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Head 2014. aastat!
Jõulud ja aastavahetus on selleks korraks möödas. Ühelt poolt alati oodatud,
teiselt poolt ka natuke väsitavad… Eriti neile, kes peavad muretsema pidulaua
katmise ja kingikoti täitmise eest (ning ma ei pea silmas päkapikke!). Jah, üldjuhul on need naised-emad, vanaemad, abikaasad. Kindlasti on ka mitmed mehed pühadeeelses ettevalmistuses tegusad ja eks erandid kinnitavadki reeglit,
aga põhivastutus on ikka naistel. Loodetavasti ei ole te unustatud kedagi tänada
nende toredate päevade ja õhtute eest. Ja kui ununes, siis tehke seda nüüd.
Tänada ei ole kunagi hilja!
Tänamine, märkamine, hoolivus, mõistmine saatku meid ka alanud aastal.
Nii kodus, tööl, vallas kui ka riigis. Eestlane ei ole oma tunnete (ka tänutunde)
avaldamisel maailma parimate hulgas, kuid väga oluliste asjade puhul oleme
juba õppinud tänama. Aga miks mitte teha uuel aastal seda ka igapäevaste ja
loomulike tegude eest üha sagedamini? Tänada, et kodu on puhas ja söök laual,
et tööl on tingimused head ja graafik mõistlik, et vallas on tagatud turvalisus ja
riigis võimalused eneseteostuseks. Ja püüame mõista, et mõnede asjade realiseerumine võtab aega. Ka oluliste projektide elluviimisel tuleb teha valikuid ja
otsustada, mis on väga oluline ja mis lihtsalt oluline. Nii kodus, vallas kui ka riigis.
Eks me ikka soovime, et esmajärjekorras lahendatakse mured, mis meid otseselt puudutavad. Siin tulebki loota inimeste mõistvale suhtumisele. Et tuleb veel
oodata jalgratta ostmisega, kabinetti uue tapeedi panekuga, tänava valgustamisega või maantee rekonstrueerimisega. Aga ühiselt pingutades ning endast
parimat andes saavad sageli ületatud ka esmapilgul alistamatud mäed ning elluviidud ka kõige salajasemad unistused.
Head Nõo valla kodanikud ja lehelugejad!
Soovin teile alanud 2014. aastaks õnne ja kordaminekuid.
Jaanus Järveoja,
Nõo Vallavolikogu esimees

Agnes-Asta Marand — 90
25. detsembril sai 90-aastaseks meie lugupeetud õpetaja ja ajalooraamatute autor Agnes-Asta Marand. Palju jõudu ja head tervist!
Pr Marand töötas Nõo koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana üle 50
aasta. Ajaloohuvi innustas teda kodukoha ja -kooli minevikku uurima, tema töö
tulemusena on kaante vahele saanud nii Nõo kooli kui Nõo valla ajalugu, samuti
mahukas kogumik Meeri külast “Meie Meeri”.
23. detsembril käisid meie teenekat pedagoogi ja ajaloo-uurijat õnnitlemas
vallavanem Rain Sangernebo, meie mõlema kooli direktorid, Jaanus Järveoja ja
Rein Uusmaa ning vallalehe toimetaja ja koduloomuuseumi juhataja Kai Toom,
kellega koostöös on valminud kõik pr Marandi raamatud.
(NVL)

Sünnipäevalapsele pr Agnes-Asta Marandile ulatab roosikimbu vallavanem
Rain Sangernebo. Foto: KAI TOOM

Pr Marandit õnnitlevad reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja ja põhikooli direktor Rein Uusmaa. Foto: RAIN SANGERNEBO

Tantsuõpetaja Made-Heljo Ruul — 80
Kas teie teate igavese nooruslikkuse valemit? Teame-teame, või siis
jälle, et ei tea — kostub siit ja sealt
nurgast vastuseks.
Aga kui näed enda ees üht 80aastast uljast ja säravat vanaprouat,
kelle silmad pilluvad sädemeid ja kelle
paled lõkendavad kui noorel neiul, siis
jäädki rabatult pead vangutama ja
daami tegelik vanus tundub uskumatuna.
Ajaratas käib paraku ainult edaspidi ja keegi ei lähe nooremaks, ikka
vanemaks aina. Nii on juhtunud ka
meie armastatud ja lugupeetud MadeHeljo Ruuliga, meile kõigile teada-tuntud rahvatantsujuhiga, kes 7. jaanuaril
sai 80-aastaseks. Palju õnne!
Et Made on aastaid olnud rahva
ees ja rahva keskel, siis oli väga ootuspärane, et tervitusüritusi jagus terve
nädala peale.
Tema sünnipäeva päeval olid ta
koduuksed lahkelt valla. Oma valla
teenekale kultuuritegelasele tulid austust avaldama vallavolikogu esimees
Jaanus Järveoja, vallavanem Rain
Sangernebo, kultuurimaja juhataja
Viivi Kütt ja ning sotsiaalosakonna juhataja ja tantsija Ene Mölter. Ja Madelini-naised õnnitlesid järgmisel päeval
trennis oma väsimatut juhti ja treenerit, kellega koos on kogetud nii rõõmu kui muret juba 50 aasta jooksul.

Made ja Vana Tantsu Klubi
Aga Nõo Vana Tantsu Klubi
(VTK) oli nõuks võtnud korraldada
üllatussünnipäevapeo. On ju Made
ka selle kollektiivi eesotsas seisnud
peaaegu 15 aastat — 2014. aasta sügisel täitub klubil 15 tegevusaastat.
Reedel, 10. jaanuari õhtul kell
seitse oli kultuurimaja saalis kaetud
väga pidulik sünnipäevalaud: põlesid
küünlad, laual ilutses juubelitort.
Väärika paaži Ain Jürisalu käekõrval sammus hämmeldunud sünnipäevalaps saali. Rahvas oli talle vihjanud,
et tuleb treening nagu ikka reedeti,
ainult seekord pidulikum. Kedagi aga
polnudki.
Madele anti aega riideid ja juukseid sättida ja siis juhatati ta troonile
istuma. Ja nüüd avanesid uksed ja
seitse kuninglikku paari libises majesteetlikult muusikahelide saatel saali.
Oma uhkele kuningannale tantsiti tervituseks padespaani ja siis viini
valssi. Voogasid daamide uhked pikad
õhtutualetid, härrad olid väga väljapeetud oma mustades ülikondades
ja kikilipsudes. Oli vaimustav näha
esinejate hingestatust ja kaasaelamist
— kui elegantselt laskusid härrad ühele põlvele ja kui graatsiliselt hõljusid
nende daamid siis nende ümber. Tekkis tõeline ballitunne. Sünnipäevalaps
ei jõudnud küllalt pead vangutada ja
tänas esinejaid pisarsilmi: „Te olete
vapustavad!“
Olgu öeldud, et tantsude õppimine-ülekordamine toimus salaja ja mõned daamid soetasid oma uhked kleidid alles eelmisel päeval. Peo enda korraldamine läks Anne ja Väino Illingu
eestvedamisel käima detsembri keskelt.
Väga sooja ja südamliku ringina
asusid tantsijad seejärel Made ümber
ja Anne Illing luges ette klubi auaadressi-tänukirja, millesse olid talletatud
ka Helju Mikkeli igihaljad luuleread

Sünnipäevalaps Made-Heljo Ruul ja Vana Tantsu Klubi tantsijad. Foto: Maarika Tepper
rahvatantsutulest.
Ka kunstnikuna tuntud Ain Jürisalu oli maalinud Madest toreda portree, mis nüüd kingituste seas aukohale
paigutati.
Iga tantsupaar tõi Madele oma
lilleõie ja tänusõnad. „Aitäh, et meid,
kaht karu, tantsima õpetasid!“ olid
tänulikud Ursula ja Julius Viks. „Minu
unistuseks oli kunagi tantsida Alpi
aasadel, aga nüüd ma olengi seal tantsinud!“ säras tänutundes Liia Prüüs.
Kõikidel oli lausuda midagi head
ja ilusat. Aga teisiti ei oleks ju mõeldavgi. On ju VTK-tantsijad aastate
jooksul kokku kasvanud kui üks suur
ja tore pere, kellel on välja kujunenud
oma traditsioonid, kes abielupaaridena on saanud palju koos esineda, koos
reisida, koos vahvaid pereüritusi kaasa
teha.
„Juba esimestest sekundidest
peale tundsime endid siin hästi ja
Made on teinud meist tõesti rühikad
inimesed,“ olid väga innustunud Sirje
ja Raivo Uibopuu. Ja Raivo toonitas,
kui väga peab ta lugu Madest, kes tunneb täpset kella ja hindab aega.
Leida ja Ülo Kiviranna tänulikkus
on samuti otsatu. „Made kohe oskab meid kaasa elama panna. Tema
treeningud on vaat et tantsust veel
tõsisemad, võtab tõeliselt võhmale.
Ja ise teeb ta alati kaasa!“ imetlevad
Leida ja Ülo.
Helju Sarapuu ja tema kaasa Tõnu
on rühmas tantsinud alles aasta ja sõidavad kohale lausa Võrust. „Made on
enda ümber koondanud fantastilise
seltskonna ja me oleme saanud omavahel suurteks sõpradeks!“ särasid
nemad.
Ja kõik, kes vähegi kaasa rääkisid,
olid ühel meelel, et koostantsimine
Made käe all on andnud nende elule
uue mõtte ja hingamise. „Me oleme
saanud kogeda nii palju ilusaid hetki
ja meie endi esinemine on inimestele
hinge läinud!“
„Vahel mõtledki, et ei viitsi trenni
tulla. Aga ei saa ju kollektiivi alt vedada! Ja pärast trenni on väga hea

tunne!“ — selline oleks tantsijate
koondportree, kelle taha peitub tegelikkuses 9 abielupaari.
Pidu koos juubilariga kogus järjest
tuure. Löödi kokku šampanjaklaase,
perenaised lõikasid lahti sünnipäevatordi. Ja tantsuklubile kohaselt tantsiti, tantsiti. Perekonnavalsis jõudis
Made kõigi 9 meespartneriga kergejalgselt vapralt lõpuni välja keerutada,
ilma et tal oleks mingitki pearinglust
tekkinud! Hoogu jäi ülegi! Ütle veel, et
80-aastane on väsinud!
Ja kaugel sellest. See 80-aastane
juhatab ise veel vägesid ja tema sõna
kuulatakse vastuvaidlemata. Selline
energia ja vaimujõud on sügavat lugupidamist väärt ja inimlik tänu ja sõbralik hoolimine on esmane, mida me
saame tunnustusena välja näidata.
Ja kokkukuuluvuse märgina lauldi
ühiselt ka klubi oma laulu, mille Anne
Illing klubi 10. aastapäevaks sõnadeks
seadis ja mille ülekutse kõlas:
14 aastat koos meil käidud,
Europeadel tantsitud.
Riike kauneid palju nähtud,
kõige armsam Eestimaa!
Kihnumaa, Karobushka,
Vana Tantsu Klubi — Nõo VTK!

Tantsimine hoiab noorena
Made ise näeb tõesti nooruslik
välja. Ta on endiselt sõnakas ja sõjakas. Ta on ka endiselt kohusetundlik
ja viib kõik alustatud asjad edukalt
lõpuni.
Käesoleval perioodil juhendab
Made kolme rahvatantsurühma —
Madelini, Nõo Vana Tantsu Klubi ja
Haaslava memmede rühma Krüsanteem. Nädalas on tal nende rühmadega kokku viis treeningut. Oma kodurühma Madeliniga kavatsetakse osa
võtta ka suvel toimuvast 19. rahvatantsupeost Tallinnas.
Mis on siis selle tiheda tegevuse
liikumapanevaks jõuks ja ammendumatu energia allikaks?
„Ma olen juba plikaeast saati püsimatu olnud ja koolis nii tantsu, laul-

mise kui võimlemisega tegelnud, seda
tänu väga aktiivsetele Maarja kooli
noortele õpetajatele.
Kinnitan, kõik saab alguse kodunt.
Minu lapsepõlvekodus Kääpal armastati väga laulu- ja pillimängu. Minu
vanaema hoogustas mind alati laulmatantsima, vanaisa mängis kannelt.
Esimest korda osalesin 1947. aasta laulu- ja tantsupeol. Rahvatants on
olnud minu teine elu. Ma olen tõesti
õnnelik, sest ma olen saanud teha
seda, mis mulle meeldib. Ja teen seda,
mida oskan.
Läbi rahvatantsu olen leidnud
hingele rahu. Saanud naudingut, kui
liigud tantsusammul kauni muusika
saatel, ja hulgaliselt häid sõpru. Mida
inimesele veel vaja on!
Ja kui asjaga pidevalt tegelda, siis
ei hääbu ära ja väsimust ei tunne. Olen
ka väga rõõmus, et nii paljud inimesed
on leidnud tee rahvatantsu juurde ja
et need inimesed tunnevad ja kogevad
sama, mida mina aastate jooksul. Kutsun üles — oma tantsu hoidigem!“
Made-Heljo Ruuli pikaajaline rahvatantsujuhitegevus on ära märgitud
väga paljude autoriteetsete autasudega:
1997 — Helju Mikkeli nimeline
Tartumaa tantsupreemia. Oli esimene,
kes selle sai;
1999 — Nõo valla aumedal;
2002 — Kai Leete Järglane;
2002 — Nõo valla Aasta Inimene;
2008 — Tartumaa Kultuuripärl.
Made oli ka 2009. aastal ilmunud
kogumiku „75 aastat Eesti tantsupidusid“ üks autoreid. 2010. aastal valmis
temast portreefilm „Liblikatantsitaja“
(autor Viivi Kütt, toimetaja Valter
Uusberg, lavastaja-operaator Enn Rekkor).
Soovime oma väsimatule tantsuemale head tervist ja nooruslikku
sädet, mis teda veel jätkuvalt tantsukeerises hoiaks ja meiega koos elu helgemaid hetki laseks nautida!
MILVI PENSA
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu 2013. aasta viimane istung toimus 18. detsembril ja nagu
varasemate koosseisude puhul tavaks saanud, toimus pärast istungit tagasihoidlik jõulueelne koosviibimine.
Istungil kinnitati alustuseks volikogu alatiste komisjonide liikmed. Mäletatavasti oli volikogu oma varasemal istungil otsustanud moodustada lisaks revisjonikomisjonile veel neli komisjoni. Kui novembriistungil selgus, et kolme liikmega
volikokku pääsenud nimekiri ei soovinud revisjonikomisjoni töös kaasa lüüa, siis
võis seda juhuseks pidada. Kurva tõsiasjana tuli nüüd tunnistada, et passiivne
suhtumine komisjonide töös osalemisse jätkus. Viited sellele, et eelmisel perioodil jättis komisjonide töö paremat soovida, on osalt õige, kuid see ei tähenda, et samamoodi peab kõik jätkuma. Vastupidi, volikogu (ja vald) ootab igalt
liikmelt panust komisjonide (ja volikogu) töö tõhustamiseks. Kõrvalejäämisega
asjad päris kindlasti paremaks ei muutu. Oli neid, kes piirdusid ühe komisjoniga
ja volikogu üks liige ei soovinud end siduda mitte ühegi komisjoniga. Sellise suhtumise üks negatiivne tagajärg on aga see, et komisjonide töösse ei saa kaasata
aktiivseid kodanikke väljastpoolt volikogu. Nimelt on Nõo valla põhimääruses sätestatud nõue, et komisjoni liikmetest vähemalt pooled peavad olema volikogu
liikmed. Kas passiivsus komisjonide töös osalemisel võimaldab paremini oma
valijate huve kaitsta, jäägu juba igaühe enda otsustada.
Seejärel tegeles volikogu eelarveküsimustega. Vallavalitsus oli koostöös eelarvekomisjoniga ette valmistanud eelnõu 2013. aasta lisaeelarve kinnitamiseks.
Valdavalt oli tegu aasta jooksul sihtotstarbeliseks kasutamiseks valla eelarvesse
laekunud summadega, mis tuleb volikogu otsusega eelarvesse lisada. Juba kinnitatud eelarvega võrreldes toimus suurim muutus teede rahastamises. Teede
kapitalikuludest tõsteti 15 000 eurot teede majanduskulude alla. See vajadus
tulenes mulluse talve suurtest talihoolduskuludest. Volikogu otsustas lisaeelarve
vastu võtta. Ning siis asuti Nõo valla 2014. aasta eelarve esimese lugemise
juurde. Nagu ikka, oli taotluste summa oluliselt ületanud valla rahalisi võimalusi.
Ja kuigi vallavalitsus ja eelarvekomisjon olid taotlusi juba kärpinud, oli eelarve
veel ikka üsna suures miinuses. Samas ei saagi detsembris väga tõsiselt rääkida
eelarve tasakaalu viimisest, kuna paljud riigi poolt eraldatavad summad on veel
täpsustamata. Seega ei olnudki eelarve esimesel lugemisel eesmärk tasakaalus
eelarveni jõuda, vaid pigem rääkida põhimõtetest. Loomulikult tuleb alanud eelarveaastal eelkõige arvestada Nõo Põhikooli rekonstrueerimise omaosaluse tasumisega ja see seab eelarve üsna pingelisse olukorda. Siiski oli volikogu enamus
seda meelt, et valla eelarvest palka saavate töötajate (üle 180 inimese) töötasu
tuleks tõsta keskmiselt 5%. Samuti peeti vajalikuks tõsta sünni- ja matusetoetust
ning kooli lõpetamise toetust. Arutati vallavalitsuse ideed muuta spordiklubide
rahastamise põhimõtteid. Üldiselt toetati põhimõtet viia rahastamine sõltuvusse
treenijate arvust ja klubi tulemuslikkusest, kuid kuna uue mudeli põhjal oleks
valla eelarvest tarvis eraldada täiendavaid vahendeid, siis konkreetsete numbrite osas tekkisid erimeelsused. Kuna spordiklubid kuuluvad nn kolmandasse
sektorisse, siis tuleb rahastamisaluste muutmist vaadata komplekselt tervet sektorit silmas pidades. Volikogu pidas üsna üksmeelselt vajalikuks leida eelarvest
vahendid selleks, et hakata toetama laste huvitegevust väljaspool valda. Kuna
nende põhimõtete kirjapanek võtab aega, siis alustatakse sellega 1. septembrist
2014. Veel toimusid pikemad arutelud muusikakooli, raamatukogude ning lasteaedade arengutest. Sellega eelarve esimene lugemine lõpetati. On ilmne, et tulude prognoosi arvestades pole võimalik iga huvigruppi rahuldava tulemuseni
jõuda ning kompromisside tegemine ei saa lihtne olema. Kindlasti on eelarve
osas oodatud ka vallakodanike ettepanekud.
Lõpetuseks jagas vallavanem informatsiooni kahe istungi vahel toimunud
olulisematest sündmustest ja vastas küsimustele.
Volikogu järgmine istung toimub 23. jaanuaril.
Jaanus Järveoja,
Nõo Vallavolikogu esimees

Koerte registreerimine
Alates 1. jaanuarist 2014 kehtima hakanud Koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt on koerte registreerimine kohustuslik. Kasside registreerimine on
vabatahtlik, aga kindlasti tasub ka kassiomanikul tõsiselt kaaluda oma looma
registreerimist sarnaselt koertele. Koerte ja kasside üle peetakse arvestust Eesti
Lemmikloomaregistris (lemmikloomaregister.ee).
Koera ja kassi registrisse kandmise eelduseks on 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. Koera märgistamise ja registrisse kandmisega seotud kulud
tasub loomapidaja. Kiibistatud looma registrisse kandmise eest tuleb omanikul
tasuda kliinikumis 11.50 eurot. Registris olevate andmete muutmine (loomaomaniku vahetus, aadressi muudatus, looma surmast teatamine jne) on tasuta.
Andmete muutmiseks Eesti Lemmikloomaregistris tuleb võtta ühendust loomakliinikumi või registri sekretäriga (tel 522 3398, info@lemmiloomaregister.ee).
Tartumaal kiibivad ja registreerivad loomi Eesti Lemmikloomaregistris
järgmised kliinikumid:
Lüüdik & Kalja Loomakliinik OÜ, Kirde tn 2A Elva
EMÜ Väikeloomakliinik, F. R. Kreutzwaldi tn 62 Tartu
Felivet OÜ, Aardla tn 130 Tartu
OÜ R-Kliinik, Nooruse tn 14 Tartu
OÜ Janne Orro Loomakliinik, Pikk tn 64, Tartu
OÜ FIK Väikeloomakliinik, Mõisavahe tn 21 Tartu
Kutsika märgistamine ja registreerimine toimub koos looma esmase vaktsineerimisega (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.
Enne 2014. aastat Nõo valla koerte registrisse kantud ilma kiibita koer tuleb märgistada kiibiga ja registreerida registris hiljemalt 1. jaanuariks 2017, seni
tuleb kinnitada koera kaelarihmale juba varem vallast väljastatud registreerimismärk (numbriga žetoon).
Sven Tarto,
keskkonnaosakonna juhataja

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

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

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

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

Vallavalitsuse tegevusest detsembrikuus
Allolevas leheloos antakse kokkuvõtlik ülevaade aasta viimasel kuul
toimunud vallavalitsuse istungitel otsustatust. Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee. Samast on leitavad
ka vallavalitsuse määrused, mis avanevad lisaks valla veebilehele ka Riigi
Teataja väljaandena.
Ehitusvaldkonnas otsustati:

— väljastada projekteerimistingimused Kääni alajaama Etsaste fiidri
pingeprobleemi lahendamiseks vajaliku elektripaigaldise projekteerimiseks;
— väljastada kasutusluba Meeri
külas püstitatud elektripaigaldisele
(Soone Farmi kinnistu peakaitsme
suurendamine) kasutamiseks elektrijaotusvõrguna;
— väljastada kasutusluba Nõo
alevikus Hariduse tn 5b püstitatud
ehitisele kasutamiseks skulptuurina;
— väljastada ehitusluba elektripaigaldise püstitamiseks Vissi külas;
— väljastada ehitusluba Vissi
külas asuvale Variku kinnistule masinakuuri püstitamiseks;
— väljastada ehitusluba Nõo alevikus Luke tn 8 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Finantsküsimustes otsustati:
— kinnitada Nõo Valla Lehes
avaldatava reklaami hinnakiri (hinnakiri avaldati Nõo Valla Lehe detsembrinumbris);
— kinnitada Nõo Kultuurimaja
ruumide üürihinnad (vt. www.nvv.ee);
— kinnitada vallavalitsusele kuu-

luva sotsiaalteenust osutava sõiduki
kasutamise tasuks 0,20 eurot ühe
sõidukilomeetri eest. Ooteaja tasuks
on 1 euro tunni eest;
— kinnitada Nõo Noortekeskuse
ruumide üürihinnaks esmaspäevast
reedeni 10 eurot tund ja reedest pühapäevani 15 eurot tund. Lisandub
tagatisraha 30 eurot, mis tagastatakse
kas täielikult või osaliselt (vastavalt
ruumide kasutusjärgsele olukorrale);
— eraldada Nõo valla 2013. aasta
eelarve reservfondist:
* 5000 eurot veevarustuse sihtfinantseerimise põhivara suurendamiseks,
* 4560 eurot maanteetranspordi
majandamiskulude suurendamiseks
(aastaalguse suured talihoolduskulud),
* 4531 eurot hariduskuludeks lasteaias — majandamiskulude suurendamiseks,
* 2837 eurot hariduskuludeks
koolis — majandamiskulude suurendamiseks,
* 400 eurot hulkuvate loomadega
seotud tegevuste majandamiskulude
suurendamiseks (mikrokiibilugeja),
* 624 eurot hooldekodude majandamiskulude
suurendamiseks
(Tamsa põlengu tagajärjel on 3 inimest paigutatud täiendavalt hooldekodusse),
* 370 eurot Nõo Päevakeskuse
majandamiskulude suurendamiseks
(vihmaveetorud),
* 155 eurot veevarustuse sihtotstarbeliste eraldiste suurendamiseks
(Tamsa küla kanalisatsioonitorustike
ja reoveepuhasti rekonstrueerimise
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vallavalitsuses
tehnoloogiline projekt),
* 11 eurot töötute sotsiaalse
kaitse jaoks — personalikulude
suurendamiseks;
* 650 eurot Nõo lasteaia Krõll majandamiskulude suurendamiseks (infoja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid);
— tuginedes Nõo Vallavalitsuse
moodustatud komisjoni 02. detsembri
2013 protokollis toodud ettepanekutele tunnistada vastavaks lihtmenetlusega riigihankele „Investeerimislaenu võtmine projekti „Nõo Põhikooli
rekonstrueerimine“ omafinantseeringu katmiseks“ esitatud Swedbank AS,
Danske Bank AS Eesti filiaali ja AS SEB
Pank pakkumused ning tunnistada
edukaks Danske Bank AS Eesti filiaali
pakkumus intressiga 1,481%, sh 6 kuu
EURIBOR. Eduka pakkujaga sõlmitakse
leping;
— kinnitada Nõo Vallavalitsuse
hallatavale Nõo Kultuurimajale kuuluva helitehnika kasutamise hinnad;
— teha 2013. aasta eelarves alaeelarvetesisesed muudatused.
Maaküsimustes otsustati:
— nõustuda Luke külas asuva
vaba põllumajandusmaa nr 94, üldpindalaga 10,73 ha, riigi omandisse
jätmisega kasutusvalduse seadmiseks.
Keskkonnaküsimustes otsustati:
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdajaid, kes on selleks esitanud põhjendatud avalduse;

— sõlmida Eesti Väikeloomaarstide Selts MTÜ-ga käsundusleping
mikrokiibiga märgistatud koerte/kasside/muude lemmikloomade andmete
kogumiseks, registrisse kandmiseks
ja registriandmete töötlemiseks Lemmikloomaregistris. Lepingu sõlmimise aluseks olev uus „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ hakkas kehtima
01.01.2014;
— nõustuda AS Nõo Lihatööstus
välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud
heitkoguste projektiga.
Vallakantselei tegevusvaldkondades otsustati:
— kinnitada alljärgnevad dokumendivormid:
* Nõo Noortekeskuse kasutamise
eeskirjad ruumide üürimisel,
* Nõo Noortekeskuse ruumide
üürilepingu vorm,
* Nõo Noortekeskuse ruumide
üleandmise-vastuvõtmise akti vorm;
— volitada noortekeskuse huvijuhti vormistama üürilepingut ja vallavalitsuse nimel sellele alla kirjutama.
Sotsiaalosakonna haldusalas otsustati:
— kooskõlastada „Nõo lasteaia Krõll 2010/2011, 2011/2012,
2013/2013 õppeaasta sisehindamise
aruanne“ õppe- ja kasvatustegevuse,
juhtimise ja nende tulemuslikkuse
hindamise kohta.
Ülevaate koostas
vallasekretär Aira Laul

Pakendikott — lihtne viis käituda keskkonnasõbralikult
Kõikidel Nõo aleviku eramajadel
on võimalus liituda väga mugava
pakendijäätmete kogumislahendusega — pakendikotiteenusega. Teenus
on TASUTA. Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), kes
kasutab selleks pakendatud kaupade
maaletoojate ja tootjate poolt makstud teenustasudest saadud raha.
Pakendikoti teenus sisaldab ühte
kollast kilekotti, millesse võib panna
kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist
pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid,
mahla- ja veinipakid jne).
Täpsem juhend saadetakse teenuse tellijale postiga koos esimese kollase kotiga.
Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida leping Ragn-Sells AS-iga, kes on
TVO poolt volitatud Nõo alevikus antud teenust osutama.
Pakendikoti äravedu toimub ühel
konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Täis
pakendikott tuleb jätta nähtavale ko-

hale, näiteks olmejäätmete konteineri
kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära. Täis
kilekoti asemele jäetakse alati uus tühi
kilekott.
Pakendikoti äraveost loobumiseks
tuleb jäätmekäitlejat teavitada vähemalt kaks päeva ette, et jõuaks sõiduplaanid ümber teha.
Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest ei
ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt teavitatud, tuleb teenuse tellijal tasuda
tühisõidu eest 3,84 eurot (sisaldab
käibemaksu).
Teenusega saab tutvuda TVO
kodulehel www.tvo.ee/pakendikotiteenuse-tutvustus.
Lisaküsimustega võta julgesti
ühendust e-maili info@tvo.ee või telefoni 681 1481 teel.
TVO on Nõo alevikus pakkunud
pakendikotiteenust juba 2010. aastast
alates, kuid tänaseni on teenusega
liitunud väike arv majapidamisi. Selleks, et saaksime teenust ka edaspidi
jätkata, oleks meil vaja juurde teenuse

kasutajaid. Kui sooviksid endalegi sellist teenust, siis võta meiega ühendust
eelpool mainitud kontaktide kaudu.
Juhul kui oleme vajaliku arvu kasutajaid veebruari lõpuks kokku saanud,
siis võtame teenuse soovijatega

märtsi alguses lepingu sõlmimiseks ise
ühendust.
Keskkonnasõbralikult
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2014
Suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed.
2014. aastal lähtutakse järgmistest suurustest:
1. Vanemahüvitise määr on 320
eurot kuus.
Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel
eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt
mittetöötanud õppurid).
2. Töötasu alammäär on 355
eurot kuus.
Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle
eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu
oli alampalgaga võrdne või sellest
väiksem.
3. Vanemahüvitise ülempiir on
2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise

aasta keskmise kuutulu kolmekordne
suurus).
Maksimumhüvitist
makstakse
vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.
Jõustub vanemahüvitise seaduse
muudatus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja
saab samaaegselt töist tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr,
vähendatakse hüvitist. Uus hüvitise
vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam ja lapsevanemale soodsam.
Kasutatakse valemit:
hüvitis – (tulu – hüvitise määr)/2.
Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest.

Otsime fotosid Nõo pargist
Nõo Vallavalitsus kavandab Nõo alevikus Tartu tänava ääres (Tartu tn 14
ja 14a) asuva Nõo pargi korrastamist. Seoses sellega palume võtta ühendust
inimestel, kellel on olemas vanu pilte, kus kasvõi osaliselt (mingi muu tegevuse taustaks) on kujutatud Nõo parki. Eriti on oodatud pildid 1930datest ja
1950datest aastatest. Oodatud on ka pargis asunud kultuurimaja (algselt
Kaitseliidu Kodu) pildid, millel oleks näha ka parki. Kõik pildid tagastatakse.
Sven Tarto,
Nõo Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja,
tel 745 5332, 505 1067 või sven@nvv.ee
Kai Toom,
Nõo Koduloomuuseumi juhataja,
tel 745 5005, 510 2872 või muuseum@nvv.ee

Samuti ei vähendata seda alla hüvitise
määra suuruse summa.

üks alla 3aastane laps.

Hüvitist makstakse täiel määral,
kui hüvitise saaja töine tulu samal
kalendrikuul on kuni hüvitise määra
suurune summa, s.o 320 eurot kuus.

Pensionide täiendav maksuvaba
tulu suureneb 216 euro võrra aasta
kohta ehk 18 euro võrra kuus, mis
tähendab, et pensionidele tehtav
täiendav maksuvaba tulu määr on
2520 eurot aastas ehk 210 eurot
kuus.
Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada alates
2014. aastast tulumaksuvaba tulu 354
eurot kuus (4248 eurot aastas). See
osa pensionist, mis ületab 354 eurot,
maksustatakse tulumaksuga.

***
Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu
töötasu alammäärast — 2014. aastal
on see 16,97 eurot. Töötasu alammäär
2014. aastal on 355 eurot.
Lapsepuhkust antakse emale või
isale tema soovil igal kalendriaastal:
• 3 tööpäeva, kui tal on üks või
kaks alla 14aastast last;
• 6 tööpäeva, kui tal on kolm või
enam alla 14aastast last või vähemalt

***

Elve Tonts,
Sotsiaalkindlustusameti
kommunikatsiooninõunik

Oodatakse tööle kokka.
Kohvik Soolo, tel 52 65 567.

Firma Iss Eesti As
pakub õhtuti (alates kella 16.00-st)
osalise tööajaga tööd
puhastusteenindajatele
Nõo Reaalgümnaasiumis.
Kontakttelefon 509 9341.
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Kooli aastapäeva tähistati taiese avamisega
Detsembri esimesel nädalal tähistas Nõo kooli pere kooli 327. aastapäeva tavapärase üritustenädalaga.
Nõo Reaalgümnaasiumi direktor
Jaanus Järveoja: „327 aastat on Nõos
antud noortele haridust. Alati on aastapäeva tähistamine kandunud tervele
nädalale.
Teisipäeval, 3. detsembril käisime
mõlema kooli — Nõo Põhikooli ja Nõo
Reaalgümnaasiumi — esindajatega
Tartus Raadi kalmistul legendaarse
Nõo kooli direktori Kalju Aigro kalmul
— mälestushetki meenutamas, küünlaid süütamas.
Kolmapäeval, 4. detsembril käisime jällegi mõlema kooli esindustega
Nõo kooli töötajate kalmudel Nõo kalmistul — mälestushetked, küünlad.
Tänu õpetaja Agnes-Asta Marandile,
kes töötas Nõo koolis üle 50 aasta ja
kes on ka meie kooli ajaloo talletanud kaante vahele, on Nõo kalmistul
võimalik kõigil orienteeruda ja leida
üles vajalik koht. Ja kuigi üle pikkadepikkade aastate ei võimaldanud õpetaja Agnes-Asta Marandi tervis kolmapäeval meile juhtnööre jagada, saime
tänu tema aastate jooksul tehtud tööle seal kenasti hakkama.
Neljapäeval, 5. detsembril toimus
— tõsi, natuke kitsastes tingimustes —
meie auditooriumis kena üritus. Kümnendad klassid andsid vande, et neist
on saanud tõelised nõokad, ja abituriendid said kätte koolimärgi — selle
austava märgi, mida uhkusega kanda,
et kõik teaksid — tegu on nõokaga.
Reedel, 6. detsembril toimus NRG
õppehoone ette paigaldatud taiese
pidulik avamine. Taies on pühendatud
Nõo koolile ja Kalju Aigrole, kes oli 31
aastat Nõo Keskkooli direktor ning
pani 1964. aastal aluse reaalainete
süvaõppeklassidele Nõos. Kunstiteose
autor on Peeter Leinbock, kelle töö
võitis kevadel toimunud konkursi.
Tulenevalt Nõo Põhikooli õppehoone remondist ei ole sellel õppeaastal võimalik kasutada saali ning
seetõttu ei toimunud ka kontsertaktust ega tantsuõhtut. Küll aga olid
vilistlased oodatud tutvuma uue gümnaasiumihoonega ja maja ette püstitatud kunstiteosega ning kohtuma
koolikaaslaste ja õpetajatega.
2014. aastal tähistame reaalainete
süvaõppe 50. aastapäeva ning siis
on detsembrikuus kõigil võimalik osa
saada selle pidupäeva suurejoonelisest tähistamisest.“
6. detsembril kogunesid vastse
gümnaasiumihoone ette endised ja
praegused õpilased-õpetajad, et pidulikult avada koolile pühendatud kunstiteos. Sel kooli jaoks nii olulisel sündmusel osalesid ka direktor Kalju Aigro
tütred Helge Hallika ja Helle Kalda,
kes on samuti kõigi nõokate koolikaaslased. Ja aplausiga tervitati ka
kauaaegset eesti keele ja kirjanduse
õpetajat, kooli ajalooraamatu autorit
Agnes-Asta Marandit.
Enne kujur Peeter Leinbockile
kooli taiese loomise eest tänukirja üleandmist sõnas Jaanus Järveoja: „On
valmis saanud kunstiteos, mis on pühendatud Nõo koolile — Nõo koolile
selle kõige laiemas mõttes. Nõo kooli
vaimule, Nõo kooli inimestele, sealhulgas Nõo kooli kauaaegsele ja legendaarsele direktorile Kalju Aigrole.“
Taiese tähendust lahti seletades
jätkas direktor Jaanus Järveoja: „Mis
meil siin on siis? Meil on selline informatsioonikandja, spikker. Ühelt poolt
saame spikerdada, kui meil mingil
seletamatul põhjusel peaks ära ununema mingisugune nüanss Kalju Aigro
teenetest Nõo kooli ees. Kõige-kõige
olulisem sellest on siia peale kantud.
Kui oleks ka kõik olulise peale kandnud, siis oleks pidanud see taies olema
kuus meetrit kõrge ja kaksteist meetrit
pikk. Kuna ta on täpselt nii suur nagu
ta on, siis on siia taiesele kantud kõige-

Nõo koolile pühendatud taies uue gümnaasiumihoone ees. Foto: TIINA TUULING

Kauaaegse direktori Kalju Aigro tütred Helge Hallika (vasakul) ja Helle Kalda
Nõo koolis 6. detsembril 2013. Foto: KAI TOOM
kõige olulisem.
Teiselt poolt saate spikerdada
olulisemat Nõo kooli ajaloost. Loomulikult on iga nõoka kohus teada neid
asju, mis on ühele ja teisele poole kirjutatud, aga aeg-ajalt on vaja ilmselt
nüansse meelde tuletada.
Aga kes ütles, et see on spikker?
Äkki on see lihtsalt paberirull? Äkki
on see magnetlint viitega meie kooli
kuulsusrikkale minevikule, olevikule
ja tulevikule arvutiõpetusega seoses?
1965. aastal sai tolleaegne Nõo keskkool Kalju Aigro initsiatiivil esimesena
tolleaegses Nõukogude Liidus — esimese koolina — oma arvuti. Ja võiks
arvata, et see on magnetlint.
Kui see taies siia nädalapäevad tagasi paika sai, siis ma tean, et põhikooli
kolmanda korruse aknast üks õpetaja
hüüatas klassist, et kas naaberkool
hakkab profiili muutma ja kohandub
muusikakooliks… Jaa, see võib olla ka
noodivõti. Kõik on vaataja silmis. Aga
eks muusikas, mille hulka käib laul, pillimäng, on nõokad alati tegijad olnud.
Nii et ma ei näe põhjust, miks seda
mitte tõlgendada noodivõtmena.
Leidsin arhiivist Nõo keskkooli
vimpli aastast 1980. Ja seal peal oli
integraal. Mis asi on integraal? See on
üks selline väljavenitatud ’s’, tal ei ole
küll nii kunstilised lõpud, aga — need
ongi sellised kunstniku juurdepoogitused. Ehk ongi integraal? Mulle tuleb
meelde, kui ma vahel oma esimeseteise klassi vihikuid vaatan, siis seal on
ka hinne ’5’ selline hästi uhke, täpselt
samasuguse spiraaliga. Nii et see käib
asja juurde.
Olen veel ühte tõlgendust kuulnud. Selleks peab võib-olla juba natuke rohkem fantaasiat olema, aga olen
kuulnud ka ütlust, et siin on tegu
paragrahviga. Paragrahvi märk, tõsi,
koosneb kahest osast... Millele siin
võib vihjata, kas sellele, et kunagised
direktorid, selleks et kerkiks majad,

Nõo Põhikooli hoolekogus
Nõo Põhikooli hoolekogu
koosolek toimus 5. detsembril.
Kohal olid Kaido Reivelt, Rein Uusmaa, Jasper August Tootsi, Tõnis
Kask, Olev Matt, Mandi PuuseppKakko, Mairi Küberson, Ivo Hagel.
Protokollis Tõnis Kask.

Koolitoit
Saamaks aimu koolitoidu tegelikust kvaliteedist ja väljanägemisest, tegid hoolekogu liik-

med viimase kuu aja jooksul
„üllatusvisiite“ kooli sööklasse,
tutvumaks elu-olu ja pakutavaga.
Toitu testinud hoolekogu liikmete
üksmeelne seisukoht oli, et viimase kuu jooksul proovitud eined
olid kõik maitsvad ja ka normaalse
väljanägemisega. Ka õpilaste
endi seisukoht on, et toitlustaja
on nende kurtmisi kuulda võtnud ning nii toidu väljanägemine
kui ka maitse on paranenud. See

pidid paragrahve väänama? Või paragrahve tundma? Seda mõtlevad kõik
siit ise edasi.
Veel turgatas mulle pähe — kui
nüüd jätkuvalt hariduse teema juurde
jääda, siis ma jõuan meie Eesti hariduses ühe hästi olulise sümbolini.
See on ainulaadne maailmas, see on
õ-täht, mille peal on, nagu öeldakse,
tilde. (Osutab kunstiteosele.) No selline ta on. Jällegi väikesed kunstilised
otsad juurde, ja tegu kummardusega
Eesti haridusloole, keeleloole, eesti
keelele.
Ja kui me nüüd juba eesti keele
juurde jõudsime ja koolist räägime,
siis ei saa me üle ega ümber meie põhjatust kirjanduse varast — „Kevade“.
Mida võiks selle taiesega seoses „Kevadest“ assotsieeruda? Ja ma võtaksin
siia juurde kohe ka „Kalevipoja“, mis
on kõige alus. Ja kui ma need kaks
asja kokku panen, siis, mulle tundub,
et see võiks olla Kalevipoja kapsaraud.
Ütlete, et liiga suur? Aga Kalevipojal
olidki suured kapsad ja pidi ka suur
kapsaraud olema. Ja kas selle nüüd
tõid siia hiired, rotid või keegi muu?
Te võite öelda, et hiir või rott ei jõuagi seda liigutada. Aga vahest oli neid
mitu?!? Aga äkki olid nad üldse kahejalgsed, need, kes selle siia tõid?
Ma arvan, et tegu on igati õnnestunud kunstiteosega meie kooli ette,
mis jätab igaühel ruumi fantaasiaks siit
edasi mõelda — mis ta on ja võib-olla
ka mida ta ei ole. Võtame igal juhul
selle meie kooli ühe uue sümbolina
omaks ja leiame sellele kindlasti huvitavaid rakendusi. Nii et laskem fantaasial vabalt liikuda ja loogem legende.
Küllap need õiged legendid jäävad ka
püsima ja lähevad rahva sekka. Igal
juhul on tegu Nõo kooli, Kalju Aigro,
kõigi Nõo koolis käinud õpilaste, õpetajate, töötajate väärilise teosega.“
KAI TOOM

annab lootust arvata, et paljukuuldud probleemid on möödanik.
Arutleti ka selle üle, kas toiduvahetundi annaks tõsta natuke
hilisemaks, sest lapsed, kes viibivad koolimajas kaua, saavad
süüa suhteliselt vara ja vahe järgmise toiduni jääb väga pikaks. Et
sööklaruume jagatakse ka gümnaasiumiga, on teiste aegade
leidmine suhteliselt komplitseeritud. Kooli seisukoht oli, et kui
tekib mingi võimalus söömise hilisemaks nihutamiseks, siis seda
kindlasti kaalutakse.

VALLA LEHT

Volikogu aseesimees Marika Saar:
Nõo on elamiseks parim paik!
Uude aastasse on kohe reipam ja
innustavam astuda, kui koged enda
kõrval kellegi värsket energiat ja suurt
teotahet. Siis vaatad end kõrvalt ja
nagu häbigi hakkab, et oled paljudele
asjadele käega löönud või lasknud ühtedel või teistel olukordadel lihtsalt
kujuneda, osutamata vähimatki uudishimu või kaasalöömistegu.
Ent näe — nüüd tuleb üks noor
ja särasilmne noorik ja näitab, kuidas need ilmaasjad tegelikult võiksid
olla. Ta julgeb sõna võtta ja julgeb ka
reaalselt härjal sarvist kinni haarata.
Sellisega tahaks küll ühises paadis
sõuda ja koos ettevõtmistele õla alla
panna.
Meie valla uue volikogu aseesimehe Marika Saare (31) näol on tegu
just sellise sütitava ja asjaliku noore
inimesega, kes on võtnud endale südameasjaks Nõo valla edulugu tõsta ja
koduvalla erinevates eluvaldkondades
positiivseid muudatusi sisse viia.
Noore aktiivse poliitikuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades
osales ta kohalikel valimistel väga edukalt ja kogus 68 häält, saavutades sellega häälte pingereas neljanda koha
Rain Sangernebo (97), Laurits Leedjärve (94) ja Jaanus Järveoja (80) järel.
Ja volikogu sisevalimistel langes
talle osaks suur au ja samas ka vastutus olla aseesimees.
„Minu tingimus sellele kohale
kandideerides oli, et ma ei oleks ainult
formaalne kohatäide ja täidaksin ülesandeid ainult esimehe äraolekul, vaid
et ma saaksin ka sisuliselt panustada
ja asjades kaasa rääkida,“ kommenteeris Marika Saar ise vallalehele oma
ametipostile asumist.
Allpool saame Marika Saarega
paremini tuttavaks ja intervjuus räägib
ta ka põhjalikumalt oma põhimõtetest
ning panustamisest volikogu töösse.
Marika asus Nõkku elama 2006.
aastal. Tema juured on Setomaal, ta
on pärit Värskast ja on lõpetanud Värska gümnaasiumi.
Marika on õppinud mitmes erinevas kõrgkoolis. Ta on lõpetanud Eesti
Põllumajandusülikooli maamajanduse
juhtimise alal, Tallinna Ülikooli magistriõpingud haldusjuhtimise alal ja sel
õppeaastal alustas ta õpinguid magistriõppes Tartu Ülikoolis ärijuhtimise
alal.
Marika on töötanud mitmetes
erinevates riigiinstitutsioonides, ta on
olnud tööl Riigikogu Kantseleis, Tartu
Maavalitsuses maavanem Esta Tamme
nõunikuna. Praegu töötab Marika
Tartu Linnavolikogu SDE fraktsiooni
nõunikuna.
Marika on kahe väikese lapse ema.
Poeg Hugo on 4-aastane ja tütar Leelo
on 3-aastane ning nad mõlemad käivad Nõo lasteaias. Marika elukaaslane
on Sven Tarto, meie vallavalitsuse
keskkonnaosakonna juhataja.
Marika! Sind ja sinu peret võib
pidada üheks noorpereks, kes üsna
hiljuti, s.o 7 aasta eest, siin oma kodu
rajasid. Kas te olete oma eluga siin
rahul?
Paremat kohta ei oska tahtagi!
Millises maakohas on veel kaks kooli,
muusikakool, kaks poodi, lasteaed,
arstipunkt, raamatukogu ja kultuurimaja, spordisaalid, tihe bussi- ja rongiühendus jne.
Täieliku rahuloluni on aga tükk
maad.
Palju on räägitud Nõo-lähedusest
nii Tartu kui Elvaga ja sellest, et kõik
teenused on suurtes linnades kättesaadavamad ja kvaliteetsemad. Aga
kas siis kohapeal peab seetõttu hinnaalandust tegema ja vähesemaga
leppima?
Meie kodu on just siin ja seetõttu

Toiduraha
Koolil on mure, et umbes kolmandik lapsevanemaid pole tasunud veel toiduraha. Enamik
nendest on 7+ klassidest ning
tõenäoline põhjus on ununemine.
Lähiajal saavad võlglased meeldetuletuse.

Arengukava
ja muud arutelud
Vahepeal toimunud kooli
arengukava arutelul oli kohal vaid

Marika Saar laste Leelo ja Hugoga Nõo järve ääres
ootame ja soovime, et see koht ja
võimalused oleksid meile ja meie lastele igati arenemist ja elamist soosivad.
Poliitika ja poliitikud on tavarahva silmis oma mainet kaotamas ja
usaldus nende vastu on kadunud. Kas
sa ei karda, et kohalik rahvas ei võta
sind tõsiselt?
Eks aeg näitab. Meie, poliitikud,
oleme ju ühed teie seast ja soovime
seda, mida teiegi — et elu paremaks
läheks.
Pean ennast üpris kangeks ja ei
kavatse niisama kergesti alla anda.
Oma uuel ametipostil kavatsen
tõesti midagi käegakatsutavat korda
saata.
Tore, et kohe tõsiselt asja kallale asud. Milliseid uusi muudatusi sa
pakud?
Kindlasti on volikogu töö meeskonnatöö ja üksinda ei tee midagi
ära. Hindan väga praeguse koosseisu staažikaid liikmeid ja nende
kogemusi ja elutarkust. Meie 13liikmelises volikogus on koos erinevate vaatenurkade ja seisukohtadega
inimesed, aga see annabki võimaluse
üht või teist teemat või probleemi
igakülgselt lahata. Samas soovin siiralt,
et volikogust ei kujuneks vägikaika vedamise koht, kus tehakse „opositsiooni opositsiooni pärast“ ja unustatakse
ära, millised huvid kõige tähtsamad
on.
Minu nägemuses on kõige tähtsam töö volikogu komisjonidel, kes kohapeal teevad ära sisulise töö, kaasavad oma koosolekutele spetsialiste ja
eksperte. Seda võib nimetada ka volikogukultuuriks — et mil määral üks
või teine volikogu võimaldab teistelgi
kogukonna liikmetel sõna kaasa rääkida. Komisjonide ülesanne on pakkuda
probleemide lahendusi ja esitada
need volikogu istungitel.
Igal volikogu istungil võiks olla
arutlusel üks konkreetse valdkonna
teema ja et arutlused viiksid välja
konkreetsete sammudeni, mis ka
reaalselt ellu viiakse.
Asud ise juhtima vallaelu komisjoni. Milliseid ülesandeid see komisjon täitma asub?
Meie komisjoni tegevusvälja
jäävad sellised meie kodanike jaoks
elulised valdkonnad nagu haridus,
tervishoid, kultuur, sport, sotsiaalhoolekanne, huviharidus, vabaaeg,
vallaleht. Siin on küllaga erinevaid
mureprobleeme, aga me oleme eesmärgiks võtnud neid järgemööda lahendama hakata.
Mina ise väikelaste emana olen
huvitatud lasteaedade heast käekäigust nii kaasaegse keskkonna kui
õppe- ja kasvatustöö osas.
Vallas peab järgmiseks prioriteediks põhikooli renoveerimise järel

saama lasteaedade remont ja laiendamine. Ainult siis saame rääkida
noorte perede siia asumisest ja kinnistumisest, kui vanematel on võimalus oma lapsi lasteaeda panna ja
kui neil lastel on lasteaedades ka kiiduväärsed tingimused.
Meie valla kuvand peab olema
laste- ja koolisõbralik kõige paremas
mõttes. Meie kooli tase peab olema
nii kõrge, et iga lapsevanem paneks
südamerahuga oma lapse just siia
kooli.
Ja (sõjakalt!) korda tuleb teha huvihariduse rahastamine!
Praegu on tekkinud olukord, et
osad pered on registreerinud end
Tartu kodanikeks, et saada linnalt toetust oma Tartu huviringides tegutsevatele lastele. Valla eelarves tuleb
leida vahendeid, et huviharidusega
tegelemist toetada, kohast ja alast
olenemata.
Kindlasti pole veel igale küsimusele valmislahendusi, aga ma soovin olla asjade tagantutsitaja. Tahan
kokku kutsuda vastavaid inimesi ja
tihedas koostöös asjad liikuma panna.
Nagu ikka, on peamiseks piduriks
raha ja seda saab jagada vastavalt
prioriteetidele.
Aga olen kindel, et erinevaid lahendusi otsides on võimalik üks või
teine rahastamisprobleem ületada.
Sisseelamisperiood on nüüdseks
juba seljataga. Kuidas sa end oma
uues rollis tunned?
Arvan, et hästi. Olen endale teadvustanud põhimõtte, et alustan tööd
kui valgelt lehelt ilma eelarvamusteta.
Minu jaoks oli väga tunnustav, kui
minu valituks osutumise järel vallavanem mind kutsus, et rääkida tulevikuperspektiividest. Selline suhtumine
süstis minusse optimismi, et mitmekülgne koostöö on täiesti teostatav.
Usun, et suhtlemises ongi koostöövõti.
Ükski meeskond ei saa valmis
üleöö ja meie volikogulgi võtab aega
üksteisega harjuda. Koostöövalmidus
ja koostööhuvid peaksid aga olema
meie tegevuse peamised märksõnad.
Meie valla huvid, meie Nõo valla
hea maine tõstmine peab olema meie
eesmärk ja selleks on vaja konkreetseid tegusid.
Ja kui veel edasi mõelda, mis siin
Nõos veel võiks olla, siis… Unistustest
ei saa loobuda!

5 lapsevanemat. Tõenäoliselt ei
olnud enamik lapsevanemaid
kooli kodulehel olevat üleskutset
arutelule tulla märganud. Lühiülevaatena arutati peamiselt
koolisöögi ja transpordi teemat.
Samas polnud aktiivsetel arvamusavaldajatel võimalust pakkuda omapoolset initsiatiivi probleemidega tegelemiseks.
Direktor andis ülevaate saabuvatest jõuluüritustest. Aktuste
info oli üleva ka kooli kodulehel.
Lapsevanematega
kiirema
ja efektiivsema suhtlemiskanali

loomise nimel arutleti ka võimalust luua lastevanemate e-maili
list. Näiteks oleks sinna saadetud
kiri kindlasti tõstnud arengukaval
osalejate hulka kui ka vähendanud neid toiduraha võlgu, mis on
tingitud unustamisest.
Kolmandate klasside kokkuviimise plaane pole vahepeal
edasi arutatud. Sellega hakatakse
tegelema uue aasta algusest.

Selline see meie volikogu aseesimees Marika Saar siis on. Oma nooruseuljuse ja mõttejõuga võib see noor
naine veel mägesid liigutada, kui tal
piisavalt meeskonnatuge on. Nõo vallal on sellisest kooslusest ainult võita.
Edu!
MILVI PENSA

TÕNIS KASK,
hoolekogu
protokollija
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Klassikatäht ja C-Jam esinesid Nõo Põhikoolis

Selline nägi Nõo Põhikool välja 8. novembril.

Küsitlus: kuidas mõjutab Nõo
Põhikooli ehitus koolielu?

Advendiaja eel toimus Nõo Põhikoolis kontsert „Laval 5 tšellot“, kus
esinesid saate „Klassikatähed” võitja
Marcel Johannes Kits koos tunnustatud neljaliikmelise tšelloansambliga
C-Jam. Nagu juba kontserdi pealkirigi
ütleb, oli tegemist instrumentaalmuusikaga. Esituses kõlasid väga huvitavate ja erinevate heliloojate palad, näiteks Robbie Williamsi (39aastane poplaulja ja muusikakirjutaja)
„Supreme“, Niccolò Paganini (1782–
1840, Itaalia viiuldaja ja helilooja)
„Variatsioonid ühel keelel“ ning Ástor
Piazzolla (1921–1992, Argentiina tango-helilooja) „Libertango“, kuid mängiti ka teiste heliloojate lugusid.
Minu lemmikuks osutus Robbie
Williamsi „Supreme“, kuna see laul
ja laulja kuuluvad minu lemmikute
hulka. Pala sobis kontsertesitusse,

Marcel Johannes Kits (keskel) ja tšellokvartett C-Jam Nõo Põhikooli aulas. Foto: Kärt Käämbre (Nõo Põhikooli meediaring)
kuna see pakkus vaheldust klassikalisele muusikale ning mõjus lahedalt. Tegemist on popmuusikaga, mis
teadupärast noortele meeldib. Selle
loo kuulamine tekitas minus natuke
külmavärinaid, sest ma polnud seda

Suve lõpust käivad Nõo Põhikooli maja rekonstrueerimistööd.
Ruumipuuduse leevendamiseks on osad algklassid kolitud vallamajja,
kus nad tegutsevad kuni õppeaasta lõpuni. Paljud ainetunnid toimuvad
ka spordihoones. Nõo Põhikooli meediaring palus koolirahvalt vastuseid
järgmistele küsimustele:
1. Missuguseid muudatusi on teie jaoks ehitus kaasa toonud?
2. Millised ootused on teil rekonstrueeritud kooli suhtes?
3. Kuidas on hakkama saanud õpilased ja õpetajad vallamajas?

Emma Tolmats

Nõo Põhikooli õpilane Emma
Tolmats: „Veidi on vähem ruumi kui
varem, aga olukord pole väga hull:
näiteks tunniplaani muudatusi eriti ei
olegi.
Soovin, et uues koolimajas oleksid
hubasemad ruumid ja et oleks puhtam
õhk. Kui käisime reaalgümnaasiumi
uues majas, oli seal kõik väga puhas
ja värske.
Ma arvan, et vallamaja õpilastel
läheb üsna hästi. Samas leian, et see ei
ole ikkagi õige koolikeskkond — tegu
on ju ikkagi valla-, mitte koolimajaga.”

Rein Uusmaa

Nõo Põhikooli direktor Rein Uusmaa: „Ehitus on toonud üsna suuri
muudatusi, näiteks kolisime hulga
mööblit ja tehnikat koolimajast vallamajja. Muidugi tunneme ruumipuudust ja esineb probleeme klassiruumidega.
Valmiva koolimaja suhtes on mu
ootused suured. Loodan, et seal on
palju ruumi, et klassid saavad kodused
ja hubased.
Vallamaja õpilased ja õpetajad on
hästi hakkama saanud. Neil on seal
piisavalt ruumi ning sporti saavad nad
teha liivahallis.”

Evi Piirsalu

varem tšelloesituses kuulnud, kuid
sellisena tundus see veel palju kordi
huvitavam. Minu jaoks oli esitus kaasahaarav ka põhjusel, et ma ise mängin samuti keelpilli, viiulit.
Kuigi läksin kontserdile eelarva-

musega, et see ei paku mulle huvi,
muutsin oma mõtet kohe, kui lood
hakkasid kõlama. Kokkuvõttes oli
kontsert väga lahe!
Saskia Täpsi
(Nõo Põhikooli meediaring)

Jõuluvisiit lastekodusse
Meil õpilasesindusega tuli idee külastada jõuluajal lastekodu ehk teha pisike
heategu lastele, kes veedavad jõulud vanemateta. 23. detsembril külastasimegi
Elva lastekodu kasvandikke. Võtsime kaasa piparkooke, mida koos kaunistada,
mandariine ning komme. Laste rõõm oli suur. Nende imearmsad naeratused ja
positiivsus, mida nad väljendasid, tegid meile heameelt.
Kui hakkasime ära minema, tuli üks pisike poiss minu juurde ning küsis, mida
mina endale jõuluvanalt kingituseks tahan. Algul ütlesin, et mitte midagi, kuid
siis oli tal valmis juba teine küsimus: „Miks?“. Mõtlesin veidike ning vastasin:
„Selleks, et mina ennast õnnelikuna tunneksin, on mul vaja, et teised oleksid
õnnelikud. Ma ei tunne puudust uhiuuest tahvelarvutist või nutitelefonist. Sellepärast tulin teile külla, et teha teile kingitus ja et teie saaksite jõuluajal rõõmsad
ja õnnelikud olla. Kas sina oled õnnelik?“ Väike poiss tuli minu juurde, kallistas
mind ja lausus: „Nüüd olen!“
Lastekodust tulles olid mul pisarad silmis. Need lapsed on imelised ning
väärivad sama väärtuslikku elu, mis on minul. Tunnen, et pean seda kontakti ka
edaspidi hoidma ja nüüd on meil olemas nendega side: minult on küsitud, millal
me tagasi lähme.
Selle jõulude parim kingitus oligi see, et saime need pisikesed lastekodulapsed naeratama panna ning luua kontakti nende maailmaga.
Ingemari Randaru (Nõo Põhikooli õpilasomavalitsus)

Publiku- ja peapreemia pälvinud Sander Põhjala kõneles peast.

Kõnevõistlusel kaotajaid polnud

Meediaringi õpilased
Tabivere lehelaagris

Nõo Põhikooli loodusainete
õpetaja Evi Piirsalu: „Oi, minu kooliellu
on remont toonud suuri muudatusi,
sest mul ei ole enam oma koduklassi
ja pean käima seitsmes erinevas ruumis tunde andmas. Muidugi toob see
kaasa palju asjade tassimist ja ei saa
piisavalt teha praktilisi töid. Ka ei ole
oma asjade jaoks õiget kohta. Renoveeritud koolis soovin kindlasti oma
klassi, kus asju hoida, anda tunde ja
järeltunde ning valmistada ette katseid.
Mina usun, et vallamajas ja koolis
on olnud kõik väga tublid!”

Kodanikupäeval leidis Nõo Põhikoolis aset kõnevõistluse finaal. Seal osalesid eelvoorust edasipääsenud üheksandikud Kairi Oona, Randel Pastak, Aleksandra Alas, Merilin-Grete Kakko, Sander Põhjala, Martin Vasar, Kaia Liisa Lillevald, Helen Kärena Kuusik, Kati-Kreet Marran, Erik Goldin, Jasper August Tootsi
ning Uku Kull. Populaarseimateks teemadeks kujunesid „Raha võim” ja „Ka mina
võin muuta maailma”, kuid kõnede pealkirjadena kõlasid ka „Kes otsustab?”, „Vägivald ekraanil”, „Elu ei ole ainult must ja valge”, „Igaüks on oma õnne sepp”.
Julge teemavaliku eest tunnustati Helen Kärena Kuusikut, kes ainsana kõneles
Mats Traadi haiku „Taevas on pilves
Võtan sõprade portreed
ja otsin silmi”
põhjal. Žürii liikmed leidsid, et pole sugugi lihtne pidada kõnet sellisel teemal,
kuid esineja mõjus veenvalt.
Võistlust hindas žürii kosseisus Eesti Rahvusringhäälingu haridus- ja teadussaadete toimetuse ajakirjanik Aivi Parijõgi, Tartu Ülikooli ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituudi teadur Kadri Ugur, Tartu Ülikooli kliinikumi
hingehoidja Naatan Haamer, Nõo Põhikooli direktor Rein Uusmaa, õpilasomavalitsuse liige Ingemari Randaru ning õpetaja Kristina Veidenbaum.
Võistlus kulges tasavägiselt. Žürii tõstis pärast ettekandeid toimunud kinnisel arutelul esile üle poolte esinejatest, kusjuures väljastpoolt kooli tulnud kiitsid
Nõo Põhikooli kõnede head taset. Nii pea- kui ka publikupreemia pälvis Sander
Põhjala, kes ainsana rääkis peast, ilma eesoleva tekstita.
Kõnevõistluse korraldaja Linda Trummal jäi kõnedega rahule. „Sel aastal oli
finaalipääsejaid väga raske valida,” kurtis ta vaid.
Järgmisel aastal toimub Nõo Põhikoolis juba kümnes kõnevõistlus, milles
osalevad praegused kaheksandate klasside õpilased. Neil oli võimalus tänavust
võistlust jälgida ja eeskuju võtta.

Noorte Meediaklubi korraldab ajakirjandushuvilistele õpilastele regulaarselt
laagreid. Nii ka sel sügisel, mil Tabiveres toimus kolmepäevane lehelaager. Nõo
Põhikooli meediaringist osales seal kokku neli õpilast.
Meid kõiki pandi erinevatesse gruppidesse, igal grupil olid lahendada oma
ülesanded. Näiteks pidi üks meist poole tunniga kirjutama valmis loo „Mina Tabivere koolis/alevis/pargis” vms. „Istusin aknalauale, aken oli pooleldi lahti, vaid
tuuleiil käis vaikselt üle tühja koridori, kõik oli vaikne. Ootasin, et keegi tuleks
ja teeks midagi, mida saaksin vihikusse kirjutada. Mitte kedagi ei tulnud peale
fotograafide, kes pakkusid, et ma valiksin just nende foto oma artikli juurde,”
jutustab laagris osalenud Solveig Paju. Lõpuks kirjeldaski ta oma artiklis koridori
ja seal istudes tekkinud mõtteid.
Laagris mängiti palju mänge. Jooksumängus tuli oma grupiga mööda
labürinditaolist maja ringi joosta ja klassiruumides olevaid punkte otsida. Igas
klassiruumis oli kuni kaks juhendajat, kes esitasid mängijatele ülesandeid. Näiteks pidi ära arvama, kes juhendajatest on pildil, aga see polnud nii kerge, sest
pilt oli tehtud mingist teatud kehaosast: habemest, käest vms.
Kõige erilisem oli „Tapmismäng“: igale inimesele jagati toimetustes nimed,
keda ta peab „ära tapma“ ehk kallistama nii, et mitte keegi seda pealt ei näe.
Mõrvar-kallistaja sai „ohvrite“ nimesildid endale. Võitis see, kellel oli kõige rohkem nimesilte.
Läheksime kindlasti jälle meediaklubi laagritesse: kevadel multimeedianing sügisel taas lehelaagrisse! Soovitame soojalt ka teistel nendesse minna,
sest laagrit korraldavad Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonnast välja kasvanud asjatundjad, nad teevad seda mänguliselt ja noortepäraselt. Laagritöö tulemusena
ilmus meil ajakirjanduslik väljaanne „Tabivere Imeja”. Saime lehelaagrist palju lahedaid sõpru, keda loodame järgmisel Noorte Meediaklubi üritusel taas näha!

Tekst: Agnes Pentsa (Nõo Põhikooli meediaring)
Fotod: Nõo Põhikooli meediaring

Tekst ja foto: Agnes Pentsa ja Kärt Käämbre
(Nõo Põhikooli meediaring)

Eneli Mossin, Laura-Maria Meltsas, Solveig Paju
(Nõo Põhikooli meediaring)

Väga hästi ja hästi õppisid ja käitusid Nõo Põhikoolis I trimestril:
Väga hea õppeedukus ja
käitumine
1.a

Annika Aaso, Karl Hirs, Helena
Hüdsi, Ken-Kevin Kadastik, Kirke Kask,
Kristofer Kevväi, Angelika Kirs, Arno
Lehtoja, Rena Nilov, Tauri Oona, Kaidi
Päll, Gundela Senka, Heelia Tepper,
Kerttu Voore

1.b

Laura-Lisete Aidma, Johanna Matilda Koidu, Ott Kruuse, Romet Käsper,
Lauri Lehesaar, Heili Merisalu, Karl
Aksel Männik, Keitlin Männiste, Miamarii Randaru, Alari Raudsepp, Säde
Riin Saaroja, Georg Hendrik Viira, Ann
Öpik

2.a

Lisete Edela, Ellen Karu, Isabel
Lisete Laane, Mariana Ots, Mirtel
Tamm-Raudver, Ellen Veidenbaum

2.b

Grete-Ly Aarna, Kaur Huko Käämbre, Lotta-Ly Pindmaa

3.a

Oskar Männik, Ekke Pärtel Tiirmaa

3.b

Daniel Filippov, Stegert Johansson,
Lauri Raudsepp, Emma Leen Reino

3.c

Anette Aaso, Christine Kaldoja,
Karmen Kotkas

4.a

Lilian Luigla, Susanna Sõrra, Rannar Zirk, Sten-Martti Vikat

5.a

Markus Vihtla

5.b

Helena Šults

6.a

Jaroslav Khatkin-Lang

6.b

Anna-Maria Lepisk

7.b

Kärt Käämbre, Patrick Liik
7.c
Kadi Sammul
9.a
Doris Käämbre

9.b
Martin Vasar

Kelli Kõivik, Elis Luigla, Richard Sarap,
Markus Soots

3.a

Hea õppeedukus ja
käitumine
1.a

Richard Jürgenson, Tanel Kukk,
Tõnis Laikask, Oliver Leosk, Marcus
Lossmann, Jaan Endrik Russak, Martin
Sarapson, Annabel Trees

1.b

Kaspar Jaska, Markus Kajak, Keidi
Kalamees, Siret Kütt, Rahel-Leandra
Luksepp, Aleksander Novikov, Aston
Parol, Rasmus Randala, Helene-Martina Ratnik, Henri Soidla, Liise Grete
Tšaškin

2.a

Daniel-Johann Adamberg, Rasmus
Kivak, Rika Rahnel, Kristjan Unt, Arjette Valkenklau, Jakob Vares, Johannes Cristjan Viira, Markus Viks

2.b

Anni Riin Aguraiuja, Kaur Drenkhan, Kirsit Juhkam, Karl Artur Kors,

Sverre Lokko, Marcus Luksepp,
Robin Murumets, Geter Ojala, Karoliina Paas, Uku Reilson, Hele Liis Saaroja,
Norman Senka, Hugo Uiga, Ketter
Kathriin Virronen

3.b

Karel Hanko, Rico Akiro Kaio, Erik
Käsper, Karl Erik Meltsas, Karl Markus
Poom, Kusti Sammul, Mihkel Sepp,
Rebeka Talma, Johanna-Maria Tamm,
Andreas Trees, Jan Magnus Tämm, Roland Vihtla, Laura-Michelle Viilu

3.c

Siim Kull, Karel Kutsar, Rainer Lehtoja, Jakob Läänemets, Tauri Reivelt,
Kaija-Liisa Štšerbakov, Mikk Tari

4.a

Kaur Künnapuu, Markkus Mõttus,
Laura-Liis Oherjus, Liis Rööpmann,
Villy-Hendrik Uibo

4.b

Markus Bulak, Kelvin Kapper, Joo-

sep Karu, Alex Kivak, Torm Kruuse,
Gregor Kuuba, Kevin Kütt, Keitlin Mägi,
Kaisa Pügi, Reimond Ritson, Kaur Oskar Vanaselja, Britt-Lisell Visnapuu

5.a

Tomas Iian Dunderdale, Kätlin
Ilves, Victoria Jürgenson, Robin Kors,
Karoliina Kutsar, Sandra Põlluäär, Henri
Rüga, Taner Salmann, Vanessa Vahtel

5.b

Elisabet Allikas, Kerda Blank, Kertu Blank, Kirke Hovintalo, Iris Kera,
Alar Kotkas, Maarja Lomakin, GeorgAvar Mundi, Leandra Pruss, Maare
Gloria Tšaškin

6.a

Riinu-Liis Hellenurm, Johhana
Kristyna Laane, Laura Maria Meltsas,
Kristiina Vahemets, Kaarup Vares
6.b
Enrico Fortuna-Juks, Kaisa-Maris
Hagel, Kirke Karolin Heiter, Diane Kallaste, Käroly Raudsepp, Mihkel Marten
Rüütli, Stella Sapar, Jan Joonas Tuuling, Olar Vool, Sandra-Ly Öebius

7.b

Merlyn Leigh Dunderdale, Tiina
Jääts, Lauri Kurvits, Kristiina Kütt, Laura Laikask, Maarja Leedjärv, Ornella
Mundi, Hain Särg, Saskia Täpsi, Risto
Voor

7.c

Kaisa Hanko, Merit Mondonen,
Egeli Raudmäe, Emma Tolmats, Christina Värno

8.a

Anti Biedermann, Kerli Kuus, Remi
Kõivik, Marcus Lõo, Kai-Liis Oja, Ingemari Randaru

8.b

Marite Ainso, Robert Joonas, Karin Kruuse, Triin Timm

9.a

Andris Altsaar, Merilin-Grete Kakko, Uku Kull, Relika Lehesaar, Helen
Lepisk, Sander Põhjala

9.b

Helen Kärena Kuusik, Kati-Kreet
Marran, Kairi Oona, Sandra Pala,
Sander Rosenthal, Albert Tamm

5
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Uued vallakodanikud vastuvõtul vallamajas

Pisikesed vallakodanikud emade-isadega pidulikul vastuvõtul vallamajas. Foto: KAI TOOM
13. detsembril oodati meie valla uusi ilmakodanikke pidulikule vastuvõtule vallamajja. Kultuurimaja saalis tervitasid
pisikesi poisse-tüdrukuid vallavanem Rain Sangernebo ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter. Muusikalist külakosti pakkusid taas Nõo Muusikakooli väikesed pianistid.
Sel aastal oli oma sünni pidulikule tähistamisele kutsutud 35 pisipõnni. Nagu tavaks, jääb igale lapsele sellest päevast
mälestuseks omanimeline hõbelusikas.
(NVL)

Päevakeskuse tegemistest detsembrikuus
Päevakeskuses
detsembrikuus
olime meiegi jõululainel — hoolimata
soojast ilmast ning rohelisest murust.
Tähtsündmuseks oli muidugi jõulupidu, kuhu rahvast nii palju kogunes,
et tuppa äragi ei tahtnud mahtuda.
Pärast vallavanema tervituskõnet
mängis Katre Kruuse meile süntesaatoril jõulumuusikat, laulis ja kutsus
meidki kaasa laulma. Ühislaul kõlas
üle ootuste hästi ning tekkis mõte, et
võiks päevakeskuses oma laulugrupigi
teha.
Ja peolaud oli meil seekord rikkalikult kaetud! Kasutan siinkohal võimalust tänada neid Nõo valla territooriumil tegutsevaid asutusi, kes
meie jõululauda katta aitasid: Luke
Farmimeierei oma võrratute hallitusjuustudega, Nõo Lihavürst imeheade suupistetega, Soolo kohvik
nii soolase kui magus kringliga ning
Cautes suus sulavate piparkookidega.
Eriline tänu neile kõigile!
Õige on see ütelus, et „ärgu olgu
sul sadat krooni (eurot), kuid olgu sul
sada sõpra“. Ja mina omalt poolt tahan
tänada kõiki päevakeskuse külastajaid
selle eest, et nad olemas on ja Jõuluvanalt minulegi kingituse tellisid, ning
eraldi veel vaibakudujaid, kes imeilusa
valge alpakavillast vaibaga üllatasid.
Jõulud ongi andmise aeg ja rõõmu
sellest jagub nii kingituse saajale kui
ka kinkijale.
Detsembrikuisel muusikalisel pärastlõunalgi kuulasime jõulumuusikat,
mille Kai Toom meie jaoks kokku oli
seadnud. Seekord oli selleks kolme
kuulsa tenori jõulukontsert.
Vaatasime üheskoos taas ka filmi
ning käisime teatris ja kontserdil. Saatuse irooniana oli kontserdiks valitud
Marko Matvere „Merelaulud“. Piletid
olid meil ammugi juba ostetud, kui
saime teada, et sama kontsert nüüd
veebruaris ka Nõos toimub. Kuid mis
siis ikka, kontsert oli muljetavaldav ja
soovijail on nüüd võimalus seda teinegi kord kuulata.
Uue aasta plaanid hakkavad juba
tasapisi paika minema ja — nagu viimasel ajal tavaks — teeme ka ühe
pikema sõidu Eestist välja. Nüüd on
täpne reisikava ja aeg kindel ja palun
kiirustage end kirja panema. Sihtkohaks on seekord Praha, külastame
ka Karlšteini lossi ja Karlovy Varyt,
Krakovi, Wieliczka soolakaevandusi,

VEEBRUARIKUU sünnipäevalapsed
Jelena Plisskaja		
Justine Tulu		
Elmar Mets		
Endla Soidla		
Aino-Melanie Narusk
Aleksandra Vahter
Juta Lilla		
Jaan Einasto		
Harri Leosk		
Vaike-Emeline Svjatskaja
Lembit Olesk		
Ilse Lauri		
Aino Alvre		
Arved-Ervin Sapar
Leili Tombak		
Aime Zirk		
Elmar Liivak		
Helga Oksfort		
Hildegard-Lillerian Vent
Evi Toomits		
Tiia Soo			
Evald Pärsikivi		
Valentina Kallas		
Salme Ainso		
Helgi Arst		
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07.02
18.02
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02.02
25.02
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07.02
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07.02
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21.02
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04.02
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06.02

97
94
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92
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86
85
85
84
84
84
82
82
81
81
81
80
80
80
78
77
77
76
76
76

Endla Laius		
Jaan Tigane		
Õie Kamenjuk		
Linda Pluum		
Heldur Teorein		
Liivia Valgerist		
Enn Juppets		
Hille Raid		
Liivi Tiits		
Helvi Kukk		
Kalju Kivirand		
Silvia Kull		
Vaike Luud		
Rein Peeb		

Erich Rebane		
Jüri-Kalle Raid		
Vladimir Filippov		
Enn Linde		
Tiiu Valgepea		
Tiina Sooro		
Anne Kerge		
Elje Karm		
Tõnu Sibul		
Henn Velner		

13.02
14.02
17.02
01.02
13.02
08.02
19.02
23.02
01.02
08.02
16.02
11.02
15.02
03.02
18.02
23.02
26.02
28.02
04.02
06.02
08.02
12.02
14.02
29.02

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

Palju õnne!
01. veebruaril kell 11.00 toimub
VVV 2014.a Matkasarja avamatk

TALVINE MATK Vellaveres

•
•
•
•

Päevakeskuse jõulupeole kogunes nii palju rahvast, et kõik ei mahtunud tillukesse tuppa äragi...

Vapramäe Loodusmajas
on üles seatud

jaanuarikuu
viktoriin
Parimaid autasustatakse
hooaja lõpus!
Viktoriini tegemiseks tuleb tulla
Vapramäele kohapeale.
Oleme avatud talveperioodil
L–P kell 10.00–16.00.
• Toimub 01. september 2013
kuni 31. august 2014.
• Osaleda saab perega, sõpradega,
klassi- ja rühmakaaslastega.
• Iga kuu alguses paneme loodusmaja õppeklassi 3 küsimust,
millele on aega vastata kuu lõpuni.

Katre Kruuse mängis süntesaatoril jõulumuusikat, laulis ja pani kõik pidulised
kaasa laulma. 2 x foto: KAI TOOM
kurikuulsat Oswiecimi koonduslaagrit
ning Varssavi. Reis tuleb kindlasti huvitav, on ju Praha üks kaunimaid linnu
Euroopas ning sealsed laulvad purskkaevud omaette vaatemäng.
Lähema aja üritustest tulge palun
muu hulgas kindlasti kuulama reisimuljeid Serengetist — ning erandkorras on see üritus mitte tavapäraselt
teisipäeval, vaid seekord hoopis kolmapäeval. Esinejale lihtsalt teisipäev
mitte kuidagi ei sobinud.
Ja jaanuaris sõidame taas Võr-

ru, kus enne Kubija hotelli spaas
mõnulemist külastame Fr. R. Kreutzwaldi majamuuseumit. Märtsikuus
on plaanis Tallinnas ära käia ning seda
kurikuulsaks saanud Titanicu näitust
lennusadamas külastada. Ja veel palju
muudki on kavas — kuid kindlaim viis
kõigega kursis olla on see, kui tulete
ise päevakeskusse. Olete oodatud ja
kaunist 2014. aastat teile kõigile!
Krista Kvarnström,
Nõo Päevakeskuse juhataja

Meeri ja Keeri lapsed pidasid koos jõulupidu
Advendikuu kolmandal pühapäeval oli Meeri seltsimaja taas täis siginat-saginat, sest jõulupeoks olid kokku
tulnud küla noorimad liikmed ja kuna
seltsis on ju ikka segasem, siis olid
külla kutsutud ka naaberküla Keeri
lapsed.
Üheskoos saadi osa Kanepi harrastusteatri uuest lasteetendusest
„Üks väike muinasjutt“ (autor M. Möll,
lavastaja Marju Jalas). Ja kuigi ilm saanisõitu ei soosinud, jõudis jõulutaat
koos kingikotiga meile ometi külla ning
lapsed said näidata, kui usinad lauludeluuletuste õppijad nad on olnud.
Peo lõpetuseks said kõik soovijad
endale pabernöörist jõulutähe meisterdada.
Aitäh kõigile osalistele toreda peo
eest! Ilusat ja tegusat aastat!
Katrin

VALLA LEHT

Meeri laste jõulupeol

• Küsimused on seotud loodusega
(piltküsimused, loodusobjektid,
Eesti kaardi tundmine).
• Eelmise kuu õiged vastused on
lisatud loodusmaja kodulehele
uue kuu esimese nädala jooksul.
• Osaleda saab erinevate aastaaegade või kogu õppe-aasta
viktoriinis.
• Vahekokkuvõtted tehakse erinevate aastaaegade ja kogu õppeaasta lõpus loodusmaja kodulehel
http://www.vapramaja.ee/vapramagi/loodusmaja-viktoriin/
Viktoriini läbiviimist toetab
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

Üürin
tootmishoone.
Tel 528 7510.

Piisavate lumeolude korral suusatame Vellavere maastikul.
Teeme ise suusarajad — sõidame mööda ettevalmistamata radu.
Vaatame, mis jälgi looduses veel leidub.
Väike kehakinnitus korraldajate poolt.

Matkasari koosneb neljast matkast erinevatel aastaaegadel. Kõiki matkasarja
nelja matka läbijat ootab sarja lõppedes üllatus!
TULE KOOS PERE VÕI SÕPRADEGA!
Palume osavõtust registreerida triinu@vvvs.ee või telefonil 525 4172.
Kogunemine 10.45 Vellaveres. Tee tähistatud lintidega Tartu-Valga mnt pärast
Vellaverre keeramist. Parkimine tee äärde. Info www.vvvs.ee.
Sündmus on tasuta. Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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VALLA LEHT

NÕO VALLA
LASTE
LAULUSTUUDIO
Juhendajad:
Ragne Meier (526 5569)
Liis Aliste (5624 2268)

Kultuurimaja info 5567 6614

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 19. jaan kl 11.00
P, 26. jaan kl 11.00
P, 26. jaan kl 11.00
P, 2. veebr kl 11.00
P, 9. veebr kl 11.00
P, 16. veebr kl 11.00
P, 23. veebr kl 11.00
		

Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Eesti Vabariigi 96. aastapäeva jumalateenistus.
Teenib õp Diina Tuulik.

ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a 2210 5844 2062, IBAN: EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
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

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.

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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Tunnid hakkavad toimuma:
neljapäeval kl 16.30–18.30 — soolotunnid
laupäeval kl 11.00–13.00 — rühmatunnid
Osalustasu 15 eurot kuus.

Nõo PäevakeskuseS
14. jaanuaril kell 13.00

MÄRKA JALAKÄIJAT! Külas on kohalikud konstaablid.
21. jaanuaril kell 13.00 FILMIPÄEV
NB!!! 23. jaanuaril kell 12.30

KÜLASTAME FR. R. KREUTZWALDI MAJAMUUSEUMI
JA KUBIJA SPAAD VÕRUS
Kolmapäeval!!! 29. jaanuaril kell 13.00
REISIMULJEID SERENGETIST. Külas on Tavo Uuetalu.
4. veebruaril kell 13.00

MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA
6. veebruaril kell 18.00
SÕIDAME RANNU RAHVAMAJJA. Ugala etendus ”Maakad”

Tänuavaldus
Nõo Vallavalitsus tänab kõiki heategevuslikus
kudumisprojektis “Soojad kindad-sokid” osalejaid.
Kogusime 73 paari sokke ja 2 kindapaari,
millega aitasime 24 lastega peret.

11. veebruaril kell 13.00
ÕPIME UUT KÄSITÖÖD. Külas on Ruth Loorits.
18. veebruaril kell 13.00
MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA. Külas on duo Hõbemänd

Info tel 745 5134, 5804 9730
Täname: Liis Korela, Annika Pentsa,
Ruth Loorits, Viivi Soonvald, Valve
Jantsus, Helle Sillaste, Ene Russak.
Eriline tänu Saima Vahile,
kes kudus 45 sokipaari,
ja Riina Lombile, kes aitas lõngaga.

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.
PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS
kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00.
PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00
(jaanuaris erandina R, 17.01. kell 16.00).
PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00
(jaanuaris erandina N, 23.01. kell 16.00).
RAAMATUTUND KRISTLIKUST KIRJANDUSEST kiriku käärkambris
kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 17.00 (läbiviija Taime Põld).
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, 17.01.14, 31.01.14, 14.02. ja 28.02. kell 17.00.
TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a 101 520 060 910 03,
IBAN: EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)

1.–4. klassi laululaste vastuvõtt
toimub 25. jaanuaril kell 10.30
Nõo kultuurimaja saalis.
Laulda on vaja üks endavalitud laul.

E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334
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– Perejuuksur
– Kosmeetik
– Maniküür
– Pediküür
– Geellakkimine
– Jumestus
– Parafiiniravi kätele
– Depilatsioon
– Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
– Ripsmetehnik
– Kinkekaardid

NÕO HAMBARAVI

sõidame Tšehhimaale ja Poolasse!
Nõo Päevakeskus kutsub teid kaasa imelisele reisile
Tšehhimaale ja Poolasse 12.–18. aprillil.
Sihtkohaks on seekord Praha, külastame ka Karlšteini lossi
ja Karlovy Varyt, Krakovi, Wieliczka soolakaevandusi,
kurikuulsat Oswiecimi koonduslaagrit ning Varssavi.

Osavõtust teata päevakeskuse telefonil 7544 134.

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

Oleme avatud E–R 9.00–17.00
dr Kauts, dr Tull, dr Ratas

Voika 23 (vallamajas), Nõo, tel 745 5616
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.

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 €).

