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Nõo tantsijad särasid võimlemispeol

Nõo Veskijärv. Foto: LIIA SIREL
Ta tuli nii salamisi,
justkui kardaks iseenda saabumist.
Tüdimus pilgus ootasime juba ammu
kõigi piirangute taandumist.
Ennustajad lubasid külma ja vihma
ning tundus, et nii lähebki.
Me olime harjunud uskuma, et saame,
mis lubatud või vähemgi.
Mesilinnud sõid, trotsides jahedust, ära
oma kevadesoojaga korjatud mee.
Pööripäevapaiku oli ta aga äkki kohal,
leides üles just selle õige tee.
Kuhugi sirelite ja punaste maasikate vahele
kadusid roosad viirpuuõied õrritavas päikeses.
Troopilised loojangud koos sumedate õhtutega
vaheldusid rahe ja vihmaga hootises äikeses.
Karjamaale pääsenud vasikatena vaimustusime
juunile tavapäratust kõrbekuumast.
Esialgu ettevaatlikult, kombates võimalusi ja vabadust,
veel mitte täiesti uskuda suutmast
seda imet, käisime läbi kõik külastamata jäänud kallid,
kogemata kontserdid ja nägemata näitemängud.
Pidasime ära kõik peod ja lihtsalt nautisime
kuni äkki sai selgeks, et see polegi mängult.
Kuumarekordid purunesid ja sajupilved
rühkisid Nõost kauge kaarega ümbert ringi.
Inimesed otsisid paiku, kus poleks vaja
kanda ülikondi, kostüüme ja kingi.
Ritsikate valjuhäälne siristamine hakkas
öösiti varjama jaaniusside laternavalgust,
ﬂoksid ja daaliad alustasid oma õiteilu demonstreerimist,
aga kalender näitas alles heinakuu algust.
Õige pea on kohal augusti tähesajused ööd
ja pihlamari puus on küps.
Anomaalne ja kummastav
on see suvi 2021.

Kuuendat korda toimunud võimlemispidu ühendas harrastusvõimlemise kaudu algajad ja edasijõudnud ning igas vanuses mehed kui ka naised. Nõo
võimlejad VI Eestimaa võimlemispeol „Kingitus“.

4. juulil toimus Tallinnas A. Le
Coq Arenal suurejooneline võimlemispidu „Kingitus“, kus astusid üles
2500 võimlejat üle 14 Eesti maakonna, nende seas ka Nõo Spordikooli
võimlejad.
Iga viie aasta järel toimuv traditsiooniline võimlemispidu ühendab
harrastusvõimlemise kaudu nii algajad kui ka edasijõudnud.
Võimlemispeo pealavastaja oli
Kai Esna ja võimlemispidu oli kingituseks Eesti Spordiseltsi Kalev 120.
aasta sünnipäevale ning kõikidele
võimlejatele, kes tunnevad rõõmu
liikumisest.

PIIA RAIG

Meeri külaselts tunnustas kauneid kodusid. 2021. aasta Meeri küla kauni kodu tiitli võitja on Angelina Tomilina (pildil), Oru vkt 15. Liigirohke
taluaia eriauhinna pälvis Teeääre talu (perenaine Meeli Kimber) ja eriauhind läks Mõisa tee korterelamute ilunurgale.

Katrina Kallas, Nõo Spordikooli direktor: „Me ei uskunud kuni
viimase päevani, et võimlemispidu
ikka toimub. Viimase aasta sündmused maailmas ja Eestis on seadnud
kahtluse alla igasuguste suurürituste korraldamise, sealhulgas ka selleaastase võimlejate tähtsündmuse
Tallinnas.
2020. aasta septembris hakkasid Nõo Spordikooli tantsulise võimlemise treenerid Ingrid, Veronika,
Madli, Tuuli ja Kairi tegema ettevalmistusi eesootavaks peoks. Osaleti
koolitustel, õpiti ja õpetati tantsukavad, registreeriti osalejad, koostati
majutuspaketid, soetati kostüümid
ja vahend jne. Harjutamine võis alata!
Kahjuks viiruse leviku tõttu
võisime talve saabudes kontaktis
gruppidena kavade õppimisest vaid
unistada. Tantsutrennid kolisid veebiruumi ning üllatus-üllatus — kõik
tantsueriala õpilased olid niivõrd
motiveeritud osalemisest, et ka teisel pool ekraani jätkus usin tantsu-

sammude selgeks tegemine. Ikka
lootuses, et suvine võimlemispidu
saab teoks! Kevade saabudes saime uue võimaluse õues harjutamist
jätkata ning lootus peo toimumise
osas suurenes.
30. juuni varahommikul pakkisime asjad ja 46 rühmaliiget bussi
ning sõit pealinna suunas võis alata.
Toimumiskohaks Tallinna A. Le Coq
jalgpallistaadion ja majutuspaigaks
Tallinna Pelgulinna Gümnaasium.
Proovipäevad kulgesid üsna
spordilaagri tempos — äratus, pesemine, hommikusöök koolimaja
sööklas ning treeningutele suundumine. Päev oli kõikidel täidetud
proovidega, mis kestsid kaks-kolm
tundi järjest, mõnel rühmal tuli
treeningtunde päeva peale kokku
seitse ja enamgi. Õnneks oli noortel ka õhtusel ajal veel energiat, et
koolimajas melutada ja koridorides
mängida — järelikult polnud intensiivne päike liiga teinud. Rohke vee
joomine päästis!
A. Le Coq staadionite kompleksi kuuluvad lisaks peaväljakule ka
mitu harjutusstaadionit, mille läheduses olid kiirabibrigaadid ootel,
sest palavus ja intensiivsed treeningud tekitasid minestamisi ja halba
enesetunnet, lisaks vigastusi — oli
ju koos treenimas ca 2500 võimlejat. Õnneks kõik meie grupiliikmed
pidasid kenasti vastu.
Treeningpäev enne suursündmust oli erilisem ja ärevam, veidi
teistsugune. Saime proovidega kolida ka peaväljakule, tunda selle suursugusust. Hakkas tekkima õhin ning
samas ka kerge hirm — üksteise
toetamine aitas rahuliku hingamise
taastada ning kõik meie tantsijad

olid rõõmsad, ootusärevad ning
eriti tegusad koolimajas veel hilisõhtulgi, kui kostüümidele tuli anda
kas viimane nõelapiste, teibiriba või
väljanägemise lihv. Niidirullid, käärid, trukid, teibid, nõelad tegid oma
töö ning — kustutasime tuled meie
kõikides kolmes klassiruumis.
Finaalpäeval, 4. juulil oli äratus
kell kuus — lisaks tavapärastele
hommikustele toimetamistele tegime esinemissoenguid, pakkisime asjad, koristasime klassiruumi
ja pidime jõudma kella kaheksaks
staadionile, et alustada proovidega.
Linnaliinibuss pidi küll kummist olema, et kogu meie seltskonna peale
mahutas.
Enne peaproovi hüppas magus
ärevus ootamatult põue. Pinget lisas
ka ühe vabatahtliku neiu teadvusekaotus lüüsis, kus me oma grupiga
ootasime. Kerge paanika, kiirabi
hüüdmine, samal ajal pidime juba
esinema minema. Õnneks neiu tuli
teadvusele ja kiirabitöötajad andsid talle abi. Kõikide meie osalejate
peaproov läks suurepäraselt, noored olid rõõmsad ning ootusärevad.
Päris pidu oli täis sagimist, kostüümide vahetamist, ootamist ning
— mis kõige tähtsam — võimlemist!
Lapsed jooksid kavade lõppedes
oma treenerite ja saatjate juurde
ning suurest rõõmust kallistati ja kilgati meeliülendavalt. Millised emotsioonid!
Oodates võimlemispeo ﬁnaaltantsu, küsisin meie 9-aastaselt trennitüdrukult: „Mis tunne sul praegu
on?“. Tüdruk mõtles ja vastas: „Mis
tunne? Ma ütleks, et vinge tunne!“
Just sama emotsiooni, mis võrdub sõnaga „vinge“, lugesin välja

kõikide nägudelt, olgu selleks osaleja, treener või saatja. Olime kõik
need päevad pingutanud iseenda
eest, rühma eest ja terve staadionitäie võimlejate eest! Ühtsusetunne oli saavutanud haripunkti ning
etenduse lõppedes jalutasime rahumeeli oma bussi, et koduteel mõnusalt muljetada või laskuda magusasse uinakusse, sest meel oli rõõmus ja
hing rahul! Järgmise korrani!“
Mirjam Elisabet Tiidumaa,
Nõo Spordikooli õpilane: „4. juulil
toimus Tallinnas VI Eestimaa võimlemispidu „Kingitus“, aga proovid
algasid juba neli päeva varem. Muidugi oli ka kohal Nõo tantsuklubi
Triiniks. Inks (treener Ingrid Hamer —
NVL) ütles meile, et võtaksime kaasa vihmakeebid ja kummikud, aga
tegelikult olid ilmad iga päev üle
pluss 25 kraadi ja vihma ei tulnud
mitte piiskagi! Küll on hea, et ema
otsustas riskida ning jättis kummikud koju.
Mina tantsisin tantsu „Tulekera“.
Meie grupp oli väga lahe ja meie
saatjaks-hoolitsejaks oli Merike.
Ilma tema veepritsita oleksin ma
täiesti ära sulanud!
Meil olid kaasas ka mõned Triiniksi laste emad, kes tantsisid tantsu „Mõtisklus“. Minu ema oli ka üks
neist! Enamik Triiniksi lapsi ööbisid
koolimajas, aga meie emaga ööbisime mujal. Kuna kõik Triiniksi inimesed kandsid punaseid särke, siis oli
alati väga lihtne omasid üles leida.
Need olid viis kõige pikemat,
aga ka toredamat päeva sellel suvel.“
(NVL)
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valimiste info
17. oktoobril on kohaliku
omavalitsuse volikogude
valimise päev
Riigi valimisteenistus on andnud välja informatsiooni, mis tutvustab
valimiste üldist korraldust. Info leitav Nõo veebilehelt https://nvv.kovtp.ee/
valimised-2021
Nõo vallas on „Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse“ regulatsioonile
tuginedes tehtud mitmed Nõo Vallavolikogu uue koosseisu valimiste korraldamist reguleerivad otsused.
Moodustatud on üks valimisringkond. Uues valitavas volikogus on 15
volikogu liiget.
Moodustatud on Nõo valla valimiskomisjon koosseisus:
esimees (ametikohajärgselt) — vallasekretär Aira Laul,
aseesimees — Ülle Orgusaar,
liikmed — Mai Kirs, Kristjan Nurmela ja Külli Sibul.
Valimiskomisjon asub tööle Nõo vallamajas, Nõo vallakantseleis.
Valimiskomisjoni tööajad on:
esmaspäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kl 13.00–17.00,
teisipäeviti 13.00–18.00.
Sellise ajagraaﬁkuga töötab valimiskomisjon ajavahemikul 18. augustist
kuni 15. septembrini 2021.
Edaspidi võib valimiskomisjoni poole pöörduda tööpäevadel kell
9.00–12.00 ja 13.00–17.00 kas isiklikult kohale tulles, telefonil 505
6439 või kirjutades valimiskomisjoni esimehe e-posti aadressile aira@
nvv.ee.
Valimisliidud saavad esitada teatise valimisliidu registreerimiseks ajavahemikul 18. augustist kuni 2. septembrini. Kandidaate esitada saavad nad
pärast seltsingu registreerimist valimiskomisjonis.
Erakonnad ja valimisliidud saavad kandidaate registreerida ning üksikkandidaadid end esitada alates 18. augustist 2021 kas valimiskomisjoni tööruumi kohale tulles, valimiste infosüsteemi kaudu või saates dokumendid
digitaalselt allkirjastatuna valimiskomisjoni esimehe e-posti aadressile aira@
nvv.ee. Kandidaate saab esitada kuni 7. septembril 2021 kella 18.00-ni.
Augustikuus moodustab vallavalitsus valimiskomisjonid ja määrab valimiskomisjonide asukohad. Kavas on moodustada kolm valimisjaoskonda
harjumuspärastes kohtades — Nõos, Tõraveres ja Lukel.
Septembrikuu vallavolikogu istungil nimetatakse jaoskonnakomisjonide liikmed.
Valimiste korraldamise kohta saab üldist teavet veebilehelt
www.valimised.ee. Valimiste info rubriik Nõo vallas valimiste korraldamise kohta ilmub ka järgmistes Nõo Valla Lehtedes.
AIRA LAUL
valimiskomisjoni esimees

planeeringuteade
Nõo Vallavalitsus kehtestas 27. juuli 2021 korraldusega nr 324 Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringu
(Töö nr: DP–202008). Planeeritava ala pindala on ca 7,8 ha. Detailplaneering
teeb ettepaneku kinnistute ümberkruntimiseks ja ehitusõiguse määramiseks elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringuga määratakse ühtlasi maakasutustingimused, kruntidele juurdepääsud, heakorrastus, haljastus
ja tehnovõrkudega varustamine. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla
üldplaneeringuga ja saanud Rahandusministeeriumi heakskiidu.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel.

KOERTE JA KASSIDE
VAKTSINEERIMINE MARUTAUDI VASTU
17. augus�l 2021

Mahlamäel
Lukel
Nõgiarus
Nõos (vallamaja juures)

kl 9.15–9.45
kl 10.00–10.45
kl 11.00–11.45
kl 12.00–13.00

Vaktsineerimine on kohustuslik mi�e harvem kui üks kord 24 kuu jooksul.
Märgitud aegadel ja kohtadel on süs�mine tasuta.
Kompleksvaktsiini (katk, hepa�it, parvoviirus) või kiipimise
soovi korral teatada sellest eelnevalt.
Koerad tuua süs�misele jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga.
Kaasa vaktsineerimistunnistus või looma pass.

Nõo valla volitatud loomaarst Aivar Las�k, tel 513 6245.

Nõo vallavalitsuses toimub vastuvõtt
ainult eelneval kokkuleppel vastava
valdkonna spetsialistiga
Kantselei
Vallavanem
Vallasekretär
Sekretär-registripidaja
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaaltööspetsialist
Lastekaitsespetsialist
Avalike suhete spetsialist
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja
Keskkonnaspetsialist
Ehitusspetsialist
Arenguspetsialist
Maaspetsialist
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Finantsjuht
Finantsosakond

745 5108
503 8082
745 5303
745 5335
745 5475
745 5004
742 6144
745 5005
745 5332
745 5332
745 5504
745 5434
745 5434
748 0639
745 5002
745 5360,

513 9123

505 6439
513 9123
505 6437
525 8716
5341 5700
5191 4119
505 1067
5343 3648
534 05828
533 24845
524 2627
513 9146
745 5003

Vallavalitsuse üldmeilid: vald@nvv.ee või kantselei@nvv.ee

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest juuni- ja juulikuul
Vallavalitsus korraldas juuni- ja juulikuus kokku üheksa istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Haridusküsimustes
otsustati

— eraldada konkursile „Nõo
valla Omaalgatuse Fondist rahalise
toetuse taotlemine“ rahalist toetust
kaheksa projekti rahastamiseks. Projekte rahastati 6000 euroga;
— mitte rahuldada kahe kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse
poolt Nõo valla Omaalgatuse Fondile
esitatud taotlust.

Finantsküsimustes
otsustati

— tunnistada edukaks AS SEB
Pank pakkumus ja sõlmida laenuleping investeerimislaenu võtmiseks
summas 600 000 eurot.

Ehitusküsimustes otsustati

— anda ehitusluba
* Kolga külas asuvale Viira katastriüksusele teenindushoone püstitamiseks ja töökoja ümberehitamiseks,
* Kääni külas asuvale Metsapõllu
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Luke külas asuvale Pargi katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Nõo alevikus asuvale Veski
tänavale kaugküttetorustiku rajamiseks,
* Illi külas asuvale Matu katastriüksusele abihoone püstitamiseks,
* Uuta külas asuvale Kungla katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Veski tn 23 asuvale katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,

* Nõo alevikus Veski tn 24 asuvale katastriüksusele kaksikelamu püstitamiseks,
* Nõgiaru külas asuva Nõo tn
18 katastriüksuse ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks,
* Nõo alevikus Sügaoru tn 4
asuvale katastriüksusele üksikelamu
püstitamiseks,
* Aiamaa külas asuvale Karusoo
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Nõo alevikus Veski tn 28 asuvale katastriüksusele kaksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikku Raudtee tn 2a
katastriüksusele Raudtee tänavaga
ühendustee rajamiseks. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehitusloa andmisel;
— anda kasutusluba
* Nõo alevikus Aleksander Lätte tänav T1 katastriüksusele rajatud
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatisele,
* Nõo alevikus Nõgiaru tn 8b
asuvale kinnistule püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Keeri külas asuvale Kessu kinnistule püstitatud ühepereelamule
kasutamiseks üksikelamuna,
* Nõo alevikus Nõgiaru tn 8a
asuvale kinnistule püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna;
— anda osaline kasutusluba Nõo
alevikus Kaare, Sügaoru ja Vana-Nõo
tänavatele rajatud ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonirajatisele kasutami-

Nõo vallas jätkab
jäätmevedajana
Ragn-Sells AS
Nõo Vallavalitsus korraldas riigihanke, mille tulemusel jätkab
alates 01.09.2021 korraldatud jäätmeveo teenuse osutajana RagnSells AS. Ettevõte osutab teenust kuni 01.12.2023. Kui varem veeti
segaolmejäätmeid, suurjäätmeid, paberit ja kartongi, siis uuest perioodist lisandus ka biojäätmete äraandmise võimalus.
Biojäätmed on biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed ning
aia- ja haljastusjäätmed, mida kogutakse biojäätmete mahutisse.
Paberi ja kartongi vedu on tasuta. Ka biojäätmete ja suurjäätmete
veoteenus on sisuliselt tasuta, kuna Ragn-Sells pakkus jäätmete 1 m³
teenustasuks 0,01 eurosenti. Segaolmejäätmete teenustasu läks soodsamaks, kui varasemalt oli 1m³ prügi teenustasu 12,80 eurot, siis alates
1. septembrist on hind 10,94 eurot. Hinnad on välja toodud käibemaksuta. Jäätmevedajal ei ole võimalik jäätmeveoperioodil hinda muuta.
Uus periood toob kaasa muudatusi korterelamute jäätmekäitluses.
1. septembrist on kohustus biojäätmeid jäätmevedajale üle anda alates
viie korteriga elamutes või mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel
(asutused/ettevõtted), kui biojäätmeid tekib nädalas üle 20 kg.
Kui varem tuli paberit ja kartongi jäätmevedajale üle anda kümne
ja enama korteriga elamutel, siis alates 1. septembrist on see kohustus
kõigil kortermajadel olenemata korterite arvust. Kohustus on ka mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kui biojäätmeid tekib nädalas
üle 20 kg. Kortermajad peavad andma jäätmed üle konteineris, ülejäänud jäätmevaldajad võivad kasutada paberi ja kartongi üleandmiseks ka
pappkasti, tagades, et üleantav paber ja kartong püsib jäätmeveokisse
tõstmiseni kuiv ja puhas.
Ka asutused, ettevõtted ja eramajad võivad soovi korral sõlmida
Ragn-Sellsiga lepingu paberi ja kartongi ning biojäätmete äravedamiseks kinnistult. Kui teenust ei soovita, tuleb biolagunevad jäätmed
nõuetekohaselt kompostida või viia jäätmejaama (Tartu Selli 19). Paberit
ja kartongi saab viia valla avalikesse konteineritesse. Kindlasti ei tohi
paberit ja kartongi ning biojäätmeid panna segaolmejäätmete konteinerisse.
Lisaks konteinerile on erandkorras lubatud üksikelamutes ja suvilates kasutada segaolmejäätmete kogumiseks ka jäätmekotti (täidetuna
kuni 10 kg, vähima tühjendamise sageduse korral).
Ragn-Sells saadab augustikuu jooksul kõikidele jäätmevaldajatele
hinnakirja ja eeltäidetud jäätmekäitluslepingud. Kui olete juba RagnSellsi klient, siis olemasolevad lepingud ja konteinerite ühiskasutused
jäävad kehtima ning neid uuesti allkirjastada vaja ei ole. Uued eeltäidetud lepingud biojäätmete ning paberi ja kartongi veoks saadetakse
korteriühistu esindajatele, esindusõigusliku isiku puudumisel kõikidele
korteriomanikele. Kui te ei ole augustikuu jooksul mingil põhjusel RagnSellsilt jäätmeveo infot kätte saanud, tasub võimalike segaduste vältimiseks Ragn-Sells AS-ga ühendust võtta. Uute lepingute puhul palume

seks külmavee- ja kanalisatsioonitorustikuna;
— anda projekteerimistingimused Uuta külas Pedastiku katastriüksusel asuva elamu laiendamise ja
ümberehitamise projekteerimiseks.

Maaküsimustes
otsustati
— määrata
* Voika külas asuva Kährimäe
katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste uued nimed ja
sihtotstarbed,
* Luke külas asuva Kõlli katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed,
* Aiamaa külas asuva SereskiLaari katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed;
— muuta Nõo vallas asuva kolme katastriüksuse (Elva metskond
26, 41 ja 50) senist nime ning määrata uus koha-aadress vastavalt Meero,
Meegi ja Meesi katastriüksused;
— seada sundvaldus
* AS Emajõe Veevärk kasuks Nõgiaru külas Nõo tn 10 asuvale kinnisasjale, Nõgiaru külas Nõo tn 14a asuvale katastriüksusele ja Nõo alevikus
asuvale Aleksander Lätte tänav T1
kinnisasjale;
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo
alevikus asuvale Oja tänav T2 kinnisasjale, Luke külas asuvale KahnaPeedu tee L2 ja Peediku–Ambre tee
kinnisasjale,
* Nõo valla kasuks erateele
(Laguja–Kääni tee nr 5280007 lõik),
mis paikneb Sassi külas asuval Metsa
kinnisasjal, eratee avaliku kasutamise
tagamiseks;
— kehtestada Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide
detailplaneering;
— võtta vastu ja lubada avalikule
väljapanekule Plaan OÜ poolt koostatud Nõo alevikus asuva Meegleri
katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering;
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— sõlmida haldusleping Home
Trade OÜ, Linnumaa OÜ ja Tartu
Tehnika AS-iga Uuta külas Nõlva tee
piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringu elluviimise raames rajatiste väljaehitamiseks, rahastamiseks
ja detailplaneeringu elluviimise tegevuskava kinnitamiseks.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— kooskõlastada
* Aiamaa külla Karusoo kinnistule rajatava puurkaevu asukoht vastavalt Balti Puurkaev OÜ poolt esitatud
puurkaevu asukoha kooskõlastamise
taotlusele,
* Meeri külla Öpiku kinnistule rajatava puurkaevu asukoht vastavalt
Kaevupuurija OÜ esitatud puurkaevu
asukoha kooskõlastamise taotlusele.

Üldküsimustes otsustati
— sõlmida
* Raian OÜ-ga leping Kärnerimaja fassaadi uuendamistööde tegemiseks,
* riigihankel „Nõo valla teede ja
tänavate pindamine 2021” hankeleping osaühinguga MOREEN vastavalt
hanke alusdokumentides toodud
tingimustele;
* eluruumi üürileping Nõo vallale kuuluva, aadressil Tamsa küla,
Tamsa tn 2, korteri nr 2 kasutamiseks
tähtajaga kolm aastat;
— viia läbi suuline enampakkumine
* Sassi külas asuva Laguja kooli
kinnistu võõrandamiseks (enampakkumine nurjus),
* sõiduauto (elektriauto) MITSUBISHI I-MIEV võõrandamiseks;
— anda lubasid avalike ürituste
korraldamiseks Nõo vallas.

AIRA LAUL
vallasekretär

pane tähele!

kontrollida lepingus toodud andmeid, vajadusel neid parandada või
täiendada. Lepingu allkirjastamine on soovitatav, et ei tekiks edaspidi
arusaamatusi või tõrkeid jäätmeveos.
Küsimuste korral pöörduge Ragn-Sells AS-i klienditeeninduse poole
telefonil 606 0439 või saatke e-kiri info@ragnsells.ee.
Uued kinnistuomanikud, kes ei ole ise jäätmevedaja poole pöördunud, liidetakse automaatselt miinimumpaketi alusel. Lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveost.

01. septembri seisuga lõpevad kõik jäätmeveo vabastused
ning uue vabastuse taotlemiseks tuleb esitada Nõo vallavalitsusele avaldus. Jäätmeveost saab vabastada erandkorras ja väga
põhjendatud juhtudel, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Suvilaid aastaringselt ei vabastata.
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Merike Kruuse
telefon 5343 3648, e-post merike@nvv.ee

MERIKE KRUUSE
keskkonnaspetsialist

JÄÄTMEJAAM
Selli tn 19, Tartu, avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16
Tartu linnas Selli tn 19 asuvas jäätmejaamas võetakse Nõo valla
elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plas�,
pakendijäätmeid, töötlemata puitu, teks�il.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu:
biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t),
ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t),
bioloogiliselt mi�elagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t)
eternii� (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.
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Seto kultuuri kandja
Maria Noormets — 75
Kolm lihtsat võimalust,
kuidas saada vaktsineerima
Alates 9. augustist on siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. See puudutab näiteks
restorane, kinosid, spordiklubisid. Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi
põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.
Kõige lihtsam viis on end vaktsineerida. Kordame üle, kuidas seda kõige
lihtsamini teha.
Helista telefonil 1247 – riigi infotelefonil saab endale vaktsineerimiseks aja broneerida ja samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta
toimuvate kiirvaktsineerimiste kohta. Infotelefoni konsultantidelt saab ka
vastuseid lihtsamatele küsimustele vaktsineerimise kohta.
Broneeri aeg digiregistratuuris www.digilugu.ee – logi sisse
ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või SMART-ID-ga, vali maakond. Sulle kuvatakse
esimesed saadaolevad ajad. Kui soovid vaktsineerida konkreetsel kuupäeval, pead valima ka kuupäeva. Alla 18-aastastele saab digiregistratuuris aja
broneerida lapsevanem või ametlik hooldaja.
Mine lihtsalt kohale – info ilma eelregistreerimiseta toimuvate vaktsineerimiste kohta on koondatud veebilehele:
https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/.
COVID-19 vaktsineerimine on kõigile Eesti elanikele, sh ravikindlustuseta inimestele ja Eestis elavatele, töötavatele ja õppivatele välisriigi kodanikele tasuta.

Mida silmas pidada enne vaktsineerimist

Võta kaasa isikut tõendav dokument.
Mine vaktsineerima kindlasti õigeaegselt. Anna esimesel võimalusel
teada, kui sa ei saa kokkulepitud ajal vaktsineerima minna, nii aitad vältida
dooside kadu ja leida kiiresti enda asemele järgmise vaktsiinisoovija.
Vaktsineerimise info kantakse digilukku. Soovi korral võta kaasa kollane immuniseerimispass.

Mida silmas pidada pärast vaktsineerimist

Pärast vaktsineerimist tuleb jääda 15 minutiks tervishoiutöötaja jälgimisele.
Vaktsineerimise järgselt võib esineda kõrvaltoimeid, mis mööduvad
üldjuhul paari päevaga, ent võivad olla häirivad.
Kui vaktsineerimise järgsed kõrvaltoimed on tavatult häirivad, kestavad kauem kui 2–3 päeva, siis võta ühendust perearstiga või helista numbrile 1220.
Teine vaktsiinidoos tehakse üldjuhul samas kohas, kus esimene doos.
Küsi täpsemat infot esimest doosi saades ning mine teise doosi jaoks antud
ajal ja antud kohta kindlasti kohale.

Milliseid vaktsiine Eestis kasutatakse?

Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid on ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed ning kaitsevad ka uute ja agressiivsemate COVID-19 viirusetüve puhul raske haigestumise vastu. Täiskaitse saavutamiseks on väga oluline läbi
teha kogu vaktsineerimiskuur ja mitte loobuda teisest kaitsesüstist.
Moderna vakstiini puhul tuleb teha kaks kaitsesüsti neljanädalase
vahega.
Pfizer-BioNTech Comirnaty puhul tuleb teha kaks kaitsesüsti kuuenädalase vahega.
Jansseni puhul tuleb teha üks kaitsesüst.
Vaxzevria (Astra Zeneca) puhul tuleb teha kaks kaitsesüsti 12-nädalase
vahega.

Vaktsineerimine, kui oled põdenud COVID-19

Kui oled COVID-19 haiguse läbi põdenud, tule vaktsineerima, kui
tervenemisest on möödunud ligikaudu 6 kuud. Sulle tehakse üks vaktsiinidoos ja seejärel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, on pikaajalise kaitse
tagamiseks soovituslik vaktsineerida vaid ühe doosiga. Läbipõdenutele ei
ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sel juhul esineda rohkem kõrvaltoimeid.
Kui haigestud kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi
saamist COVID-19 haigusesse, loetakse sind läbipõdenuks ning vaktsineerida tuleb ühe doosiga ja soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist.
Kui haigestud COVID-19 haigusesse rohkem kui kaks nädalat pärast esimest vaktsiinidoosi, kuid enne teise doosi saamist, siis ei ole vaja
teist doosi manustada ning vaktsineerimiskuuri võib lugeda lõpetatuks.
SOTSIAALMINISTEERIUM

Maria kodus on seto hõng täiesti
olemas. Aukohal on esivanemate perepildid, millelt vaatavad vastu kallid
inimesed seto rahvariietes. Paariaastane Maria on hellalt ema süles.
Teisel seinal on ilus fotomälestus
Põltsamaa laulurühma „Kullakõsõ“
perioodist ja kolmandal särab vastu
praegune „Ilolanga“ koosseis, kes poseeris Maria 70. juubeli auks.
Inimese hing on siis ilus ja terve,
kui ta on tunnetanud oma juuri ja
nendest jõudu ammutanud.
Maria lapsepõlvekodu on olnud
teisel pool Petserit Vilo vallas Irboska nulgas. Praegu elavad seal teised
inimesed.
Südamesoojusega rääkis Maria
oma lapsepõlvest.
„Vanaema Anna kandis igapäevaselt rahvarõivaid. Leelotamine käis
tal iga tegevuse juurde. Tema jagas
mulle eluks ka õpetussõnu. „Tütreke, kui mehele lähed, siis ukselink ja
uksepiit hoia alati puhtad — see on
esimene, mis võõrale silma jääb, kui
puhas sinu kodu on. Ja ära kaeba
kunagi mehe sugulastele oma mehe
peale. Veri on paksem kui vesi.“
Vanaisa Ilja osales Vabadussõjas,
sai seal haavata, ta oli ühest silmast
pime ja lonkas. Tema armastas väga
raamatuid lugeda, ta luges meile,
lastele, muinasjutte ja rääkis lugusid.
Ema Matrjona, keda kutsuti Martaks, oli küla esimene laulja. Küllap

persoon
Põltsamaal alustas Maria Kullakõsõ rühmaga 2003. aastal. Nüüdseks on Maria seto kultuuri hoidja ja
eestseisjana tegutsenud 18 aastat.

Kui hing on noor ja vaim ihkab
veel tegusid korda saata, ei siis aastad loe. Ja olgu neid turjal seitsekümmend või rohkem, ei saa sellise
hingega inimene sugugi käed rüpes
istuda või muidu jalgu kõlgutada.
Iseäranis veel siis, kui soontes voolab
seto veri ja lauluviisid kui iseenesest
üle huulte voolavad, nagu iidsetel
aegadel seto vanaemadel oma igapäeva tegemisi toimetades ja nii rõõmu kui kurbust välja leelotades.
2012. aastal tuli Nõkku just üks
selline särtsakas seto verd proua
oma perega ja sellest ajast peale on
meie rahvas saanud nautida ehedat
seto kultuuri. Ansamblite „Ilolang“ ja
„Kullakõsõ“ sagedased esinemised
nii meie valla üritustel kui väljaspool
on võitnud paljude südamed.
Kui poleks eestvedajat, poleks
kaasatulijaid. Selliseks pühendunud
ja seto asja eest eestseisjaks on Nõos
juba üheksa aasta jooksul olnud
Maria Noormets, kes juulis tähistas
oma 75. sünnipäeva. Palju õnne!
Mis on see, mis Mariat on käivitanud ja talle hoogu andnud?
„Hoida elus seda, mis on mulle
südamelähedane ja kallis. Olen murelik, et mul on siinilmas alles jäänud
vähe aega, nüüd, kui mul tegelikult
on vaba aega palju (jäänud leseks
— MP). Mul on veel nii palju mõtteid, ideid, mida võiks teoks teha. Ja
energiatki jätkub küllaga. Vahel jälgin ennast kõrvalt ja mõtlen, kas mul
ikka sobib nii tantsu vihtuda nagu
noored, peaksin vist soliidsem olema
(naerab — MP).

Esivanemate seto juured

VALLA LEHT

Hoidkem seto stiilipuhtust!

Seto juurtega Maria Noormets peab oma eluülesandeks seto vaimu edasikandmist. Foto: MILVI PENSA
oli teda jumaliku anniga õnnistatud.
Teda kutsuti sageli perede üritustele
eeslauljaks. Käisin minagi tihti emaga
kaasas. Olin siis väike, hoidsin ema
seelikusabast kinni ja vaatasin laulvate naiste peale alt üles, kui nad laulutsõõris liikusid. See oli nii ilus.
Isa Georg, keda kutsuti Jüriks või
Jegoriks, oli ametilt sepp ja rautas
hobuseid. Ta tegi ka ahjusid ja oli ta
andekas rätsep, kes õmbles meie perele kõik riided. Tema mängis teppo
lõõtsa.“
Maria ema ja isa puhkavad maamullas Tartus, nüüd ka Maria abikaasa Ants, kellega ta kõrvuti astus peaaegu 40 aastat.
Teisel pool piiri on maamullas
vanaema ja -isa, vanemad õde Milvi
ja vend Nikolai. Nende haudadele
on Maria saanud harva, hea, et venepoolsete setodega on saadud
sõlmida kokkulepe, et haudu korrastatakse.
Elus on noorem vend Mihkel, kes
elab oma perega Külitsel ja kellega
Maria tihedasti suhtleb.

Enda taasleidmine setona
Marial on setoks olemise kohta
hulgaliselt tähelepanekuid jagada.
„Mina pole enda seto päritolu
kunagi häbenenud ja maha salanud.

Aga olid ajad, kui seto oli sõimusõna
ja setosid halvustati. Paljud salgasidki oma päritolu maha. Miks peaks
küll salgama? Ole inimene, see on
peamine. Võibolla peaks rääkima
haritusest. Setod on olnud rohkem
maainimesed. Võibolla on nad olnud
rohkem matslikumad. Näiteks siin
Tartumaal kanti rahvariideid puhtamalt, setode riided olid määrdunumad. Siinpool oli ehk rohkem pesumasinaid (naerab — MP).
Mina olen eluaeg armastanud
seto laulu. Tartus elades, kui tähistasime meie korteris sünnipäevi, siis
õhutasin ikka seto laule laulma. Teised olid ärevil ja arvasid, et mis naabrid küll ütlevad.“
Maria avaldas, et mingil eluperioodil ta justkui eemaldus ja siis
end uuesti seto kultuuris leidis.
„Olin ehk 45-aastane, (töötas lasteaias õpetaja abina — MP), kui läksin
Põltsamaalt ühele leelopäevale. Nägin kogu seda ilu ja see liigutas mind
pisarateni. Nii areneski mõte oma
kollektiiv luua. Kõhklejaid oli palju,
aga keegi toetas — kui ei proovi, ei
saagi teada! Sõitsime abikaasaga palju ringi, kodus mõõtsime temaga põrandal musti seelikuriideid jne. Ants
ütles, et kas mul muud mõtet enam
pähe tulebki. Siis oli seto asi number
üks! (naerab — MP).“

Mariale on väga oluline edasi
kanda stiilipuhast ja ehedat seto kultuuri, olgu seda siis korrektse seto
rahvarõiva taotluses või leelode loomises.
Tema nobedate näppude all
on valminud tohutul arvul kirevaid
helmiseid (naiste tikitud peaehted —
MP). Võimeka käsitöömeistrina on ta
õmmelnud palju rahvarõivaid. Tema
viimase aja saavutuseks tuleb pidada
rahvariidevööde kudumist ja põimitud paelade punumist.
„Ma ei saa tööta paigal istuda.
Koroonaviiruse tõttu erilise olukorra
ajal oli hea aega millegagi sisustada. Muretsesin vööteljed ja vöökirja
mustriraamatu.“
Tema loomingulisuse teine pool
ilmneb leelode loomises.
„Me oleme järjepidevalt esinenud Seto Kuningriigi päevadel
ja leelopäevadel. Seal toimuvateks
„Sõnolisõ“ võistluseks antakse varem
ette valmistada kolm teemat, mis
leelodena peavad sündima. Kohapeal võetakse loosi ja siis tuleb ühe
leeloga üles astuda. 2019. aastal võitsin mina oma leeloga.
Selle aasta 7. augustil toimuva
Seto Kuningriigi päeva jaoks juba kirjutan kolme leelot.
Žürii hindab kõrgelt selliseid leelosid, kuhu on õnnestunud põimida
ka vanu arhailise seto keele elemente.
Näiteks minu vanaema ütles
käteräti kohta tiranik (tuletatud venekeelsest „võtirat“ — „pühkima“ — MP).
Olen ju kasvanud seto keele
keskkonnas, nüüd need sõnad lihtsalt tulevad iseenesest meelde.“

Küll sa olõt tsäpär, Manni!
Kogu oma energia ja hingejõu
on Maria panustanud oma kolme
peamisse armastusse.
„Ants oli minu esimene kuulaja.
Kui talle ikka oma uusi leelosid ette
kandsin, siis nii mõnigi kord tuli talle
pisar silma. Ja kui ma rahvariided selga panin, siis ta ütles, et minu rüht läheb kohe sirgemaks ja väärikus lööb
välja. Ta ise mängis hästi akordioni ja
tal oli ilus lauluhääl.“
Tütar Ülle ja tütretütar ning tütrepoeg elavad siinsamas Nõos ja
osalevad pühendunult Maria juhitud
setoansamblites. Tütrepoeg Karel
on ka tubli karmoškamängija, kes
on ennast koolitanud Matis Leima
juhendamisel. Lisaks õpib ta kitarri
mängima Jalmar Vabarna käe all.
„Ilolang“ ja „Kullakõsõ“ on lahutamatult Maria südame külge kasvanud ning ta peab neid oma pereks.
Kuniks tervis püsib, soovib Maria ikka
ühiselt jätkata. Uus lavastus „Elutsõõr“ on juba peas küpsemas.
Küll sa oled tragi, Maria!
MILVI PENSA

1. augustist saab taotleda esimesse
klassi mineva lapse koolitoetust
Nõo vald maksab 1. klassi minevale lapsele koolitoetust,
mille eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust on
õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel
vanemal, kui lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Nõo vald.
Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. august kuni 30. september
lapse esimesse klassi minemise aastal. Toetuse suurus on 50 eurot.
Taotlust on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatuna Nõo valla veebilehelt teenuste ja toimingute rubriigis või edastada paberkandjal Nõo Vallavalitsusele.
Lisateave: Anneli Vetka tel 748 0639 või 524 2627, e-post anneli@nvv.ee.

Seto leelokoor Ilolang esines lämbel suvepäeval Soome-Ugri kultuuripealinnas. 17. juulil peeti Abja-Paluojas
suvepäevi, kuna linnake kannab 2021. aastal Soome-Ugri kultuuripealinna tiitlit, siis oli kultuuriprogrammis
ka hõimurahvaste esinemisi. Foto: LIIA SIREL
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Palun mulle üks gelato!

Muljeid avatud talude päevadest
Öelge veel, et eestlased on tuim
ja kinnine rahvas. Sellist masside
liikumist ja tohutuid autoparklaid,
pidevat jutuvada ja uudistamist, põhimõttel, et oma silm on kuningas,
annab ikka ette kujutada. Aga just
selline melu on saatnud kõik need
seitse aastat vabariigi üht suuremat
kampaaniaüritust — avatud talude
päevi. Peab imetlema neid sooja südamega peresid ja ettevõtjaid, kes
oma valdustesse on nõustunud lubama võhivõõraid inimesi.
Koroona-hirmu taustal on selline
massiline liikumine vast veidi hirmutavgi, aga tuleb loota kõige paremat,
et külalised ikka kõik terved on olnud.
Võib küll öelda, et paljudele linnaperedele on sellised väljasõidud
kujunenud omamoodi pidupäevadeks, mida on pikisilmi oodatud. See
on olnud toredaks võimaluseks kogu
perega jälle uut ja huvitavat kogeda.
Vastuvõtvatele peredele, kellest osad
juba aastaid liikumises osalenud,
on see aga olnud parasjagu peadmurdvaks ülesandeks — millega siis
tänavu oma külalisi üllatada ja neile
põnevusmomenti pakkuda.
Tänavused avatud talude päevad
toimusid 24.–25. juulil ja registreerunuid oli 280 talu ning ettevõtet. Kolm
neljandikku registreerunud taludest
olid avatud mõlemal päeval. Päikseline ja soe suveilm meelitas omakorda
linnainimesi oma reise maaelu suunas planeerima.
Nõo vallast olid esindatud Järiste Veinitalu, Viinamärdi Talu ja Luke
Juustuvabrik. Vallaleht käis väikesel
ringsõidul ja koges samuti suurürituse hõngu. Kindlasti olid meie kohali-

Kohalikud maitseelamused ei jätnud kedagi ükskõikseks. Vasakul Luke
juustuvabriku perepoeg Mihkel Brett. Fotod: MILVI PENSA
Nagu ka varasemalt, pakkus külastajatele suurt huvi Viinamärdi talu toorainet tootev loomakari. Foto: erakogu

kel tublidel ettevõtjatel nendel kahel
päeval käed-jalad pilgeni tööd täis.
Kõigi kolme koha pererahva kinnitusel käis igaühe juurest läbi üle kahe
tuhande inimese.
„Meie osaleme teist aastat. Kindlasti on see maaelu ja maal elamise
kajastamise suuremaid vabariiklikke
üritusi. See on hea võimalus tutvustada oma toodangut neile, kes meist
veel midagi ei tea.
Sellel aastal palusime meiega
koos osalema ettevõtte Kingu Marjad Põlvamaalt. Seda ﬁrmat arendab
minu vend Tauri Plaado, kes kasvatab
rabarbereid, mille baasil on valminud
mahlad ja siirupid. Nii saame ka alkoholivabasid kokteile lastele pakkuda,“
selgitas Järiste Veinitalu perenaine
Kristel Sööt. Suur hulk huvilisi oli
kogunenud peremehe Martin Söödi
ümber, kes rääkis viinamarjadest ja

jagas veinitegemise õpetusi. Kehakinnitust sai Pelmeenibussist. Välikohvikus, mis juba juunist külastajaid
etteregistreerimisega pakett-tellimusel teenindab, sai mekkida kohalikke
veine. „Need veiniõhtud on väga hästi vastu võetud!“ tundis Kristel Sööt
heameelt.
Parklas andsid lühiintervjuu Katrin ja Mati Peedult, kellel näpu otsas
kolm pisipõnni, kaks kooliealist veel
kodus.
„Ei teadnudki, et nii kodu lähedal
selline tore ettevõtmine on. Tuleme
siia teinekord ilma lasteta, et veini
nautida,“ rõõmustasid abikaasad.
Lukel on Brettide pere osalenud
avatud talude päeval kõigil seitsmel
aastal.
„Oleme tegelikult juustu tootmisega seotud juba 2004. aastast,“ meenutab perenaine Kaja.

„Aigar mõtleb meil kogu aeg
uusi asju välja. Sellel aastal on proovipartiina lisaks juustutoodangule väljas ka käsitööõlled. Vaatame, kuidas
rahvale meeldib.“
Mis puutub juustu pakkumisse,
siis oli juba esimese päevaga kaup
otsakorral. Pererahvas ei osanud arvatagi nii suurt ostuhuvi.
Ka Brettide taluõuel vooris rahvast vahetpidamata.
Tartust pärit Vera ja Tanel olid
Lukel kolme lapsega.
„Meie pere on mitmel aastal külastuspäeval osalenud. Kui hommikul
lapsed veel jonnivadki, et ei soovi
minna, siis õhtul on nad päevaga
väga rahul,“ naerab ema Vera ja tütar
Marianne (12) noogutab nõusolevalt.
Viinamärdi Talu osales kolmandat aastat.
„Kindlasti on see suur vastutus

Lukel läks mustlaslaager taevasse

selline üritus kaasa teha,“ nentis perenaine Annemari Polikarpus. Viinamärdi-rahvas oli väljas 12-liikmelise
meeskonnana, abikäteks olid sugulased ja sõbrad.
Ettevalmistused kestsid nädal
aega. „Viimasel ööl tegime veel jäätiseid,“ kommenteeris Annemari. Nende väga minev kaup itaaliapärased
käsitööjäätised ehk gelatod olid seekord väljas kaheksas valikus, kokku
on tootevalikus lausa 11 sortimenti.
Gelatode soovijate järjekord ei lõppenudki.
Kadri, kes oli teise müügileti
taga, kinnitas, et sellise positiivse ja
hea tuju päeva raames on tore võimalus talutoodangut tutvustada ja
rahvaski on tundnud siirast huvi. „Ei
kardetagi enam lambapiima juua!“,
muheles naine kõhklejate üle.
Peremees Deniss oli riietunud
üleni valgesse, kummikud kaasa

arvatud, ja asutas ennast järjekordsele mozarella-juustu demole üles
astuma. Annemari oli just lõpetanud
huvilistega ringkäigu 170-pealises
lambafarmis. Noored talled olid lastele suureks tõmbenumbriks.
Kohalikult ringreisilt tõime koju
külakosti. Aitäh meie tublidele tegijatele. On tore teada, et meie kandist
on väärt toidukraam poelettidele
jõudnud, mida ostjad on heaks kiitnud ja omaks võtnud. Äratundmisrõõmu tekitavad tuttavad kaubasildid Järiste, Viinamärdi või Luke
nimedega Nõost kuni Tallinnani välja.
Kõik see on sündinud nende perede
igapäevases töökas toimetamises.
Maal elamise võimalused on andnud
selleks olulise aluse.

MILVI PENSA

noorte teatrilaagris

Kuhu see mustlase priius küll jäi...

Luke mõisa teatrilaager toimus sel aastal kümnendat korda. Oh, tantsi, tantsi mustlane... 2 x foto ANNELI LEHTLA

Luke teatrilaagril sai tänavu
10 aastat täis. Kümme aastat on
selles neljapäevases laagris juhtunud nii mõndagi — on naerdud ja
nutetud, on saadud mesilase käest
sutsu ja põlv puruks kukutud, on
armutud ja jälle lahku mindud...
Kõik need kogemused on andnud
lastele eluks kaasa ellujäämisoskuse ja ka meie juhendajatena oleme
saanud mitme kogemuse võrra
rikkamaks, st kuidas noortega suhelda, neid mõista ja olla nendega
ühel lainel. Ahjaa, siiski üks asi on
mul hingel... ma siiamaani ei tea,
mida tähendas ühes laagris käibel
olnud fraas YOLO??? Ise arvan, et
ehk mõni Kesk-Aafrika Vabariik...
Kümne aasta jooksul on laagrilaste seltskond jäänud enamjaolt

samaks — kes on tulnud, need
on ka jäänud. Suure aplausi on
ära teeninud Karoliina ja Kristjan
Kuus, kes on laagrist osa võtnud
kõik kümme aastat. Mäletan hästi
neid kahte väikest vihast tegelast
esimeses laagris ja nüüdseks on
neist sirgunud ülivahvad, enesekindlad ja julged noored inimesed. Aplaus!!!
Jah, suureks kasvanud on
laagrilapsed kõik ja seda nii seest
kui väljast — kümme korda järjest on neli laagripäeva olnud täis
teksti päheõppimist, vastutustunnet, kaaslastega arvestamist,
meeletult nalja, naeru, huumorit,
meeleliigutus- ja õnnepisaraid.
On mängitud vanapaganat, kokkasid, toatüdrukuid ja virtinaid,

mõisaprouasid, hr Savisaart, Kalevipoega, pandasid, Luke lõvisid ja saunapoisse, ämblikmeest
ja seksikaid mänguasju, esimesi
armastajaid ja surnuid, lolle ja
lombakaid... jne. Kõik etendused
õpitakse selgeks nelja päevaga —
jagatakse rollid, õpitakse tekste,
mängitakse mänge, tantsitakse
tantse, käiakse ekskursioonidel,
meisterdatakse plakateid ja kavalehti, süüakse, juuakse ja saadakse
uusi tutvusi.
Teatrilaager on mõeldud lastele, kellele meeldib näidelda ja lõbutseda ning oma fantaasiavõime
proovile panna. Laagripäevade
esimeses pooles teeme mininäidendeid ning improvisatsioonilisi
mänge ja harjutusi, mis arendavad

loovat mõtlemist, näitlemis- ja
suhtlemisoskust. Laagri kaudsem
eesmärk ongi pakkuda lastele
võimalust kogeda kollektiivi sulandumist, õppida koostööd tegema, tugevdada meeskonnavaimu,
õpetada vastutustunnet ja oskust
teistega arvestada. Neli päeva
teatrilaagris annab lastele suurepärase pagasi, mille nad saavad
koju kaasa võtta, et olla edaspidi
oma otsustes kindlad ja vabad.
Käesoleval aastal valisime
etenduseks Maksim Gorki tragöödia „Mustlaslaager läheb taevasse“. Mustlased olid ja on taevasse
minejad. Selles loos tahavad nad
jõuda silmapiiri taha, et küündida
käega taevast katsuma. Nad on
ikka veel sinnapoole teel... Tänu

sellele etendusele said lapsed jälle
kogemuse võrra rikkamaks — said
esimest korda armuda, said esimest korda pettuda, said esimest
korda varastada ja kahetseda,
said esimest korda surra ja jälle
ellu ärgata. Peaproov kujunes nii
emotsionaalseks, et nii mõnelgi
lapsel olid pisarad silmas. Proov
katkes selleks hetkeks ja vaikuse
katkestas Andri Viinalass, kes parafraseeris ﬁlmiklassikat: „Ikkagi
inimesed...“.
Jah, see näitas, et meie noored ei ole siiski hukas ja muru ei
olnud enne rohelisem ega taevas
sinisem. Meie jalgade all on sama
roheline muru ja meie kohal sinisest sinisem taevas, me soovime
kõikidele laagrinoortele vabadust
olla enesekindlad ja oma tahtmiste saavutamiseks pürgida aina
kõrgemale ja kõrgemale... kohe
nii kõrgele, et ulataks puudutama
taevast.
Laagri lõpusõnades ütles Andri: „Neid lapsi ei ole olnud vaja
kantseldada, ei ole olnud vaja keelata, sest nad on nii korralikud ja
toredad.“

Tõesti, kümme suve järjest on
olnud väga vahvad laagripäevad
ja kõik see on võimalikuks saanud
ülilahedate laagrijuhendajate abiga. Suur kummardus Geale, kes
seda kõike korraldab ja on meile võimaluse loonud. Suur tänu
Annelile, kes oma sõbralikkuse ja
positiivsusega nakatab ja kõike
jäädvustab. Suur tänu Andrile, kes
oma huumori ja nooruslikkusega
meid kosutab. Suur tänu Mihklile,
kes oma asjalikkuse ja mänguoskusega meid lõbustab. Suur tänu
Triinule, kes oma tantsuoskusega
meid pahviks lõi... Suur aitäh lastevanematele, kes oma lapsed meie
kätte on usaldanud, ja kui mõni
laagrilastest peaks seda kirjatükki
lugema, siis jätke meelde, meie
laagri esimene ja viimane reegel
— KÕIK TOREDAD ASJAD ON KEELATUD, ja kui te seda järgite, siis
võib teie süda rahul olla, et olete
õigel teel. Ja kui teie süda on rahul,
siis on ka meie süda rahul. Aitäh
kõigile.
Laagri juhendajate nimel
VAIKE TIITS
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Nõo noorte töömalev
sai taas hoo sisse

noorte
malevasuvi

Seitsme malevapäeva jooksul tehti erinevaid heakorratöid, arendati meeskonnatööd ja laiendati silmaringi. Fotod: BIRGIT HAAN
Nõo valla kolmas malevasuvi sai
avapaugu 13. juunil, kui 15 noort malevlast kogunesid pühapäeva hommikul Nõo noortekeskusesse esimesele koolituspäevale.
Tööohutusest, seadusandlusest
ja karjääriplaneerimisest tegi malevlastele töötoa Heidi-Maarja Mäetaga,
kes on ka varem käinud meie noori
tööalaselt koolitamas. Heidi-Maarja
juhendamisel said malevlased arutleda oma ootuste üle malevas ning
mida nad maleva juures enim väärtustavad.
Nagu malevale tavaks, said noored esimese meeskonnatööalase
väljakutse juba esimesel päeval —
etteantud vahenditest tuli kõigile
malevlastele valmistada pitsa. Nõnda asusidki kolm meeskonda tegema
vastavalt loosile saadud vahenditest
oma pitsat — vegan-, tavaline ja
magus pitsa. Lõpphääletusel osutus
maitsvamaks tavaline singipitsa.
Päeva teises pooles tutvustati
tänavuse malevapäeviku formaati.
Nimelt tuli malevlasel iga päev täita
malevapäevikut, kuhu noor sai kirja

panna päeva jooksul omandatud
teadmised ja oskused ning ootused
järgmisele tööpäevale.
Sellel aastal katsetati esimeses
vahetuses malevatoimkondi, kellel
oli maleva toimimisel oma ülesanne
täita. Toimkonnad jagunesid kolmeneljaliikmelisteks rühmadeks ning
olid järgnevad: video-, spordi-, kunsti-, logistika- ja veteranide toimkond.
Tänu toimkondadele sai üles võetud
maleva video, kajastatud maleva
tegemisi sotsiaalmeedia kanalites,
läbi viidud vahvaid sportmänge,
kujundatud maleva sümboolika ja
noortekeskuse saaliruumi seinad,
korraldatud malevlaste lõuna ning
õe-vennalikult üksteist toetatud nii
mures kui rõõmus.
Iga malevlane sai valida esimese
tööpäeva töökoha ning pidulikult jagati välja maleva särgid.
Malevlased töötasid kokku viis
päeva. Tööpäevad algasid kell 9 hommikul ning ülesandeid ja väljakutseid
jagus eri paigus. Viie tööpäeva jooksul toimetasid noored spordikoolis,
põhikoolis, lasteaias, muusikakoolis,

koduloomuuseumis ning Meeri ja
Laguja külaseltside juures. Korrastatud sai Nõo aleviku haljasalasid, surnuaed ning läbi Nõo Päevakeskuse
abistasime ka üht eakat vallakodanikku puude ladumisel.
Iga tööpäeva lõpus, pärast lõunasööki, mille oli meile valmistanud
Soolo kohvik, ootasid malevlasi ees
erinevad ühistegevused. Maha sai
peetud meeleolukad malevaristsed,
malevavande andis nii iga uustulnuk
kui ka veteran. Toimus keskkonnaalane koolitus targalt toidu tarbimisest, mille viis läbi noortekeskuse
vabatahtlik Maria. Külas käis Paranduskelder, kellega koos arutasime
innovaatilisi ja keskkonnasõbralikke
tulevikulahendusi Nõo valla hüvanguks. Mõõtu võeti maleva vigurvõistlusel ning gaidide liikumist
tutvustas meile Mark Bulak. Maleva
viimasel päeval käisime kalal Elva
jõel. Kalastusretke korraldas meile
Vapramäe Loodusmaja koostöös SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Toreda juhendaja Lea Saare
käe all sai iga noor õppida, kuidas

Suvi spordiga 2021

seadistada õnge, milliste nippidega
püüda kala ja millises jõeosas parasjagu kõige paremini näkkab. Samuti
tutvustas Lea meile kõike olulist kalastuse kohta, alustades erinevatest
püügivahenditest ning lõpetades
püügilubade ja -piirangutega. Õppisime eristama erinevaid kalaliike ja
kokku õnnestus püüda suisa neli eri
liiki kala.
Maleva lõpetasime noortekeskuse terrassil ühiselt grillides. Jagasime
muljeid ja noored said teha ettepanekuid järgmise suve malevaks. Pidasime Nõo Veskijärve ääres maha ühe
meeleoluka veesõja ning lahingujärgselt kuulutasime maleva esimese
vahetuse lõppenuks.
Nõo valla noorte töömalevat
toetas Haridus- ja noorsootöö amet.
Suur tänu malevlastele, lapsevanematele ja koostööpartneritele!

BIRGIT HAAN
noorsootööspetsialist

spordikool
tänab
Täname võimlemispeol
osalejaid:

Päikest ja toredaid tegevusi täis laagripäevad möödusid lennates. Foto: RAUNO VOORE

5.–9. juulini toimus Nõo Spordikoolis ja selle lähiümbruse spordiväljakutel Nõo Korvpalliklubi poolt
korraldatud päevalaager „Suvi spordiga“. Viiepäevasest
laagrist võttis osa 34 last ning nendega tegeles igapäevaselt kolm treenerit.
Päevad möödusid kiiresti, sest meeldivas seltskonnas, heade sõpradega koos sportides läheb aeg lennates. Sportlikus laagris harrastati korvpalli, käsipalli,
saalihokit, jalgpalli, võrkpalli-rahvastepalli segamängu,
käidi ujumas, rattaga sõitmas, orienteerumas, mängiti
nerﬁdega ja tehti palju muud huvitavat. Lõunat pakkus
Soolo kohvik. Laagri kavast ei puudunud ka väljasõit ja
ekskursioonipäeval külastati Vudila mängumaad ning
Kalevipoja muuseumit. Kõik osalejad said laagrisärgi.
Selline päevane laager, kus saab sportlikult koos

eakaaslastega aega veeta on muutunud aasta–aastalt
populaarsemaks. Esimesel aastal osales laagris 16 last,
nüüd juba 34. Uuel aastal võiks toetuste jätkudes kaaluda juba kahte laagrinädalat. Juulis ja augustis, sest
lapsed vajavad ka suvel organiseeritud sportlikku tegevust.
Täname: Nõo vald, Nõo Spordikool, Tartu Terminal,
Nõo Lihatööstus, Tartumaa Omavalitsuste Liidu Kohaliku Omaalgatuse Programm ning loomulikult kõiki toredaid lapsi ja nende vanemaid.
Olid vahvad viis päikesepaistelist päeva koos spordi
ja sõpradega!
RAUNO VOORE
Nõo Korvpalliklubi treener

Ingrid Hamer, Nõo Spordikooli ja Tantsuklubi Triiniks treener ning eestvedaja.
Mudilased „Mängust ja
mängimisest“: Triin Sprenk, Merit Reinberk, Tuuli Sprenk, Agnes
Hansen, Aksel Holm, Karmen
Kask, Stella Liiva, Heleri Aavik.
Saatja Madli Teller.
1.–4. klass „Hurraaderii“:
Adeele Pentsa, Reta Reinberk, Brigitta Pai, Eleanor Kevväi, Emma
Tommingas, Keiu Kriisa, Kirsi
Drenkhan, Lisandra Muuk-Adrat,
Eliis Marii Paabut. Saatja Inger
Reti Ivanov.
5.–9. klass „Tulekera“: Kirsika Lehesaar, Grete Kask, Mirjam
Elisabet Tiidumaa, Johanna Matilda Koidu, Kaidi Päll, Kirke Kask,
Säde Riin Saaroja, Rika Rahnel.
Saatja Merike Olesk.
Daamid „Mõtisklus“ (Triiniksi ja Nõo Spordikooli õpilaste
emad): Eva Reinberk, Mari Nelis,
Kaire Kask, Anneli Saaroja, Ülle
Holm, Kadri Pettai, Kairi Liiva, Triinu Koidu. Saatja Carmen Lilium.
Tudengid „Lenneldes“ ja
„Merepuudutus“ kavad: Kelly Tennosaar, Marian Laur, Tuuli
Tohu, Veronika Lehesaar, Kairi
Oona, Helena Šults, Relika Lehesaar, Katrina Kallas.
Ülevaadet võimlemispeost
loe lk 1.

VALLA LEHT

Head koduteed, Maria!
Noortekeskuse vabatahtlik Maria
lõpetas juulis oma vabatahtliku
teenistuse. Kokku veetis Maria
meiega 11 kuud. Küsisime
temalt enne koduteele minemist mõned küsimused.
Küsis Birgit Haan ja
vastas Maria Shamshuvarova (pildil).
Millega noortekeskuses tegelesid?
„Kokkasime, mängisime
lauamänge,
käisime
matkamas,
vaatasime ﬁlme ja ajasime niisama juttu. Mulle
meeldis, et tegutsemises
noortega oli vabadus valida – kõik, mida koos noortega tahtsime teha, seda ka
tegime.“
Mis sulle Eesti juures kõige
rohkem meeldis?
„Sellele küsimusele on keeruline vastata. On nii palju asju, mis mulle meeldisid. Eestis olles nautisin igat siinoldud päeva. Mulle meeldisid siinsed inimesed, keel, inimeste mentaliteet.
Eestist on saanud minu teine kodu.“
Kas tahad kunagi Eestisse tagasi tulla?
„Loomulikult. Kohe, kui võimalus tekib, soovin tagasi tulla.“
Mis on sinu lemmik eestikeelne sõna?
„Mulle meeldivad sellised sõnad nagu „aeg“ ja „armastus“. Ühel päeval,
kui endale kaks kassi võtan, siis soovin neile nimeks panna eestikeelest tulevad nimed nagu Lusikas ja Maasikas.“

23.-26. augustil
Nõo Muusikakoolis
ALEVIKULAAGER

Koosmäng on tšill!
Koosmängu laagrisse on oodatud Nõo Muusikakooli
orkestripillide (puhkpill, viiul, löökpill) õppijad
alates muusikakooli 3. klassist.
Nelja laagripäeva jooksul (reeglina kell 9-16) mängime
koos pilli, õpime beatboxi, külastame Elleri kooli
loomelaborit, liigume looduses ja teeme palju muud
põnevat. Saab ka süüa
Laager on osalejatele TASUTA
ning kohtade arv on piiratud!
Registreerimine laagrisse:
h�ps://forms.gle/uH6uyL46sVMHDAPeA
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Nõo vald ajapeeglis
Meenutab Enno Ruusalepp

Tartu observatoorium

tutvustab noortele karjäärivõimalusi kosmosevaldkonnas
Käesoleva aasta alguses alustas observatooriumi külastuskeskuses
tööd Euroopa Kosmoseagentuuri hariduskontori Eesti haru. Maailmas
on kokku 18 harukontorit ja need tunneb ära nimelühendi ESERO järgi.
ESERO Eesti loomisega on observatooriumi külastuskeskuse juht Heli
Lätt tegelenud juba mitu aastat ning viimaks on asjad nii kaugel, et kõigil
riigi koolidel, õpetajatel ja õpilastel on võimalus osaleda ESERO hariduslikes programmides. „Rahvusvaheline koostöö ja võrgustik võimaldavad
osa saada erilistest üritustest ja neid ka ise korraldada,“ selgitab Heli Lätt
ESERO programmi hüvesid. „Üheks selliseks võib kindlasti pidada 1. juunil toimunud otsekõnet kosmoses oleva astronaut Thomas Pesquetiga,
kes vastas Eesti õpilaste poolt esitatud küsimustele.“ Teine suur sündmus
tuleb juba 26. augustil, kui koos sTARTUp Day noortealaga korraldatakse
Tõraveres karjääripäeva „Karjääriredel viib kosmosesse“.
Paljud võibolla ei aimagi, et ka Eestis on arvestatav hulk ettevõtteid,
kelle tegevus ühel või teisel moel on seotud kosmosega. Lisaks sellele on
just reaalteaduste õppijaid ootamas ees järjest laiem tööpõld. Praegused
koolinoored võiksid olla tulevikusuundadega kursis, sest need mõjutavad
nende tulevast elu. „Karjääripäevalt saab kogemusi, mida käiku võtta ka
nüüd ja kohe,“ ütleb Heli. „Näiteks leiab siit palju inspiratsiooni kooliprogrammis kohustuslike loov- ja uurimustööde jaoks.“
Karjääripäeva eesmärgiks on luua suhtlussild Eesti kosmosevaldkonnas tegelevate ettevõtete, põhikooli lõpuklasside ning gümnaasiumiõpilaste vahel. Karjääripäeval osalevad lisaks teadlastele järgmised ettevõtted ja asutused: Guardtime, KappaZeta, Skeleton Technologies, Tartu
Teaduspark, CGI, G-Scan, Wise, Milrem Robotics, CybExer Technologies,
Ilmateenistus jt. Põhjused, miks ettevõtted näevad vajadust algatusega
kaasa tulla, on järjest suurenev kvaliﬁtseeritud tööjõu puudus ning mure
loodus- ja täppisteadusliku maailmapildi mõistmise vähenemise pärast.
Paljud edukad ettevõtted tunnevad soovi anda ühiskonnale midagi tagasi ning üks viis selleks on toetada pealekasvavat põlvkonda.
Enamik karjääripäeva tegevusi korraldatakse Tartu observatooriumi
õuealale rajatud pesades, mõned töötoad toimuvad ka siseruumides.
Karjääripäev algab kl 10 ning viimased tegevused lõpevad kl 18. Osalemiseks on kohustuslik eelregistreerimine. Oodatav osavõtjate arv on 300–
500 õpilast. Registreerunutega võetakse ühendust ja nad saavad valida
ette kolm töötuba. Päeva lõpuosas jääb kõigil aega tutvuda spontaanselt
ka kõigi ülejäänud töötubadega.
Kohaliku kogukonna toetus on hariduse edendamiseks väga oluline.
Tartu observatooriumil on selles osas vedanud, et vald tuleb suurürituste
korraldamisel alati appi. Aitäh!
Noortele on see hea võimalus näha killukest päriselu ning saada
aimu, mis suunas liiguvad tehnoloogilised uuendused. Registreerige ise
ning kutsuge sõbrad kaasa!
Tutvu eesootava karjääripäevaga ning loe ESERO Eesti kohta:
esero.ee instagram.com/eestiesero/ ja facebook.com/eseroeesti
MARJA-LIISA PLATS
Tartu observatooriumi
kommunikatsioonispetsialist

tatel oli läbikäimine kahe Soome
omavalitsusega, Viitasaari ja Liminka
vallaga. Külas sai käidud vastastikku
ja mitmete erinevate sihtgruppidega. Käisid ka sotsiaalvaldkonna inimesed sealse hoolekandepoolega
tutvumas. Tol ajal olime meie alles
Küsis LIIA SIREL vabariiki üles ehitamas ja välisriigi
hoolekandeteenuste pakutavad või„Toona oli vallavolikogu koossei- malused tundusid suisa uskumatud.
sus 13 liiget. Volikokku kandideerisin
Soomes oli sotsiaalvaldkonvalimisliidus ja olin n-ö Tõravere piir- na areng tasemel, haiglate ümber
konna kandidaat. Volikogu esime- asusid majad inimestele, kellel oli
heks saamist otseselt ei mäleta, aga sage arstiabi vajadus, ca kilomeetri
oma sõnavõtus rõhusin asjaolule, et
raadiuses olid elupaigad neil, kes
mul ei ole vallas mingeid huveel iseseisvalt elamisevisid — ma ei oma maad,
ga kuidagi hakkama
ei tegele äriga ja töötan
said, aga vajasid
Enno Ruusalepp oli
riigiasutuses (Tartu
järelevalvet,
Nõo vallavolikogu liige
Observatooriumis —
toitlustamist
järjepidevalt alates detLS), mistõttu saan
jm abistavaid
erapooletult asja- sembrist 1989 kuni oktoobrini teenuseid.
2009 ja vallavolikogu esimees
desse suhtuda.
Häid prakOlin kolhoosi
tikaid sai kaasa
kahes koosseisus, ajavareorganiseerimise
võetud ka kohahemikul 26.10.1993–
komisjoni
esimees
liku sotsiaalvald17.10.1999.
ning meie töö oli jagada
konna arengusse.
välja osakuid. Ega see meelNõo päevakeskuse radiv olnud, inimeste rahulolematust
jamise idee tekkis sotsiaalosaja pahameelt sai tunda kõvasti. Ma- konna juhatajal Ene Mölteril ühel
jandi varad tuli jagada õigustatud sellisel külastuskäigul Soome.
subjektide vahel nii võrdselt, kui see
Tutvusime ka sealse vallavalitsuüldse võimalik oli. Hiljem moodustati se töö ja asutuste tegevustega.
ettevõte „ME Nõo Vara“, kus kolhoosi
Mul õnnestus külas käia Liminka
varad olid ajutiselt arvel ja mida juh- vallavolikogu esimehe kodus. Volikogu esimehe perel oli viljakasvatus
tis Väino Illing.
talu, mind hämmastas see, et isegi
1996. aastal sai Nõo vald
oma pere jaoks ei kasvatatud talus
oma sümboolika
köögivilja, ainult viljapõllud ja trak27. mai 1996 kinnitati Nõo valla torid, ei mittemingisugust potipõllipp ja vapp. Samal ajal toimusid ka lundust.
Soome oli siis juba Euroopa LiiNõo valla päevad, mis olid pühendatud Nõo valla taasloomise viiendale du liige, neil olid ka Euroopa toetused, põllumajandus oli heal areneval
aastapäevale.
Sümboolika kujundamisel sai järjel.
Soomest saime humanitaarabi
määravaks ajaloolisuse rõhutamine,
mistõttu on Nõo kihelkonna kiriku ja meile saadeti ka päästeauto, mis
torn meie lippu ja vappi ehtimas. oli Tõraveres tegutsevate päästjate
Mina sain ka oma idee anda, ja kunst- kasutada. 90ndatel tegutses Nõo
niku nägemuse järgi lisati kirikutorni vallas päästeteenistus, mille pealik
kahele poolele sümmeetriliselt kaks oli August Pakk.
Nõo vallamajas olid kontorid
kaheksanurkset tähte.
Lipu õnnistamine toimus Nõo Maapangal ja Hoiupangal, raha käiPüha Laurentsiuse kirikus toonase sime ikka pangast välja võtmas, ei
õpetaja Harald Tammuri poolt. On olnud siis veel sellist tehnilist imet
selgelt meeles, kuidas me läksime nagu sularahaautomaat.
Vallamajas olid ruumid paljudel
läbi Nõo aleviku vallamaja juurest
kirikusse, hoides lipu neljast nur- ettevõtetel, mis majandi reorgagast, rahvas kogunes tee äärde seda niseerimise järel tekkisid, vallal ei
vaatama ja kaasa elama. Õnnistatud olnud nii palju ruume vaja ja vabad
lipp heisati vallamaja ees lipumasti ja kabinetid renditi välja.
Nõo lasteaia majja mahtus temuruplatsil esinesid rahvatantsijad.
Tähtsa sündmuse puhul olid meil kü- gutsema Haraldi pood ja teisele korlas inimesed sõprusomavalitsusest rusele raamatukogu. Kuna laste arv
järjest kasvas, siis koliti raamatukogu
Soomest.
Taasiseseisvunud valla algaas- vallamajja, samuti lahkus sealt pood.
Enno Ruusalepp on olnud Nõo
Vallavolikogu liige 20 aastat, millest
kahes koosseisus oli ta volikogu esimees. Uurisimegi, mida eredat on
pikaajalisel volikogujuhil sellest ajast
meelde jäänud.

Lipu õnnistamise tseremoonia Nõo Püha Laurentsiuse kirikus. Vasakult:
Enno Ruusalepp, Esta Tamm, Jaanus Järveoja ja Ülle Orgusaar.
Foto: Nõo koduloomuuseumi arhiivist

1997. aastal tegelesime Nõo valla arengukavaga. Tegemist oli pärast
taasiseseisvumist esimese arengukavaga, kus hakkasime põhjalikult
arutlema oma tugevuste ja nõrkuste üle. Kaasatud sai asjast huvitatud
vallaelanikke, ühiselt seati eesmärke
ja lepiti kokku olulisemad tegevused
lähimateks aastateks.

Tuulemäe prügila,
kas jah või ei?
2000. aastatel planeerisime
Laguja küla alale rajada Tuulemäe
jäätmekeskuse, ent see jäi kohalike
elanike vastuseisu tõttu rajamata.
Laguja rahvas seisis selle eest, et
prügila nende kodude lähedusse ei
tuleks, argumente prügila rajamise
vastu oli mitmeid, kohalik kogukond
korraldas vallamaja ees isegi piketi.
Laguja küla elanikud kaebasid kohtusse planeeringu, mis nende küla
taha regionaalprügila kavandas ning
saavutasid Riigikohtus võidu ja prügila jäi rajamata.
Aga Nõo vald lõikas sellest ka
kasu, protsessi algatamine tõi valda
riigipoolse toetuse, millega saime
sulgeda nõukaaegse prügimäe ja likvideerida õlijärve.
Välja tahan tuua ka Luke pargi
taastamise, mille eest seisis tol ajal
vallas keskkonnaosakonna juhataja ametit täitnud Gea Järvela. Tema
jõulisel eestvedamisel sai korda teh-

tud esimene tiik ja sealt hakkas Luke
mõisa areng liikuma, siis tuli juba kärnerimaja taastamine ja täna on Luke
mõisapark üks külastatavamatest
paikadest Nõo vallas.
Samuti Gea Järvela eestvõttel
hakkas kasvama panus keskkonda,
käivitati prügimajanduse korraldamine, tekkisid loodusesse matkarajad, kujunes loodusturismi pakkuv
asutus VVV SA.

Nõo Veskijärve rajamisega
täitus unistus
Minu unistus oli vallamajataguse
paisjärve rajamine. Kolhoos oli alustanud kunagise järve taastamist, aga
see jäi pooleli. Praeguse Nõo Veskijärve kohal oli suur turbaaun, mille
kõrvalt jooksis läbi Nõo oja. Maareformi käigus taotles järve ja raudtee
vahelisel alal oma maad tagasi endine omanik, nii saigi tehtud mitu asja
korraga — tehti maatagastus, rajati
järv ja vald ehitas juurdepääsutee.
Tundus uskumatu, et keegi soovib
raudtee äärde elamist rajada, kuid
täna on seal mainekas elamupiirkond.
Kui Nõo Veskijärv valmis sai, siis
ütlesin volikogus, et minul enam
unistusi Nõo vallaga seoses ei ole, ja
volikogusse ma rohkem ei kandideerinud, täis oli ka saanud 20 aastat volikogu tegemistes kaasa lüüa.“

Seekordne mälumängu küsimus on: 6. augustil tähistame Nõo keskkooli rajaja ja pikaajalise direktori Kalju Aigro 100. sünniaastapäeva.
Mitu aastat juhtis Kalju Aigro Nõo kooli direktorina?
Vastused saata 25. augustiks koos nime ja telefoninumbriga aadressile:
vallaleht@nvv.ee või tel teel 5191 4119.
Õigesti vastajate vahel loosime välja juubeliaasta meene.
Juunikuu viktoriiniküsimuste õiged vastused olid:
1. Majavammist kahjustatud vana Nõo koolimaja hävitati põletamise teel.
2. Nõo Lihatööstus sai 29-aastaseks.
3. Taasiseseisvunud Nõo valla sünnipäev on 11. juulil.
Auhinnad võitsid: Karin Raamets, Marili Tarto ja Katrin Virronen.
Aitäh kõigile vastajatele!

Miks vahetada linnaelu maaelu vastu
Maal elamise päevast on kujunenud suurim maaomavalitsusi tutvustav elamussündmus, mille keskpunktis on elukeskkond koos seal olevate
teenuste, kogukondlike suhete ja ettevõtlusega.
Kolmandat korda toimuv Maal elamise päev peetakse sel aastal 25. septembril. Lisainfot saab lehelt www.maalelamisepaev.ee.
Oleme kogunud inimeste kogemuslugusid maale elama asumisest või
maaelu võimalustest eneseteostamisel.
Pisut rohkem kui aasta tagasi kolis Mirlian Rebane perega linnast maale
elama. Sobiv kodu leiti Nõo vallas Voika külas. Rolli mängis elukohta valides
seegi, et Mirliani esivanemate juured pärinevad Nõost.
„Minu lapsepõlv möödus Tartus. Põlise tartlasena mulle väga meeldib Tartu linn, kuid kui hakkasime elukaaslasega maja otsima, siis suur osa majadest
asusid pisikesel krundil või polnud seal kõrghaljastust, mistõttu saigi otsustatud maale elama asumise kasuks.“
Mirlian ütleb, et oma kodu valides tuleb usaldada sisetunnet — kui tunne
on õige, siis see ongi sinu koht. Sellest lähtus ka noor pere, kui oma uut kodupaika esmalt vaatama tuli. Kuid mida maal eluaset valides veel tähele panna?
„Lastega pere peaks tähelepanu pöörama ühistranspordi võimalusele piirkonnas, et lapsed saaksid ka iseseisvalt liikuda. Lisaks võiks uurida, kuidas toimib veevärk, kui on tegemist salvkaevuga, siis millises seisus see on. Vanemat
maja ostes oleks hea kaasa võtta spetsialist, kes oskab maja seisukorda hinnata.
Möödunud talvel oli korralik paks lumi maas, mis algselt tekitas lumevangi
jäämise hirmu, kuid hirm kadus, kui veendusime, et ööpäeva jooksul lükkas
sahk teed lahti.“
Ka hädavajalike teenuste kättesaadavust Nõo vallas hindab pere heaks ja
on pakutava valikuga rahul, ehkki oodatakse, et ühel päeval jõuaks internetikaabel eluasemeni, seni aga ajab asja ära üle õhu leviv internet.
„Puudust ei oska küll millestki tunda. Nõos on olemas juuksuriteenus,
mida oleme kasutanud, ilusalong, head võimalused sportimiseks, olemas on
ka postkontor, kaks apteeki, kolm raamatukogu jne. Lapsed käivad Nõo valla
haridusasutustes, kooli läheduses asub muusikakool, kuhu vanem laps saab
iseseisvalt pärast tunde jalutada. Meile meeldib Nõos toidupoes käia, siit saab
kiiresti ja mugavalt kõik vajaliku kätte. Siinne kogukond on aktiivne ning üritusi
on samuti palju.“

Uurisime värsketelt maainimestelt, mil viisil
on maaelu linnaelust erinev.
„Linnas on hea käia, kui tekib igatsus melu
järele. Ükskõik, mis kell sa uksest välja astud, ikka
kusagil midagi toimub. Maal on aga rahu ja see
on tänapäeva kiire elutempo juures minu jaoks palju olulisem. Maal elades sa
näed asju teise pilguga. Vaadates, kuidas loodus elab oma elu olenemata sellest, mis toimub poliitikas või maailmas üldisemalt, siis saad aru, et tegelikult
on inimene selle kõige keskel ikka nii pisike „mutter“.“
Mirlian ei oskagi kohe välja tuua maal elamise raskusi, küll aga on tal palju
head öelda lummava elu kohta oma kodupaigas.
„Maal elamise võlu on kohe kindlasti aastaaegade vahetumise jälgimine.
Iga aastaaeg on omamoodi ilus. Talvel paksu lume all olev loodus on nagu
muinasjutt. Sügisel kollased lehed puudel sillerdavad päikese käes nagu kuld.
Kevadel on põnev jälgida, milline taim esimesena nina välja pistab. Ma pole varem kordagi näinud nii palju linde ja loomi ajamas omi asju kui nüüd. Oravate
pulmatants oli põnev jälgimine, kitsepere jalutas ringi, hõbehaigur sulistas tiigis… jne. Linnas juba sellist asja ei näe. Ükskõik, milline on väljas ilm, kui võtan
oma kohvitassi ning istun maja ette trepile, siis tunnen, kuidas rahu mind oma
embusse haarab.“
Mirlian on maal vaikuses elades leidnud endas üles Tartu Kunstigümnaasiumi kunstiklassis õpitud oskused ja neid teadmisi usinasti kodu sisustamisel
kasutanud.
„Koolis oli meil hästi palju erinevate kunstivaldkondade tunde — ilukiri,
kompositsioon, maal, lilleseade, kunstiajalugu jne. Toimusid maali- ja lilleseadelaagrid. See kõik avardas silmaringi ning andis oskused ise kätega asju meisterdada ja näha asjades midagi muud, kui nad tavapäraselt on. Tavaline kivi või
puuoks ei ole minu jaoks lihtsalt kivi või oks, näen neis sisustuselemente. Mulle
meeldib kividele maalida. Plaanis on teha saunamajja hundinuia lehtedest seinavaip, need vahvad taimed kasvavad meie kodutiigi kaldal.
Meie kodu ei ole veel täielikult selline, nagu oma vaimusilmas ette kujutanud olen, see võtab aega, aga ma olen rahul, et ühe aastaga oleme jõudnud
teha rohkem, kui oskasime loota.“
Pereema hakkas oma kodu tegemisi kajastama Instagramis, esialgu vaid

#meieojatalu — kodu suurte puude süles. Foto: erakogu
enda jaoks, et oleks ülevaade, mis on tehtud ja millised tegemised ees ootamas. Instagrami leht kannab nime meieojatalu ja on tänaseks kogunud üle
1300 jälgija, see andis Mirlianile teadmise, et nad teevad õiget asja.
„Algselt sai leht loodud päeviku vormis, peagi hakkas konto jälgijate arv
kasvama ja inimestelt tagasiside tulema, et meie pildid ja seal juures olev lugu
on inspireerivad. See andis indu juurde veel rohkem meie tegemisi kajastada. Vahel on motivatsioonipuudus, kui aga loen inimeste tagasisidet, siis see
annab kohe tegutsemistahet juurde. Lisaks on see hea võimalus tutvustada
teistele Nõo valda ning kutsuda inimesi siia elama.“
Praegu käivad pereema ja -isa linnas tööl, aga mõlgutatakse ka mõtteid
ettevõtlusega oma kodupaigas tegelema asuda. Selle teostumiseks loob võimaluse savikrohvist aidamaja, kuhu on võimalik rajada tööruumid ning looduslikult kaunis miljöö annab paigale lisaväärtust, mida pererahvas soovib ka
teistega jagada.
„Maal hing puhkab. Kui tunned, et süda kutsub maale, siis tasub see tee
jalge alla võtta. Tänapäeval ei tähenda maal elamine loomapidamise rasket
füüsilist tööd või põllumajandusega tegelemist. Tegemist on, aga kõik on inimese enda valik, kuidas midagi teha soovid.“
LIIA SIREL
külastuspäeva
korraldustoimkonna liige
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XIX Nõo kihelkonna külade mängud Meeril

Kihelkonna mängude õnnestumise eest tänab vabatahtlikke peakorraldaja Anneli Saaroja (ees).

Fotod: TOOMAS SAAROJA

Nädal enne spordikalendri oodatuimat suursündmust Tokyos toimusid meie oma Nõo kihelkonna külade kohalikud olümpiamängud. Nii
võib neid sportlikke jõukatsumisi nimetada küll,
sest traditsioon on kestnud juba 19 aastat.
Sportlikud võistlused on võtnud lõbusate
ja rõõmu pakkuvate tegevuste mõõtme, millest osa saama olid seekord tulnud kihelkonna
üheksa küla — Nõgiaru, Aiamaa, Kolga, Unipiha,
Järiste, Laguja, Rahinge, Pangodi ja Meeri, samuti Nõo valla esindus.
Mängude kavas oli nii meeskondlikke kui ka
individuaalseid jõukatsumisi, kümnele võistlusalale lisandus üks individuaalala. Korraldusmeeskond oli võistlustele lõbusad nimed välja mõelnud. Näiteks mängus „Holland versus Itaalia“ lõi
üks küla jalgpalli väravasse, mida oli kaitsmas teise küla esindaja, mäng toimus penalti põhimõttel. Teatevõistlus oli nimeks saanud „Kompott“.
Veatult teksti telefoniekraanile ümberkirjutamise võistlus kandis nime „Nobenäpp“ — siit said
osalejad pisikese vaate ka Meeri ajaloole. Muusikalise mängu „Laulupidu“ võidueelised olid neil,
kellele meeldib televiisorit vaadata. Võistkondadele esitati TV-saadetest tuntud meloodiat ja ära
pidi arvama, millise telesaate tunnusmuusikaga
on tegemist. Populaarseks osutus individuaalala
käesurumises, mis pakkus osalejatele võistluspinget ja poolehoidjatele emotsiooniküllast kaasaelamist.
Toredaid tegevusi meerikate juhtimisel jätkus tervesse pärastlõunasse, korraldajad olid

südameasjaks võtnud lastele meelepärase tegevuse läbiviimise ja võistlejatele pakuti ka kehakinnitust.
Sel korral viis võidu koju Järiste küla, kelle
korraldada on järgmisel aastal juubelihõngulised 20ndad kihelkonna külade mängud.
Järiste küla esindaja Heigo-Elmar Vahesaar
rõõmustas võidu üle ja lausus: „Meie küla võidule
vihjas keegi, kui läbitud oli kuus-seitse võistlust.
Punktisumma näitas edu teiste võistkondade
ees ja kuigi me viimastes mängudes saime suhteliselt kehvad tulemused, siis ikkagi selgus, et
oleme võitjad.“
Värsked võitjad mõlgutasid juba mõtteid
uuteks mängudeks: „Meie korraldada on uhke
numbriga 20ndad külade mängud, kuhu on esmane eesmärk saada osalema võimalikult palju
külasid. Sündmus tuleb laias laastus ikkagi sama,
ehk taaselustame ka simmaniõhtu — saame
näha,“ lausus Vahesaar.
Võistlejaid ootas toetajate poolt välja pandud rikkalik auhinnalaud. Esikolmikule olid lisaks
kinkekotid Nõo Lihatööstuselt ja Tartu Terminalilt.
Meeri küla korraldada olid mängud viiendat
korda. Peakorraldaja Anneli Saaroja ütles: „Meeri
küla aktiivgrupi tegevus alustas mängude ettevalmistusega juba talvel ja korraldamisele tulid
appi päris paljud kogukonna liikmed, tänu kellele sündmus niivõrd hästi õnnestus. Samuti tegime palju eeltööd leidmaks toetajaid.“
XIX Nõo kihelkonna külade mängud lõpetas

Esimene võistlusala „Kiired jalad“ ehmatas ära nii mõnegi võistleja. Viie kilomeetri pikkusele jooksuringile tuli
minna iga võistkonna ühel esindajal. Märkimisväärne on seegi, et maskuliinses seltskonnas asus võistlusjoonele ka üks vapper naine, Katrina Kallas. Jooksustart avati püssipauguga ja lämbes kõrbekuumuses pandigi
punuma. Korraldusmeeskond kostitas rajal olijaid kosutava joogipoolisega kahes joogipunktis ja finišeerijaid
kastis Nõo Priitahtlik Päästeselts üle jahedalt karastava veejoaga.

meelelahutusprogramm, esinesid tantsurühm
Tarbatu ja puhkpilliorkester Popsid.
„Tagasiside osalejatelt on olnud positiivne ja
usun, et Meeri küla sai mängude korraldamisega
hästi hakkama, me suutsime heas mõttes üllatada, pakkudes kohale tulnutele erinevaid tegevusi ning tunnustasime võistlejaid,“ rääkis Saaroja.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist
Meeri Külaselts tänab toetajad: Abilane
OÜ, Angelina Tomilina, AS Tartu Terminal, Driftihall, Haaked OÜ, Helle-Maia Sonn, Juhani Puukool, Kaitseliidu Elva malevkond, Kristjan Plamus, Kümbluskunn, Luke Mõis SA, Maag Grupp
AS, Madix Teritus OÜ, Meeri tallid, Metec, Mägestiku Pubi, Ninell Tõnisson, Nõo Aiaäri OÜ / Eve
Aed, Nõo Lihatööstus OÜ, Nõo Päästeselts, Nõo
Spordikool, Nõo Vallavalitsus, Palu Puhkekeskus,
Priit Toru, Tartu Mill AS, Tartu Kontsertkorraldus,
Tartu Veevärk, Teadusteater, Vanaselli OÜ, Vapramäe Forell.
Kniks, kraaps ja kummardus meie vabatahtlikele: Anette, Angelina, Annika, Ene, Erlet,
Hele Liis, Johannes, Kaidi, Kalle, Kristel, Kristjan,
Külli, Liia, Maire, Mait, Mariliis, Mattis, Meeli, Meelis, Ninell, Priit, Rasmus, Säde, Toomas.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.

XIX Nõo kihelkonna külade mängud algasid lipu saabumisega külaplatsile. Kihelkonna mängude lipu toob Kaitseliidu Elva malevkond ja seda oli
vastu võtmas päeval kohtunikurolli täitnud meerikas Priit Toru.

Võidu viis koju Järiste küla. Vasakult: Heigo-Elmar Vahesaar, Tauri Oona,
Marti Joost, Hedi Joost. Foto erakogu

Meelelahutust pakkunud Tartus tegutsev rahvatantsurühm Tarbatu (pildil) oli Meeril esinemas esmakordselt.

Võistlus „Sõdurieksam“ seadis osalejate ülesandeks kahe võistlejaga
püssi kokku panemise nii, et mõlemad võistlejad kasutasid ainult ühte
kätt. Pildil panevad püssi kokku meerikad.

Võistlema läinud lapsevanemad võisid oma võsukesed südamerahuga
lastealale mängima jätta, kus nendega tegelesid vabatahtlikud. Põnevat
mängimist jagus kõigile, näha sai ka Teadusteatri huvitavaid katseid ja
sõita poniga.

Võistlusala „Kalevipoeg“ tõi esile Nõo kihelkonna naiste sitkuse, kellel
jätkus jõudu hoida viie kilogrammist raskust meestest kauem. Olgu siinkohal öeldud, et meeste raskus oli ka poole võrra suurem, kaaludes 10 kg.
Pildil Annika Pentsa.

Võistluste kavas olnud kümnele alale lisandus veel üks individuaalala,
milleks oli käesurumine. Elevust tekitavas võistluses võtsid mõõtu nii
mehed kui naised ja isegi lapsed.
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kuulutused ja teated
 Ohtlike puude hooldus ja raie, hekkide pügamine
ja viljapuude lõikus. Haljastusalased konsultatsioonid.
Tööd kutsetunnistusega arboristilt. Tel 5699 9884, e-post
laur@puujuuksur.ee. Koduleht puujuuksur.ee.
 Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud
tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd,
välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823.
Koduleht: teenustööd.ee.


Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322.

 Autode kokkuost. Kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060.
 Otsime kohusetundlikku koduabilist üks kord nädalas Tõravere alevikus. Tel 528 6383.

NÕO SPORDIKOOLIS AVATUD
TREENINGUTE NÄDAL
6. september – 10. september 2021.a

Erinevad spordialad:
Tantsuline võimlemine
Akrobaa�ka
Korvpall
Sulgpall
Üldkehaline e�evalmistus (ÜKE)
UUS! Võrkpall
UUS! Huviringid (discgolf, jõutõstmine)
Treeningute tunniplaan on kä�esaadav septembrist Nõo Spordikooli kodulehelt noosport.ee või paberkandjal spordikoolist.

KOHTUME TRENNIS!
Lisainfo:
spordikool@nvv.ee
tel 5308 9738

Tule trenni sulle sobival ajal!
Ette ei pea registreerima!
TASUTA!

Treeningud
eakatele!
Alustame septembris
Nõo spordihoones.
Tunniplaan augusti
lõpus aadressil
www.i-sport.ee
Info: ingrid@i-sport.ee
tel 511 3363

NÕO
PÄEVAKESKUSES

14.-15. augus�l kell 7.00
SÕIDAME KIHNU
28. augus�l kell 9.00
SÕIDAME
LÜÜBNITSA LAADALE

EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
E–P, 09.–15. aug
T, 10. aug kl 18.00
P, 15. aug kl 11.00
R, 20. aug kl 19.30
P, 22. aug kl 11.00
P, 29. aug kl 11.00
P, 5. sept kl 11.00
K, 8. sept kl 10.00
L, 11. sept kl 11.00
P, 12. sept kl 11.00

10. augus�l kell 17.30
SÕIDAME LUUNJASSE

Tel 745 5134, 5301 8753.

EELK Nõo koguduse kuulutusnädal
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jutlustab õp Allan Kährik
Jumalateenistus. Armulaud. Hans Wühneri päev
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalatenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine
Jumalateenistus. Armulaud
EELK Valga praostkonna sinodi jumalateenistus
Otepää kirikus
EELK Valga praostkonna piiblipäev Sangastes
Jumalateenistus. Vanavanemate päev

Nõo Juuksurisalong
E–R 10–18
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus

tel 745 5334

KIRIK ON TEELISTELE AVATUD 15.06.–14.08.21 teisipäevast reedeni
kell 10.00–15.00 ja laupäeval kell 11.00–15.00
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus: Tartu tn 2, Nõo alevik, Tartumaa.
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570, madis.kanarbik@gmail.com

EELK NÕO KOGUDUSE KUULUTUSNÄDAL 2021
E, 9. aug kl 18.00
T, 10. aug kl 18.00

Jumalateenistus. Jutlustab õp Siimon Haamer
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Jutlustab õp Allan Kährik, orelil Tuuliki Jürjo
K, 11. aug kl 18.00 Koraalipüha „KLPR 30“. Esinevad EELK Nõo koguduse
kirikumuusikud. Esitletakse õp Mart Jaansoni kogumikku „Nõo intonatsioonid“
N, 12. aug kl 18.00 Kirikukontsert. Esinevad tšellis�d Lauri ja Aike Sõõro
R, 13. aug kl 18.00 Kirikukontsert. Esinevad EELK Valga praostkonna projektkoor ja Karijärve Keelpilliorkester, kavas Ees� heliloojate vaimulik muusika
L, 14. aug kl 9.00–18.00 Hans Wühneri päev Tarvastus
L, 14. aug kl 19.00 Õhtupalvus Nõo kirikus
P, 15. aug kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 15. aug kl 14.00 Hans Wühneri päeva koosviibimine Keeri külas
Kuusikute taluõuel

Hea vallakodanik!

Kutsun sind arutama Nõo valla koerte
mängu-harjutusväljaku teemal.
Diskuteerime selle vajalikkusest ja miks
mi�e ka mi�evajalikkusest. Mõ�skleme
väljaku asukoha, atraktsioonide, kodukorra
jms üle. Kui sul on häid ideid ja oled ak�ivne,
tule kindlas�! Ei lükka tagasi ka igasuguseid lemmikloomadega seotud
küsimusi. Oodatud on kõik kodanikud sh ka inimesed,
kes ei oma lemmiklooma.

Saame kokku 23. augus�l kell 19.00 Nõo Päevakeskuses
(Tartu tn 20 Nõo alevik).
Tallinnas on 21 koerte jalutusväljakut, Tartus 3 koerteparki,
Nõo vallas aga mitte ühtegi!
Kohtumiseni! Hille Laos, veterinaar

NB! Kõik reklaamitud sündmused viiakse läbi vastavalt valitsuse poolt koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestatud meetmetele!
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E, T, N,R 10–18
Nõo vallamajas Voika 23
I korrus, tel 5662 6383

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

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

Magusad ja soolased kringlid
Magusad tordid ja võileivatordid
Prinditud suhkrupildid
Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@ne�.ee, Paju 11, Nõo alevik

h�ps://pajupagar.wixsite.com/pajupagar
pajupagar
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