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Kauneid jõule!
Kaunistagu Teie
jõulupuud
kaunid valged inglid,
helkivad punased kuulid
ja säravad küünlaleegid!
Lisaks kallitega
veedetud ajale
leidke pühademelus
ka hetki
ainult iseendaga
olemiseks,
et jääks aega mõelda,
mis elus tõeliselt täh�s on…

Lumemaagias süüdati
esimene advendiküünal

Rahulikke jõule ja
rõõmsat aastavahetust!
Nõo Vallavolikogu
Nõo Vallavalitsus
Pilt: HELLE-MAIA SONN, luuletus: PIIA RAIG

Nõo vallavolikogu
esimehe jõulutervitus
Aasta 2021 saab kohe läbi. Oli keeruline aasta, aga oleme olnud püüdlikud
kohanejad. Pikk evolutsiooniprotsess on meid selleks ette valmistanud. Kuid ikkagi on raske. Eriti
tunneme puudust suhtlemisest.
Inimene on ju nii-öelda karjaloom. Tavapärasest vähem oleme
kohtunud lähedaste ja sõpradega. Teater ja kino, kohvik ja kontsert, reisimine, … Jah, võimalikud,
aga seotud piirangute, ärevuse ja
riskidega. Seda enam ootame ja
loodame, et saaksime jõule ja aastavahetust tähistada harjumuspärasel
viisil.
Valla seisukohast oli mööduva aasta üheks
olulisemaks sündmuseks volikogu valimised. Meeldib see meile
või mitte, aga „suurele“ poliitikale omased lähenemised jõudsid
ka meie maile. Kas see nii ka jääb, kas sellest õpitakse, see sõltub
volikogust, aga eelkõige vallaelanikest. Igal juhul on asjakohane
üleskutse kõigile, eriti jõulude ajal, kaaluda alati, kas öeldu, kirja
pandu täidab oma eesmärki ja muudab kedagi või midagi paremaks.
Siia sobib meenutada üht tarkuste tarkust: „Jätkugu mul
meelekindlust leppida asjadega, mida ma ei saa muuta, julgust
ja oskust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust nende vahel vahet teha.“
Jõulud on tänulikkuse aeg. Aeg tänada oma lähedasi. Meeles
pidada inimesi, tänu kellele on endal paremini läinud, tänu kellele oled paremaks muutunud. Aeg tänada neid, kes on panustanud meie kogukonna arengusse ja soovida jõudu ning jaksu
neile, kes seda teha soovivad. Aitäh! Jõudu!
Oleme tänulikud, et meil antakse iga päev 86 400 sekundit, et
töötada ja õppida, et suhelda ja puhata, et aidata ja olla tänulik,
et armastada ja olla armastatud.
Ilusat jõuluaega ja toredat aastavahetust!
JAANUS JÄRVEOJA
volikogu esimees

Nõo Kivilinna keskväljakul oli hulgaliselt rahvast, laat ja pidulik advendiküünla süütamine oli koroona-aastal oodatud sündmus, kus sai taas kohtuda
kogukonna rahvaga. 5 x foto: LIIA SIREL

Nõo Kivilinna keskväljakul hõljuv mõnus jõulumeeleolu ja ringi
sibavad tervisepäkapikud meelitasid 28. novembril vallarahva lumise kuusepuu juurde. Seal süüdati
esimene advendiküünal ja toimus
jõululaat, kus kaupa pakkusid kohalikud käsitöömeistrid.
Nõos tähistati sellist suurejoonelist advendiaja algust esmakordselt.
Advendiküünla süütamine märgib aasta ühe ilusama aja algust.
Meie tänavad ja kodud saavad valgusega täidetud ja meisse hakkab
tekkima mõnus ärevus ja ootus, sest
jõulupühad on varsti käes.
Nõo kirikuõpetaja Mart Jaanson väljendas rõõmu, et Nõo rahvas
on tulnud kokku advendiaja algust
tähistama, mida kirik on koguduses aasta–aastalt juba teinud, sest
esimese advendiga algab uus kirikuaasta.
„Täna me kuulutame välja jõulurahu, mis on üks meeleparanduse
väljendusi. Me tahame neil päevadel teha rahu oma ligimesega, tahame ära leppida, paremini mõelda,
öelda ja kirjutada. Tahame rohkem
näidata armastust ja hoolivust,“ lausus kirikuõpetaja.
Nõo vallavanem Rain Sangernebo rõhutas, kui tähtsad on inimeste omavahelised head suhted
ja lähedastest hoolimine. „Soovin,
et täna süttiv advendiküünal tooks
soojust ja sära meie kodudesse,
tooks rahu meie hinge ja armastust
meie südamesse. Et kõik kuri ja halb
oleks sel imekaunil ajal meist kaugel. Hoidke üksteist, üheskoos olles
ja tegutsedes saame me olla tugevad, õnnelikud, terved ja vabad.“
Pärast avakõnesid süütasid
vallavanem Rain Sangernebo ja
praost Mart Jaanson laternas advendiküünla ning kuulutasid välja
jõulurahu.
Iga soovija sai advendiküünlast
kaasa viia tule, et kodus läita oma
jõulutuli. Lastel aga oli võimalus jätta oma jõulusoov päkapikupostkontorisse, kus toimetasid punakuubedes tervisemeeskonna liikmed.
Advendiaja algust tähistati
advendikontserdiga — tantsisid
Triiniksi noored, 3.c klassi õpilaste

Vaevalt vardalt pääsenud sallid läksid müügiks. Kaupa pakub
Ruth Loorits (paremal).

Rain Sangernebo ja Mart Jaanson advendiküünalt süütamas.

Nõo Põhikooli 3.c klassi õpilaste tantsurühm.

tantsurühm, Nõo Vana Tantsu Klubi ja tantsuduett Kumuška. Laulmas sai kuulata Liis Viinalassi ja Seto leelokoori Ilolang, karmoškal
mängis Karel Kutsar.
Samal ajal oli ostu–müügi hoo sisse saanud jõuluturg. Kohalikud käsitöömeistrid olid oma kauba maitsekalt kaunistades lettidele seadnud, meelitades ostjaid uudistama. Ja oste tehti päris palju,
sest kauplejate tagasiside oli rahulolev.
Tervisepäkapikuna rahva seas ringi liikudes, võis siin–seal kuulda inimeste omavahelist ostudega uhkustamist, kiidusõnu jätkus
ka korraldajatele ja sündmusest oodatakse traditsiooni tekkimist.
Kui laada lõppedes plats inimestest tühjaks voolas, jäi advenditule latern veel kuuse juurde leegi väreledes lahkujatele lehvitama... Lubasime külastajatele sündmusest kaasa tõelist jõulutunnet
ja loodame, et igaüks selle ka advendiaja alguse lumemaagias leidis.
Nõo tervisemeeskonna nimel soovin, et see mõnus ärevus ja
jõulupühade ootus jääks teie hinge püsima. Kutsun teid üles kin-

Pildile jäi seltskond Nõo tervisemeeskonna
päkapikke.

kima oma lähedastele aega. Jätke tegemata
ületunnid, mille eest plaanite osta uue asja ja
veetke see aeg hoopis oma lähedaste seltsis.
Minge külla oma vanematele või tehke midagi
toredat koos lastega. Rääkige juttu ja tundke
üksteise vastu huvi.
Hoidke süda soe ja vaim terve.
Nõo tervisemeeskonna nimel
LIIA SIREL
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Toimusid esimesed
Nõo Vallavolikogu
uue koosseisu istungid
15. november 2021
Nõo Vallavolikogu kümnenda koosseisu esimesel istungil valiti
vallavolikogu esimees ja aseesimees.
Salajase hääletamise tulemusel osutus valituks Nõo Vallavolikogu
esimeheks Jaanus Järveoja. (Jaanus Järveoja kohta loe pikemalt lk 3).
Volikogu aseesimeheks valiti eelmises koosseisus volikogu juhtinud
Krista Kvarnström. Krista Kvarnström töötab igapäevaselt Nõo päevakeskuse juhatajana.
Kolmanda päevakorra punktina kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.
22. november 2021
— Vallavolikogu istungil valiti salajase hääletamise teel vallavanemaks kõigi volikogu liikmete poolthäältega Maano Koemets.
Maano Koemets on 24 aastat töötanud omavalitsussüsteemis, millest kaheksa aastat on olnud Rannu vallavanem ja viimased neli aastat
Elva Vallavolikogu esimees. (Maano Koemetsa kohta loe pikemalt lk 3).
— Revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arvu määramine.
Revisjonikomisjoni liikmete arvuks määrati 3 ja esimeheks valiti Edda-Merike Pelt. Kinnitati ka kaks komisjoniliiget: Lembit Toru ja
Janek Orav.
— Järgmiseks olid päevakorras alatiste komisjonide moodustamine ja esimeeste valimine.
Kinnitati alljärgnevad komisjonid ja valiti esimehed:
arengukomisjon — esimees Janar Saviir;
eelarvekomisjon — esimees Rain Sangernebo;
haridus- ja kultuurikomisjon — esimees Reemet Ruuben;
majanduskomisjon — esimees Janek Orav;
sotsiaalkomisjon — esimees Jaanus Järveoja.
29. november 2021
Novembrikuu viimasel esmaspäeval toimunud istungil kinnitas
volikogu ametisse vallavalitsuse ja andis uuele vallavanemale volitused.
— Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati: sotsiaalosakonna juhataja
Ene Mölter, finantsjuht Pille Sügis, ehitus- ja majandusosakonna juhataja Sven Tarto ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli
Vetka.
Vallavalitsuse kinnitamisega sai vallavanem Maano Koemets volitused asuda tegutsema Nõo vallavanemana.
— Volikogu kinnitas ka vallavanema töötasu, milleks on 3200 eurot kuus.
— Lõppesid lahkuva vallavanema Rain Sangernebo volitused ja
võeti vastu otsus maksta lahkuvale vallavanemale hüvitust kuue kuu
ametipalga ulatuses.
— Kinnitati ka vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud alljärgnevalt:
Eelarvekomisjoni liikmed: Jaanus Järveoja, Edda-Merike Pelt, Janar
Saviir, Janek Orav, Reemet Ruuben, Maano Koemets ja Pille Sügis.
Arengukomisjoni liikmed: Andres Juur, Lembit Toru, Viktor Kors,
Anti Perkson, Tõnis Arroval, Varmo Savimägi, Tanel Liira, Arno Anton
ja Piia Raig.
Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed: Taavi Merisalu, Tõnis Kask,
Anneli Vetka, Marge Altin, Anne-Ly Juhkam, Krista Kvarnström, Gaili
Kangur, Hille Laos ja Kätlin Virgo.
Majanduskomisjoni liikmed: Priit Randala, Teet Marran, Kaido
Voor, Lembit Toru, Aigar Brett, Heiki Praakle, Valerik Jerlakas, Sven Tarto, Margus Puis.
Sotsiaalkomisjoni liikmed: Edda-Merike Pelt, Taavi Merisalu, Ene
Mölter, Pille Linde, Mirlian Rebane, Meelis Vool, Tiiu Saarsen, Eleri Visnapuu ja Anne Markvard.
— Nõo vallavalitsusele anti ülesandeks läbi viia vallaelanikuks registreerimise kampaania.
— Kinnisasja omandamine. Võeti vastus otsus omandada Nõo vallas Nõo alevikus asuv Martin Lipu tänava kinnisasi, sihtotstarve transpordimaa, pindala 2004 m².
Nõo Vallavolikogu järgmine istung toimub 16. detsembril.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Nõo vallavolikogu 10. koosseis
RAIN SANGERNEBO

Valimisliit HEA VALIK

JANEK ORAV

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

JANAR SAVIIR

Valimisliit „Ühtne Nõo vald”

PRIIT RANDALA

Valimisliit HEA VALIK

KRISTA KVARNSTRÖM

Valimisliit „Ühtne Nõo vald”

JAANUS JÄRVEOJA

Valimisliit HEA VALIK

TEET MARRAN

Valimisliit HEA VALIK

HILLE LAOS

Valimisliit „Ühtne Nõo vald”

LEMBIT TORU

Valimisliit HEA VALIK

AIGAR BRETT

Valimisliit „Ühtne Nõo vald”

TAAVI MERISALU

Valimisliit HEA VALIK

EDDA-MERIKE PELT

Valimisliit „Ühtne Nõo vald”

ANDRES JUUR

Valimisliit HEA VALIK

REEMET RUUBEN

Valimisliit HEA VALIK

VIKTOR KORS

Valimisliit „Ühtne Nõo vald”

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest novembrikuul
Vallavalitsus korraldas novembrikuus kokku seitse istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Haridusküsimustes
otsustati

— kinnitada Nõo noortekeskuse
kodukord;
— korraldada Nõo raamatukogu
direktori vaba ametikoha täitmiseks
avalik konkurss.
Konkursi tulemuste väljaselgitamiseks ja ettepaneku tegemiseks vallavalitsusele, moodustada komisjon
alljärgnevas koosseisus: Anneli Vetka,
Helle Voore ja Aira Laul;
— pikendada Luke ja Nõgiaru
raamatukogude lahtioleku aega kolmel päeval nädalas kella 18ni;
— kehtestada
* laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Nõo vallas,
* Nõo valla huvikoolides õppetasu maksmise ja soodustuste andmise
kord.

Finantsküsimustes otsustati

— saata Nõo valla 2022. eelarve
tutvumiseks vallavolikogule.

Ehitusküsimustes otsustati

— anda ehitusluba
* Nõo alevikus Veski tn 17 asuvale katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Veski tn 25 asuvale katastriüksusele ridaelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Veski tn 27 asuvale katastriüksusele ridaelamu püstitamiseks,
* Keeri külas asuvale Kase katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Tõravere alevikus Observatooriumi tn 1 asuva peahoone osaliseks
ümberehitamiseks,

* Nõo alevikus M. Lipu tn 1 asuvale katastriüksusele üksikelamu
püstitamiseks,
* Vissi külas asuvale Kopra katastriüksusele kasvuhoone püstitamiseks,
* Meeri külas Võidutalu katastriüksusel asuva karjalauda lammutamiseks,
* Meeri külas Orava katastriüksusel asuva elamu lammutamiseks,
* Nõo alevikus K. Aigro tn 2 asuvale katastriüksusele madalseikluspargi rajamiseks.
Mitte algatada keskkonnamõju
hindamist ehitusloa andmisel;
— anda projekteerimistingimused
* Aiamaa külas Lõhmuse katastriüksusel asuva elamu laiendamise
projekteerimiseks,
* Aiamaa külas asuvale Tiigiääre
katastriüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks. Mitte
algatada keskkonnamõju hindamist
projekteerimistingimuste andmisel;
— keelduda projekteerimistingimuste andmisest päikeseelektrijaama rajamiseks Tõravere alevikus ja
Meeri külas asuvatele katastriüksusele, kuna kavandatav tegevus ei ole
kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga väärtusliku põllumaa säilimise tagamise osas ning kavandatava tegevuse vastu on kinnisasjade omanik.

Maaküsimustes otsustati

— määrata
* Tamsa külas asuva Soonevahe
katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed:
- Tamsa küla, Soonevahe, sihtotstarve maatulundusmaa,

- Tamsa küla, Soonemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa,
* riigi omandisse jäetavatele
teemaadele sihtotstarbed ja lähiaadressid ning otsustati nõustuda teiste
isikute taotlustest vabade katastriüksuste riigi omandisse jätmisega,
* Illi külas asuvate Luiga katastriüksuse ja Jõe katastriüksuse osas
läbiviidava maakorraldustoimingu
käigus tekkivate katastriüksuste
koha–aadressid ja sihtotstarbed:
- Illi küla, Luiga, sihtotstarve
100% maatulundusmaa,
- Illi küla, Jõe, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa;
* Nõo vallas asuvatele uutele
bussipeatustele alljärgnevad nimed:
Aiamaa külas – Tooma,
Luke külas – Nõo hooldekodu,
Voika külas – Voika.
— muuta Vissi külas asuva Vana–
Pirnaku katastriüksuse senist lähiaadressi/nime ning määrata uueks
nimeks Pirnakujõe;
— algatada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetlus Luke külas asuva maatüki (katastritunnus 52801:001:0878
ja pindalaga 265 m²) osas;
— võtta vastu ja lubada avalikule
väljapanekule Kobras AS poolt koostatud Nõo alevikus asuvate Voika tn
18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn
9 ja nende lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 25.11.—09.12.2021 Nõo vallavalitsuse kantseleis. Planeeringumaterjalid avalikustatakse Nõo valla
veebilehel;
— omandada Nõo alevikus asuv
Veski tänav T4 katastriüksus, sihtotstarve transpordimaa, pindala 1745
m²;
— seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku sideehitise talumise kohustuse
kehtestamiseks Nõo vallas Tõravere
alevikus asuvale Jõeveere kinnisasjale. Sundvaldus seatakse sideehitise
sihipäraseks kasutamiseks ning kõigi
tööde teostamiseks, mis on vajalikud selle ehitamiseks, kasutamiseks,
korrashoiuks, ümberehitamiseks ja
lammutamiseks ning muul viisil kasutamiseks sidevarustuse tagamise
eesmärgil avalikes huvides.
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Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— kinnitada alljärgnevad Hajaasustuse programmi raames eraldatud toetuse kasutamise projektiaruanded koos lisadega:
* „Nõo vallas Nõgiaru külas asuva
Kasavere talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine”,
* „Nõo vald, Voika küla, Sarapuu
kinnistu–kaevu süvendamine”,
* „Septik ja pumplaga imbsüsteemi rajamine”,
* „Imbsüsteemi rajamine”;
— muuta Hajaasustuse programmi toetuslepingu 05.03.2021 nr
8-2/6 punkte 1.5 ja 1.6 ning pikendada erandkorras projekti „Nõo vald,
Meeri küla, Niine kinnistu–puurkaevu ja torustiku rajamine“ kestust kuni
31.12.2021 ning projekti aruande
esitamise tähtpäeva kuni 31.01.2022.

Üldküsimustes otsustati
— viia läbi väikehanked Nõo
kooli raamatukogule seadmete ja
mööbli hankimiseks;
— tunnistada edukaks DECKOL
OÜ pakkumus, kui hindamise tulemusena kõige madalaima hinnaga
pakkumus;
— sõlmida lihthankel „Luke raamatukogu hoones I korruse korterite ehitamine” hankeleping DECKOL
OÜga vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele;
— kehtestada Nõo valla omandis olevate traktorite TYM 273 HST
(reg nr 9202 TE) ja TYM 503 HST (reg
nr 3638 TB) kasutamisel teenuse hinnaks 35 eurot iga traktori kasutamise
tunni eest. Teenuse osutamise aja
sisse loetakse objektile sõit ja sealt
garažeerimiskohta tagasijõudmise
aeg. Teenuseks loetakse traktori kasutamist kõigi füüsiliste ja juriidiliste
isikute poolt (v.a Nõo vallavalituse
hallatavad asutused);
— kinnitada Nõo valla elanikuks
registreerimise kampaania korraldamise tingimused ja kord (vt teadet
allpool ja jälgi reklaami).
AIRA LAUL
vallasekretär

Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania
Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania toimub
ajavahemikul 1. kuni 22. detsember 2021.
Kampaania eesmärkideks on
registriandmete korrastamine ja
uute elanike lisandumine Nõo valda.
Eelkõige ootame registreerima inimesi, kes ei ole end Nõo
vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud, kuid
elavad juba siin. Aga ka neid, kes
sooviksid asuda elama Nõo valda!
Nõo valla elanikuks on end
õigus registreerida isikul kellel on
püsiv elukoht Nõo valla territooriumil ja kes omab õigust antud
eluruumi kasutada.
Igale isikule, kes registreerib
end ajavahemikus 1.12.2021 –
22.12.2021 Nõo valla elanikuks,
makstakse 100 eurot.
100 eurot on õigust saada isikul, kelle eelmine elukoht rahvas-

tikuregistri andmetel 1. jaanuari
2021 seisuga ei olnud Nõo vallas
ning kes omab 31. jaanuari 2022
seisuga kehtivat elukoha registreeringut.
Auhindu loosime ka juba
vallas elukohta omavate inimeste vahel.
Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2022
rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis
300-eurost toetust.
Toetused makstakse välja hiljemalt 2022. aasta veebruarikuul.
Lisainfot kampaania reeglite
kohta leiad valla koduleheküljelt:
nvv.ee
Elanikuks registreerimise
võimalused
* edasta elukoha teade digiallkirjastatult läbi portaali www.
rahvastikuregister.ee
* edasta elukohateade e-posti

teel digiallkirjastatuna aadressile
mai@nvv.ee
* edasta posti teel paberkandjal täidetud elukohateade vallavalitsuse aadressile: Voika 23 Nõo
alevik Tartumaa 61601 või jäta
avaldus vallamaja peaukse juures

olevasse vallavalitsuse postkasti.
* täida elukohateate avaldus
vallakantseleis.
Loe lisa: nvv.kovtp.ee/registreeri_elanikuks
NÕO VALLAVALITSUS

Nõo vallavalitsuses toimub vastuvõtt
ainult eelneval kokkuleppel vastava
valdkonna spetsialistiga

Meeri külas Mõisa tee sai tänavavalgustuse. Töid teostas hankel parima
pakkumuse teinud Dynamo OÜ. Tööde maksumuseks koos käibemaksuga oli 24 835 eurot. Olemasolev majadevaheline betoon- ja puitmastidel õhuliinidega välisvalgustus asendati 17ne metallmastidel LED
tehnoloogial põhineva valgustiga. Foto: SVEN TARTO

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 513 9123
5342 5242
745 5303 505 6439
745 5335 513 9123
745 5475 505 6437
745 5004 525 8716
742 6144 5341 5700
745 5005 5191 4119
745 5332 505 1067
745 5332 5343 3648
745 5504 534 05828
745 5434 533 24845
745 5434
748 0639 524 2627
745 5002 513 9146
745 5360, 745 5003

Vallavalitsuse üldmeilid: vald@nvv.ee
Volikogu esimees: jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee tel: 503 0469
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Kuidas juhitakse valda järgmisel neljal aastal?
Nõo vallalehe toimetus uuris värsketelt vallajuhtidelt, küsitledes volikogu esimeest Jaanus Järveoja ja vallavanem Maano Koemetsa,
et teda saada millised suunad saab valla juhtimine järgmistel aastatel. Küsis LIIA SIREL
Jaanus Järveoja, mis
seob Sind Nõo vallaga, et siin
volikogusse kandideerisid?
Olen Nõoga tihedalt seotud
aastast 1986, kuna siis asusin
tööle Nõo Reaalgümnaasiumisse, kus töötan ka tänasel päeval.
Püsivaks elukohaks sai Nõo mulle 1988. aastast. 11 aastat elasin
Nõo alevikus, Kivi tänava korteris ja sajandivahetusest elame
oma majas. Nõos on sündinud,
kasvanud, õppinud minu kolm
last ja minu abikaasa töötab
Nõo Põhikoolis. Aga Nõo on olnud minu elus olulisel kohal ka
varem, sest Nõos elasid minu
vanavanemad. Suviti ja koolivaheaegadel viibisin seetõttu
sageli Nõos.
Millisena näed volikogu ja
vallavalitsuse koostööd?
Koostöö aluseks peavad
olema usaldus ja lugupidamine.
Mis muidugi ei välista diskussioone, järelpärimisi ja ka kontrolli. Kui seda teha korrektselt
ning lugupidavalt, siis ei tohiks
see kedagi ka häirida.
Volikogu on teatavasti seadusandlik võim ja vallavalitsus
täidesaatev võim ning vahel
kipub see ununema ja väikeses
vallas on see mõneti loomulik,
et volikogu arutab aga eelkõige
peab volikogu looma raamistiku, mis annab vallavalitsusele
võimaluse ja samas paneb ka
kohustuse tegutseda valla arengu ja elanike heaolu huvides.
Milliseid arenguvajadusi
Nõo vallas näed?
Kool ja lasteaiad, teed ja
ühistransport, kogukondade aktiivsus ja kaasamine otsustamise protsessi, turvalisus liikluses
ja ka üldises mõttes, vaba aeg ja
… ning pole oluline, kes ja millise vormis neid esitas. Kõik need
on ju meie valla probleemid ja
elanike vajadused.
Siinkohal juba aiman lugeja

Nõo vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja. 2 x foto: LIIA SIREL

küsimust: „Aga miks seda kõike
pole juba tehtud?“ On ikka! Aga
alati saab paremini, kiiremini,
mugavamalt, rohkem, ...
Loominguline
ülesanne
sulle, hea lugeja! Leia kaks põhjust, miks kõik meie valla teed
ei ole juba musta katte all?
Kui nende kahe hulgas oli
kellegi (volikogu, vallavalitsuse,
ametniku, …) laiskus, rumalus või ükskõiksus, siis on sulle
järgmine ülesanne. Leia kaks
põhjust, miks sinu maja katus
on ikka vahetamata või siis piirdeaed rajamata või küttesüsteem uuendamata või korteri
remont tegemata või …
Sa ütlesid esimeses volikogus, et pead oluliseks
kaasamist. Kas on ka juba
mõtteid, mil viisil saavad vallakodanikud kaasa rääkida
valla arengutes?
Alustuseks märgin, et ei saa
öelda, justkui seni pole kaasarääkimiseks võimalusi olnud.
On komisjonide tegevus, on
oluliste dokumentide avalikustamised ja avalikud arutelud,
nt. eelarvestrateegia avalik aru-

telu igal aastal. On vastuvõtuajad ja infoliinid. Ehk eesmärk
ja siht on rohkem kaasata.
Kindlasti tuleb kaasav eelarve. Iseküsimus, kas juba 2022.
aasta eelarvega seoses. Seda
olulist muutust peavad võimaldama ka õigusaktid ja nende
kujunemisel on oma reeglid.
Et oleks diskussioon ja soovijad
saaks oma arvamust avaldada.
Et ei oleks etteheiteid: „Tehti
midagi kabinetivaikuses“. Sageli põrkuvadki erinevad soovid:
„Tehke kiiresti, aga arutage kõigiga. Tehke hästi, aga odavalt.“
Ja üks osa on ikka rahulolematu.
Kaasamise üheks oluliseks
osaks on ka protsesside kirjeldamine ja selgitamine. Et iga
inimene mõistaks, millised on
valla võimalused, nii rahaliselt
kui ka juriidiliselt, kuidas saab
kaasa rääkida, miks alati ei saa
isegi näiliselt head ettepanekut
arvestada.
Aga kindlasti arutame volikogus seda olulist teemat ning
ootame ka vallaelanike ettepanekuid.

Mobiilirakendus „Anna teada“
muudab omavalitsustega
suhtlemise lihtsamaks
„Anna teada“ rakenduse vahendusel saad teavitada kohalikku omavalitsust või Maanteeametit heakorraprobleemist,
näiteks prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms.
Seda saad mugavalt teha „Anna teada“ äpi vahendusel või veebilehel anna-teada.ee.
Kaardil saad märkida probleemse asukoha ja lisada juurde lühikese selgituse. Kõige parem on, kui sa teed probleemsest kohast
foto ja lisad selle teatele.
Teate saad edastada ka anonüümselt aga soovitame siiski sisesta oma kontaktandmed (sinu nimi, e-posti aadress ja telefon), siis
on võimalik vajadusel sinult täpsustusi küsida või anda tagasiside.
Kui oled sisestanud kontaktandmete reale oma e-posti aadressi,
siis saadetakse teate koopia ka sinu e-posti aadressile.
Rakendus edastab sinu teate, vastavalt määratud koordinaadile, kas kohalikule omavalitsusele või Maanteeametile. Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta.
Rakendus võimaldab vaadata nii sinu kui teiste teateid heakorraprobleemidest, mis on viimase paarikümne päeva jooksul edastatud. Rohelisega märgitud probleem
kaardil tähendab, et ametiasutus on probleemi teadmiseks võtnud, tegeleb selle lahendamisega või
on probleemi lahendanud. Punasega märgitud probleem tähendab, et probleem on hetkel käsitlemata.
Mugavaks teavituste saatmiseks lae oma telefoni mobiilirakendus „Anna teada“.
NÕO VALLAVALITSUS

Maano Koemets, tutvusta ennast Nõo rahvale, kes
Sa oled, kust tuled ja millega
varasemalt tegelenud oled?
Olen sündinud, kasvanud
ja ka pere loonud Rannus,
kuhu minu vanemad peale
ülikooli 1966. aastal elama
asusid. Ema oli perearst, isa
töötas keemikuna Limnoloogiajaamas. Olen oma vanematele väga tänulik õnneliku
lapsepõlve eest. Me saime
selgeks kõik maatööd, aga alati jagus ka aega lugemiseks,
mängimiseks ja mõnusateks
aruteludeks vanemate ja kahe
vennaga. Vanematele oli oluline, et me saaks hea hariduse.
Kohtusin oma abikaasaga samuti Rannus, olen abielus, mul
on kaks täiskasvanud last, lapselapsed.
Täna, peale 24-aastat omavalitsuses töötamist, võib vist
öelda, et ma liigitun sellise
nimetuse alla nagu omavalitsustöötaja. Minu esimene töökoht oli 1986. aasta sügisest
Rannu sovhoosis autojuht ja
sai seal mitmeid ameteid peetud, kuni sovhoos 1992. aastal
likvideeriti. Siis õppisin kohalikus väikeettevõttes selgeks
palkmajade ehitamise. 1997.
aastal kutsus mind Rannu vallavalitsusse maanõunik Arvi
Sepp, alustasin maakorraldajana tööd, vallavanem oli Koit
Prants. 1999–2009 töötasin
majandusnõunikuna, vallavanem Uno Rootsmaa vallavalitsuse liikmena. 2009–2017
olin Rannu vallavanem. Rannu
vald ühines koos kuue omavalitsusega Elva vallaks ning mul
oli õnn ja au olla Elva vallavolikogu esimese koosseisu volikogu esimees kuni käesoleva
aasta novembrini.
Haridusteed
alustasin
Rannu põhikoolist, jätkasin
Elva Keskkoolis. Kõrghariduse
omandamine kohe peale keskkooli ei õnnestunud, ei saanud
õigusteaduskonda sisse. Kuid
abikaasa pealekäimisel alustasin 1998. aastal Tartu Ülikoolis
õigusteaduskonnas õppimist,
lõpetasin selle nominaalajaga
2003. aastal. Kuid terve elu on
üks õppimine, eriti omavalitsussüsteemis. Nii olen alati
huviga osa võtnud koolitustest ja seminaridest ning õppereisidest, kust on midagi ka
kahe kõrva vahele kaasa võtta
ja oma kodukandis proovida
ellu viia.
Minu moto on usk inimestesse.
Millisena näed oma tööd
Nõo vallavanemana?
Et juhtida, pead tundma
kohalikku elu ja inimesi. Hetkel
on kõik väga värske (24.11 seisuga — L.S), iga päev toob uusi
kohtumisi. Olen juba tuttavaks
saanud volikogu liikmetega
ja osaliselt ka meeskonnaga,
asutustega ja siit edasi kavatsen suuremate ettevõtete
ning kogukonna eestvedajatega suhelda. Nõo vald on
väga heal tasemel vald, hästi
juhitud ja arendatud, ühtehoidev ja pakub enamust eluks
vajalikke teenuseid. Võtan kõik
head praktikad üle ja püüan
anda omapoolselt parimad

Nõo vallavanem Maano Koemets.

oskused ja teadmised selleks,
et vallavalitsust hästi juhtida.
Minu põhimõte on see, et vallavalitsus on rahva teenistuses.
Tuleb juhtida ja teenuseid osutada võimalikult efektiivselt,
läbipaistvalt ja lihtsalt. Lihtsalt
selles mõttes, et vältida liigset
ajakulu ja ülearust bürokraatiat. Samas on demokraatia
toimimiseks teatud bürokraatia
vajalik, valla otsused on nii olulised, et neid peab rohkem läbi
arutama, kaaluma, kooskõlastama. Vallavalitsuse meeskond
on kogenud ja ühtehoidev,
püüan oma ideid ja mõtteid
vallajuhtimisest üheskoos volikogu ja meeskonnaga ellu viia.
Millised väljakutsed uut
vallavalitsust ees ootavad?
Vallavalitsuse töö on teha
otsuseid, viia ellu planeeritud
arengukava tegevusi, pakkuda
elanikele igapäevaseid teenuseid alates ehituslubadest kuni
sotsiaaltoetusteni. Väljakutseks
on kindlasti uue arengukava
ja üldplaneeringu koostamine.
Need on töömahukad protsessid, mida peab targalt alustama. Plaanis on koostada 2022.
aasta tööplaan vallavalitsusele,
kus iga osakonna poolt saavad kirja planeeritud projektid,
tegevused, kõik olulisemad
sündmused. Süsteemne planeerimine aitab eesmärgid paremini ellu viia.
Millisena näed vallavolikogu ja vallavalitsuse koostööd?
Funktsionaalselt on tegemist kahe erineva organiga,
mõlemal on oma roll vallajuhtimisel täita. Oluline on,
et mõlemad pühenduks oma
kohustuste täitmisele. Vallavalitsus on volikogule aruandja,
eelnõude ja ettepanekute esitaja ning volikogu on oluliste
küsimuste arutaja ja otsustaja.
Koostöö toimub otsesuhetes
inimeste vahel, koostöö komisjonide tasandil ja loomulikult
ka volikogu istungil. Eriarvamused rikastavad diskussiooni,
enesekriitiline suhtumine samuti. Mina näen et volikogu ja
valitsuse suhted tulevad töised.
Aga vallavalitsuse ja kogukonna koostöö?
Koostöö
kogukonnaga
peab olema süsteemne. See
on võimalik erinevate meetoditega. kas toimuvad regulaarsed arutelud või on see n-ö
vajaduspõhine. Mina eelistaks
seda kokku leppida kogukon-

na esindajatega. Kogukonna
roll vallajuhtimisel peaks olema
suurem, samas tähendab see,
et ka kogukond peab olema
valmis võtma vastutust. Kindlasti aitab kaasa kaasava eelarve rakendamine.
Ütlesid volikogu ees end
tutvustades, et toetad avatud valitsemise juhtimissuunda. Mis see tähendab
ja mil viisil seda rakendama
asud?
Avatud valitsemine on demokraatlik ja kaasav juhtimispõhimõte, mille saavutamiseks
tuleb võimu poolelt teha mitmeid samme. Nõo vallas on
sellega hästi, kuid alati saab
veel paremini. Avatud valitsemine tähendab, et tuleb teadvustada, et me valitseme koos
rahvaga, mitte rahva üle, tuleb
rohkem kaasata noori võimu
teostamise juurde, tuleb kaasata ka opositsiooni võimu
juurde. Tuleb leida lahendusi,
kuidas kõige mõistlikumalt
anda informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta. Kindlasti
on avatud valitsemise loomulik
osa ka digitaalselt osalemise
võimalus vallaelus. Avatud valitsemist saab sisse viia sammhaaval, ei pea korraga ja kõike
rakendama. Alustan sellest, et
kaardistan ära hetkeolukorra ja
siis saab koos volikoguga arutada, mida peaks tegema nende põhimõtete elluviimiseks.
Kandideerisid Elva vallavolikokku valimisliidu Sinu
Elva vald nimekirjas ja tegid
seal hea tulemuse, kogudes
239 häält. Oled Elva vallavolikogu liige, kas volikogu
liikmena panustamine naaberomavalitsuses ei hakka
segama tööd Nõo vallas?
Volikogu liikme töö on lisakohustus ja tegevus, mida
ma teen oma vabast ajast. Kõik
volikogu liikmed teevad päeval
oma põhitööd ning volikogu
komisjonides ja istungitel osalevad oma vabast ajast ja huvist
kodukoha kohaliku elu korraldamise ja juhtimise vastu. Minu
põhitöö Nõo vallavanemana
ei saa kannatada Elva volikogu töös osalemise tõttu. Olen
tavaline volikogu liige, selleks,
et toetada oma valimisliitu ja
loodavat koalitsioonilepingut
ning vajadusel olen valmis ajutiselt ka oma volikogu liikme
volitused peatama, kui see osutub vajalikuks. Kindlasti on see
olukord põnev väljakutse.
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Saagem tuttavaks meie
volikogu uute liikmetega
Seljataga on viimased kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Läks aega mis ta läks, aga nüüd on tegelik seis selgunud ka Nõo vallavolikogu koosseisu osas. Elu
läheb edasi ja muutused on meie igapäevase elu märk.
Ka seekordses vallavolikogus on esindatud mitmed uued
liikmed, kes on valmis panustama energiat, teadmisi ja
oma potentsiaali laiemalt, seda ikka meie valla elu edasist
positiivset käekäiku ja edenemist silmas pidades.
Allpool tutvustavad ennast lähemalt mitmete vallavolikogu komisjonide esimehed, kes tegutsevad vallavolikogus töös esimest korda.
Küsis MILVI PENSA

Janek Orav, majanduskomisjoni esimees:
„Olen
47-aastane,
abielus, kahe tütre
ja kahe poja isa.
Oman
keskeriharidust autoremondilukksepa
erialal ja juhin
nelja töötajaga
väikeettevõtet.
Minu firma teostab veoautode ja
haagiste remonti
ning ma tegelen selles valdkonnas juba
18 aastat.
Pärit olen Tartust, Nõo
valda Illi külla kolisime perega 2003. aasta lõpus. Abikaasa Sigrid tegeleb iluteenuste osutamisega. Täiskasvanud
tütred on tegevad raamatupidamisvaldkonnas, vanem
poeg saab kohe 21 ja viibib hetkel kaitseväes, noorem
poeg on 16-aastane ning õpib Valgamaa Kutseõppekeskuses transporti ja logistikat.
Minu hobiks on kulturism, kuid ettevõtte juhina kahjuks palju muudeks tegevuseks aega üle ei jää. Oma patareisid laen suvel või reisides sooja päikese alla.
Nõo vald on ilus ja tugev vald, suuremateks miinuseks pean külateede kehva olukorda ja puudujääke on
ka transpordis — lastel on probleeme hommikuti kooli
jõudmisega, kuid eks neid kitsaskohti leidub veel teisigi.
Eelpoolnimetatud teemadega tegeledes tahan ma volikoguliikmena Nõo valla arengusse panustada. Soovin
tegutseda rahva soove täites.“
Edda–Merike Pelt, re-

visjonikomisjoni esimees:
„Saan peagi 70 ja suurem osa elus on möödunud Nõo vallas,
olen Tõravere elanik aastast 1979.
Juba paar aastat
naudin pensionäri vaba elu,
ka abikaasa on
esimest aastat
Observatooriumi
tööst prii.
Tartu Ülikooli
lõpetasin matemaatika erialal, töötasin
programmeerijana, insenerina ja arvutioperaatorina
ajal, kui arvuti tähendas saalitäit undavaid masinaid.
Vaba Eesti algusaastatel olin mõnda aega Inglise–Eesti
ühisettevõtte pearaamatupidaja ja seejärel sukeldusin
eraettevõtlusesse. Viimased 25 tööaastat olin turismifirma juhataja, tegelesin reisikorraldusega, vajadusel ka
giidi ja reisisaatjana.
Tallinnast Tõraveresse kolimise üks ajenditest oli

Ka järgmises vallalehes saavad sõna need volikogu liikmed, kes esimest korda kuuluvad Nõo vallavolikogusse.

Kandideeri kogukonna eestvedaja
stipendiumile
Esmakordselt Eestis hakkab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) välja andma stipendiumi, mida
makstakse kogukonna eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste ning võimetega eestvedaja esilekerkimine ja toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on piirkondlik, st kes
tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni 5 000 eurot, seda makstakse eraisikule ja stipendium on tulumaksuvaba. Stipendiumi
suurus on kuni 5000 eurot ja seda saab 2022. aastal 25
eestvedajale. Stipendiumikonkurssi rahastatakse riigieelarvest ja konkursi läbiviijaks on KÜSK.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on
10. jaanuar 2022 ja stipendiumid makstakse välja
2022. aasta jooksul.
Tingimused ja taotlusvormi leiab KÜSKi kodulehelt:
www.kysk.ee/kes22
Lisainfo 5854 5754

Rain Sangernebo heidab
pilgu ajapeeglisse

soov, et lapsed saaksid õppida Nõo koolis. Nii on meie
neli last lõpetanud Nõo Reaalgümnaasiumi ja praegu käivad oma isa-ema jälgedes põhikoolis juba kaks lapselast.
Kõigil lastel läheb hästi, kõigil on kenad kodud ja suured
pered.
Tegemisi on mul palju — laulukoor, kapsamaa ja lilleaed, loengud eakatele ülikoolis ja Vapramäel, üritused ja
jooga Nõo päevakeskuses, teatrid ja kontserdid, esperantistide kokkutulekud ja iga–aastased maailmakongressid.
Üle kõige armastan reisimist, mida kaugem ja tundmatum paik, seda parem. Eriti üksi seigeldes.
Nõo vallavolikogusse osutusin valituks natuke ootamatult ja nüüdseks on selge ka see, et tegemist on väga
tõsise tööga. Loodan väga, et meil ei võeta eeskuju pealinnas toimuvatest poliitilistest liivakastimängudest. Et
ühtegi head mõtet ei lükata tagasi vaid sellepärast, et ta
öeldi välja teise valimisliidu poolelt.
Arvan, et kõik valla asjade otsustajad peaksid oma
töös lahendama optimiseerimise ülesannet — võimalikult väikese kuluga võimalikult suur tulu võimalikult paljude inimeste jaoks.“

Reemet Ruuben, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees:
„Olen nii värskelt 39-aastane, et
tunnen end veel
38-aastaselt, kuid
oma igapäevatöö
iseloomu
tõttu
tunnen
end sageli veelgi
nooremana. Nõo
valda tõi mind
seitse aastat tagasi
mu töö. Siin olen elanud kuus aastat, millest
kaks viimast täiesti teadlikult ja ausa vallakodanikuna
— enne seda jagasime end perega kahe elamise vahel
nii Nõos kui Tallinnas. Olen õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht–loovtegevuse õpetajaks ning kasvatusteaduste magistrikraadi omandanud Tartu Ülikoolis.
Igapäevaselt töötan Nõo Põhikoolis huvijuhina ning
annan ka liiklusõpetuse tunde. Pere on väike, kuhu kuulub lasteaiaõpetajast abikaasa ning lasteaialapsest tütar.
Hobisid on mul mitmeid, kuid üks viimaste aastate
lemmiktegevusi on olnud matkamine, mille kaudu end
maandan ja mõtteid kogun.
Nõo vallas alustasime töökaaslasega mõne aasta
eest mälumängusarja, mida sooviks kindlasti ka jätkata,
kui koroonatõbi, tähtede seis, vaba aeg ja motivatsioon
piisavas korrelatsioonis on.
Nõo valla plussiks on Tartu lähedus ning sellega
seonduv arengupotentsiaal. Kuigi omavalitsus on väike
nii pindalalt kui rahvaarvult, on vald ometi eriilmeline!
Olles üheaegselt Tartu lähedal asuv kohalik väike tõmbekeskus, kogu eluks vajaliku taristuga, saab teisalt meie
külades näha, tunda ja katsuda seda ehedat Eestimaad.
Olen kindel, et areng, mida olen Nõo kandis näinud viimaste aastatega, on alles algus millelegi suuremale. Samas on areneva valla ja noorte perede tõmbekeskusena
kaasnenud paratamatult pisut ka seda, et osade valdkondadega ei jõuta piisavalt sammu pidada.
Omalt poolt tahaksin volikogus kaasa rääkida mitmetel hingelähedastel teemadel: kool ja haridus, lasteaiad, mänguväljakud, noorte vaba aja tegevused, kultuuri- ja sporditegevuste laialdasemad võimalused; aga ka
valla areng üldisemas plaanis — tänavavalgustus, liiklusohtlikud kohad ja turvalisus.“

Laskem jõuludel oma meeled valla,
kui istute lauda või jõulupuu alla.
Laske hinge rõõmu, soojust, armastust,
ootust ja headust –
selleks vaja pole mingit seadust.
Võtke lapsemeelsus meeltega vastu
ja poetage kommike iseendalegi tasku…
Oih!! Mis!!? Kes tegi??
/Helle-Maia Sonn/

Nõo Valla Lehe toimetus soovib
kõigile kauneid pühi!
Kaastöid ja kuulutusi ootame jätkuvalt
hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks
aadressile vallaleht@nvv.ee
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Rain Sangernebo on olnud ikka nõokatele oma inimene ja tema poole
pöördutakse sinatades. Foto: LIIA SIREL
18 aastat Nõo valda juhtinud
Rain Sangernebo pani ameti maha.
Kuid Nõo vallaga jääb ta seotuks volikoguliikmena ja eelarvekomisjoni
esimehena. Pika staažiga vallajuht
on vaatamata kellaajale ja nädalapäevale teinud oma tööd südamega
ning paljuski isikliku elu ja perekonna arvelt. Vallalehe toimetus käis
vallavanemat küsitlemas, kui tal oli
jäänud veel vallavanemana ametis
olla kuus päeva.
Küsis LIIA SIREL
29. novembril on Sinu viimane
tööpäev Nõo vallavanemana, millise pilguga vaatad tagasi?
On olnud väga tõhusad ja toimekad aastad, kus koostöös volikogu, vallavalitsuse ametnike kui
ka asutuste ja kogukondadega on
tehtud palju selle nimel, et Nõo vallas oleks inimestel hea ja turvaline
elada. Oleme saavutanud päris palju, kuid loomulikult pole kõik unistused täitunud. Vald on kui Tallinna
linn Ülemiste vanakese muinasjutus.
Mitte, et me veeuputust otseselt
kardaks, lihtsalt elu on nii kiires muutumises ning erinevad soovid ja vajadused ootavad pidevalt lahendamist. Õnneks pole Nõo vald pidanud
kunagi murdma pead, mida teha
tühjaks jäänud koolide või lasteaedadega, samuti pole meil mahajäetud ja tontlikena mõjuvaid elamuid.
Pigem ikka vastupidi.
Nii et tagasi vaadates on soe ja
hea tunne. Samasugune tunne on ka
tulevikku vaadates.
Olid vallajuht 18 aastat, meenuta algusaega, kui asusid vallavanemana ametisse, mis tundus
kõige pakilisem asi millega tuli
tegelema asuda?
Vaatasin just neil päevil oma
2003. aasta töömärkmikku ja selgus,
et esimesed suuremad tegevused
keerlesid soojamajanduse korrastamise ümber. 2003. aastal, enne minu
tööle asumist oli vahetunud Nõos
soojatootja, küttehinnad olid Eesti
kõrgeimad, kaugküttelahendused
vajasid kaasajastamist. Katlamajad
ja neis asuvad katlad vajasid suuri investeeringuid. Sooja tootmise kindluse tagamine oli esimestel aastatel
tõsine murekoht.
Samal aastal alustasime ka
Nõo spordihoone projekteerimist,
aasta hiljem tuli Nõo Muusikakooli
projekteerimine. Algasid vee- ja kanalisatsiooniprojektid seoses keskkonnaministeeriumi initsiatiivil oma-

valitsuste poolt loodud ettevõtte AS
Emajõe Veevärk ellu kutsumisega.
Need olid suured tegevused,
mis on palju mõjutanud Nõo valla
inimeste heaolu ja valla kuvandit.
Mida on nende aastate jooksul veel märkimisväärset ära tehtud, milliste saavutuste üle on
eriti hea meel?
Head meelt tunnen suuremahulistest investeeringutest. Tänaseks
on kasvanud Nõo lasteaed 10-rühmaliseks renoveeritud hooneks.
Juba mitmendat aastat on Tõravere
lasteaed taas kaherühmaline. Meie
koolide, sealhulgas huvikoolide, olukord on väga oluliselt paranenud,
aga ikka on veel vaja palju teha, et
õppetingimused oleks kõiki vajadusi arvestavad ja rohkeid võimalusi
pakkuvad. Renoveerimistega oleme
saanud ringi peale teha ka teistele
valla lasteaedadele, korda on tehtud
enamus valla hallatavatest asutustest. Kripeldama jääb Nõgiaru raamatukogu suur ruumipuudus.
Ülisuur saavutus oli kõigi Nõokate ühine tegutsemine selle nimel,
et me saavutasime haldusreformi
käigus õiguse jätkata iseseisvatena. Meid on selle eest hurjutatud ja
hirmutatud aga täna on Nõo vald
tugev ja arenev. Iseolemise saavutamine polnud kerge, aga elu ei peagi
kerge olema. Tean, et kõik need pingutused olid seda väärt.
Kuidas võtad kokku viimased
vallavanemaks olemise aastad?
Viimaste aegade tegemistest
valmistab rõõmu käesoleval aastal Nõo lasteaiale Krõll kahe rühma
juurdeehitus, Kivilinna platsi korda
tegemine, suur ja oluline samm oli
Nõo–Elva kergliiklustee valmimine.
Transpordiamet on täna kinnitanud,
et neil on olemas selge plaan, kuidas
siduda ära puuduolevad 3,4 km, et
Nõost ka Tartusse turvaliselt kergliiklusteed mööda pääseks.
Ka kohalikud Nõo valla ettevõtjad on super tegijad, kes on panustanud valla arengusse. Panus on olnud
märkimisväärne nii väikeettevõtjatel
kui ka väga suurte töötajate arvuga
ettevõtetel. Nad on saanud hakkama kõigi raskustega, olgu selleks kas
2008-2010 aasta masu või eelmisel
aastal rünnanud koroona. Meie firmad on need ajad õnneks läbinud
ja ainult nemad teavad, kui raske see
on olnud.
Paljud ettevõtjate tegemised on
olnud suisa uskumatud, nagu näiteks Tartu Terminali tankla rajamine
Nõo teeristile, millest on kasvanud
välja tõmbekeskus nii kohalikele kui

ka paljudele maanteel sõitjatele, kes
on trassilt maha keeranud sooviga
tarbida tankla teenuseid.
Oluline on, et samal platsil tegutseb Nõo Lihatööstuse esinduspood,
millele pole ühe tootja nii rikkaliku
kaubavaliku poolest võrdset mitte
üheski kaubandusketis. Ja suvel tegutsev taluturg pakub samuti head
võimalust saada värsket ja maitsvat
toidukaupa.
Kas jääb midagi ka kripeldama, kas midagi jäi tegemata?
Kindlasti jäi miskit tegemata, kunagi pole nii, et nüüd on kõik tehtud.
Aga tegemisi on palju olnud.
Mõnus kripeldus on hinges, et
tänu Nõo valla kasvamisele ja edenemisele on väga kiiresti vaja hakata
mõtlema Nõo Põhikooli laiendamisele ja Nõo valda täiendavate lasteaiakohtade rajamisele. Need on
suuremad ja rahaliselt kulukamad
väljakutsed, mis on aga oma olemuselt positiivne, sest vajadus räägib
Nõo valla kujunemisest inimeste
meeliselupaigaks.
Sa jääd volikogu liikmena Nõo
valla murede ja rõõmudega tegelema, millised on valla arenguga
tegemised plaanid volikogus, kui
neist täna juba rääkida saab?
Praegu on ülim aeg alustada nii
arengukava kui ka üldplaneeringu
protsessidega. Oleme olukorras, kus
tänane arengukava ja üldplaneering
ei vasta praegustele vajadustele.
Peame vaatama tulevikku, millisena
me tahaksime aastal 2035 Nõo valda
näha.
Kui me soovime, et Nõo vald
oleks jätkuvalt atraktiivne elupaik,
siis peame pakkuma piisaval hulgal
hea kvaliteediga alg- põhi- ja huviharidust, vaba aja tegevuste võimalusi
jms.
Aastal 2024 on Tartu koos 19
Lõuna–Eesti omavalitsusega, kaasa
arvatud Nõo vald, osake Euroopa
kultuuripealinnast. Et me seda võimalust Nõo vääriliselt ära kasutaksime. Meil on suurepäraseid tegevusi
ja paiku mida Nõo valla külalistele
näidata. Usun meie inimeste valmisolekut, andmaks oma vääriline panus
kultuuripealinnaks olemisse. See on
unikaalne võimalus tõsta aukohale
meie valla eripära, pakkuda atraktiivset kultuurist kantud programmi ja
näidata seda koostöös Tartu ja teiste
Lõuna–Eesti omavalitsustega kogu
maailmale.
Mida soovid uuele vallajuhile?
Ikka jõudu ja peamine — tervist.
Tunnen ja tean Maano Koemetsa pikemat aega, tegemist on väga hea
juhiga.
Mida soovid Nõo vallale edaspidiseks?
Et tänavu 30–aastaseks saav Nõo
vald oleks ka tulevikus teotahteline,
jätkuvalt uutele julgetele mõtetele
avatud ja häid ideid toetav omavalitsus, kus tegutsevad kogukonnana
ühtehoidvad inimesed. Et me suudaksime seljad sirgu hoida ja olla
jätkuvalt ühtehoidvad, seistes ühiste
eesmärkide nimel.
Mida soovid Nõo valla rahvale?
Soovin sulle hea nõokas, et meie
asiselt argise maailma probleemide
ja murede keskel leiduks meis endis
rohkem headust ja armastust. Samuti
oskust teineteisega arvestada ja märgata päikesekiirt ka kõige tumedamas hetkes.
Käes on jõulukuu, märkamise
ja heade tegude aeg… jõuluajal on
meie silmades rohkem sära ja südameis enam armastust.
Nagu uskusid meie esivanemad,
olid jõulud pühad päevad, mil üks
aasta oli lõppemas ja uus algamas.
Maa pööras ennast valguse, soojuse,
toidu ja elu poole. Sellest, mida inimene jõuluajal tegi, arvati sõltuvat
tema ja ta majapidamise hea käekäik
järgmisel aastal.
Uskudes meie esivanemate jõulutraditsioone on juurte juurde jõudmine abiks enese leidmisel ja endasse vaatamisel. Kui usud, siis väike
rännak muinasjuturadadel toob sulle
uueks aastaks edu ja õnnestumisi,
jõulud on ju imede aeg…
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Krõllipere tähistas 40. sünnipäeva

Krõllipere rongkäik kulges mööda ka vallamaja eest, kus sealne rahvas oli sünnipäevalisi oodates palistanud
teeääred õhupallidega. 2 x foto: LIIA SIREL

Välipeol tantsiti ja lauldi üheskoos.

Teisipäeval, 9. novembril tähistas Nõo lasteaed Krõll oma 40. sünnipäeva. Uhkes pidurüüs ja värviliste
õhupallide lehvides ning lõbusate
laulude saatel, marsiti kõigepealt pikas rongkäigus vallamaja juurde,
kutsuti sealt kaasa vallaesindajad
ja külalised ning koos sammuti
lasteaeda tagasi. Sõber Krõll, keda
kehastas kultuurispetsialist Andri
Viinalass, keksis väikeste ja suurte
astujate vahel ja hoidis kõigi tuju
üleval. Mardilaupäeva päikegi säras
eredalt ja oli tõeline kingitus vihmapäevade järel.
Lasteaia õuealal oli kõikidel krõllilastel oma pesakoht. Küll oli siin
kõiksugu tegelasi, võttis lausa silma
kirjuks. Pipi, Nublu oma meeskonnaga, karupoeg Puhh, eesel Iiah, põrsas Notsu, kullaketrajad, saabastega
kass, Mary Poppins, mereröövel, Punamütsike ja hunt, kolm põrsakest,
öökull ja paljud teised lemmikraamatute tegelased olid tulnud kostümeeritud kasvatajate näol laste pidu
rõõmsaks tegema.
Koroonareeglite tõttu ei saanud

suurt saalipidu organiseerida, ent
sellest hoolimata said välipeol nii
väikesed kui suured krõllid tantsu
vihtuda ning ühiselt krõllilaule laulda. Kõik oli ju varem selgeks õpitud,
nüüd tuli mudilastel muusikaõpetaja Annika Rosenthali juhatamisel
ainult vapralt kaasa teha. Ja seda
need väikesed särasilmad ka ihust ja
hingest püüdsid, mistap kogu väljak
rõkkas laste rõõmuhõisetest.
Nõo lasteaia Krõll direktor Kristi Voore tänas asutuse tänukirjaga
töötajaid, kellel oli täitunud ümmargune arv tööaastaid või kes oli
pälvinud hiljuti auväärse aasta tegija
tiitli. Õnnitleti valla aasta õpetaja aukirja pälvinud õpetaja Andra Punti ja
Tartumaa aasta tugispetsialisti tiitli
pälvinud eripedagoog Helen Luiglat. Õpetaja Aigi Rahnelit ja Jelena
Ruubenit õnnitleti viienda tööaasta
täitumise puhul Nõo lasteaias, muusikaõpetaja Annika Rosenthal sai tänukirja 20-aasta pikkuse südamega
tehtud töö eest.
Sünnipäevalast õnnitles vallavanem Rain Sangernebo, kes tunnus-

tas töökollektiivi Nõo lastele tasemel alushariduse andmisel ja tänas
vallapoolse tänukirjaga Tatjana Balkašinat, kes on töötanud Krõllis 35
aastat. Veel tõid tervitusi ja soovisid
vastupidamist ning vaprat edasiminekut Nõo muusikakoolist klaveriõpetaja Margit Keeman, põhikooli,
Luke, Nõgiaru ja Tõravere lasteaedade direktorid, Krõlli hoolekogust
aseesimees Annemari Polikarpus.
Uhke pidu jätkus rühmades sünnipäevatordi maiustamisega.
Nõo lasteaias Krõll on avatud 10
rühma, kohti on 201 lapsele. Majas
töötab 44 töötajat. Võrdlusena olgu
öeldud, et novembris 1981 alustas
tööd neli rühma 45 lapsega ja töötajaid oli siis 19.
Direktoritena on töötanud Evi
Hirvesoo ja Maire Kubri. Kristi Voore
juhib Krõlli alates 2015 aasta juulikuust.
Väike Krõll on astunud
mehiste sammudega
Nõo lasteaed Krõll on oma
40-aastase tegevusajaga Nõo neljast
lasteaiast kõige noorem.
Algselt kandsid kõik meie lasteaiad lastepäevakodu nime, mis
hilisematel aastatel lasteaedadeks
ümber nimetati. Krõlli nime sai Nõo
lastepäevakodu 2. veebruaril 1983 ja
1. jaanuarist 1992 nimetati Nõo sovhoosi lastepäevakodu ümber Nõo
lasteaiaks.
Krõlli hoonesse, kus vahepealsetel aastatel laste vähesuse tõttu ka
raamatukogule, kunstnikule ja poelegi ruumi jagus, on viimastel aastatel palju investeeritud ja tänapäeval
on tegemist moodsa ning avara
kompleksiga, mille juurde kuulub
õueala õppeväljakuga.

Krõlli pedagoogiline kollektiiv
on staažikas. Töötajatest suur osa
on töötanud siin 20 ja enam aastat,
mitmed töötajad on töötanud isegi
lasteaia algusaastatest alates.
Kõikide nende tublide naiste
entusiasm ja nooruslikkus on püsinud ja kandunud ka tänasesse
päeva.
„Lapsed on siirad ja avameelsed. Laste naer annab jõudu. Nad
on tõelised energiapallid. Iga päev
on erinev, täis väljakutseid, ei
lase langeda rutiini ega muutuda
apaatseks. Alati tuleb millekski valmis olla.
Tore on üheskoos midagi vahvat korda saata, ühine õhin nakatab. Lapsemeelsus on see, mis aitab
täiskasvanutel koos lastega maailma avastada ja koos tegutseda,“
avaldasid positiivseid mõtteid oma
kasvandikest asjaosalised.
Krõlliperel on välja kujunenud
palju toredaid traditsioone, mida
üheskoos tähistatakse: õppeaasta
alguse tähistamissündmus, lasteaia
sünnipäev, jõulud, erinevad teemanädalad, kodumaa sünnipäev,
ülemajaline õppeaastat lõpetav
pidu jm.
Iga–aastaselt on planeeritud
mingi elutähtsa valdkonna kajastamine ja propageerimine. 2019.
ja 2021. aastal on tunnustatud
lasteaia keskkonnaalast tegevust
Rohelise Kooli lipuga. 2021/2022
õppeaasta on välja kuulutatud
lugemisaastana,
väärtustamaks
raamatuid ja lugemist. Seetõttu
olidki sünnipäevapeo raamatukangelastest külalised eesmärgipäraselt kavva planeerinud.
Krõlli lasteaed on ühinenud
Tervist edendavate lasteaedade
võrgustikuga alates 2008. aastast.
Tervisemeeskonna juhtimisel on
ellu kutsutud palju toredaid liikumistegevusi. Paljud õpetajad on
osalenud väliskoolitustel Euroopas
Erasmus+ ja NordPlusJunior rahvusvaheliste
koostööprojektide
raames, et hiljem saadud kogemusi
kohapeal rakendada.
Oma pidupäevakõnes tõi direktor Kristi Voore välja need tugevused, mis on tõstnud Krõlli praegusele tasemele. Eelkõige tänab ta
oma tugevat meeskonda, kellele
saab alati loota ja kellega leitakse
kõik lahendused. Direktor hindab
kõrgelt ka koostööd lapsevanemate ja kogukonnaga laiemalt.
Krõlli lastepere ise aga laliseb,
tatsab, lõkerdab, jalutab, maadleb,
seikleb, õpib... kuni jalad tugevamaks saavad, sõnad kindlamalt
meelde jäävad ja laulud selgemalt
kõlama hakkavad. Eks tarkus tuleb
tasapisi. Ja just nii — koos õppides
ja õpetades — sirgub meie tulevik!
Palju õnne, Krõll 40!
MILVI PENSA

VALLA LEHT

uudised pildis

Astronoom Tõnu Viik (keskel) pälvis Tiiu Silla nimelise elutööpreemia.
Tõnu Viiki iseloomustati kui pikaajalist viljakat teaduse populariseerijat ja teaduse eest seisjat, kes on mõjutanud ühiskonna arusaamist teadusest ning teaduse olulisusest laiemalt. Eriti tugevaks hinnati tema
panust astronoomia vallas. Foto: Teadusagentuur

Nõo lasteaia Krõll hoovialale rajati liiklusõppeväljak, mis võimaldab
läbi viia mängulisi liiklusõppetegevusi ja pakub lastele avastamisrõõmu. Väljaku loomise kaudu parendati jalgrattasõidu õppe korraldamise tingimusi lasteaia õuealal. Tööd teostati AS Kobras poolt 2015. aastal
koostatud „Nõo lasteaia Krõll mängualade projekti“ alusel. Liiklusõppeväljaku rajas hanke tulemusel Mcc Invest OÜ, töö maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 38 706 eurot.

Elva kultuurikeskuses said 18. novembril kokku väikeste muusikakoolide
klaveriõpilased Otepäält, Nõost, Tartu vallast ja Elvast, et konkursi korras esitada üks karakterpala Arbi klaveri võistumängimisel. Iga osaleja sai meeneks
valge tiibklaveri, esikoha pälvinud said karikad, I-III koha saavutanud said
auhinnad, jagati eripreemiaid ning anti välja grand prix.
Nõo Muusikakooli õpilased esinesid võistumängimisel suurepäraselt:
Gerti Vainlo 1. klassist saavutas I koha
Brigitta Pertmann 2. klassist pälvis eripreemia
Kaaren Laidmäe 3. klassist saavutas I koha
Anastassia Mäll 3. klassist pälvis eripreemia
Karola Eliise Hütter 6. klassist pälvis eripreemia.
Palju õnne õpilastele ja suur tänu õpetajatele Margit Keeman, Katrin
Mägi ja Karmen Roos! Foto: erakogu

Nõo noortel tegus kuu seljataga
Novembrikuu oli noortekeskuses võrdlemisi tegus, paljude
muutustega ja vahvate uute tegevustega.
Oktoobrikuu viimastel päevadel käisid meie noored Tartu Koduta Loomade Varjupaigas. Seitse
noort tegeles loomade sotsiaalsuse
arendamisega: kassidega mängiti,
koeri paitati, nendega jalutati Uuriti,
kuidas saaks loomi vabatahtlikena
veelgi enam toetada. Nõo noored
tõdesid, et kui keegi soovib pereliikmeks ühte karvapalli, on varjupaik
parim koht, kust endale lemmik valida, kinkides niimoodi loomale uue
võimaluse.
Lemmiklooma valik peab olema
kindlasti teadlik valik, sest lemmikloom ei ole mänguasi! Kui kellelgi on
soovi minna varjupaika külastama,
siis võib kaasa võtta konserve, kuivtoitu, tekke, kassiliiva ja mänguasju.
Novembrikuu kõige suuremaks
muutuseks noortekeskuses on ÕUE-

NOORTEKAS, mis pakub noortele
tegevusi õues. Siiani on kokkuleppeliselt esmaspäevad olnud sportlikumad, teisipäeviti on noored õues
kokkamas käinud, kuid eriti toredad
on reeded, kui me teeme kõikide
noorte kaasabiga õue–kino. Õues
kino vaadata enam ei olegi nii külm,
sest noortekeskus soetas endale ka
suure soojuskiirguri, mis soojendab
filminautijaid. Filmi valivad noored
igal reedel ise ja suupistelaud valmib
samuti koostöös.
November on olnud meie noortekeskuse pere jaoks ka suur koolituskuu. Koolitussarjaga tegi algust
noorsootöötaja Hanna-Liisa, kes
osales koolitusel „YIntro: Noorteinfo
põhiteadmiste ja -oskuste koolitusprogramm“, mis jätkub detsembriski.
Noored osalesid „Vaimuplahvatusel“,
kus kuulasid Toomas Laigu koolitust
teemal „Eneseareng ja motivatsioon“.
Säde Riin ja Anna Louise võtsid osa
ENLi poolt korraldatud koolitusest

„Juhtide ümarlaud“, mille peaeesmärgiks on tulevikus Nõo Noorteaktiivi koostööpartnerite leidmine.
Koolitusi ja koolitusvõimalusi on
väga mitmeid ja erinevaid, näiteks
otsustasid Birgit ja Hanna-Liisa teha
veel algust ka „Malevakorraldajate
koolitussarjaga“, mis hõlmab motivatsiooni,
käitumisprobleemide,
enesereﬂektisooni jt teemasid. Noorte rõõmuks saime rahastuse ühele
põnevale projektile, mille raames
saame motiveerida, koostööle suunata ja parandada noorte vaimset
tervist. Olge kursis ja jälgige infot!
Novembri keskele oli ennast
sättinud ka noorsootöö nädal, mis
toimus 22.–30.11. Nädal oli pühendatud nii noorsootööle, noorsootöötajatele kui ka noortele. Meie tähistasime seda selliselt, et noored võtsid
noorsootöötaja rolli ja planeerisid
ise ühe noortekeskuse päeva tegevused. Selleks, et saada noorsootöötajaks, tuli läbida ka konkurss. Selle

Nõo noored kuulamas Toomas Laigu koolitus enesearengust ja motivatsioonist. Foto: BIRGIT HAAN

aastane teema oli „Tee endale head!“.
Täname siinkohal „tuleviku noorsootöötajaid“: Kaisa-Ingeli, Tuule, Greete, Annabel, Marii-Kristin, Marcus ja
Karel! Olite väga tublid ja saite oma
ülesandega suurepäraselt hakkama!

Lõpetuseks veel kaks tähtsat
teadaannet:
* Noortekeskuse siseruumides on vanematel kui 12-aastastel
kohustus kanda maski. Maski saab
noorsootöötajate käest. Palun tule

noortekeskusesse ainult tervena!
* Noortekeskuse uus kodukord
hakkas kehtima alates 10. novembrist 2021. aastast.
NÕO NOORTEKESKUS
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VALLA LEHT

Nõo Põhikoolis

Koolinoored kultuuripärandit
hoidmas
Sügisel osalesid Nõo põhikooli
õpilased Pärandivaderite projektis,
millest osa saamist pakkus meile algatuse kuraator, Elle Lepik.

3. klassi mardisandid. Foto: ROMILI KORS
Tähistasime mardipäeva
9. novembril tähistati algklassides mardipäeva stiilipäeva maskijahiga.
Nimelt oli koolimajja mardilaupäevaks peidetud kindel kogus mardisantide maske. Õpilaste ülesandeks oli vahetundides üles leida neist võimalikult
palju ning öelda leitud maskide arv oma klassijuhatajatele, kes omakorda
pakkumised huvijuhile edastasid. Auhinna võitis 1.c klassi õpilane Anne Mai,
kes pakkus, et koolimajja on peidetud 32 mardisandimaski — täpselt nii palju neid oligi! Kuna mardilaupäevale kohaselt tulid 1.–3. klassi õpilased kooli
mardisandikostüümides, valiti igas klassis ka vahvaimad mardisandid, kes
samuti auhinnad said.
Isadepäev tuli seiklusmänguga
Et traditsioonilist isadepäeva tähistamist koos töötubadega me sel aastal koroonapiirangute tõttu korraldada ei saanud, siis oli kõigil Nõo Põhikooli
isadel–emadel koos lastega võimalus osaleda Loquizi seiklusmängus. Mäng
oli avatud terve isadepäeva nädalavahetuse ning mängu kõik 10 punkti asusid Nõo aleviku erinevates kohtades. Enamus võistkondi läbis 5-kilomeetrise
distantsi umbes tunniga, kuid vaadates aegu, oli kindlasti ka neid, kes kasutasid mängu läbimiseks autot või jalgratast. Kaardi järgi liikudes ja punkti
lähedusse jõudes, avanes isadepäeva teemaline küsimus, millele tuli vastata. Võistkond, kes vastas kõigile küsimustele, osales auhindade loosimises.
Kokku osales seiklusmängul üle 30-võistkonna, kelle vahel loositi välja 10
auhinnakomplekti.
November tõi kooli muusika
Õpilastele pakuti koolimajas muusikalist elamust ning kultuuri, mistõttu
toimus novembris kolm koolikontserti, millest igaüks oli mõeldud erinevale publikule. Otsa tegi 16. novembril lahti üks tuntumaid ja mainekamaid
meeskoore maailmas — Eesti Rahvusmeeskoor. Esineti meeleoluka kavaga
7.–8. klasside õpilastele ning neile õpetajatele, kel parajasti oli võimalik tulla
kontserti nautima. Kontsert toimus ka Nõo Reaalgümnaasiumi õpilastele.
Igatahes oli RAMi kontsert vägevaks elamuseks tõenäoliselt kõigile, kes sellest osa said.
Aga juba uuel nädalal ootas ees järgmine koolikontsert, kui 24. novembril pakkusid Klassikatähtede saatest tuntud Henri Zibo ja Mikk Langeproon
akordionielamuse 4.–6. klassidele. Klassikalise muusika palade kõrval kõlasid ka mõned dzäss-, folk- ja popmuusikanäited.
Koolikontsertide seeria lõppes 29. novembril, kui 1.–3. klasside õpilastele tulid külla Lotte ja Klaus, kes viisid läbi meeleoluka muusikatunni. Onu
Klausi mängis Toomas Laur, kes laiemale publikule on tuntud koosmusitseerimisest koos Marek Sadamiga (Laur & Sadam), Lotte rollis säras Gerli Padar.
Lotte ja onu Klaus tutvustasid vahvaid pille ning esitati tuntud laule Lotte
muusikalidest. Kontsert oli inspireeritud Janno Põldma ja Heiki Ernitsa Lotte
lugudest, laulud aga pärit Priit Pajusaare ning Leelo Tungla sulest.
Detsembris, vahetult enne koolivaheaega, ootab 4.–9. klasside õpilasi
ees veel üks kontsert — sedapuhku on külla saabumas konkursilt „Eesti Laul“
tuult tiibadesse saanud Jaagup Tuisk. Jääme põnevusega ootama!
Kadrihommik algklassidele
25. novembril tähistasid Nõo Põhikooli 1.–3. klasside õpilased kadripäeva. Alates kella üheksast kogunesid õpilased aulasse ning kadriemadeks
maskeerunud õpilasesinduse liikmed tutvustasid neile kadripäeva kombeid,
küsisid mõistatusi ja laulsid koos sanditamislaulu. Lisaks toimus viktoriin, kus
küsiti küsimusi erinevate kadripäeva kommete ja uskumuste kohta. Pärast
viktoriini viidi iga klassiga läbi erinevaid mänge, mis õpilastele väga meeldisid ja elevust tekitasid. Ühe 8. klassi õpilase loovtööna korraldatud kadrihommiku käigus said loodetavasti
mitmed algklasside õpilased inspiratsiooni selleks, et edaspidi kai ise
kadriõhtul kadrisandiks hakata.
REEMET RUUBEN
Nõo Põhikooli
huvijuht
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Kes on pärandivaderid?
Pärandivaderid on õpilased,
kes õpivad tundma, väärtustavad ja
korrastavad kohaliku kultuuriajaloo
ning kultuurmaastiku tähendusrikkaid objekte. Meie objektiks sai
Nõo kalmistu ning selles projektis
osalesid 8. klasside 37 õpilast, klassijuhatajad Gerli Odrusk ja Oksana
Pääro, ajalooõpetaja Astrid Tiideberg ning lapsevanem Jaanika Lall.
Üritust aitasid korraldada ning läbi
viia projekti koordinaator Elle Lepik,
muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektor Kadri Tael ja Tartumaa
nõunik Inga Raudvassar.
Nõo kalmistu rajajateks on Luke
mõisnikud Löwenwolde suguvõsast
ja selle ajalugu küündib 18. sajandisse. Üks vanimaid hauatähiseid
kalmistul ongi mõisnik Carl Magnus
von Löwenwolde (1728–1799) mälestuseks pandud.
Inga Raudvassar rääkis noortele, milline on olnud kalmistukultuur
ning kombed. Kadri Tael tutvustas
oluliste isiku matusepaiku ja ajaloolisi kultuurimälestisi — A. Starpkofi
kujundatud A. Jõksi, K. Kissi ja M.
Lipu hauamonumente. Tutvusime
mõisnike Lövenwolde–Knorringute
matmispaigaga, leidsime ja korrastasime Nõo kihelkonnakooli juhataja Johann(es) Kanswey haua, kes
juhtis kooli aastatel 1865–1883 ja oli
esimesi eesti näitekirjanikke. Tema
näidendit „Mihkel ja Liisa ehk Vaata, mis rikkuse ahnus võib teha“ on
mängitud Vanemuise laval.
Paljud noored olid Nõo kalmistul esmakordselt ning seda huvitavam oli valla ajaloo- ja kultuuripärandiga tutvuda, oluliseks sai ka
seoste leidmine hariduselu 335.
aastapäevaga.
Tegime korda üheksa kultuurilooliselt väärtuslikku hauaplatsi.
Projekti korraldajad olid meie

peale mõelnud alates töövahenditest ja kinnastest kuni vihmakeepideni välja. Õpilased töötasid hoogsalt, toimis meeskonnatöö — kes
kaevas maad, kes sikutas juuri maa
seest välja, kes riisus lehti, kes vedas
lehed vajalikku kohta. Väga tubli
abiline nõuannetega oli kalmistuvaht Meedy Männiste.
Projekti läbiviijatel jätkus meie
õpilastele ainult kiidusõnu ning õpilased ise hindasid tehtut positiivselt,
leides, et said kohalikust kultuuri- ja
ajaloopärandist võrreldes eelnevaga palju rohkem teada.

Korrastatud haud Nõo kalmistul. 3 x foto: ELLE LEPIK

ASTRID TIIDEBERG
ajalooõpetaja
Pärandivaderite projektis
osalemine andis uusi
teadmisi
21. septembril toimus Nõo põhikooli kaheksandatele klassidele
projekt “Pärandivaderid”, mille käigus suundusid kaheksandikud Nõo
kalmistule peamiselt tuntud inimeste hauaplatse korrastama. Muuhulgas tehti korda ka oma lähedaste
kalmud.
Kalmistul räägiti meile siin viibimise reeglitest ja Nõo kalmistu väärikast ajaloost ning tegime tutvust
kuulsamate isikute hauaplatsidega.
Seejärel suundus igaüks oma grupiga mõnda platsi korrastama. Töö
edenes ja hauaplatsid jäid meist
maha hoolitsetuna.
Projektis osalemine andis meile
uusi kogemusi ja teadmisi. Kindlasti
võiks igaüks, kes on mõnele kalmistule minemas, võtta aega, et korrastada oma lähedase kalm, panna
sinna lilled ja küünal. Nii püsivad
hauaplatsid ilusad ning säilib mälestus.
KÄTTI RAHNEL ja
LENE RAUDSEPP
8.a klassi õpilased

Nõo põhikooli 8.a klassi õpilased tutvuvad A. Starkopfi loodud ajaloolise
hauamomendiga.

Nõo põhikooli 8.a õpilased Helerin Sillaste ja Lene Raudsepp korrastavad Martin Lipu hauda.

Aitäh, Nõo pärandivaderitele
Pärandivaderite algatus tegutseb Eestis alates 2015. aastast ning
selle eeskujuks on juba kakskümmend aastat tegutsev ja Norra kultuuripärandifondi poolt korraldatud
sarnane ettevõtmine Norras. Algatuse eesmärk on tutvustada kooliõpilastele nende vahetus koduümbruses kultuurilooliselt olulisi paiku, kuid
mis veelgi olulisem — pakkuda noortele võimalust talgute korras omalt
poolt panustada nende püsimajäämisesse. Pärandivaderid tegutsevad
kõikides maakondades üle Eesti ning
läbi aastate on kaasa löönud ligi 60
kooli. Objektide valik on olnud mitmekesine — mõisapargid, kirikuaiad,
tuntud kultuuritegelaste sünnikodud
ja mälestuskivid, hiied ja ristimetsad.

Kutsusime sel sügisel esmakordselt Nõo põhikooli õpilased Nõo
kalmistule. Idee algatajaks oli muinsuskaitseameti vallasmälestiste ja
muuseumikogude inspektor Kadri
Tael, kes oma töö käigus puutub kokku kultuurimälestistega üle Eesti.
Tael tõi esile, et muinsuskaitsealune Nõo kalmistu on väga väärtuslik koht, kuhu kindlasti tuleb kohalikud noored kutsuda. Kalmuaias on
rohkesti kunstiliselt kõrgel tasemel
metallist ja kivist hauatähiseid, eriti
tähelepanuväärsed on mitu Anton
Starkopfi poolt valmistatud skulptuuridega hauamonumenti.
Talgutegevusele lisaks on meie
algatuses tähtsal kohal õpilastele
paiga ajaloo tutvustamine, mis an-

nab töötegemisele mõtte ja paneb
noori ka uhkust tundma oma kodukoha üle. Nõo kalmistul algas päev
samuti ringkäiguga — Tartumaa
muinsuskaitsenõunik Inga Raudvassar tegi ülevaate matmispaiga ajaloo
ja tavade kohta, Kadri Tael näitas erilisemaid „kalmistuaardeid“ ehk kunstimälestisi.
Õpilased tegid korda kultuurilooliselt väärtuslikud hauaplatsid,
kus omaste jäljerajad ammu rohtunud ning kalmudel ei ole pidevaid
hoolitsejaid. Töö käis noortel väga
hoogsalt – kui 37 hakkajat 8. klasside õpilast jõud kokku panevad, siis
on võimalik erakordne töö ära teha.
Uhkete sepispiiretega hauaplatsidel
võtsid õpilased maha võsa ja kõr-

Põhikooli noored ajakirjanikud
Nõo Põhikoolis käis oktoobris
külas kirjanik Kätlin Vainola, kes tutvustas ajakirja Hea Laps. Neljanda
klassi õpilased said sellest kohtumisest innustust ja proovisid ka ise
ajakirjaniku rolli. Nad kirjutasid ajakirjale saatmiseks meie kodukandi
uudiseid. Seni kui ootame, millised
uudised ajakirjas ära trükitakse, pakume neist mõnda lugemiseks ka
meie valla lehes.
LINDA TRUMMAL
eesti keele õpetaja

isegi kestab veel natukene ja üks kortermaja renoveeriti ka ära.
Nõos ehitatakse veel kortermaju
ja ridaelamuid järve äärde. Nõo saab
vägevamaks kui kunagi varem.
Suvel ehitati ka purskkaev endise Nõo kooli direktori auks. Kalju Aigro oleks saanud sellel aastal 100–aastaseks. Ta tegi palju Nõo kooli heaks
ja algatas reaalainete õpetamise Nõo
keskkoolis.
HENRI URBLA ja
KAAREN LAIDMÄE

Sel tähtsal päeval räägitakse palju Nõo kooli ajaloost. Nõo kool asutati aastal 1686. Kui poleks koroonat,
siis tuleks suur aktus vilistlastele, aga
kuna praegu on pandeemia, siis ei
tule aktust, kuid tehakse film ja välja
antakse ka almanahh, kus on paljude
õpilaste lood. Koolis toimuvad kooli
ajaloo kohta ka tunnid.

Suur Nõo remont
Suvel võis märgata, et Nõos käib
mitmes paigas ehitus ja remontimine. Lasteaia ette tehti uus tee. Sinna
tehakse uus parkla ja ringtee. Ehitus

Nõo kooli 335. sünnipäev
Nõo kooli sünnipäeva peetakse
detsembri alguses. Seal osalevad
õpilased ja õpetajad. Kui lapsed sööma lähevad, antakse sööklas kooki,
kus on šokolaadiga peal 335.

Rõõmurohke Valguse festival
Nõo Valguse festival on toimunud juba 2015. aastast.
Oleme perega sellest osa võtnud
ja ka vabatahtlikuna sellesse panustanud juba mitu korda. Tavaliselt toi-

ELINA EENMÄE ja
TIIT TAANIEL KALJURAND

geks kasvanud rohu, et parandada
nii väärtuslike detailide ja ristide
nähtavust kui tagada tuuldumine sepisele, mis omakorda aitab ära hoida
metalli läbiroostetamist. Kivist hauamonumentidel eemaldasid noored
sammalt ning pesid maha aastatega
kogunenud mustuse. Ka kivi püsib
ajahambale paremini vastu, kui toimib õhuliikumine ja kogunenud niiskus saab välja kuivada.
Mitmetel õpilastel tekkis töö käigus küsimus, kas nad võivad ka oma
perekonnaliikmete hauad ära korrastada — selline omaalgatuslik hooliv
suhtumine teeb väga rõõmu!
Aitäh Nõo põhikooli 8. klasside
õpilastele ning õpetajatele suure panuse eest kodukoha kultuuripärandi
hoidmisel!
ELLE LEPIK
Pärandivaderite projekti
koordinaator
mub see nii, et terve Nõo (kirik, järv,
kool ja kõnniteed) on valgustatud ja
igal pool toimub palju etendusi, aga
kuna sel aastal on COVID–19, võisid
kõik, kes tahtsid, ise oma majad ja
aiad ära valgustada. Etendusi sel korral ei toimunud.
Selle aasta Valguse festival toimus nii: Päikeseloojangu ajal, kell
18.25 panid osalejad enda aias tuled
ja õueküünlad põlema. Meie pere
valgustas Nõo kihelkonnakooli vana
kaitsealuse pärna ära, mis asub Nõo
endise muusikakooli õuel. Selle mälestuseks pani ema vana hoone saalis
mängima Eduard Tubina muusika,
mis läbi akna kostis ka õuele. Pärast
seda läksime perega ratastega mööda Nõod sõitma. Nägime imelisi maju
ja uhkelt valgustatud aedu.
Hilisõhtul kustutati tuled ära ja
kõik läksid tuttu.
TUULE VEIDENBAUM
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Tõeline jõulurahu
Jälle on käes advendiaeg ja mitmel pool, ka meil Nõo vallas,
on välja kuulutatud jõulurahu.
Mis on selle jõulurahu mõte? Kas siis tõepoolest on jõulurahu perioodil rahu rohkem? Kas saab olla rahu rohkem olukorras, mil viiruspandeemia kolmas laine alles hakkab Eestis
taandumise märke näitama ja neljanda laine tulemata jäämist
ei usu vist keegi? Kas saab olla rahu rohkem olukorras, mil meie
naaberriikide ja meie endagi riigi piire ohustavad hübriidrünnaku uued vormid? Kas saab olla rahu rohkem olukorras, mil
jõudu koguv rohepööre ajab tülli töösturid ja keskkonnaaktivistid? Rääkimata inimeste omavahelistest suhetest, mis ei jäta
pingeliseks muutumata ka jõulurahu ajal.
Saab, sest rahul ja rahul on vahe.
Rahu võib tähendada vägivalla või relvastatud võitluse
puudumist. Rahu võib tähendada tüli või vaenu puudumist.
Kuid rahu võib tähendada ka sisemist rahunemist.
Kord laulsid taevased väed Petlemma väljal karjaste kuuldes „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea
meel!” Sellega kuulutasid inglid maailmale uutmoodi rahu, mis
ei tulene inimestevahelistest suhetest, vaid justkui valatakse
inimestele peale kõrgemalt. Inimesed täidetakse rahuga nii, et
vaatamata hirmule mineviku mõju, oleviku ohtude ja tuleviku
teadmatuse ees tunnevad nad oma hingesügavuses kõikumatut tuge, tõelist rahuallikat.
Selle rahu tõi inimestele Jeesuslapse sünd Petlemma loomalaudas.
Kes on lugenud Uue Testamendi evangeeliume, teab, et
Jeesuse enda elu oli kõike muud kui rahulik. Tema vanemad pidid vastsündinuga elu eest põgenema ja täiskasvanud Jeesuse
kuulutustöö alates ei läinud palju aega, kui Jeesus oma ohtlikuna tunduva uue õpetusega Jumalast tagaselja surma mõisteti
ning viimaks ka kurjategijana surmati.
Seda enam mõjuvad usutavana oma elu lõppvaatusele
vastu astuva Jeesuse sõnad jüngreile Jh 14:27: „Rahu ma jätan
teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu
maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“
Rahu, mis ei luba meie südamel ehmuda ega araks minna,
rahu, mis lubab meie sisemist rahunemist ega jäta meid eladeski maha, on Jeesuse–rahu. Selle rahu toob kaasa usk Jeesusesse Kristusesse, Jumala Pojasse.
Selline on tõeline jõulurahu. Ja seda on maailmale, meile
kõigile väga tarvis.
Õnnistatud jõulurahu, jõuluootust ja jõulupühi, kallis Nõo
kihelkonna rahvas!
MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

Tuli ohustab rohkem
Nõo eakamaid elanikke
Külmal aastaajal on paljudes kodudes pliidi alla ja ahju tule tegemine igapäevane. Samuti armastatakse õhtuti küünlaid põletada.
Seega on paras aeg enda ja oma lähikondsete kodu tuleohutusele
mõelda. Kõige enam oleks vaja just lähedaste eakate kodud kriitilise pilguga üle vaadata, sest nemad vajavad tõenäoliselt õnnetuste
ennetamiseks rohkem kõrvalabi.
Igal aastal käivad päästjad õnnetuste ennetamise eesmärgil paljudes
kodudes, et nende elanikele nõu anda. Seda tehakse ka praegusel keerulisel koroonaviiruse leviku ajal, sest on olukordi, kus tuleoht eludele ületab inimeste kokkupuutumisega seotud ohud. Nõo Priitahtliku Päästeseltsi eestvedaja Kadi Sarapuu rääkis oma kogemusele tuginedes, et Nõo
valla eakate kodudes põhjustab tuleohtu tihti küttepuude hoiustamine
köetava koldesuu lähedal. „Ka kuivatatakse tulise pliidiraua kohal riideid,“
lisas Sarapuu. Nii vanemate kui nooremate inimeste kodudes kohtavad
vabatahtlikud päästjad hooldamata ahjusid ja pliite. Lihtsa, kuid tulekahju puhkemisel elu ning vara päästmiseks üliolulise elektroonikaseadme
– suitsuanduri puudumist tuleb rohkem ette eakamate inimeste majapidamistes. Kadi teab selle lihtsat põhjust. „Tavapäraselt asub suitsuandur
laes ja kui seadme vaigistamiseks, patarei vahetuseks või muul põhjusel
on tarvis selleni pääseda, jääb vanem inimene hätta,“ rääkis Sarapuu. „Et
seda eakale kergemaks teha on tarvis paigaldada pikendusjuhtmega andur, mille patarei saab juhtmega ligipääsetavale kohale seina peale tuua.“
Tulekahju on ühtemoodi kardetav hoolimata sellest, kas selle kätte
jääb noor või eakas inimene. Paraku satub õnnetuse korral suuremasse
ohtu eaka elu, kuna tal on aeglasem reageerimiskiirus ja nõrgemad füüsilised võimed. Tuleb arvestada, et tulekahju areneb soodsatel tingimustel ülikiiresti, mille pärast põlengu varajane avastamine suitsuanduri abil
ongi äärmiselt oluline. Kui kustutamine käib üle jõu, tuleb väledalt leida
väljapääs.
Eakatel elanikel ja eaka lähedastel või naabritel on seda kirjatükki lugedes võimalus mõelda, kas märkasite Kadi tähelepanekutest tuttavaid
ohte. Või tunnete muret mõne teistsuguse tuleohtu tekitava olukorra
pärast? Näiteks katkised elektrijuhtmed. Vahel aitab, kui inimesega murekohast rääkida ja püüda teda veenda käitumist muutma. Näiteks teha
ettepanek puid ja muid põlevmaterjalist asju kütteseadme kuumadest
osadest eemal hoida. Samas võib abi olla otsestest töökätest. Aidake
mööblit küttekoldest eemale nihutada, majast väljumisteid liigsest koristada või suitsuanduri patareid vahetada. Kui mõni lihtne tuleohutusvahend tähendaks eakale rahalist väljaminekut, oleks tore kaaluda selle
soetamist jõulukingiks. Rõõmu ja turvalisust võiks pakkuda suitsuandur,
vinguandur ja plekist kaanega tuhaämber.
Meeldetuletuseks, et suitsuandur kütteseadmest tuppa imbuva nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgise vingugaasi eest ei hoiata ning vinguandur jälle ei reageeri tulekahju suitsule. Tahkekütteseadmete kasutamisel on vaja koju mõlemat andurit ning need on seadusega kohustuslikud.
Paraku võite mõnikord põrkuda inimese vastumeelsusele, kes elukeskkonna ohtudest ei hooli ja soovib jätkata harjunud riskikäitumist.
Nõuavad ju muutused alati kohanemist ja pingutust. Kui selliste elanike
veenmiseks võiks abi olla päästjate külastusest ja nende antud nõuannetest, saate neidki kaasata. Endale või nõustamist vajavale lähedasele
registreerige kodukülastus riigiinfo telefonil 1247, kust vastab
ühtlasi päästeala infotelefon.
Turvalist talveaega!

RIIVO MÖLTER

Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik
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spordiuudised

Tajo Andressoo —

mäkketõusu kokkuvõttes
kolmas koht

Tajo Andressoo (pildil) mäkketõusu hooaja tulemusi saatis pronksmedal. Foto: erakogu

Novembris toimus Huum Eesti Meistrivõistluste mootorrataste
mäkketõusus parimate autasustamisüritus. Pidusündmust peeti
Võrtsjärvel, Omedu peolaeval ja kohale olid kutsutud kõik mäkketõusu sõbrad.
Käesoleval hooajal toimus viis võistlust, mis kõik olid erinäolised
ning pakkusid põnevust nii pealtvaatajatele kui ka sõitjatele.
Nõo valla mehel, Tajo Andressool on ka sel korral põhjust rõõmu
tunda. Tema tulemuseks oli hooaja üldkokkuvõttes mäkketõusus
kolmas koht.
Tajo ise jäi tulemustega rahule, nimetades spordiaastat korraliku hobimehe hooajaks: „Tulemusi vaadates tundub, et sai rohkem
sõidetud kui algul plaanis oli. Viriseda pole midagi, sai antud endast
maksimum ja tuleb tunnistada, et teised olid seekord paremad, tugevamad ja kiiremad. Pean lihtsalt rohkem trenni tegema!
Kui midagi kripeldama jäi, siis oli selleks EESS sarja ühe osavõistluse stardi n-ö maha magamine, mille tulemusel ei saanud piisvalt
palju punkte osavõistluselt, mis maksis hooaja kokkuvõttes 2. koha.
Puhas oma hooletus. Kõige rohkem kahju oli sellest, et EMV Hard
Enduros oli kuldmedal võetav, aga haigus tuli sisse ja ei olnud võimalik viimasel võistlusel maksimaalselt pingutada. Uuel aastal proovin uuesti!“
Kiire ülevaade Sõmerpalu motoklubi all tegutseva Tajo Andressoo 2021. aasta hooajast:
3. koht — EMV mäkketõusus, krossi-klassis
3. koht — EMV mäkketõusus, single-klassis
3. koht — EMV Hard Enduro, gold-klassis
2. koht — EKV Talvises kestvuskrossis, pro-klassis
2. koht — Piksepini 2020/2021 hooaeg, sport-klassis
4. koht — Estonian Enduro Super Series EESS
4. koht — EMV Enduro, E3-klassis
Uus hooaeg algas Andressoole juba 24. oktoobril, kui toimus
Piksepini 2021/2022 esimene osavõistlus ja seal õnnestus tal kätte
saada 1. koht. Koroonapandeemia pani aga võistlused lukku. Hoiame siis motosportlase tegevusel silma peal taas uuel aastal, kui piirangud leevenevad ja sari jätkub.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Valmis Nõo lasteaia Krõll juurdeehitus, mille käigus rajati kahe rühma
ruumid, kus on võimalik kohta pakkuda kuni 48le lapsele.

Augustikuus lõppesid Nõo kultuurimaja renoveerimistööd. Uuenenud kultuurimaja on kena koht
sündmuste läbiviimiseks ja seminaride korraldamiseks.

6. augustil avati Nõo Keskkooli ja
kooli reaalainete süvaõppe rajaja
Kalju Aigro 100. sünniaastapäevaks pühendatud mälestusmärk,
mis sai teoks vilistlaste annetuste
toel.

16. veebruaril sai kasutusloa Active Project OÜ poolt ehitatud 18 korteriga korruselamu Nõo alevikus Lao tn 1b. Viimane korruselamu valmis Nõo
alevikus 32 aastat tagasi (Lao tn 1). Täna on Nõo elamuarendus veelgi
hoogu juurde saanud.

Uue ilme sai Nõo Kivilinna plats,
kuhu rajati parkimisalasid ja jalgteid ning korrastati tänavaid.

Nõo valla juubeliaastal hakkasid
Nõo teeristis särama valgustähed.

Siin on väike valik juubeliaastal toimunud arendustegevustest, kuid juba
uue aasta alguses saavad kõik lugejad ise välja pakkuda, mis oli 2021.
aasta kõige-kõigem — valime siis aasta tegu ja tegijat.

13.–14. novembril toimus Tallinnas sulgpalli noorte GP–5 etapp.
Kahekordseks võitjaks tuli Heili Merisalu (vasakul) U17 klassi üksik- ja
paarismängus. Võidu tõid ka Marti Joost (paremal)U17 klassi üksikmängus ja Andre Looskari U11 klassi üksikmängus. Lisaks veel neli auhinnalist kohta.
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Võitjad selgunud!
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kuulutused ja teated

Oktoobrikuu alguses sai välja hõigatud, et viinakuul Nõo raamatukogust raamatukapi vahendusel raamatuid laenutanud inimeste vahel
loositakse välja auhindu. Ja nii ka läks. Kõigi
raamatukappi kasutanud lugejate vahel
loositi välja Nõo valla sümboolikaga termostasse ja teed ning Apollo raamatupoe
kinkekaarte. Loosiõnn naeratas seekord just naissoost lugejatele – Merlele,
Helenile, Kristinile ja Triinule. Võitjatega võetakse ühendust ja lepitakse kokku
auhinna kättesaamine.
Raamatukogude töötajate nimel
soovin kõigile jätkuvalt lugemishuvi
ning kui kellelgi ei õnnestu tulla Nõo raamatukokku selle lahtiolekuaegadel, saab
raamatu tellida ka raamatulaenutuskappi,
mis on tänaseks veelgi silmapaistvama ilme
saanud, et seda tavalise pakiautomaadiga
segi ei aetaks. Kui te aga ei oska veel laenutuskappi raamatut tellida, kasutage valla kodulehelt
raamatukogude alajaotusest leitavat juhendit. Head lugemist ja laenutuskapi kasutamist!
ANNELI VETKA
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 FIE Raivo Kägo likvideerib ummistusi 24/7.
Tel 521 4808.
 Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322.
 Autode kokkuost.
Kiired tehingud, raha kohe
kätte! Tel 553 3060.

 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.

Nõo käsitöötoa meistrite
toodete müük toimub
Nõo raamatukogu saalis
kuni 18. detsembrini.
detsembrin i.
Avatud
T–R 09.00 – 18.00
L 10.00 – 14.00

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
L, 11. dets kl 14.00 EELK Valga praostkonna muusikaline
advendijumalateenistus Laatre kirikus
P, 12. dets kl 11.00 III advendi jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
P, 12. dets kl 14.00 Muusikaline advendijumalateenistus Rannu Püha
Mar�ni kirikus. Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
K, 15. dets kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
R, 17. dets kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
P, 19. dets kl 11.00 IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
T, 21. dets kl 17.30 Osadusgrupi tund kiriku käärkambris
R, 24. dets kl 16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
L, 25. dets kl 11.00 I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab Nõo kiriku meesansambel
P, 26. dets kl 11.00 II jõulupüha jumalateenistus
R, 31. dets kl 18.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud
2022
L, 1. jaan kl 11.00
P, 2. jaan kl 11.00
N, 6. jaan kl 18.00
P, 9. jaan kl 11.00
P, 16. jaan kl 11.00

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

Nõo Juuksurisalong
Näitust on võimalik vaadata
Nõo raamatukogu lah�oleku aegadel

T–R
L

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

9.00 – 18.00
10.00 – 14.00

tel 745 5334

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

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
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344
(kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg nookirik.ee

E, T, N,R 10–18

Õpetaja kõnetunnid kiriku käärkambris
K ja R, kl 9.30–11.30, N, kl 16.00–18.00

Nõo vallamajas Voika 23
I korrus, tel 5662 6383
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Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Geellakkimine
Jumestus
Parafiiniravi kätele
Depilatsioon
Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
Kinkekaardid
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