelt
(esimees), õpetajate esindajana jätkab Mairi Küberson, õpilaste esindaja on
Jasper August Tootsi, uue vallavolikogu esindaja määramiseni täidab seda
kohta Krista Kvarnstörm ning kooli direktor Rein Uusmaa.
Uus koosseis sai esmakordselt kokku 29. oktoobril.
Hiljutiste juhtumite valguses, kus ühel juhul pakuti õpilastele ebameeldivalt
lõhnanud suppi, teisel hallitanud leiba, arutati jälle kord toitlustamisega seonduvat. Direktor Rein Uusmaa informeeris hoolekogu toimunust ning sammudest,
mida kool on ette võtnud. Toimunud arutelus vaagiti erinevaid variante, kuidas
võiks analoogiliste probleemide kordumist edaspidises vältida. Hoolekogul ei olnud pretensioone kooli tegevusele probleemide ilmnedes.
Arutati lastevanemate üldkoosolekul tõstatatud teemat, kus lapsevanemad
ei olnud rahul baari tegutsemisega vallamajas. Hoolekogu võttis siin seisukoha,
et eelkõige peaksid lapsevanemad tegelema lastele väärtuste ja hoiakute edasiandmisega kodus ja limiteerima taskuraha, vastasel korral leiab laps võimaluse
oma taskuraha ära kulutada niikuinii. Arvestades kooli lühiajalist tegutsemist vallamajas, ei ole mõistlik selle teemaga seoses arendustegevust planeerida.
Hoolekogu kuulas ära direktori selgitused lapsevanemate ja õpetajate hulgas levinud infole, et koolil on plaanis tänased kolmandad klassid üleminekul
neljandasse klassi ümber jagada, tehes kolmest klassikomplektist kaks. Direktor kinnitas, et selles küsimuses ei ole midagi otsustatud, aga klassikomplektide
ühendamiseks on olemas majanduslik surve. Lepiti kokku, et ka hoolekogu osaleb
nii aruteludel õpetajatega kui ka kohtumistel lapsevanematega, et selle liikmetel oleks võimalik kujundada oma arvamus. Normidest suuremate klassikomplektide moodustamiseks peab koolil olema hoolekogu heakskiit.
Arutati lapsevanemate üldkoosolekul tõstatatud teemat kooli uste avamise
kellaaegadest. Direktor põhjendas kooli otsust avada uksed 7.45 ja mitte varem.
Muuhulgas kinnitas direktor, et varasem õpilaste kooliruumides viibimine on võimalik, kui lapsevanem esitab selleks kirjaliku avalduse, võttes sellega vastutuse
kuni 7.45-ni, kui tööle tuleb selle päeva korrapidajaõpetaja. Hoolekogu nõustus
kooli kaalutlustega ning ei vaidlustanud kehtivat korda.
Kohalalgatatud küsimustena arutati hoolekogu lapsevanemate esindajate
valimise korda ning kooli uue arengukava koostamisega seonduvat.
Kaido Reivelt

Inimene on ikka üks rahutu olevus. Kogu aeg ta ootab midagi. See seletamatu midagi ei pruugi sugugi tähendada erinevaid suuri elumuutusi. Neid tuleb
meil paljuski ette kas kavatsetult või kavatsemata.
Ei. Inimene lihtsalt soovib ja ootab oma igasse päeva veidi uut hingamist,
värvi, emotsioone, et kõik päevad ei mööduks igava ja halli kangana. Kui see
väike rõõmukilluke on sinu päevas välgatanud, siis on jõudu jälle uut hommikut
tervitada.
Mida me siis tegelikult ootame. Me ootame positiivsete emotsioonide
kogemist. Me tahame endale ligi lasta head ja õnnestavat tunnet, mis laseb meil
paista maailma ja elu igapäevasest parema paigana.
Oma järjekordses aastaringis 2013 oleme jõudnud jõuluaega. Jõuluaeg on
läbi aegade olnud kahtlemata kõige ootusterohkem osa aastast.
Oi kui tubli ma seekord küll olin, muigan oma tegemiste üle. Esimeseks advendipühaks oli minu kodu piduehtes ja kuused-küünlad aukohal. Kogu pere oli
ühiselt kaasa aidanud ja jõulukesed võisid tulla.
Vastupidiselt paljudele iroonilistele kommentaaridele, et päris-jõulud kaotavad nii oma sära, ei läinud need mulle üldse korda, sest mina tahtsin pidulikku
jõulumeeleolu varakult endale ligi lasta. Nii saan ma terve kuu midagi head ja
ilusat kogeda ja iga päev on kui väike pidupäev. On ju nii tore, kui iga päev päkapikud sussidesse üllatusi toovad või värvilised tuled meie kodumajad õhtupimeduses rõõmsamaks muudavad. See on imearmas jõulutunne, millel on tuhat
värvi ja nägu, aga mida meist igaüks ihaldab kogeda, kasvõi raasukese.
Kallis lugeja! Jõuluaeg on kokkuhoidmise ja kokkukuulumise aeg, seda nii
pereringis kui tööalaselt. Meie Sinuga kuulume kokku ühiste Nõo valla kodanikena. Nii väga tahaks arvata, et Sul oli edukas ja õnnelik aasta. Et kavatsetud
plaanid said täidetud, et pereliikmed on kõik elus-terved, et koduvalla tegemistest said Sa osa just nii, nagu soovisid ja tahtsid ning Sinu muredele tuldi siinmail
vastu hoolimisega ja jõudumööda.
Tegelikult oleme me ju kõik väikesed mutrikesed ühises masinavärgis. Kui
üks või teine mutter rivist välja langeb, hakkab tõrkuma kogu süsteem.

VALLA LEHT

toimetuse veerg
Levinud ütlemine on veel, et iga ahel on just nii tugev, kui tugev on tema
kõige nõrgem lüli. Kui meie kõige väetimad ja nõrgemad saaksid endale öelda,
et nad on hästi hoitud ja oma eluga rahul, siis oleksime oma ahela tugevuse üle
uhked. Aga ühe pika ahela toimimine on keerukas ja nõuab väga paljude osapoolte tarkust, pingutamist ja pühendumist.
Meie valla kodanikena oleme paljuski usaldanud oma elukäigu ja saatuse
— seda ülekantud tähenduses — oma vallajuhtide, st vallavalitsuse ja vallavolikogu kätte. Nüüd, pärast viimaseid valimisi, on uus aktiiv valla eesotsas seatud
meie elu juhtima ja korraldama. Oleksime väga rõõmsad, kui kõik nõupidamised
kulgeksid üksteist toetavas õhkkonnas ja oleksid orienteeritud valla jätkuvatele
edusammudele nii majandus-, kultuuri- ja haridus- kui sotsiaalelu valdkonnas.
2013. aasta oli kindlasti tegus aasta, seda eelkõige ehituse vallas. Aga saavutatuga ei saa kunagi leppida. Soovime ju oma valda näha veelgi arenenumana,
ettevõtlikumana. Meie inimeste heaolu- ja rahuloluskaalal peaksime lähitulevikus suutma rääkida veelgi kõrgematest hinnetest.
Me austame ja armastame oma valda ja oleme uhked tema edusammude
üle. Ja samaviisi oleme löödud, kui keegi või miski Nõo valla nime määrib või
häbistab. Järelikult läheb meile korda, mis meil siin on või mida pole.
Meie jõulujutul võiks olla tuhat järge. Aga ühe järjena tahaksin pakkuda
mälestuste juttu. Meil kõigil on erinevaid mälestusi, mida kalliks peame. Sellised
kallid mälestused aitavad meil edasi olla, aitavad säilitada eelnevate põlvkondade olemisi-tegemisi ja nende kaudu toredate traditsioonide loomist ja edasikandmist. Oli ju mööduv aasta kuulutatud pärandkultuuri aastaks — eesmärgiks
esivanemate mitmekesise pärandi jäädvustamine kõige erinevamal kombel.
Selle südamliku loo jutustas suvel viimaste külamängude aegu Helen Kaskema Unipiha külast. Väga vilunud käsitöömeistrina, kelle omakootud sõba oli eksponeeritud lausa Eesti Tarbekunstimuuseumis, võttis ta koos õega ette mööbli
restaureerimise. Nimelt taastas ta ühe kulunud punase sametdiivani. Kui suure
põhjalikkuse ja pühendumusega see kõik toimus, aimus Heleni väga emotsionaalsest jutust. Aga mis oli selle töö eesmärk… „On nii tore teada, et sellel diivanil on istunud kunagi minu vanaema!“ tegi Helen kujuteldava pai nagu diivanit
silitades.
On nii südantsoojendav, kui me näeme kedagi või midagi oma minevikust
vastu helendamas, kes meid kuldsete ankrutena oma juurte küljes hoiavad ja
meie esivanematest tõusnud elupuud veelgi tugevamaks muudavad.
Mina ise näen ennast tirtsuna koos perega istumas saanis. Minu vanaisa
hoiab ohje ja kuljuste kõlisedes sõidame õhtupimeduses mööda lumist teed sugulastele külla. See oli Laeva-mail. See pilt ei kao kunagi.
Kallid vallalehe lugejad! Meil on hea meel, et oleme saanud olla koos teiega!
Soovime, et ka saabuval aastal oleksime üksteisele avatud ja ikka toeks.
Olgu teie kingikottides teie lemmiksoovid, valitsegu teie peredes üksmeel ja
lugupidamine, jätkugu teil hoolivust ja armastust endast väetimatele!
Kauneid ja rahulikke jõule!
MILVI PENSA ja KAI TOOM

Päevakeskuse tegemistest
novembrikuul
Päevakeskuses novembrikuus korraldasime jätkuvalt palju erinevaid väljasõite ja kohapealseid üritusi. Käisime kinos Ilmar Raagi uut filmi „Kertu“ vaatamas ja hiljem arutasime seda omakeskis. Kõik asjad, mis algul mustvalgetena
näivad, ei pruugi seda alati olla ja nii oli see ka nimetatud filmis.
Lugesime luuletusi ja kuulasime muusikat. Seekord oli Kai Toom meile kokku
seadnud valiku, kuidas erinevad lauljad sama laulu esitavad. Huvitav oli neid võrrelda ja mõni lugu tundus erinevas esituses justkui päris uuena.
Käisime jälle teatris — seekord komöödiat vaatamas. Hea oli lihtsalt naerda
ja lõõgastuda. Naer on ju terviseks, eks ole.
Et end pimedas ja külmas turgutada, otsustasime jälle Toila spaas ära käia.
Neid mõnusid seal pole vaja kirjeldadagi, eks see ole kõigile teada, kui palju head
saunatamine ja suplemine teeb. Ja et päeva maksimaalselt nii kaugele sõites ära
kasutada, siis läksime taaskord Kuremäe kloostriga tutvuma. On sellest ju juba
mitmed aastad möödas, mil seal viimati käisime, ja päevakeskuse väljasõitudega
on liitunud uusi inimesi, kes seal veel käinud polnud. Minu suureks imestuseks
oligi elanike arv seal mitte vähenenud, vaid hoopis märgatavalt tõusnud —
kloostris elab praegu 120 asukat 11-st eri rahvusest…
Vaatasime ka päevakeskuses kohapeal üht head filmi ja kuulasime Ingrid
Hameri reisimuljeid Ameerikast. Oi, kuidas see õhutas ennastki taas reisikalendrit kokku seadma — ja nii me just tegimegi. Otsustasime, et aprilli teisel poolel
me kindlasti jälle pikema reisi ette võtame. Ja sihtkohaks jääb Praha, kõige sinna
juurde kuuluvaga ja teiste tee peale jäävate linnadega. Ja ikka otse ja omadega,

Palume annetusi Nõo Püha
Laurentsiuse kiriku ja
kõrvalhoone restaureerimiseks
13. sajandist pärinev Nõo Püha Laurentsiuse kirik kuulub Mandri-Eesti vanimate pühakodade hulka. Ta on ainus peaaegu algsel kujul säilinud keskaegne
kirik Lõuna-Eestis. Alates 17. sajandist on kiriku tänulik kasutaja olnud Nõo luterlik kogudus, kes on kõigil ajastutel püüdnud oma armastatud kodu võimalikult
hästi korras hoida. Selleks on tänase, umbes 200 annetajaliikme ja 700 hingega
EELK Nõo koguduse tellimusel valminud 2012. aastal restaureerimisprojekt, mis
sisaldab üksikasjalisi plaane nii kirikuhoone kui ka 1914. aastast pärineva kõrvalhoone restaureerimiseks.
Arusaadavalt ei piisa aga Nõo kiriku ja kõrvalhoone kui muinsuskaitse alla
võetud kirikukompleksi restaureerimiseks koguduse vahenditest. Koguduse juhatusel on kavas taotleda vahendeid riiklikest ja mitteriiklikest fondidest, kuid
olulise abina nähakse ka eraannetusi. Seepärast on koguduse nõukogu otsustanud algatada 2013/2014. kirikuaastal annetuste kogumise aktsiooni Nõo Püha
Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks. Annetuste tarbeks on avatud panga
Saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Arvelduskonto number Swedbankis: 2210 5844 2062
IBAN: EE11 2200 2210 5844 2062
Annetuste kogumise aktsiooni avaüritusena toimub laupäeval, 21. detsembril 2013 kell 18.00 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus Nõo kiriku meesansambli
heategevuskontsert.
KUI TEILE ON OLULINE NÕO KIRIKU MINEVIK, OLEVIK JA TULEVIK, SIIS
PALUN TEHKE KA OMA ANNETUS!
Mart Jaanson,
EELK Nõo koguduse õpetaja

Madis Kanarbik,
EELK Nõo koguduse juhatuse esimees

Päevakesksue rahvas Kuremäe kloostri ees. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM
bussijuhiks meie alatine sõbralik ja rahulik sohver Jaan Sonne, kes mulle marsruudi kokkuseadmisel hindamatuks abiliseks on. Tulge teiegi!!!
Soovin kõigile ilusat rahulikku jõuluaega, palju tervist ja uusi toredaid kohtumisi!
KRISTA KVARNSTRÖM,
Nõo Päevakeskuse juhataja

Info metsaomanikele
Igal metsaomanikul on jätkuvalt õigus saada ühe kalendriaasta jooksul kuni 15 tundi riigi finantseeritud metsanduskonsulendi nõustamist. Alates kolmandast tunnist tuleb erametsaomanikul tasuda nõustamise eest omaosalus.
Saame aidata metsaomanikke:
— metsa tervisliku seisundi ja ligikaudse väärtuse hindamisel,
— metsanduslike toetuste taotlemisel,
— metsa majandamiseks vajalike dokumentide koostamisel,
— metsakavade koostajate leidmisel,
— metsa istutamise, hooldamise ja raiete planeerimisel,
— kasvava metsa ja metsamaterjali turustamisel,
— ja muudel metsa majandamist puudutavatel teemadel.
Metsaomanikul on alati mõttekas enne metsandusliku tegevuse alustamist pidada nõu metsakonsulendiga. Viimasel ajal
on kerkinud oluliseks teemaks metsaomanike osalemine metsaühistute tegevuses, ka siin saab infot konsulendi käest.
Tartus saame metsaomanikke teenindada Tartu Jahiklubis,
Võru tn 80. Soovitame aja eelnevalt kokku leppida. Meie kontaktid:
Uno Kiisholts — uno.kiisholts@mail.ee, tel 5667 0942;
Väino Suigusaar — vaino.suigusaar@mail.ee, tel 505 0939;
Ülo Kuusik — ylo.kuusik@gmail.com, tel 516 9682.
Metsakonsulent Ülo Kuusik
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Meie õpetaja on Tartumaa aasta klassijuhataja!
Meie klassijuhataja Külli Liblik on
aasta klassijuhataja 2013 Tartumaal.
Uurisime temalt, mida see aunimetus
talle tähendab ja missugune näeb
välja õpetaja tööpäev.

Reet-Ingrid Haamer viis üheksandikud Tallinna-ekskursioonile, kus lisaks Riigikogule külastati ka muid olulisi paiku. Pildil uudistab Reet-Ingrid Katariina Gildi
meistrite töid. Foto: Kairi Oona (9.b)

Aasta õpetaja harjutas
ametit juba lapsena
Tartumaa aasta õpetaja 2013
Reet-Ingrid Haamer töötab Nõo Põhikooli ajalooõpetajana juba 11. aastat.
Praegu on ta ka klassijuhataja 7.c klassile. Soov just õpetajana tegutseda on
teda saatnud lapsepõlvest tänaseni.

Lapsepõlveunistuse
teostamine
Juba väikese tüdrukuna mängis
Reet-Ingrid koos oma vanema õega
kooli. Ka mitmed õpetajad innustasid
teda just seda ametit valima. Reet-Ingrid nendib, et ta ei suuda isegi kodus
õpetaja rollist välja tulla ning kipub
tihti ülesandeid jagama.
Reet-Ingrid on kindel, et valis endale hästi sobiva ameti, kuigi ka mõni
muu töö tundub talle põnev. „Näiteks
keraamika pakub mulle huvi, kuid
kardan, et sel alal töötades ei viitsiks
ma ennast sundida pidevalt vaimsete
asjadega tegelema. Praegu pole sellest pääsu: loen raamatuid, erialaseid
ajakirju, käin koolitustel. See on pidev
eneseharimine,” räägib Reet-Ingrid.
“Minu kolleegid, teised ajaloo õpetajad, on nii suurepärased, et hea on
nende hulka kuuluda!”

Laulva revolutsiooni vaim
Oma kooliteed alustas Reet-Ingrid
ajaloo- ja teatrikallakuga Tallinna 10.
Keskkoolis, kus valdav osa õpilastest
tundis huvi ajaloo, kultuuri ja kirjanduse vastu. Õpetaja mäletab, et selles
koolis oli häbi olla rumal. Õpilaste huvi
ajaloo vastu suurendas laulev revolutsioon: minevikusündmustest sai
hakata rääkima avameelselt.

Noore õpetaja rangus
Reet-Ingridit peab koolirahvas
mõistvaks ja lahkeks. Õpetaja ise
väidab, et 2003. aastal Nõo kooli tööle
asudes oli ta praegusest üsna erinev:
range, püüdis võimu näidata ja õpilasi
paika panna. “Eks see olegi noorele
õpetajale iseloomulik,” möönab ta
ning leiab, et pedagoog peab olema
õpilastele hea koostööpartner, kuid samas ka autoriteet. Üleolev suhtumine
tuleb aga kindlasti tööst välja jätta,
sellega ei saavuta midagi. Kui õpetaja
suhtub õpilasesse lugupidavalt, suhtub ka õpilane temasse nii.

Labane käitumine ja sõnavara ei
meeldi ühelegi õpetajale, kuid seda
ikka esineb. „Õpilased, palun kuulake
õpetajaid, andke neile võimalus! Kui
kõik oleksid koolis nii, et tema kõrval oleval inimesel oleks hea olla, siis
ei võetaks kooli kui mingit orjust,”
paneb õpetaja südamele. Reet-Ingrid
arvab, et kõik õpetajad oleksid klassi
ees säravad ja ülitoredad, kui õpilased
seda võimaldaksid.

Kevadeks jõuvarud otsakorral
Kõige tüütumaks peab ReetIngrid paberite täitmist, töökavasid
ja aruandeid, sest need võtavad liiga
palju aega. Õpetajatöö on intensiivne:
kevadeti tunneb koolirahvas, kuidas
jõuvarud otsa hakkavad lõppema.
Kui vahel on endal muresid, tuleb olla
väga tugev, et isikliku elu sündmused
klassi ees välja ei paistaks. Kooli tuleb
Reet-Ingrid alati hea tujuga.

Ootamatult saabunud üllatus
Aasta õpetaja tiitel saabus ReetIngridile ootamatult. Kõige suuremat
rõõmu valmistas talle see, et tema
enda kool teda tunnustas: see annab
talle juurde julgust ja tahtmist oma
tööd veelgi paremini teha. Reet-Ingrid
väidab, et pole selle tiitli saamiseks
midagi erilist teinud, vaid lihtsalt jäänud iseendaks.
„Kuidas saada heaks õpetajaks —
see on raske küsimus. Mõnikord tundub, et heaks õpetajaks pole võimalik õppida,“ ütleb Reet-Ingrid, „peab
olema mingi anne — nagu näitlejatel,
muusikutel ja kunstnikel. Tööd on vaja
teha, aga midagi peab olema ka kaasa
antud.“
Kui Reet-Ingrid oma tööle tagasi
vaatab, tundub talle, et kõige õnnelikumad on olnud just viimased
aastad. “Olen hakanud paljudesse
asjadesse rahulikumalt suhtuma ning
tunnen alles nüüd, et oskan õpetaja
olla.” Ükskõik, kui palju probleeme ja
väsitavaid hetki koolis ka poleks, ütleb aasta õpetaja ikka ja jälle: „Tunni
andmine toredatele õpilastele on väga
meeldiv!“
Kärt Käämbre ja
Saskia Täpsi
(Nõo Põhikooli meediaring)

Triiniksi tubli tulemus festivalil
16. novembril toimus Tallinnas III Estraadi- ja rahvaste tantsude festival.
Triiniks astus seal üles teisel korral ja seda seekord üsna edukalt. Estraaditantsude päeval esines Triiniks oma uue tantsuõpetaja Madli Telleri tantsuga „Aus
mäng“. Esimestest löökidest peale oli rühm oma tantsu sees ja nad andsid korraliku etenduse. Kokkuvõttes jagati 5.–6. kohta, mis on tubli tulemus. Triiniksit
edestasid vaid suured tantsuklubid ja üks Eesti tantsukorüfee andis võimalikust
kümnest punktist kaheksa. Õnnitlused tantsijatele ja juhendajale!

Miks Sulle meeldib õpilastega
töötada?
Vahetu kontakt, huvi tekitamine
ja särasilmad ning ahhaa-efekt, mida
õpilased kogevad, kui midagi uut teada saavad, on kogemist väärt. Eks ikka
satuvad vahel meepotti ka tõrvatilgad,
kuid muresid saab alati lahendada,
kui nendest rääkida. Igal tööl on oma
plussid ja miinused, aga õpetaja töös
meeldib mulle just vaheldusrikkus.
Mida annab Sulle just klassijuhataja töö?
Kindlasti võimaldab see erinevate
põlvkondade vaadete lähenemist.
Klassijuhatajana saan ka parema ülevaate õpilaste koormustest, sest lisaks
kodusele tööle on paljudel erinevaid
tunniväliseid tegevusi. Aineõpetajatena tahame, et õpilased käiksid veel
olümpiaadidel ja konkurssidel, kuid
ka õpilastel on ööpäevas 24 tundi.
Klassijuhataja töö üks oluline osa on
organiseerimine ja seda oskust saab
arendada koos klassiga koolisiseste
ja kooliväliste ürituste ettevalmistamisel.
Mida peaks üks õpetaja tegema
selleks, et olla hea klassijuhataja?
Klassijuhataja töös on väga tähtis
suhtlemine erinevate osapooltega.
Kõige tähtsam on kuulata: kuulama
peab nii õpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid. Kuulamiseks ühise ja
sobiva aja leidmine pole alati lihtne,
kuid kui tahta, leiab selleks võimaluse.
Samuti peab oskama hoida infot ja
seda jagada just nendega, kes seda vajavad. Eriti oluline on klassijuhatajale
arenguvestluste käigus saadud info ja
sõlmitud kokkulepped, sest koostöös
koduga on võimalik palju saavutada.
Samuti on tähtis kehtestada kindlad reeglid ja nendest kinni pidada.
Õpilased hindavad seda, kui õpetaja
nõudmised on kõikide õpilaste korral ühesugused. Kindlasti ei tohi ära
unustada antud lubadusi — kui midagi lubad, pead selle ka täide viima.

Oluline on ka klassijuhataja koostöö
erinevate tugisüsteemidega (sotsiaaltöötaja, logopeed, juhtkond).
Mida tähendab Sinu jaoks aasta
klassijuhataja tiitel?
Kindlasti on see tunnustus tehtud
tööle.
Mitme klassi klassijuhataja Sa
oled olnud?
Lõpetanud on kolm lendu. Praegu
olen 5.b klassijuhataja.
Kas Sulle meeldib praegune
klass?
Loomulikult meeldib! Igal klassil
on oma positiivsed ja negatiivsed küljed. Hetkel leian rohkem positiivset.
Mulle meeldib, et minu klassi lapsed
on heatahtlikud ja hoolivad. Kuna olen
selle klassi klassijuhataja nii vähe aega
olnud, siis me veel kohaneme uue olukorraga ja sõlmime kokkuleppeid, et
meie töö sujuks ka edaspidi tõrgeteta
ja et saaksime asjadest ühtmoodi aru.
Palun võrdle praegust klassi
varasemate klassidega.
Võrrelda on väga raske, sest koos
oleme 5.b klassiga tegutsenud umbes
kolm kuud. Kindlasti on sarnasuseks
see, et ka eelmistes klassides on olnud
enam-vähem sama palju õpilasi. Igas
klassis leidub aga neid, kellele meeldib
tunnis jutustada, on neid, kes puuduvad palju, ja ka neid, kes tahavad väga
hästi õppida. Samas loodan, et praeguses klassis ei tule nii palju õpilaste
liikumist ühest koolist teise kui ühes
minu varasemas lennus. Iga uue
õpilase tulek või klassikaaslase lahkumine lööb segamini klassikollektiivi
toimimise, õpilastevaheliste suhted
muutuvad.
Millega peab klassijuhataja siis
arvestama, kui laps ühest koolist
teise üle viiakse?
Kindlasti on oluline teada, mis on
selle põhjuseks. Selleks võib olla näiteks pere elukohavahetus, bussiliikluse
ümberkorraldused või koolikiusamine.
Viimase korral on vaja teha põhjalikku
tööd, et selgitada välja kiusajad. Sageli
ei tea õpilased, et tunnis rääkimine
või muu õpetaja tähelepanu püüdmise viis on üks kiusamise vormidest
— klassikaaslane ei saa ju õppida, kui
õpetaja peab tegelema distsipliini-

Isad kutsuti kooli
Sel aastal toimusid Nõo Põhikooli
isadepäeva töötoad
vallamajas. Isad ja
õpilased meisterdasid
koos külmkapimagneteid, liivakaarte, maalisid tasse, ladusid
mosaiiki, köitsid ja
kaunistasid märkmikke, valmistasid aborigeeni pille, naelutasid ja põimisid ning
mängisid mänge. Päev Mosaiigimeistrid. Foto: Laura Maria Meltsas
lõppes kontserdiga,
kus lapsed esitasid
isadele laule ja luuletusi.
et isadepäeval ei pea hommikukohvi
Piilusimegi töötubadesse ja uuri- ise tegema.
sime isadelt, mida see päev neile
tähendab. Nagu ühest suust kõlas,
Laura Maria Meltsas
et sel puhul saavad isad tavapärasest
(Nõo Põhikooli
rohkem tähelepanu. Mitu isa kiitis ka,
meediaring)

Võrkpallilahingus pidid õpetajad
alistuma
Nõo Põhikooli selleaastase poistepäeva tippsündmuseks kujunes superliiga,
mille raames mängisid õpilased võidukalt õpetajate vastu võrkpalli. Ka kõige
unisemad pead said põneva mänguga üles äratatud.
Kristiina Kütt ja Laura Laikask (Nõo Põhikooli meediaring)

Ingrid Hamer

Triiniks Tallinnas III Estraadi- ja rahvaste tantsude festivalil

Vaatamata allajäämisele punktisummas sooritasid kõige graatsilisemad
hüpped palli suunas siiski õpetajad. Foto: Kristiina Kütt ja Laura Laikask

probleemidega.
Palun too
mõni näide kiuslikkuse ja krutskite kohta?
Kiuslikud on
need õpilased,
kes sihilikult tunnis häälitsevad,
räägivad või teiste õpilaste asju
ära
võtavad.
See segab nii
kaasõpilaste kui
ka õpetaja tööd.
Eks siis keelan ja
kirjutan märkusi.
Loodusainete ja majanduse õpetaja, Tartumaa aasta
Kui see ei aita,
klassijuhataja Külli Liblik oma klassi ees. Foto: Jarelin
siis tuleb ka raMelser ja Leandra Pruss
huklassi saata.
Vahel olen lasknud segajal tundi anda. Klassijuhataja
Kuidas teha praegust kooli parepeab aga nende õpilastega väga palju maks?
tegelema, et välja selgitada tegevuse
Õpilased peaksid tunnis õpetapõhjus, milleks on sageli tähelepanu jat kuulama. Järjest enam näen, et
otsimine ja selle saamise vajadus.
õpilased lihtsalt kuulevad, et õpetaja
Kuidas näeb välja õpetaja töö- räägib. See tähendab, et nad on omas
päev?
maailmas, omas mullis ja lülitavad enTööpäeva esimeses pooles on nast nii välja, et ei pane tunnis õpetaja
tunnid. Päevad on erineva pikkusega. selgitusi tähele. Nende tähelepanu
Sellel õppeaastal tuleb mul pikemal köidab ainult see, kui tahvlil midagi
päeval anda järjest seitse ainetundi, näidatakse või kui õpetaja käsib milühemal päeval viis. Ühel nädalapäeval dagi vihikusse kirjutada. Ka lapsevanetuleb tund aega rahuklassis olla ning mad võiksid rohkem huvi tunda koolis
tund aega on ka koduõppe õpila- toimuva vastu ja kaasa rääkida. Ei pea
sega tegelemiseks. Seejärel on kahel olema ju klassijuhataja see, kes lapsenädalapäeval konsultatsiooni-/järele- vanemale helistab/kirjutab, et teada
vastamise tund. Tundidele järgneb anda, kuidas lapsel koolis läheb. Ka
ettevalmistus järgmiseks tööpäevaks: lapsevanemal on olemas võimalused
tuleb ette valmistada tunnid, paran- klassijuhatajalt infot küsida, kui mõni
dada tööd, läbi teha katsed, panna asi muret teeb.
valmis või ära panna katsevahendid.
Mis Sind õpetajana kõige rohkem
Sellel aastal on kujunenud nii, et tun- rõõmustab?
dide ettevalmistus ja tööde paranKõige rohkem rõõmustab mind
damine on õhtune kodune töö.
see, kui õpilane ütleb: „Kas see oligi nii
Mitu tundi päevas Sa töötad?
lihtne või?!” Mulle meeldivad ka teiste
Oleneb tööpäevast. Mul on Nõo loodusainete õpetajatega läbiviidavad
Põhikoolis ja Nõo Reaalgümnaasiu- ühisprojektid (moodulõpe, füüsikamis kokku 28 ainetundi. Üritan ikka keemia katsed), sest ka õpilased naunii oma aega jagada, et tööpäevadel divad teistsuguseid tunde.
saaks piisavalt magada ja aega jääks ka
puhkuseks või muuks tegevuseks välJarelin Melser ja
jaspool koolitööd. Sellel aastal tuleb
Leandra Pruss
töötunde tööpäeva kohta üle kümne:
(Nõo Põhikooli
12–14.
meediaring)

Poistepäeval rääkisime isadest
Poistepäeva peetakse Nõo Põhikoolis isadepäeva nädalal. Seetõttu
palusime võrkpallimatšil osalenutelt
vastuseid järgmistele küsimustele: 1)
Mida tähendab isadepäev teie jaoks?
2) Kuidas tähistate isadepäeva? 3) Palun kirjeldage oma isa.
Inger-Reti Ivanov, 9. klassi õpilane: „Minu jaoks on isadepäev väga
tähtis, sest siis ma ütlen oma isale,
kui oluline ta mulle on. Seda võib
muidugi iga päev teha, aga sel päeval
peaks seda just eriti rõhutama, isaga
koos olema ja teda meeles pidama.
Isadepäev tähendab muidugi ka palju
torti ja kingitusi isale.
Tavaliselt ma söön isadepäeval
hästi palju, käin oma vanaisade juures,
teen kingitusi.
Minu isa on samasugune nagu
mina: meil on sama lemmikbänd, me
käime koos kalal, kontsertidel ja festivalidel, teeme süüa koos, keedame
koos moosi, mängime koos trumme
ja teeme muusikat. Ta on selline habemega muhe sell!”
Rein Uusmaa, Nõo Põhikooli
direktor: „Isadepäeva pean oluliseks
seepärast, et ikka on vaja isadele
meelde tuletada, et lapsed ja pere
on olemas. Praktiliselt kõikides luuletustes, lauludes ja salmides isadest
kõlab alatoon, et isad on kogu aeg
hõivatud, isadel on palju tööd, isadel
on alati vähe raha, isad ei ole kunagi
olemas ega kodus ja neil pole aega lastega tegeleda. Ning tavaliselt, kui on
lapsevanematele mõeldud üritused,
tulevad enamasti emad kohale.
Isadepäev on minu jaoks väga
oluline ja selle päeva püüan ma veeta koos oma lastega: läheme kuhugi
välja, näiteks tervisekeskusesse või
ujuma. Kahjuks kattub alati meie kooli
isadepäeva üritus minu laste omaga.
Sellel aastal tegin valiku ning osalesin
oma lapse kontserdil.
Minu isa on väga töökas ja heatahtlik mees. Meil on suur pere, mida
ta pidi üleval pidama, aga kui tal
vähegi aega oli, siis ta mängis meiega.
Kõige eredamad mälestused mängudest seostuvad mul isaga. Näiteks
kõik lauamängud tegi ta ise, joonistas

Helimees Uku Lahtmets elas pallimatšile kaasa oma tööpostil.
paberile ja neid me siis koos mängisime.”
Uku Lahtmets, 7. klassi õpilane:
„Ma arvan, et isadepäeva on vaja
tähistada, sest isa on ju see, kes on
sind kasvatanud, õpetanud ja aidanud.
Isadepäev on päev, mil ma olen
isaga koos. See on täiesti tavaline
päev, lihtsalt me sööme kooki ja oleme
perega koos.
Minu isa on mees nagu orkester.
Ta leiab igale küsimusele lahenduse.”
Tarvo Tarto, Nõo Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja: „Isadepäeva
nädal on koolis väga töörohke aeg,
igasuguseid üritusi on vaja organiseerida.
Isadepäev on lastele olulisem kui
mulle, mina ise kipun seda ära unustama, aga lastel on ikka tore oma isasid
meeles pidada.
Isadepäeval üritame perega väljas
söömas käia ning oma isa pean ma ka
meeles, käime tal maal külas.
Mulle on isa meelde jäänud hästi
leidliku, tööka ja abivalmis mehena.”
Isadepäev möödub paljude isade
jaoks kiirelt ja tegusalt. Vahel unustavad nad tähtsa päeva hoopis ära, aga
siis aitavad lapsed seda meelde tuletada. Enamasti on isad meie meenutustes töökad ja pole alati kättesaadavad, aga see eriline päev üks kord
aastas on just neile.
Kristiina Kütt ja Laura Laikask
(Nõo Põhikooli meediaring)
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Luke lasteaias Segasumma: Tähtsad ametid
„Kasvataja Maris, mul on juba
praegu, hommikul vara ärevus sees!“
Nii hõikas esimesena lasteaeda jõudnud Liina mulle juba koridoriukselt,
jõudmata ise end riidest lahtigi võtta.
„No minagi olen väga põnevil!
Meil tuleb täna kindlasti väga huvitav
päev!“
Novembrikuu esimesel kolmapäeval, natuke enne lõunat veeres
meie Segasumma õuele suur masin,
mille nägemine tänaval ei jäta ükskõikseks isegi suuri mehi, rääkimata
siis meie mehehakatistest.
Punase auto uksed avanesid ja
meie ees seisid neli muheda naeratusega täiesti ehedat päästeameti
meest.
Mõni aktiivsem laps, kes oli suurest elevusest juba kümme tiiru ümber auto jõudnud joosta, jäi nüüd ka
imetlusväärseid ametimehi ammulisui
kuulama.
Tõepoolest, need mehed oskavad
ka lisaks inimelude päästmisele väga
lastepäraselt ja huvitavalt oma tööst
pajatada.
Laste silmade all avati kõikvõimalikud luugid ja uksed. Vajutati erinevatele lülititele-nuppudele ja prooviti, kas redelid peavad ka viie lapse
raskusele vastu. Julgemad said proovida gaasimaski ja päästevesti. Tuukriülikonna proovimise lükkasime edasi
järgmiseks korraks. Lapsed said testida isegi raadiosaatjaid.
Keeruliste nimedega tööriistad
köitsid oma välimusega isegi tüdrukute tähelepanu.
Nentisime lastega, et see oli tõesti
põnev päev.
Oletan, et pärast seda päeva on
mõnegi poisi unelmate töökoht just
päästeametis.
Luke lasteaia Segasumma
õpetaja Maris

Luke lasteaia lapsed koos meie vahvate päästjatega

Lasteaias on liikluskasvatuse
sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu
liiklemise, käitumise ja liikluses
toimetuleku õpetamine, lähtudes
eelkõige lapse koduümbruse ja lasteaia liikluskeskkonnast. Seetõttu
olidki meie lasteaeda lastele liiklusest rääkima palutud Nõo valla
konstaablid.
12. novembri hommikul tundus
kell väga aeglaselt liikuvat. Öeldakse
ju, et ootajale on aeg pikk. Väikese
hilinemisega nad tulidki, sest politseitöös tuleb alati ootamatusi ette
ja tähtsad tööasjad tuleb ikka esmalt ära lahendada. Lapsed olid
juba õues ootamas, sest kõik tahtsid
politseiautot näha ja lähemalt uurida. Politseiauto pakkus lastele tõesti
suurt huvi. Lahked politseinikud näitasid kõike, mis auto juurde kuulus.
Nii saimegi teada, mis värvi sireeni-

tuled politseiautol on ja et arvuti ei
ole mitte mängude mängimiseks,
vaid hoopis tööks ja mängida sellega üldse ei saagi.
Kui auto sai lastele tutvustatud,
suundusime tuppa liiklusteemadel
rääkima. Politseinik näitas lastele
liiklusteemalisel autovaibal, kuidas
jalakäijad peavad liiklema — kuidas
liigelda, kui puuduvad kõnnitee ja
ülekäigurada. Loomulikult räägiti
põhjalikult ka helkuri vajalikkusest
pimedal ajal.
Aeg lendas linnutiivul. Lapsed
said oma küsimustele vastused ning
politseinikud pidid naasma oma igapäevatööle. Laste silmades püsis
sära veel pikka aega, sest siis kes ei
tahaks politseinikuks saada?!
Luke lasteaia Segasumma
õpetaja Hiie

Perepäev vol 3 ehk „Isa, tõsta õhku mind...“
10. novembril toimus Nõo noortekeskuse järjekordne perepäev, mis
sel korral leidis aset Nõo rannahallis ning oli ennekõike pühendatud
isadepäeva tähistamisele.
Päev oli täis lusti ja aktiivseid tegevusi. Rannahall oli jaotatud kuueks
pisikeseks staabiks, kus igas punktis oli
võimalik täita erinevaid ülesandeid.
Kuid igal tunnil ülesanded vahetusid.
Ehk siis, kes hiljaks jäi, see ilma jäi
. Kolme tunni vältel oli rannahallis
võimalik osaleda kaheksateistkümnes
erinevas tegevuspunktis. Kõigi nende
kaheksateistkümne
tegevuspunkti
läbimise eest oli võimalik koguda
peredemängu punkte.
Tegevused ei olnud mõeldud mitte
ainult isadele, vaid tervele perekonnale. Näiteks said emad end proovile
panna naelte lauajupi sisse löömises
ning isad sukkpükste jalgapanemises.
Loomulikult ei puudunud ka liivalosside ehitamine ning liivainglite tegemine. Nobedaid näppe tuli kasutada
perekonna lipu joonistamisel, isale
medalite meisterdamisel ning paberlennuki tegemisel ja lennutamisel.
Lapsed said palli lüüa isa kaitstud
väravasse ning juhendada pimesikku
mängivat isa värviliste kurikateni.
Kõikide perepäevade raames
oleme soovinud pöörata tähelepanu
sellele, et ka lemmikloom on pereliige,

Perepäeval jätkus rannahallis tegevust kogu perele
ning kogunud annetusi Tartu Koduta
Loomade varjupaigale. Seekord oli
ühes tegevuspunktis vaja perekondadel meisterdada plakatid, mis oleksid kuidagi seotud loomadega või
koduta loomade arvu vähendamisega.
Sealjuures toimus ka pisike vestlusring
teemal koduta loomad ning kas see on
probleemiks ka Nõo vallas.
Kes mängudest osa võtta ei soovinud, võis lihtsalt varbad liiva lükata
ning rannahalli aknast siravat päikest
nautida, sulgpalli, jalgpalli või lauaten-

Nõo Noortekeskus

Selgunud on noortekeskuse logokonkursi võidutöö
Juba kevadel kuulutas Nõo
Noortekeskus välja logokonkursi, et
võidutööks osutunud logoga meeneid
trükkida. Siis kukkus konkurss kahjuks
läbi ning sobivat logo ei õnnestunud
valida.
Uuesti otsustasime proovida sügisel, kui kõigil suvemõtted peast ning
töö ja õppimislainel tagasi ollakse. Ja
nüüd õnnestuski!
Konkursile laekus 14 võistlustööd
üheteistkümnelt autorilt — osad digitaalselt, osad noorte autorite poolt kohapeal noortekeskuses valmis kavandatud ning mõned ka noortekeskuse
korraldatud perepäeval valminud.
5-liikmeline žürii valis konkursi
võidutööks Martin Voolpriiti logokavandi.
Uhiuut logo on plaanis kohe kasutada noortekeskuse logoga meenete
trükkimiseks. Valmivad kruusid, helkurid, pastapliiatsid ning buffid.
Palju õnne võidutöö autorile ning
aitäh kõigile konkursil osalenutele!

Žüriisse kuulusid Nõo kultuurimaja kunstnik Sirje Šults, Nõo valla
esindajana sotsiaaltöö spetsialist Liia
Sirel, Nõo noor Aleksandra Alas, Nõo
Noortekeskuse praktikant, Nõo noor
Janely Soomaa ja Tähe Noorteklubi
noored.
Sirje Šults: „Võiks veel lisada päikesekiiri, muidu ei ole arusaadav,
et tegemist on päikesega. Pildil on
päikese taga vari, samas looduses oleval päiksel ei ole varju. Vajab natuke
muutmist-kohendamist, aga muidu
väga hea.“
Liia Sirel: „Selline lõbus, nooruslik,
päikese teema meeldib.“
Aleksandra Alas: „Mulle meeldis
pilt nr 3, kuna see pole liiga ülepingutatud. On lihtne, kuigi samas mitte
ka lihtsalt ristkülikud ja kiri. Logo näeb
ise ka väga mõnus, suvine ja rõõmust
pakatav välja. Päike selle logol ongi
see, mis sellele sära annab. Võidutöö
on ka tegelikult päris hea, aga mulle

JAANUARIKUU sünnipäevalapsed
Aino-Johanna Koger
Erna Koger		
Aino Sonne		
Leida Sepp		
Elsa Paade		
Linda Illing		
Hildegard Külaots
Endla Alla		
Jevgenia Lestsepp		
Henno Laupa		
Enn Margus		
Vladimir Kram		
Made-Heljo Ruul		
Mati Tamm		
Evald Martinson		
Juhannes Alavere		
Elviina Alavere		
Elmet Mällo		
Endla Paljak		
Maire-Mai Linde		
Tiiu Tammur		

13.01
18.01
28.01
18.01
24.01
23.01
05.01
17.01
01.01
24.01
01.01
24.01
07.01
09.01
18.01
27.01
12.01
02.01
03.01
19.01
25.01

89
89
88
87
87
84
83
83
82
82
81
81
80
79
79
78
77
76
76
76
74

Heli Voika		
Tiina Juppets		
Mare Senka		
Yury Protsenko		
Valeri Sarapson		
Tiiu Raja		
Aili Pruunus		
Olavi Kärner		
Reet Käggo		
Asta Randmaa		
Mare-Lee Hamer		
Mall Tolmats		
Kalju Kruus		
Aivo Luikoja		
Rein Seppa		
Malle Lääne		
Margus Sisask		
Peeter Õsso		

Helju Henno		
Maret Kriisa		

Logokonkursi võidutöö — Martin
Voolpriiti logokavand

miskipärast näeb logol olev poiss liiga
huligaan välja.“
Nõo Noortekeskuse logokonkurss
ja uue logoga meenete trükkimine
sai teoks täna Nõo Vallavalitsusele
ning Tartu Maavalitsuse Avatud
Noortekeskuste projektikonkursile.
NÕO NOORTEKESKUS

28.01
04.01
30.01
01.01
01.01
07.01
14.01
22.01
23.01
28.01
20.01
20.01
29.01
03.01
15.01
16.01
22.01
24.01
25.01
25.01

74
73
73
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70

Palju õnne!

Nõo kulturistide edukas aasta
Nagu eelmisel aastalgi, on olnud
Nõo kulturistid Marius Lemming ja
Taavi Merisalu edukad ka sel aastal.
Kevadel toimusid erinevad karikavõistlused ja sügisel Eesti meistrivõistlused
ning rahvusvahelised võistlused. Kevadist hooaega Taavi kaasa ei teinud,
sest taastus veel äsja toimunud põlveoperatsioonist, kuid see ei takistanud
Mariusel karikaid noppimast.
Mariuse tulemused kevadel:
• Reval Cup 1. koht noorte kategoorias,
• Tallinna meister kulturismis,
• Lõuna-Eesti lahtiste karikavõistluste absoluutne noorte meister kulturismis,
• Eesti karikavõistluste absoluutne parim noor kulturismis.
Sügisel tegi kaasa juba ka Mariuse
treener Taavi Merisalu.
Mariuse tulemused sügisel:
• Eesti meister kulturismis,
• Eesti meister jõutõstmises kaalukategoorias kuni 66 kg,
• Eesti absoluutne meister jõutõstmises (absoluutne meister tähendab seda, et Marius oli parem ka 120
kg kaaluvatest võistlejatest),
• Eesti rekordi omanik lamades
surumises (Marius kaalus võistlustel
65,1 kg ja surus rinnalt 126 kg).
Marius on nüüd kahekordne Eesti
meister — nii oma kaalukategoorias
kui ka absoluutarvestuses! Võin lisa-

da, et pole ta
kordagi tõsiselt
jõutõstmise
võistluseks
valmistunud.
Usun, et see
on hea tõestus
sellele, et kulturistidel on
jõudu!  Lisaks on Marius
m i tte a m et l i kult korranud
maailmarekordit
jõutõmbes -66
kg kaalukategoorias, milleks
on 212,5 kg.
Taavi tulemused sügisel: Nõo kulturistid Taavi Merisalu ja Marius Lemming
•
Eesti
meistrivõistluste absoluutne 3. koht
Lisaks võistlustulemustele sai
klassikalises kulturismis,
Taavi sel aastal parima noorte tree• Eesti meistrivõistluste absoluut- neri medali kulturismis ja teistkordselt
ne 4. koht kulturismis (jäädes alla parima noorte treeneri karika jõutõstainult Ott Kiivikasele, Imre Vähile ja mises ning parima treeneri auhinna
Peep Reinartile),
Eesti karikavõistlustel!
• Põhjamaade meistrivõistluste
Siinkohal tahaks avalikult tänada
2. koht klassikalises kulturismis +180 Ivo Mundi, Nõo Vallavalitsust, Aimar
cm (Põhjamaade meistrivõistlustel Merisalu ja Nõo Spordihoonet, tänu
osalevad riigid, kes kuuluvad Euroopa kellele on kõik need tulemused saatippu – Eesti, Soome, Rootsi, Norra, nud teoks!
Taani ja Island),
• Maailmameistrivõistluste 15.
Taavi Merisalu,
koht klassikalises kulturismis.
sportlane ja treener

Sügis Meeril

nist mängida, teistele kaasa elada.
Lustimist jätkus kõigile ning kui
pered end minekule asutasid, olid
kõigil rahulolevad ja rõõmsad näod
peas. Jagati kiidusõnu ning lubati
edaspidigi osaleda. Siinkohal tahaksime meie omalt poolt tänada kõiki
peresid, kes perepäevadel on osalenud — ilma teieta poleks need teoks
saanud. Aitäh!
Kaunist advendiaega!

VALLA LEHT

Sügis Meeril algas heategevusliku
sissekeedukursusega, mis oli küll 31.
augustil, kuid selle järelkaja ulatub
kuni jõuludeni.
Seltsimajja tulid külla tegusad
naiskodukaitsjad koos oma suure katlaga. Koguti kokku aiasaadused, et neist
valmistada supipõhjasid, moose ning
teisi keediseid. Appi kutsuti peresid
nii siit- kui ka sealtpoolt küla, et nad
saaksid endale ja ka teistele head
teha. Käed panid külge nii emad, isad
kui ka lapsed ning tükeldatud toorainete kogus kasvas silmanähtavalt.
Valmistoodangut sai nii palju,
et seda jagus nii abistajatele kui ka
nendele, kes seda kõige enam vajasid. Koostöös Nõo kogudusega said
abivajajad kaks korda toiduabi. Paar
purki jõudsid ka 28. septembril toimunud Olustvere hoidistemessile. Meie
esindaja Marju Domaškina sõnul oli
suur menu nii meie jõulumoosil „Jõulumoos Meeri moodi“ kui ka ilma
suhkruta valminud kuldrenetimoosil
„Meeri kuld“.
Selle sügise üks suurimaid projekte oli koolilaste vaheaja sisustamine

Olustvere hoidistemessil oli suur
menu Meeri naiste jõulumoosil
„Jõulumoos Meeri moodi“ ja ilma
suhkruta valminud kuldrenetimoosil
„Meeri kuld“.
21.–25. oktoobril. Algas see söögitegemisega, mis tõi huvilisi kohale ka
kaugemalt, sest milline laps ei sooviks
ise süüa teha. Lõunapausiks saidki kõik
maitsta laste enda valmistatud kartulikooki ja kama vahukoorega. Järgnenud muusikapäev oli laste seas kõige
populaarsem, sest kohale tuli 17 last,
kes said nii laulda, tantsida kui ka pilli
mängida. Kolmapäevane käsitöötund
võitis laste südamed, sest nad punusid
võtmehoidjaid, sõbrapaelu ja teisi asju
mitte endale, vaid soovist kinkida neid

Lõuna-Eesti
Erametsa OÜ
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 507 2544 ,
www.erametsa.ee

oma emale, isale või kellelegi teisele.
Järgnenud meeleolukas maalimispäev tõi majja kokku palju väikseid
kunstihuvilisi, kes said näpunäiteid
oma praeguste oskuste lihvimiseks.
Vaheaja viimasel päeval, reedel, said
lapsed meisterdada vanaaja mänguasja — kiikuvad puunukud — ning
voltida paberist lilli. Et lapsed ka sama
rõõmsalt koju saaksid minna, oli iga
päeva sees täisväärtuslik lõuna. Tänu
sügisvaheaja edule ning laste soovile
toimub ürituse teine pool ka kevadvaheajal.
Meie sügise lõpetas Nõo noortekeskuse perepäev “Advendiaja algus”
1. detsembril, mis peeti Meeri seltsimajas. Hoolimata kehvast ilmast tulid
pered kodudest välja, et koos lastega
meisterdada advendiküünlaid, joonistada, osaleda laternamatkal ja luulevõistlusel. Igati tore ja lõbus ettevõtmine ning siinkohal soovime Nõo väga
tegusatele noortele jõudu ja tegutsemisindu ning loodame, et koostööd
teeme ka uuel aastal.
Meie tegemised on kõigile näha
ka internetis — Meeri seltsimaja Facebooki lehel.
AVE KÜTT
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11. jaanuaril alustab taas tegevust

NÕO VALLA
LASTE LAULUSTUUDIO
Oodatud on lapsed vanuses 3–8 aastat.
Juhendajad: Ragne Meier (526 5569)
Liis Aliste

Uute laululaste vastuvõtt toimub
4. jaanuaril kell 11.00
Nõo kultuurimaja saalis.
Tunnid hakkavad toimuma:
neljapäeval kl 16.30–18.30 — soolotunnid
laupäeval kl 11.00–13.00 — rühmatunnid
Osalustasu 15 eurot kuus.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
R, 13. dets kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus.
P, 15. dets kl 11.00 III advendi jumalateenistus. Armulaud.
K, 18. dets kl 18.00 Koguduse jõulupidu kirikus.
L, 21. dets kl 18.00 Nõo kiriku meesansambli heategevuskontsert kirikus.
P, 22. dets kl 11.00 IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud.
P, 22. dets kl 13.30 Armulauaga jõulupalvus Nõo hooldekodus.
		
Laulab Nõo kiriku meesansambel.
P, 22. dets kl 16.00 Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Karula kirikus.
E, 23. dets kl 12.00 Armulauaga jõulupalvus Nõgiaru raamatukogus.
T, 24. dets kl 16.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
		
Laulab koguduse segakoor.
K, 25. dets kl 11.00 I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
N, 26. dets kl 11.00 II jõulupüha jumalateenistus.
P, 29. dets kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud.
T, 31. dets kl 18.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.
T, 31. dets kl 23.30–00.30 avatud kirik.
2014
K, 1. jaan kl 11.00
P, 5. jaan kl 11.00
E, 6. jaan kl 18.00
P, 12. jaan kl 11.00
P, 19. jaan kl 11.00
P, 26. jaan kl 11.00

Uusaasta jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30
(detsembris toimub selle asemel 23.12.13 kell 12.00 palvus).
PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS
kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00.
PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00.
PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00
(detsembris toimub selle asemel 22.12.13 kell 13.30 palvus)
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu kolmandal REEDEL kell 12.00.
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 16.00.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5 Luke)
REEDEL, 06.12.13, 13.12.13, 17.01.14 ja 31.01.14 kell 17.00.
TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30
(detsembris erandina 13.12.13).
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

TV ja SAT-TV antennide müük ja paigaldus.
VIA SAT komplekt 1 EEK. Digiboxide müük,
paigaldus ja remont. Tel 5666 3185.

NÕO
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REISIJATE VEDU
18-kohalise ja
50-kohalise bussiga
Tel 5814 5100,
tellimine@sonnereisid.ee

Teen
raamatupidamist
osaühingutele.
Tegid firma, alustame koostööd ja
teeme kõik kohe õigesti.
Mitmete firmadega on koostöö
sujunud juba kuni 13 aastat.

Tartumaa,
Lõuna-Eesti
Riita, tel 516 8698.

Nõo PäevakeskuseS
17. detsembril kell 13.00

PÄEVAKESKUSE JÕULUPIDU
7. jaanuaril kell 13.00

TERVISE TEEMADEL. Külas on dr Kalle Piiskoppel.
14. jaanuaril kell 13.00
MÄRKA JALAKÄIJAT! Külas on kohalikud konstaablid.
21. jaanuaril kell 13.00 FILMIPÄEV

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

23. jaanuaril kell 12.00
KÜLASTAME FR. R. KREUTZWALDI MAJAMUUSEUMI
JA KUBIJA SPAAD VÕRUS

Voika 23 (vallamajas), Nõo, tel 745 5616

Info tel 745 5134, 5804 9730

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

dr Kauts, dr Tull, dr Ratas

Nõo Muusikakooli jõulukontsert
kolmapäeval, 18. detsembril kell 17.30
Nõo kultuurimajas.
Ootame kõiki kuulama!

E–R 10–18
L ettetellimisel
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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