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toimetuse veerg
Inimeseks olemise võlu ja valu
Paljudelt kohtumistelt nende aastate jooksul on kogunenud väärt mõtteid küll suurtelt mõttetarkadelt, küll
meie endi inimeste elukogemustest.
Ühe kooli seinalehes oli aastaid tagasi avaldatud üks hiina vanasõna või rahvatarkus, mis kõnetas juba tol
hetkel ning mille tähendust on ikka ja jälle olnud võimalik üle kanda mistahes ajahetke ja kindlasti ka praegusesse momenti.
„Kui sa järgmise aasta eest hoolt tahad kanda, külva vilja.
Kui sul aastakümned mõttes mõlguvad, istuta puid.
Kui sa aga teed plaane aastasadade peale, kasvata inimest!“
Materiaalne on paljuski ajas kaduv. Inimpõlvede järgnevust ei ole suutnud veel miski väärata.
Ilmas pole ilusamat hetke ega õndsamat olemist kui inimlapse sündimine ja rõõmupisarad tema ema silmis.
Terve maailm on nüüd uue ilmakodaniku ees ootamas ja unistused kõrgumas taevalaotuseni.
Mida me oma pisipõnnidele õpetame? Et maailm on ilus ja kõik on sõbrad ning armastavad üksteist. Et
kellelegi ei tohi kurja teha ja kui miski veab viltu, küll siis teinekord läheb paremini.
Ja inimlaps kogub jõudu ja tarkust, ammutab endasse elu ilusaid hetki ja pingutab kõigest väest, et ka temast jääks maha oluline jalajälg. Järjest sirgudes saab ta aga tunda ka valusaid hetki, kui sõbrad on reetlikud või
paljudki inimesed ümberringi on silmakirjalikud ja ärakasutajad. Elu tegelikkust tulevikus kogeb iga inimlaps
omal nahal isiklikult ja sellises elukoolis peab ise suutma hakkama saada.
Väga on meeles, kui üks vanatädi ironiseeris praegusaja noorte kurtmise üle, et elu on raske. „Mis siis meie
pidime ütlema!“ oli ta sõjaaja üle elanud lapsena nördinud.
Igal ajajärgul on omad raskused, omad nägemused ja tõekspidamised.
Lihtsalt äraolemise kombel ei ole siin ilmas võimalik kellelgi ühelgi ajastul hakkama saada. Vastasel juhul
jäädakse lihtsalt elu hammasrataste vahele.
Vahel on tõesti väga raske. Kõigil. Eriti praegusel koroonaperioodil.
Võikski koondmõtetena väljendada 2020. aasta valdavaid emotsioone — rahulolematus, teadmatus homse
suhtes.
Ja jälle välgatab üks kuuldud muinasjutukatke: „Oma surivoodil
andis kuningas oma pojale kaks kirja ja palus ühe avada, kui on väga
rõõmus aeg, ja teise, kui on väga raske aeg. Isa surma järel avas poeg
rõõmsal ajal kirja ja luges: „Kõik on mööduv!“ ja raskel ajal kirja avades
luges: „Kõik on mööduv!“
No pole see koroonagi igavene. Kindlasti on ümberringi tuhatmiljon
muudki rasket katsumust. Tuleb vastu pidada ja homsesse vaadata. Sest
inimloomuse põhielemendiks on eluinstinkt.
Esimese advendiaja õrnvärske lumi sadas meie jaoks alla kui hingevärskendus, nagu seda on kogu advendiaeg ise oma hoomamatus hingestatuses.
Kallid lugejad! Koos on alati kergem ja ühises hingetõmbes ollakse
võitmatud! Head rahulikku jõuluaega!
LIIA SIREL ja MILVI PENSA
Nõo Valla Lehe toimetajad

Hommikul tööle tulles jäi pilk peatuma vallamaja seina küljes oleva Omniva
kirjakasti peale. Peaasjalikult seetõttu, et just paar päeva tagasi oli Omniva esindajaga juttu kirjakasti ümberpaigutamisest. Neil olla soov, et kirjakastid poleks
mitte hoonete seintel, vaid samas asukohas, aga jala peal. Ja siis meenus mulle,
et kiri Jõuluvanale on ju mul ka veel kirjutamata-postitamata. Aga viimane aeg
oleks see ära teha.
Sellel aastal tulevad jõulud nii, nagu nad alati on tulnud. Aga samas hoopis
teisiti kui eales varem. Ühelt poolt on jõuluootus üks kaunimaid ja helgemaid
aegu aastas. Südantsoojendav on vaadata kaunistatud aknaid ja tulede säras
puid-põõsaid. Jõuludeks sai valmis ka Nõo kirikuesine valgustus, nii et jõuluteenistusele saabuja ei peaks otsima pimedas teerada, vaid saaks sammuda piki
valgustatud rada pühakojani. Esimene advent kattis ka maa küll õhukese, aga
siiski valge lumevaibaga.
Teisalt aga oleme praegu koos olukorras, kus me kindlasti ei tahaks olla.
Ja mina küll poleks osanud aasta tagasi ette näha, et meid tabab viirus, mis kogu
meie harjumuspärase elu pea peale pöörab. Aga ometi nii läks. Rotiaasta paha
üllatus.
Ja nüüd ma siis mõtlengi, et kas ja mida jõuluvanalt soovida, ja kas päkapikud on ikka teretulnud? Aga soovima peab ja ka päkapikud on ühed vahvad
tegelased. Just praegusel ajal vajame häid ja sooje emotsioone. Jah, me ei saa
kohtuda ja koos olla niipalju, kui sooviksime, aga me saame hoolida ja hoida.
Hoolida mitte ainult iseendast ja hoida oma lähedasi, tehes seda hoopis teisiti,
eemalt ja turvaliselt. Harjumuspärane külaskäik, käepigistus ja kallistus peavad
jääma praegu paraku ootele. Et pärast oleks, kellele külla minna. Aga vahemaa ei
sega üles näitamast südamesoojust neile, kellest me hoolime.
Ja nii ma soovingi, et päkapikud tooks meile sussi sisse just seda, mis lööb
igal hommikul silmad reipalt särama, et saaks alata uus ja rõõmus päev.
Ja jõuluvanale kirjutan, et tema kingikott pakataks rõõmu ja rahulolu pakkuvatest positiivsetest üllatustest. Ammutades rohkelt positiivseid elamusi,
suudame hakkama saada ka aasta pimedaima ajaga ja nii on ka kindlam jääda
negatiivseks meditsiinilises mõttes.
Just sellise sooviga kirja ma Omniva kasti lasengi. Olgu see kast siis seinal või
jala peal. Peaasi, et soovid täituksid.
Kauneid jõule ja
edukat uut aastat!

RAIN SANGERNEBO
vallavanem

Nõo valla ettevõtted ja asutused on välja pannud põnevaid loosiauhindu nii uutele tulijatele kui ka kõigile vallas elavatele inimestele. Kampaaniat toetavad: Luke Juustuvabrik, Tartu Maavili OÜ, AS Cautes, SA Luke mõis,
VVV SA, Nõo Ilusalong, Deckol OÜ, Nõo Lihatööstus, Juurviljaait OÜ, KV Savikoda, Nõo Reaalgümnaasium, Anneli koogikoda, Loomakliinik Paarisjalga, Lilletare lillekaubad, Sibullilled OÜ, Aniir OÜ, Liidia Stepanovi vitspunutised, Käsitöömeister Eleri Visnapuu ja Laurits Leedjärv.
Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 16. detsembrini (k.a). Kampaania reeglid leiad Nõo valla
kodulehelt www.nvv.ee. Teeme valla suuremaks!
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 19. novembril.
1. Lepingu sõlmimine Sihtasutusega Luke Mõis.
Senine koostööleping Nõo valla ja SA Luke Mõis vahel lõpeb käesoleva aasta lõpus. Vallavalitsus koostöös sihtasutuse juhatusega valmistas ette
uue lepingu projekti ning suunas selle arutusele majanduskomisjoni koosolekule. Komisjon arutas lepingut ja tehti ettepanek leping selguse huvides
struktureerida ja paremini välja tuua koostöö osa. Lepingu eelnõu edastati
volikogu liikmete, kes said omakorda teha parandusettepanekuid. SA Luke
Mõisa juhatus tutvus lepingusse tehtud parandusettepanekutega ja nõustus nendega peale ühe, mis puudutas valla õigust lepingu ennetähtaegseks
lõpetamiseks sellest kahekuulise etteteatamisega, kui SA Luke Mõis pole
täitnud endale võetud kohustusi. Kuna praeguses pandeemiaolukorras ei
ole kellelgi mingit kindlust ja pole võimalik tagada näiteks turistide senist
külastusvoogu, siis pandi hääletusele lepingu eelnõu ilma selle viimase parandusettepanekuta.
Lepingu sõlmimise poolt hääletas enamus volikogu liikmeid ja otsustati võtta vastu otsus „Koostöö- ja vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
Sihtasutusega Luke Mõis“.
2. Nõo valla eelarvestrateegia 2021–2024 vastuvõtmine.
Eelarvestrateegia oli avalikul väljapanekul 26. oktoobrist kuni 8. novembrini. Avalikustamise käigus tegid kaks inimest oma ettepanekud ja
nendega ka arvestati.
Vallavalitsus esitas parandatud ja täiendatud eelarvestrateegia eelnõu
volikogule vastuvõtmiseks. Volikogu otsustas anda välja määruse „Nõo valla
eelarvestrateegia 2021–2024 vastuvõtmine“.
3. Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste
kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine”
muutmine.
Ettekande tegi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, kes
rääkis, et Tartumaal tehtud uuringu kohaselt on lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määr keskmiselt 7% alampalgast. Nõo
vallas oli see 2019. aastal 5,5%.
2019. aasta kevadel eelarvestrateegiat koostades jõuti seisukohale, et
vallavalitsuse hallatavates lasteasutustes võiks vanemate kaetava osa määr
suureneda aastaks 2023 järk-järgult samuti 7%-ni alampalgast. Käesoleval
aastal on see 6% ja 2021.aastal 6,5%.
Lasteaedade direktorid on sellest rääkinud hoolekogudes ja saanud
nõustuva vastuse.
Ettepanek oli arutusel ka vallaelukomisjoni koosolekul ning määrus suunati volikogule kinnitamiseks.
Määruse poolt hääletasid kõik kohalolnud volikogu liikmed ja otsustati
anda välja määrus „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine” muutmine“.
4. Nõo Muusikakooli arengukava 2021–2023 kinnitamine.
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka selgitas, et volikogule esitatud arengukava projekt jätkab viimaste aastate trendi haridus- ja
kultuurivaldkonna arengukavades ning on koostatud kolmeks aastaks. Ühiskond ja kõik sellega kaasnev muutub meie ümber kiiresti ning seetõttu on
mõistlik koostada arengukavad lühemaks perioodiks.
Arengukava koostamisse olid kaasatud õpetajad, vanemad, õpilased ja
valla esindajad. Arengukava on heaks kiitnud õppenõukogu ja hoolekogu.
Vallaelukomisjoni koosolekul arutati arengukava ja suunati see edasi volikogule kinnitamiseks.
Volikogu otsustas anda välja määruse „Nõo Muusikakooli arengukava
2021–2023 kinnitamine“.
5. Nõo Vallavolikogu töökorra muutmine.
Seoses epidemioloogilise olukorraga on volikogu istungite korraldamine volikogu liikmete füüsilise kohalolekuga olnud raskendatud. Seetõttu on
tehtud ettepanek viia vallavolikogu töökorda sisse muudatus, mille jõustumisel on olemas seaduslik alus virtuaalsete istungite läbiviimiseks.
Kuna hetkeolukorras on riik andnud suunised kaugtöö võimaldamiseks,
siis ei saa välistada ka volikoguliikmete võimalust osaleda volikogu istungil
kaugtöö vormis. Sellest tulenevalt on ettepanek täiendada volikogu töökorda — võimaldada istungi läbiviimine virtuaalselt ning volikoguliikmetel kaalukatel põhjustel osaleda ja hääletada istungil virtuaalselt.
Enamus volikoguliikmeid olid volikogu töökorra muutmise poolt ja
otsustati anda välja määrus „„Nõo Vallavolikogu töökorra“ muutmine“.
6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo andis ülevaate kultuurimaja saali ja koolimaja esimese korruse remondiga seonduvast.
On ilmnenud, et nii mõneski kohas võiks turvalisuse suurendamiseks
kergliiklustee juures olla liikluskorralduslikke suuniseid. Alevikus on mitmeid
pimedaid ja ohtlikke ristumisi, kus autojuhil puudub võimalus kergliiklusteele näha enne sellele väljasõitmist. Ootame ettepanekuid, kus ja missuguseid
liikluskorralduslikke lahendusi võiks kasutada.
Juttu oli COVID-19 viiruse leviku hetkeseisust ja jõusaali kehvast ventilatsioonist ning piirarvu kehtestamisest jõusaali kasutajatele.
Ka Nõo vallas on esinenud koroonaviirusse haigestumise juhtumeid
ja kuna see trend võib kahjuks jätkuda ja süveneda, siis palume kõigil
inimestel olla ettevaatlikud ning vältida asjatuid kokkupuuteid. Ka volikogu ei korralda sel aastal traditsioonilist väljasõiduga jõuluistungit ning sõltuvalt COVID-19 levikust on võimalik, et
17. detsembri istung toimub virtuaalselt.
Hoidke end ja oma lähedasi ning
KRISTA
jäägem terveks!
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

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 novembrikuul
Vallavalitsus korraldas novembrikuus kaheksa istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Sotsiaalküsimustes
tegeleti eestkosteküsimustega, koostati projekti „Kodud
tuleohutuks“ aruanded, anti sotsiaaltoetusi.
Finantsküsimustes
esitati Nõo valla eelarvestrateegia 2021–2024 avalikule väljapanekule ja seejärel kinnitamiseks Nõo Vallavolikogule.
Haridus- ja
kultuuriküsimustes
otsustati
— esitada Nõo Muusikakooli
arengukava 2021–2023 kinnitamiseks Nõo Vallavolikogule;
— kinnitada Nõo Spordikooli
hoolekogu koosseisus: Kairi Tampel — vanemate esindaja, Henri
Hansen — õpilaste esindaja,
Veronika Lehesaar — treenerite
esindaja, Mikk Põdra — treenerite esindaja, Taavi Merisalu —
Nõo Vallavolikogu esindaja;
— kehtestada
* Nõo Spordikoolis lapsevanema poolt makstavaks õppetasuks põhiõppes 25 eurot kuus,
kui õpe toimub kaks või enam
korda nädalas,
* Nõo Spordikoolis vanema
poolt makstavaks õppetasuks
põhiõppes 20 eurot kuus, kui
õpe toimub kuni üks kord nädalas.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba
* Nõo alevikus Kase tn 1a
asuvale kinnistule üksikelamu
püstitamiseks,

* ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustike rajamiseks Tõravere alevikus asuvatele
Observatooriumi tn 1, Torni tn 6
ja Torni tn 3 katastriüksustele,
* Kolga külas asuvale Viinamärdi katastriüksusele abihoone
püstitamiseks,
* Voika külas asuvale Küti katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks;
— anda kasutusluba
* Voika külas Elvi vkt 10 asuvale kinnistule püstitatud elamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Nõo alevikus K. Aigro tn
1 ja K. Aigro tn 3 asuvatele kinnistutele rajatud Nõo Põhikooli
sisehoovi mängu- ja spordiväljakule kasutamise otstarbega muu
spordi- või puhkerajatis,
* Nõo alevikus asuvate Vahe
tänava korterelamute (Vahe tn
1, Vahe tn 3 ja Lao tn 1b) tarbeks
rajatud kaugkütte jaotustorustikule;
— anda projekteerimistingimused
* Voika külas Lepaoja vkt 2
katastriüksusel asuva aiamaja
laiendamiseks ja üksikelamuks
ümberehitamiseks,
* Illi külas asuvale Koidu vkt
7 katastriüksusele üksikelamu ja
abihoone püstitamiseks,
* Uuta külas asuvale Õunapuu katastriüksusele üksikelamu
projekteerimiseks;
— sõlmida lepingud teede
talihoolduse teostamiseks (alates 01.12.2020).

Talihooldustööde
tegijad Nõo valla teedel
2020–2021
Nõo Vallavalitsus on 2020–2021 talihooajaks sõlminud lepingud
talihooldustööde teostamiseks Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade kaupa
järgmiste ettevõtetega:
1. piirkond — Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi
kanti; tel 503 0669, e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);
2. piirkond — Karni OÜ, hooldab valla põhjaosa alates TartuValga raudteest (välja arvatud Nõo alevik ja 3. piirkond); tel 503 0669,
e-post margus@lihakarn.ee (Margus Mõtus);
3. piirkond — OÜ Heizung, hooldab nn Vissi-Tõravere piirkonda, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);
4. piirkond — OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas
osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);
5. piirkond — Tasemix OÜ, hooldab valla lõuna- ja edelaosa
(Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika,
assi ja Laguja külad); tel 505 3426, e-post tamurtamm@gmail.com
(Tamur Tamm);
6. piirkond — FIE Silver Lehesaar, hooldab Kolga, Aiamaa
ja Unipiha külasid, osaliselt Luke küla (Luke mõisa piirkond); tel 514
2600, e-post silver.lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar).
Talihooldepiirkonnad on samad kui eelmistel aastatel ning nendega saab tutvuda Nõo valla veebilehel.
Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta Nõo
vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo vallavalitsuse kantseleisse (tel 745 5108, vald@nvv.ee) või ehitus- ja majandusosakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne@nvv.ee või piia@nvv.ee).
Vallaelanikel, kel endil puuduvad võimalused talihooldustööde
korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud
taotlused kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Varasematel
aastatel taotluse esitanutel, kel on seni talihooldust teostatud, pole
tarvis uut taotlust esitada.
NÕO VALLAVALITSUS

Maaküsimustes otsustati
— määrata jagamise või
maakorraldustoimingu käigus
moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed;
— nõustuda Nõo alevikus
Hõbeoru tn 2 asuva katastriüksuse riigi omandisse jätmisega
kasutusvalduse seadmiseks;
— määrata Vissi külas asuvale liikluspinnale nimeks Trulli tee
ja muuta kehtetuks aadressikoht
Trulli väikekoht;
— seada avalikes huvides vajalike tehnovõrkude talumiseks
sundvalduseid;
— taotleda tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ja
rajamiseks ning bussipaviljoni
paigaldamiseks Maanteeametilt
isiklikku kasutusõiguse seadmist.
Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdaja aadressilt Voika
küla, Jaani. Vabastus kehtib kuni
28.02.2021;
— tunnistada kehtetuks Nõo
Vallavalitsuse 05.08.2019 korralduse nr 309 punkt 2.6. Ütelda
üles 22.11.2019 sõlmitud toetusleping nr 4–4/97, toetussumma
kanda tagasi;
— muuta Hajaasustuse programmi 02.09.2019 toetuslepingu
nr 4-4/80 punkte 1.4 ja 1.5 ning
pikendada erandkorras projekti
„Turbasoo kinnistule veesüsteemi rajamine“ kestust kuni
01.11.2020 ning projekti aruande
esitamise tähtpäeva 01.12.2020;
— kinnitada
* projektile „Tooma talu kanalisatsiooni süsteemi renoveerimine” esitatud aruanne koos
lisadega Hajaasustuse programmi raames eraldatud toetuse kasutamise kohta,
* projektile „Ukuaru talu,
septik ja pumplaga imbväljaku
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rajamine” esitatud aruanne koos
lisadega Hajaasustuse programmi raames eraldatud toetuse kasutamise kohta;
— algatada valdkonnapõhise arengukava „Nõo valla jäätmekava 2021–2025“ koostamine.
Üldküsimustes otsustati
— sõlmida eluruumi üürileping Voika tn 6 korteri nr 1
kasutamiseks tähtajaga kuni
31.12.2020;
— tunnistada nurjunuks
* lihthange „Nõo Kultuurimaja saalide remont” ja lõpetada
hankemenetlus, kuna kõik pakkujad jäeti kvalifitseerimata,
* riigihange „Nõo Põhikooli
esimese korruse remont” ja lükata tagasi AS-i TARTU EHITUS
pakkumus, kuna pakkumuse
maksumus ületab hankelepingu
eeldatavat maksumust ja hankija
eelarvelisi vahendeid;
— tunnistada edukaks pakkumuseks hankes „Vallavalitsuse
hoone keskkütte renoveerimistööd“ Metrits OÜ pakkumus ja
sõlmida tööde teostamiseks leping;
— suunata Nõo Vallavolikogu 19.11.2020 istungile SA-ga
Luke Mõis lepingu sõlmimine;
— muuta 26. augustil 2020
Tommi Play OÜga Nõo Põhikooli sisehoovi kujundamiseks
sõlmitud hankelepingu lõppemise tähtaega;
— sõlmida lihthanke „Nõo
Kultuurimaja saalide remont”
hankeleping Raian OÜga vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele pärast
riigihangete seaduses sätestatud
ooteaja möödumist.

AIRA LAUL
vallasekretär

sotsiaalosakonna teated
Muudatused raske ja sügava puudega laste tugiteenuste
osutamisel
Sotsiaalkindlustusameti kaudu saavad raske ja sügava puudega lapsed
tugiteenuseid (lapsehoiu-ja tugiisikuteenus või toetava teenusena transporditeenus) kuni 31. detsembrini 2020.
Edaspidi saab teenuseid taotleda läbi Nõo vallavalitsuse. Selleks tuleb
lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esitada vormikohane taotlus
Nõo valla sotsiaalosakonnale.
Alates 1.jaanuarist 2021 korraldab teenuste kättesaadavust kohalik
omavalitsus, kes hindab lapse abi- ja teenusevajadust. Kui lapse teenuste
vajadus on Nõo vallavalitsuse poolt juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste
saamine ei katke.
Teenuste jätkumiseks palume lapsevanemal või lapse seaduslikul
esindajal esimesel võimalusel (detsembris 2020 a.) pöörduda taotluse
esitamiseks Nõo vallavalitsuse poole või saata digitaalset allkirjastatud
taotluse vorm vallavalitsuse üldmeilile vald@nvv.ee (vormikohane taotlus on leitav valla kodulehel blankettide rubriigis), et puudega lapse tugiteenused jätkuks alates 1. jaanuarist 2021.
Lisaküsimuste korral võta ühendust:
Agnes Laasberg, 5341 5700, agnes@nvv.ee
Jaanika Liblik, 525 8716, jaanika@nvv.ee
Maibell Neemsalu (sotsiaalkindlustusameti koordinaator), 5193 6614,
Maibell.Neemsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Erihoolekandeteenuse võimalus kodu lähedal
OÜ Holistica pakub psüühiliste erivajadustega inimestele tuge ja nõu
igapäevaeluga toimetulekuks läbi erihoolekandeteenuste osutamise.
Millega tegeleme?
aitame vaba aega planeerida ja leiame huvitavaid tegevusi vaba aja
sisustamiseks,
aitame korraldada majapidamist, arutame koos, kuidas raha kasutamist kõige paremini planeerida ja eelarvest kinni pidada, leiame abi kodu
korrashoiuks vajalike abiliste ja abivahendite leidmisel,
õpime koos süüa valmistama,
käime koos arsti juures, ametiasutustes asju ajamas,
arutame sinu ja sinu lähedastega muresid ja murekohti,
… ja palju muud vajalikku ning huvitavat.
Millal kokku saame?
Kohtume vastavalt vajadusele sulle sobivas kohas. Selleks võib olla sinu
kodu, muu koht tegevusest lähtuvalt, päevakeskus vms.
Aitame inimesi kes vajavad erinevat tuge ning nõu meditsiini- ja sotsiaalvaldkonnas, igapäevase elu korraldamise ja sisustamisega.
Küsi julgesti lisainfot:
OÜ Holistica tel 517 7384 Karin Aavik.
Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter tel 505 6437.
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Suurim jõulukink
„Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav püha, kallis jõuluaeg! Ilm oli hukas, Kristus on sündind. Ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta!“ Nõnda kõlab kõigile tuntud jõululaul.
Kui aga mõtleme olukorrale, millest need read kõnelevad, siis
mõistame, et tegemist on suure kergendusega hullus olukorras. „Ilm oli
hukas,“ nagu öeldakse. Milles see „hukas olek“ siis seisnes?
Jumal, kes oli maailma loonud, jättis inimeste sõnakuulmatuse tõttu nad sinna omapead toimetama. Inimestele jäigi mulje, et nad on iseenda peremehed ja nad asusid oma elu omaenese tarkusest korraldama. Kõik aga kiskus kiiva: armastuse asemele kippus tulema vihkamine,
rõõmu asemele meeleheide, rahu asemele kartus, elu asemele surm.
Elu püüti korraldada reegliga „silm silma vastu, hammas hamba vastu“,
kuid seegi ei muutnud inimese kõva südant pehmemaks.
Sellises lootusetuna näivas olukorras halastas Jumal inimkonnale
ja saatis neile kingituse. See kingitus oli pääsemisvõimalus: vihkamisest armastusse, meeleheitest rõõmu, kartusest rahusse, surmast ellu.
Ja see pääsemisvõimalus kujutas endast usku inimeseks saanud Looja
Jumalasse: Tema, kes on kõik loonud, on hukatuse poole liikuva inimkonna heaks ise inimeseks saanud. Sündinud naisest siia maailma ja
kandnud eluraskuste koormat kuni surmani – nagu me kõik. See, kes
Jumala kingitud pääsemisvõimalusest kinni haarab, ei pea jääma hukatusse, mille poole Jumalast eemal kõndiv inimkond paratamatult
sammub, vaid jõuab sellest igavese Jumala juurde.
See Jumala kingitus on suurim jõulukink! Teame küll, et jõulukingituste tegemise kommet arvatakse pärinevat 3.–4. sajandi vahetusel
elanud Myra linna piiskopilt Nikolauselt, kes kinkis kolmele vaesele
neiule raha. Ent kui mõtleme, mis sundis Nikolaust seda kingitust tegema, siis jõuame lõpuks ikka tema kui kristlase elujuhiseni, mille Jeesus
võtab kokku armastuse kaksikkäsus: armasta oma Jumalat üle kõige ja
oma ligimest nagu iseennast.
Meile võib tunduda, et praegugi on ilm hukas. Nähtamatu vaenlane viirus ohustab igat maakera elanikku ja külvab riikide elukorraldusse suurt segadust. On avaldatud arvamust, et suurim kingitus tänavusteks jõuludeks on nakatunute arvu kahanemistrend. Kuid nii mõeldes
paneme end kolme vaese Myra neiu olukorda, kes igatsevad kõigest
hingest kaasavara, mis lubaks neil abielluda ja pääseda alandusest.
Võib olla tuleb püha Nikolaus ja kingib neile raha?
Ent ehkki selles loos võisid need kolm neiut tänu Nikolause kingitusele abielluda ja pääsesid alandusest, said nad kord ikkagi vanaks ja
surid. Ja siin ei aidanud enam Nikolause sarnaste pühakute kingitused.
Nõnda võiksime ka meie mõelda hoopis sellele kingitusele, mida
me ei pea hinge kinni pidades ootama nagu pandeemia taandumist,
vaid mis on meil kogu aeg olemas: pääsemisvõimalus usus Jeesus Kristusesse. Sest Kristusest ei lahuta meid ükski viirus, ei vaesus, ei alandus
ega isegi surm.
Võtkem siis ka eeloleval jõuluajal vastu see imeline kingitus, mille
Jumal on valmistanud meie kõigi jaoks! Õnnistatud jõulupühi, kallis
Nõo kihelkonna rahvas!
MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

piltuudis

Nõo kiriku ees oleva jalgtee äärde paigaldati valgustus. Ehitustöid
teostas OÜ Brevell Vello Breti eestvedamisel, kelle ehitatud on ka kiriku juurde viivad juurdepääsuteed ja parkla. Tööde maksumus oli 7 287
eurot, millest toetusena eraldati riigieelarvest 5 000 eurot Nõo keskväljaku valgustuse rajamiseks. Valla omafinantseering oli 2 287 eurot.
Särama lõi ka kirikuesisel väljakul lehviv lipp, mis sai samuti endale
Eestis hetkel ainulaadse valgustuse. 2 x foto: LIIA SIREL

DPD Eesti on alustanud oma paikautomaatide võrgustiku laiendamisega, mille käigus ligi kahekordistub ettevõtte pakiautomaatide arv
Eestis. Novembrikuu jooksul on endale pakiautomaadi saanud mitmed
asulad, teiste hulgas ka Nõo vald.
Paigaldatud DPD pakiautomaadi asukoht on Nõo Konsumi juures,
Tartu tn 3a Nõo alevikus.

VALLA LEHT

50 aastat täheinipersoon
mestega käsikäes
Tõravere-mäe rahvast, ametliku nimetuse järgi muidugi Tartu
Observatooriumi rahvast oleme ikka
harjunud võtma kui kaugemate ja
ebamaisemate asjadega tegelevat
rahvast. Imetluse ning lugupidamisega oleme alati vaadanud nende
poole, kes oma igapäevatöös on
tegelenud maailmaruumi saladuste
avastamisega ja lahtiselgitamisega.
Observatooriumipere koosseis
on välja kujunenud pikkade aastate
jooksul ja tänasel päeval võime rääkida tõelisest kahurväest, teadlastest
ja töötajatest, kes on observatooriumi raudvara ja töötanud siin algusaastatest peale.
Meie tänase portreeloo kangelaseks on Enno Ruusalepp, kes selle
aasta jaanuari seisuga on töötanud
observatooriumis 50 aastat ja kelle
kodu asub samuti Tõravere mäel. Parim paik elamiseks, nagu ta ise ütleb.
Oktoobris tähistas Enno oma
75. sünnipäeva. Õnnitleme!
On ikka tubli tegu nii kaua ühel
kohal püsida!
„Kes seda teab? On ju hakatud
rääkima, et mõttekas on ühel tööpostil töötada viis aastat ja siis edasi
liikuda,“ esitab asjaosaline vastulause. „Aga isiklikult mina olen olnud
rahul sellega, mida ma olen teinud.“
Oma praeguse tööposti paneb
Enno küll maha. 28 aastat on ta
olnud observatooriumi haldusjuht.
„Ma lähen tagasi sinna, kust ma
alustasin, suure teleskoobi torni,“
naerab Enno ja lisab, et ei raatsi südamelähedaseks saanud tööst veel
eemale jääda ning jätkab järgmise
aasta algusest 1,5 m teleskoobi tornis teleskoopide hooldusinsenerina.
Läbi raskuste tähtede poole
Enno sündis Narvas 1945. aasta oktoobris, kui II maailmasõda oli
alles lõppenud ja sünnitushaiglal
polevat aknaidki ees olnud. Talle on
räägitud, et ta oli olnud siis ka väga
põdura tervisega.
„Õnneks ei ole see tagajärgi jätnud,“ ütleb mees ja hindab oma tervist praegu heaks.
Enno on lõpetanud tol ajal
Narvas ainsa Eesti kooli. Juba siis pidas ta end tehnikainimeseks.
Tema huvi tehnika vastu pärineb
lapsepõlvest. Tema ema oli elupõline
raamatupidaja, isa aga lukksepp.
„Isa keelas oma tööriistu puutuda, aga nii kui ta kodunt väljus,
oli mul vaba voli tema tööriistu uurida ja järele proovida,“ naerab Enno
tagantjärele.
Küllap see taust mõjutas ka
tema edasiste õpingute valikut.
„Kujunes nii, et sain tookord vabariikliku suunamise Leningradi Täppismehhaanika ja Optika Instituuti,
kus õppisin aastatel 1963–1969.
Eksamid sooritasin Tallinna
Polütehnilise Instituudi juures. Minu
suunamisel ja edasise töökoha täitmisel olid komisjonil omad plaanid.
Nimelt olid tol ajal ellu kutsutud rahvamajanduse nõukogud ja nende
raames toimus majanduse planeerimine ning objektide püstitamine.
Rakverre oli planeeritud ehitada optikaseadmete tehas. Peale Hruštšovi
taandamist jäi tehase ehitamine ära
ja nii langes ära ka minu tulevane
töökoht. Pidin omal käel hakkama
endale tööd otsima.
Leidsin endale töö tollases Füüsika ja Astronoomia Instituudis, nn
Riia ringi majas aparaadiehitussektoris.
1969. aasta detsembris abiellusime Marega, kellega eelmisel aastal
tähistasime kuldpulmi.
Mare juba töötas Tõraveres astronoomina. Ta kostis minu eest sõnakese oma ülemusele Tõnu Kipperile, kes otsis spetsialisti teleskoopide
juurde, ja nii ma 1970. aasta jaanuarist Tõraveres tööle asusingi.
Insener-konstruktorina ehitasin
astronoomidele vaatlusaparatuure
ja hooldasin ning remontisin teleskoope. Seda tööd olen tegelikult teinud kõik need aastad.“

Enno Ruusalepp on hoolitsenud 50 aastat observatooriumis nii aparatuuride kui hoonete hea tervise eest.
Foto: MILVI PENSA

Insener-konstruktorina 50
aastat teleskoopide juures
Enno alustas Tõraveres, kui observatoorium oli veel ENSV Teaduste
Akadeemia haldusalas. 2018. aastast kuulub observatoorium Tartu
Ülikoolile.
Enno ise on selline saatuselaps,
kes on kogenud erinevaid riigikordi.
„Alguses ehitasin ma kommunismi.
Seejärel olen ehitanud Eesti Vabariiki. Ei tea, kas ma valmis riigis ka
kunagi elada saan?“ viskab ta õhku
vimkaga küsimuse.
Enno mäletab põnevaid aegu.
Siis, kui näiteks monteeriti 1,5-meetrist teleskoopi, mis on observatooriumi uhkuseks ka tänasel päeval.
„1973. aastal algas torni ehitus.
Paralleelselt sellega toimus Leningradis, LOMO-s teleskoobi ehitus.
Siis võeti teleskoop osadeks lahti,
pakiti ära ja toimetati Tõraverre. Ja
siin algas uuesti teleskoobi monteerimine. Teleskoobitorni pidulik avamine oli 1975. aastal.“
Nende aastate jooksul viibis
Enno paljudes komandeeringutes ja
liikus ringi laias maailmas.
„Mul on õnne olnud külastada
Ida-Euroopa suuremaid observatooriume. Osalesin ekspeditsioonis
Usbekis, Pamiiri eelmäestikus —
otsisime Jaan Einasto jaoks Lõuna
vaatlusbaasi asukohta.“
Veel ühe toreda väljakutse pidi
Enno aastaid tagasi vastu võtma.
„Nimelt ootas restaureerimist
Tartu Tähetorni Fraunhoferi teleskoop, mis W. Struwe tellimusel saabus 1824. aastal ja oli omal ajal maailma suuremaid.
Mind lähetati restauraatorite väljaõppele Münchenisse, kus
omandasin vajalikud oskused. Tartus
viisin töö lõpule. Kindlasti tuli kasuks
minu saksa keele oskus.“
Solgi- ja soojamajandusega
silmitsi
Riigikorra vahetumise elas ka
observatoorium üle suurte muutuste ja valulike koondamistega.
„1992. aasta oktoobris tehti
mulle ettepanek hakata lisaks aparaadiinseneri tööle ka observatooriumi haldustööga tegelema. Nõustusin ja olen neid ametiülesandeid
täitnud siiamaani.“

Enno jutu järgi oli siis observatooriumi halduses 19 hoonet.
„Solk ja soojus!“ viskab mees villast, ja ka sellest töövaldkonnast on
rohkesti head ning paremat rääkida.
Majandamine käis tol ajal vägagi omapärasel kombel ja imeks ei
pandud sugugi.
„Läksin minagi, piiritusepudel
taskus, Narva elektrijaama põlevkivitehase meeste juurde Tõravere
katlamajale kütteõli nuruma!“ räägib
Enno nüüd muiates.
Töid on tulnud ette igasuguseid.
„Olen ise ka roninud kanalisatsiooniauku kui kõige kõhetum mees augu
äärel seisjatest ja otsinud all viga.
Vastasel juhul oleksid elanikud mind
elusalt nahka pistnud!“ jätkub Ennol
huumorisoont ajale tagasi vaadates.
Ka erinevat südamevalu ja hirmu on need aastad täis olnud.
„1992. aasta vana-aasta õhtul
ootasime oma katlamaja inimesi
kaubaga Venemaalt, Tveri linnast tagasi, neid ei tulnud ja ei tulnud. Olud
olid ärevad ja olime meeste pärast
väga mures. Oi seda rõõmu ja kergendust, kui nad aastavahetuseks
ometi tagasi olid!“
Suurtest valdustest on tänaseks
suur osa teistele osapooltele üle läinud. Tõravere lasteaed, ka sooja- ja
veemajandus sai valla omandiks. Garaažidest ehitati elamud.
„Praegu on minu põhiliseks
ülesandeks peamaja (2946 m2), suure torni, teleskoobitornide, ladu-garaaži ja sauna korrashoid.“
Põgusal ringkäigul tutvustab
Enno lisaks oma töökabinetile ka
katlaruumi ja serverite ruumi, kus
kogu sooja- ja ventilatsioonisüsteemi haldamine käib arvuti abil ja kus
ekraanile kuvatakse kõikide ruumide näidud. Elu on kõvasti edasi
arenenud ja moodsamaks saanud,
tõdeb Enno ise.
Koristamise ja territooriumi korrashoiu tagab oma meeskond, keda
Enno samuti juhendab.
Observatooriumi hea haldjas,
hea peremees — et kõigil oleks siin
hea ja turvaline töötada — võiks
Enno kohta piltlikult öelda.
„Jah, mulle on oluline, et majas
kõik laabuks ja oleks kontrolli all.
Olen varajase ärkamisega ning juba
enne kaheksat platsis. Koroonavii-

ruse puhkedes kevadel olin ainus,
kes pidi majja tulema ja korrasolus
veenduma.“
Kes teeb, see jõuab
Ennol on lisaks töörollile veel
mitu olulist rolli. 50 aastat on ta käinud käsikäes oma abikaasa Mare
kõrval, kellega on jaganud nii pererõõme kui saanud üheskoos osa
observatooriumi tõusudest ja mõõnadest.
Mare Ruusalepp on olnud aastaid observatooriumi teadussekretär
ja külastuskeskuse juhataja.
Ennol ja Marel on kaks poega
ja neli lapselast. Tallinnas elav poeg
Raivo (50) töötas viimati Rahvusraamatukogu arendusosakonna juhatajana ja tegeles digitaliseerimisega.
Tartus elav poeg Arno (47) on
südamekirurg, abikaasa Leili on kardioloog. Nende poeg Karl-August
(23) on arstiteaduskonna V kursuse
tudeng.
„Me ei mõjutanud oma poegade valikuid, nad ise otsustasid!“ on
isa oma järeltulijate üle uhke.
Veel on Ennol seljataga paarkümmend aastat tegutsemist Nõo
valla volikogus. Tõravere rahvas
esitas tema kandidatuuri kõige esimestel omavalitsuste valimistel. Ta
oli kaks vahetust järjest volikogu
esimees. Järgnevatel aastatel on ta
osalenud vallaelu- ja majanduskomisjoni töödes.
„Jah, ma olen elanud huvitavat
ja tihedat elu. Minu töö on olnud
täis erinevaid põnevaid väljakutseid.
Olen saanud piisavalt reisida. Olen
kohtunud paljude huvitavate inimestega.
Aga on aeg anda teatepulk edasi noorematele. Täna meeldib mulle
rohkem kodus püsida, raamatuid
lugeda või ristsõnu lahendada või
Marega Eestimaa kaunites kohtades
ringi sõita.
Ja ega ma kuhugi kao. Uuest
aastast sean oma sammud armsa
teleskoobitorni suunas.“
Rõõm kuulda, rõõm teada. Enno
Ruusalepa südikus ja pealehakkamine on paljudele väärt asjadele elu
sisse puhunud ja käima lükanud.
Soovime, et tal endal veel pikka
aega tervis püsiks ja vaim säraks!
MILVI PENSA
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Tartumaa aasta vabakondlane on Gea Järvela

Gea Järvela (pildil) aastatepikkust ja pühendunud tööd Luke mõisakompleksi taastamisel ja arendamisel saavad näha kõik, kes Luke
mõisa külastavad.
Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimunud tunnustamiskonkursil
Tartumaa HEA TEGU tõsteti esile maakonna tublid ja säravad organisatsioonid ning inimesed. Välja anti tunnustused neljas erinevas kategoorias: Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2020, Tartumaa aasta vabakondlane 2020,
Tartumaa mittetulundusühendus 2020, Ilma projektita sündinud tegu 2020.
Tartumaa aasta vabakondlane 2020 on sihtasutuse Luke Mõis juhatuse liige ja eestvedaja Gea Järvela.
Samas kategoorias olid nominentideks ka Nõo valla mälumängusarja läbiviijad Reemet Ruuben ja Jaak Rooden.
Kokku oli vabakondlase kategoorias ettepanekuid 13ne inimese tunnustamiseks ja tänamiseks.
Kõik esitatud vabakondlased on need, kes igapäevaselt teevad vabatahtlikku tööd ning panustvad oma kodukoha ja kogukonna arengusse.
Aitäh tublidele!
Tartu Ärinõuandla korraldab tunnustamiskonkurssi Tartumaa HEA TEGU
alates 2010. aastast.
(NVL)

lasteaias Krõll
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Küünlavalgus soojendab hinge
Küünalde põletamist seostatakse enamasti tähtpäevade ja
pidulike sündmustega, kuid küünlavalgusel on väidetavalt võime
ka tuju mõjutada ja stressitaset
vähendada. Jahe ja pime aeg on
justkui loodud küünlavalguse nautimiseks. Muidugi on küünalde
põletamise kõrgaeg jõulud.
Kindlasti oled sa näinud Nõo
Lilletares müügil imeilusaid küünlaid, mis meenutavad välimuselt
isuäratavat koogitükki või maitsekalt kaunistatud magustoiduportsu… just neid sügiskaamost
leevendavaid värvilisi küünlaid
toodab pereettevõte Aniir, mis tegutseb Nõo vallas Voika külas.
Kunagised Nõo baari pidajad
Riina ja Andres Lomp räägivad, et
küünalde tegemine saigi alguse
baari sulgemisest, kuna järele jäi
palju ilusaid klaase ja tasse, mis läksid kohe taaskasutusse.
Millest valmivad teie küünlad?
Küünalde tegemisel lähtume naturaalsusest ja kasutame
soja- või mesilasvaha. Kõik küünlad toodame käsitööna puhtast ja
keskkonnasõbralikust materjalist.
Sojavaha on looduslik toode ja sellest valmistatud küünlad põlevad
kauem ning puhtalt, neist ei eraldu
põledes kahjulikku tahma.
Mis teid küünalde tegemise
juures võlub?
Põnev on järjest uusi kooslusi
välja nuputada. Erinevate nõudega on ainult see mure, et kogu
aeg peab testima küünlatahti, kas
ta sobib nõu suuruse ja materjaliga, ning muidugi tuleb jälgida, et
küünal põleks ühtlase ilusa leegiga
lõpuni. Praeguseks ajaks on meie
baariaegsete nõude tagavarad otsas ning nüüd ostame juba ühesuguseid klaase partiide kaupa.
Meie küünalde valikust leiab
karamelli-, sidruni-, sidrunheina-,
vanilje- ja mandlilõhnalisi küünlaid. Oma lemmikuks peame karamelli, millest levib põlemisel ruumi hõrgutavalt magus aroom.
Lõhnaküünaldel on võime parandada meeleolu, anda organismile märku lõdvestumiseks, tuju

Riina tutvustamas ettevõtte kinkekarpi, mille sisu peidab endas kahte küünalt ja ühte vahvat loomakujulist
seepi. Foto: LIIA SIREL

tõstmiseks või stressihormooni
taseme languseks.
Hiljuti avastasime ka vigurseepide tegemise võlu. Väga mugav
on osta valmis seebimassi, mis on
nagu päris seep, kuid värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Kitsepiimaga seebimass on naturaalselt kõrge vitamiinide ja mineraalide koostisega,
mis sisaldab ka rohkelt piimrasvasid, muutes selle ideaalseks naha
niisutajaks. Samuti peidab see endas E-vitamiini, mis on naha parim
sõber. Kitsepiimaga seebimassile ei
ole lisatud värve ega lõhnasid. Seebil on kreemjas sile tekstuur, mis
toidab väga hästi nahka.
Praegu võib leida müügist
meie loomakujulisi seepe, mille
vormid on osutunud ettevõtte lemmikuteks.
Kas teilt ka spetsiaalselt on
küünlaid tellitud, mis puhuks?
Oleme teinud küünlaid ka tellimusel ja see on põnev väljakutse
teha toode asutusele või ettevõttele iseloomulikke värve ja motiive
arvestades. Andre juustufarmile
tehtud küünlaid ehtis väike juus-

tulõik ja nende ettevõtte logol olev
kollane kroon.
Kust tuleb materjal ja kus turustate kaupa?
Tooraine ja kõik töövahendid:
seebimassid, seebivormid, värvid,
lõhnad küünlatahid, küünlavaha,
klaasid, pakendid jm tellime internetist.
Kaupa turustame samuti internetis, Facebookist oleme leitavad
lehel Naturaalsed küünlad Soliid,
sellel lehel saab ka näha pilte meie
tehtud töödest. Nõos on võimalik osta Aniiri küünlaid Lilletarest
ja spordikooli administraatorite
boksist, veel pakub meie tooteid
müügiks Andre Juustufarm, müüme Pärnus ja muidugi on võimalik ka otse meie enda käest osta.
Kirjuta oma soov meile:
disainikyynlad@gmail.com.
Riinal ja Andresel on veel muidki tegemisi.
20 aastat tagasi loodud ettevõte pakub ka kodumajutust Pärnus.
Suviti veedetakse suurem osa ajast
suvepealinnas, aga talvel ollakse

Nõos paiksed ja abikaasad käivad
koos Nõo spordikooli kohvikus
tööl. Kuid kogu vaba aeg kulub siiski küünalde valmistamisele, mis on
võitnud nende südame.
Küünla valmistamise protsessist õnnestub ka minul osa saada,
magusalõhnalises toas toimetamine on elevust tekitav ja kogen
avastamisrõõmu, kui näen töö käigus küünla valmimist.
Riina lisab: „Küünalde ja seepide valmistamine oma kätega on
mõnus tegevus, kuhu saad panna
oma kujutlusvõime ja loomingulisuse, oma hetke emotsioonid ja
rõõmu. Loominguga tegelemine
annab rahulolu ja on mõnusaks
puhkuseks argistele toimetustele.
Soojust ja valgust, armas Nõo
rahvas! Olge hoitud!“

LIIA
SIREL
avalike suhete
spetsialist

Nõo lasteaed korraldas novembris
rahvusvahelise veebiseminari
Tõrukeste rühm mänguväljakult prügi korjamas.

Teemanädal „Märkan,
hoolin, hoian“
Keskkonnanädalat otsustasid Krõlli lasteaia lapsed esmaspäeval,
16. novembril alustada koristamisega oma rühmades ja staadionil.
Me jalutame tihti Nõos ringi, liigume lasteaia ümbruses ja paneme
tähele kõike uut ja toredat. Oma jalutuskäikudel märkame ka kahjuks maas
vedelevat prügi.
Juba varemgi oleme võtnud kodust kaasa töökindaid või kummikindaid ja käinud prahti korjamas. Nii ka nüüd. Sel korral puhastasime staadioni. Seal oli küll vähem prahti märgata kui varasematel kordadel, kuid
usinad sõrmekesed leidsid siiski mitu kotitäit prügi. Põngerjad puhastasid
spordiväljakut ning hiljem tegid suurpuhastust oma rühmas, sealhulgas
puhastasid niiske pintsliga lilli. Tõrukesed koristasid mänguväljaku osa ning
said hiljem puhtal mängualal lustida ja tööväsimust välja puhata. Ka nemad
koristasid oma rühmatuba ning kappe.
Heki alt leidsid suure saagi Mängukrõllid, Pisikeste Päikesekrõllide kott
täitus võistluslikul moel juba 15 minutiga. Särakrõllid korjasid prahti staadioni välisküljelt, kogudes samuti kotitäie. Kallikrõllid korjasid oma jalutuskäigul kokku kõik prügi, mille leidsid.
Tore on, kui ümbrus on puhas. Aga kas mitte igaüks ei peaks ise leidma üles prügikasti? Nõos on ju konteinerid nii pakendite kui paberi jaoks,
samuti jäätmejaam. Ja pole raske jalutada prügikastini…
Keskkonnanädala jooksul said mitmed asutused tervitusvideo Krõlli
lastelt ja tagasiside oli väga positiivne. Matkapäeval oli mitmel pool kollaste
vestikestega lapsi liikvel näha, kõik täis agarust ja uudishimu, lahtiste silmade ja avatud südamega meie kallist Nõod avastamas.
ANITA
Särakrõllide õpetaja

Erasmus+ rahvusvahelise projekti „I’m really proud of my country“
raames teevad 2018–2020 koostööd lasteaiad kuuest riigist, sealhulgas Nõo lasteaed Krõll. Projekti
käigus osalesid Nõo lasteaia töötajad kohtumistel väljaspool Eestit,
külastades lasteaedu Leedus, Türgis, Rumeenias, Kreekas ja Hispaanias. Projekti lõpetav kohtumine
pidi toimuma Eestis, Nõo lasteaias
Krõll juba aprillis, kuid kriisi tõttu
tuli külalistel tühistada majutuse
broneeringud ja lennupiletid ning
jääda rahvusvahelisel kohtumisel osalemiseks ootama olukorra
paranemist. Kuna covid-19 kriis
pole vaibumise märke näitamas,
otsustas projekti rahvusvaheline meeskond, et kohtumine Nõo
lasteaias
toimub
virtuaalselt
10–12. novembril 2020.
Nii asusid Nõo lasteaia töötajad
ja lapsed valmistuma rahvusvahelise virtuaalse veebiseminari läbiviimiseks. Salvestati etteaste külaliste
tervituseks, lasteaeda tutvustav virtuaaltuur, etendus „Emajõe sünd“,
erinevad keele ja kõne, kunsti, robootika ja toiduvalmistamise tegevused, korraldati õuesõppepäeva
salvestus, valmistati ettekanne Nõo
piirkonna tutvustamiseks, samuti
Rohelise kooli programmi tegevuste kajastamiseks, valmistuti virtuaalse töötoa läbiviimiseks, valiti

materjalid, mille kaudu tutvustada
Tartut ja Eestit.
See oli Nõo lasteaia jaoks ainulaadne kogemus, viia läbi kolme
päeva jooksul rahvusvaheline virtuaalne projektikohtumine, milles
osalesid lasteaedade töötajad Leedust, Türgist, Rumeeniast, Kreekast
ja Hispaaniast. Kohtumiseks valmistumine oli mahukas, detailne ja
koostöine. Tänan kõiki Nõo lasteaia
töötajaid, kes panustasid ettevõtmise õnnestumisesse materjalide
ettevalmistamise, ettekande esitlemise, töötoa läbiviimise või muu
tegevuse kaudu!
Projekt „I’m really proud of my
country“ lõpeb 2020 — on jäänud
veel mõned koostöised tegevused
ja projekti aruandluse koostamine. Projekt on paari aasta kestel
loonud Nõo lasteaia töötajatele
võimalusi lastega koos uute asjade
õppimiseks, enesetäiendamiseks
ja kohati kirjeldamatute, eriliste
kogemuste kogemiseks. Oleme tänulikud, et meie lasteaed sai esindada Eestit projektis, mis viis meid
kokku sõpradega teiste riikide lasteaedadest. Iga lasteaed selles projektis oli omanäoline, võimaldades
üksteiselt õppimist. Projekti käigus
viidi lastega läbi palju põnevaid
tegevusi, mis suunas märkama ja
hoidma oma kodumaad. Kõikide
riikide tegevusi kajastab ühistööna

Veebiseminariks olid välja pandud projektis osalevate riikide lipud.

loodud projekti veebileht eTwinning keskkonnas, ülevaadet Nõo
lasteaia tegemistest projektis saab
lugeda lasteaia kodulehelt. Kogu
projekti läbiviimist rahastab SA Archimedes Euroopa Liidu programmi
„Erasmus+“ vahenditest.

KRISTI VOORE
Nõo lasteaia Krõll
direktor

Nõo lasteaia töötajad on perioodil 2014–2020 Erasmus+ ja NordPlus
Junior projektides osalemise kaudu teinud koostööd paljude riikide
lasteaedadega: Itaalia, Bulgaaria,
Horvaatia, Island, Läti, Soome, Portugal, Leedu, Türgi, Rumeenia, Kreeka,
Hispaania. Kõik need kogemused on
rikastanud ja avardanud tegevusi lastega Nõo lasteaias Krõll.
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Üle-eestiline noorsootöö nädal Nõo noortekeskuses

Noorteka vahva meeskond, kelle põnevatest algatustest saate ehk õige pea ka leheveergudelt lugeda.

Noorsootöö nädala fookuses
oli sel aastal noorte osalus ja ettevõtlikkus, mille raames toodi
esile noorte ägedad tegevused ja
algatused, noorsootöö- ja noortevaldkonna võimalused, korraldati ja anti hoog sisse põnevatele
ettevõtmistele.
Tegime seda ka meie siin Nõo
noortekeskuses oma nädalase
programmiga, mille raames mängisime meie vabatahtliku Maria
eestvedamisel offline-mänge (st
olime päriselt omavahel kontaktis), kokkasime erinevaid roogasid, kasutades ära halloweenist
järele jäänud kõrvitsaid ning korraldasime noorte kaasabil vahva
filmiõhtu.
Maria tutvustas meile mängu Maffia — see on sotsiaalse
arutluse mäng, mille lõi Dimitry
Davidoff 1986. aastal. Mäng modelleerib konflikti kahe rühma va-

hel: teadlik vähemus (mafioosod)
ja teadmatu enamus (külaelanikud). Mängu alguses määratakse
igale mängijale salaja roll, mis on
seotud ühega neist meeskondadest. Maffia esimese mängu toimumisajaks oli 1987. aasta kevad
Moskva Riikliku Ülikooli psühholoogiaosakonnas, kust see levis
Moskva Ülikooli klassiruumidesse, ühiselamutesse ja suvelaagitesse. Plaanis on erinevaid mänguõhtuid korraldada ka edaspidi,
et aidata kaasa noorte sotsiaalsete oskuste arengule ja omavahelisele sallivale suhtlemisele.
Kõrvitsast kokatud road tekitasid ehk noortes esialgu veidikene kõhklusi, et kas need on ikka
söödavad, ent need, kes julgesid
kõrvitsarisotot ja šokolaadi-kõrvitsaruute maitsta, kiitsid kokka
— ehk iseendid — küll tunnustavate sõnadega. Kokkamiskol-

mapäevakuid on traditsioonina
plaanis edaspidi jätkata. Ka juba
jõulukuu toob kaasa mitmeid
jõululõhnalisi katsetusi ja no kõrvitsat jäi meil veel järele.
Vabatahtlik Maria eestvedamisel ja noorte kaasaabil on
juba populaarsust kogumas ka
filmiõhtud. Sel korral vaatasime
Wes Andersoni 2012. aasta USA
romantilist draamat „Kuutõusu
kuningriik“. Film räägib 1965. aasta Uus-Inglismaa ranniku lähedal
asuva saare elanikest ja kogukonnast, mis näib olevat puutumata
ülejäänud maailmas toimuvatest
halbadest asjadest. Filmi järel ütlesid noored, et nad ei oleks ise
seda filmi vaatamiseks valinud,
aga Maria plaan ongi just tutvustada noortele erinevaid režissööre ja žanre filmimaailmast ning
seda igal teisel neljapäeval kella
16.30st Nõo noortekeskuses.

Seega said noorsootöö nädala raames hoo sisse päris mitmed tegevused, mis jätkuvad ka
edaspidi — jälgi aga reklaami
meie sotsiaalmeediakanalites ja
internetis:
n6onoortekas.wordpress.com
vabakas.ee
FB: Nõo noortekeskus
IG: @n6onoor
Üle-eestilise
noorsootöö
nädala tegemisi ja põnevaid kogemuslugusid saab piiluda siit:
www.noorsootoonadal.ee.
27. novembril tuli noortekeskusesse oma kogemusi jagama
Christina Värno, kes viie aasta
eest otsustas sõbrannadega, et
nemad loovad Nõo valda noorteaktiivi.
Christina on vaatamata oma
noorusele kirjutanud ja juhtinud
mitmeid erinevaid projekte ja

kampaaniaid, korraldanud üleriigilisi sündmusi. Ta on olnud kahe
noorteorganisatsiooni eesotsas,
kaasa löönud kohaliku poliitika
kujundamises ning olnud mentoriks teistele noorele. Töökogemusi on ta tänaseks kogunud
nii sündmuskorraldusest kui ka
start-upi turundusest ja kommunikatsioonivaldkonnast. Praegu
õpib Christina Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni.
Nagu noorsootöö nädala
hüüdlause ütleb: #LoonIseOmaElu, julgustas ka Christina noori

Nõo Põhikoolis

härjal sarvist haarama ja mitte ootama suureks saamist, et
maailma asjadest aru saada ning
ennast kuulama panna. Aitäh
Christinale ja kõigile noortele, kes
sõbralikus arutelus osalesid.
Kaunist advendiaega!

EGLE HALJASSAAR
noorsootööspetsialist

valgemaks muutsid. Loodetavasti
hoiavad väikesed mardisandidkadrisandid oma sanditamisega ka
edaspidi meie rahvakultuuri tähtpäevi au sees.

Klassiakende kaunistamise
kavandite konkurss tõi
kauni võidutöö

Õpetajad Helju Sarapuu (vasakul) ning Liana Jõgar mardi- ja kadripäeva
kombeid õpetamas. Foto: REEMET RUUBEN

kõhedust tekitavaid tegelasi: tonte, muumiaid ja vampiire. Ei puudunud ka nõiad ja piraadid. Rõõm
oli ka näha, et seekord olid stiilipäevast lisaks paljudele algklasside õpilastele osa võtma asunud ka
suuremate klasside õpilased. See
annab inspiratsiooni sellist üritust
ka järgneval aastal korraldada.

2.c klass ja klassijuhataja Helju Sarapuu olid valmistunud halloweeni stiilipäevaks. Foto: RIKA RAHNEL

Oktoober tõi kooli
kõrvitsad ja
halloweenikostüümid
Oktoobrikuus, pärast sügisest
koolivaheaega toimus Nõo Põhikoolis halloweeni kõrvitsalaternate konkurss. Selle raames sai iga
soovija kujundada oma halloweenikõrvitsa, lõigates sellesse näo
või muud vahvat. Seejärel pidi õpi-

lane foto oma kõrvitsast laadima
hääletuskeskkonda, kus kõik õpilased, lapsevanemad ja õpetajad
halloweeniks ehk 30. oktoobriks
oma lemmikkõrvitsa valida said.
Samuti oli koolimajas konkursile
laekunud töödest üles seatud fotonäitus ning mõned kõrvitsad olid
kooli ka kohale toodud.
Kokku laekus konkursile 25
tööd, millest esikohale hääletati

4.c klassi õpilase Andrease kõrvits.
Teise koha sai Rasmus 4.a klassist
ning kolmandaks tuli Marta 2.a
klassist.
30. oktoobril tähistati koolis
ka Eestis populaarsust koguvat
halloweeni ehk kõigi pühakute päeva. Oli näha, et kostüümide ja grimmiga oli kodudes vaeva nähtud
ning asja võetud täie tõsidusega —
koolimajas liikus ringi igasuguseid

Mardihommik ning
kadripäeva stiilipäev
10. novembril tähistasid Nõo
Põhikooli 1.–3. klasside õpilased
saabuvaid rahvakalendri tähtpäevi — mardipäeva ja kadripäeva.
Alates kella üheksast, kolme koolitunni jooksul kogunesid õpilased
aulasse ning mardiisaks ja kadriemadeks maskeerunud õpilasesinduse liikmed tutvustasid neile mardi- ja kadripäeva kombeid,
küsisid mõistatusi ja laulsid koos
ka sanditamislaulu. Lisaks autasus-

tasid korraldajad ka iga klassi toredamat mardisanti ja kauneimat
kadrisanti maitsvate andidega.
Pärastpoole viidi iga klassiga
läbi erinevaid vanaaegseid mänge,
mis õpilastele väga meeldisid. Mardi- ja kadrihommiku käigus said
loodetavasti mitmed algklasside
õpilased inspiratsiooni selleks, et
minna ka õhtul mardisanti jooksma ning ka paar nädalat hiljem toimuvast kadripäevatraditsioonist
osa saada.
25. novembril tähistati ka eraldi kadripäeva — seda novembrikuise stiilipäevaga, kus võis taas
riietuda mardisandiks-kadrisandiks. Kui mardisantide read olid sel
korral üsna hõredad, siis valgetes
riietes kadrisante oli koolis liikvel
päris palju. Kindlasti oli nii õpetajatel kui õpilastel tore näha heledates kostüümides kadrisante, kes
sombust novembripäeva, kus päikesega kitsas käes, oma olemisega

Igal
aastal
kaunistatakse
1. detsembriks Nõo Põhikooli aknad talvemotiividega. Kuid juba
teist aastat on õpilastel endil võimalus otsustada, millised koolimaja aknad jõuluajal välja näevad!
Nimelt leidis 1.–15. novembrini
aset akende kaunistamise kavandite konkurss, mille lõppedes valis
hindamiskomisjon (kuhu kuulusid
käsitöö- ja kodunduse õpetaja Ellu
Eensalu-Pedor, klassiõpetaja Pille
Laine, õpilasesinduse president
Kätti Rahnel ning huvijuht Reemet
Ruuben) välja võidukavandi, mis
talvisel ajal hakkab kaunistama
Nõo Põhikooli klassiaknaid. Komisjoni valik langes sel aastal kavandile, mille oli kujundanud Berit Vihtla
3.b klassist. Beriti kavandil oli kujutatud motiivi lumise kuuse, hirve
ning taevast paistva kuusirbiga.
Tänaseks on lõviosa akendest
kaunistatud ning soovitan kõigil
minna Nõo Põhikooli hommikuhämaruses vaatama — loob tõelise
jõulumeeleolu! Kavandi autorit Beritit premeerisime auhinnaga ning
eriauhinna pälvis ka uudse lahenduse eest Oliver Ojaste 4.a klassist.
Head pühadeootust!
REEMET RUUBEN
Nõo Põhikooli
huvijuht
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kultuurimaja teated

Saage tuttavaks — Janno Puusepp
Lehelugejale „koputavate lugudega“ tuttavaks saanud Janno
Puusepp alustas Nõo kultuurimajas
tööd teatristuudio juhina. Palusime
värskelt ametisse asunud mehel rääkida endast ja plaanidest oma töövaldkonnas.
Küsis LIIA SIREL

Novembrikuus kutsusime peresid üles osalema Nõo valla jõulukaardi konkursil. Konkursile laekus 55 tööd. Žürii valis võidutööna
välja Leelo Tarto jõuluteemalise pildi, millest kujundatakse Nõo valla
2020. aasta tervistuskaart (vt lk 1). Leelo Tarto (10) õpib Nõo Põhikoolis
3.a klassis ja käib Nõo kunstistuudio ringis joonistamas. Võitjaga võetakse ühendust, et auhind üle anda.
Täname kõiki osalejaid! Peatselt saab näha töödest kokkuvõtet Nõo
valla veebikanalites. Kaunist jõuluaega.
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Janno Puusepp: „Ma olen selline kõhn ja köhiv, kolmkümmend

neli aastat vana olend, kes elab
oma teatri ja loomingu maailmas
(tuntud ka kui Järiste küla elanik).
Meeldib väga must huumor ja elulised situatsioonid. Olen käinud Nõo
põhikoolis ja isegi muusikakoolis
— ei olnud kummaski hea õpilane.
Meeldib tarbida praetud veisemaksa. Sõbralik ja ei hammusta korralike hammaste puudumisel.
Teatri juurde sattusin keskkooli
ajal Rannu rahvamajas, kui Jüri Lumiste kutsus oma lavastusse, mida
ta toona seal tegi. Sellest ajast peale olen harrastusnäitlejast arenenud lavastajaks ja näitekirjanikuks. Vahepeal ikka näitlen ka...
Olen töötanud lavastajana
üle Eesti erinevates hobiteatrites — Tartus Vilde Teatris, Viljandis Seasaares, Palamusel, Kanepis, Lukel jm.
Kirjutan veel teatrite tellimusel näidendeid, aga ka enda hingele. Olen asutanud koos Anne-Mai
Tevahiga teatri Must JaAm, millega
praegu aktiivselt tegeleme ja toome erinevaid lavastusi ning muid
loomingulisi ettevõtmisi välja. Anne-Mai on üks mu pikaaegsemaid
sõpru ja kolleege, kelleta ma ei os-

Minuti kirjutis
#50

Kuskil kaheksakümnendate lõpus
või üheksakümnendate alguses
jooksin ma trepist üles-alla.
Kahvel käes, kusjuures. Ega
ma üksinda jooksnud. Teised
jooksid ka. Kui ma õigesti mäletan, siis hoidis meid tädi Triina,
kuna vanemad olid kuskil ära.
Ta ütles mitu korda, et ärge trepist
jookske, aga täiskasvanuid, kes pole
parasjagu su ema ega isa, neid ei tasu kuulata. Ei kuulanudki.
Jooksin, kahvel käes, üles, kui äkki otsustas mu rõve sukapüks, millest ma
siiamaani ei mäleta, kas kaks triipu on ees või taga, takerduda, ja ma lendasin
peaga vastu treppi.
Ega ma alguses ei nutnud, sest keegi ei näinud, et ma kukkusin, aga kui
õde juhtis mu tähelepanu, et mu otsaeest lahmab verd, siis otsustasin moe
pärast ka nutta, et kõik näeksid mu saavutust.
Tädi Triina oli paanikas. Kuna meil endil telefoni polnud ja lähim oli naabritel, siis jooksis ta sinna.

kakski teatrit sellisel tasemel teha,
nagu ta meil praegu on. Mõni suvi
tagasi tõime koos välja etenduse
„Luke Venus“.“
Millised plaanid on uues
ametis?
„Ideid ja plaane on palju. Koos
kultuurispetsialist Andri Viinalassiga
oleme Nõo kultuurielu elavdamiseks juba nii mõndagi ette võtnud.
Esimene asi, mida peagi näha saab,
on jõulupostkast, kuhu inimesed
saavad oma häid soove jätta, et päkapikud omakorda saaksid interneti
vahendusel need ette lugeda. Jõulupostkast tuleb Nõo Konsumisse
(reklaam samal leheküljel — LS).
Veel on plaan tuua lavastama
ja teatrivaldkonna töötubasid läbi
viima oma ala professionaale, et
vallas elavad näitekunstist huvitatud inimesed saaksid areneda n-ö
maailmatasemel juhendajate käe
all ja millest moodustuks Nõo Teatristuudio.
Saladuskatte all võin öelda, et
esimene juhendaja on juba olemas,
aga sellest kuuleme varsti, kui hakkame kutsuma inimesi mängima ja
stuudios osalema.
Tahan, et inimesed leiaksid

rohkem põhjust kultuurimajja tulla, hakkame kutsuma igal kuul Nõo
kultuurimajja head teatrit, samuti
loodame, et ka teatrid ise leiavad
meie juurde tee.
Suvel, kui maailm lubab, toimub suur suvelavastus, kuhu kaasame kohalikke ettevõtjaid ja käsitöölisi oma tooteid pakkuma, ja kui
kõik läheb nii, nagu ma loodan, siis
toimub iga etenduse kahe vaatuse
vahel väike simman. Muusikuteks
jälle kohalikud pillimehed, et kõike
seda tutvustada ka väljastpoolt vaatama tulnud inimestele. Lavastus
pidi juba sellel suvel toimuma, aga
lükkasime edasi, et oleks turvaline.
Plaane on ka kirjandusteemaliste töötubadega, ehk siis arendada
loomingulist mõtlemist, ja võibolla
sirgub valda veel kirjanikke ja lavastajaid... mis oleks eriti tore.
Pikem perspektiiv on aidata
muuta Nõo kultuurimaja keskuseks,
kuhu kõik tee leiavad.
Eks lehest saate mu kirjutisi ikka
lugeda. Neid mulle meeldib kirjutada. Nüüd näete mind ka Nõo vahel
rohkem. Kui tahate rääkida, võtke
nööbist kinni... või dressika lukust,
ja ajame juttu. Kohtume kindlasti.“

Sealt tagasi tuli ta naabrionuga, kellel oli UAZ kastikas. Täpsema nimetusega UAZ-3303. UAZi eripära oli see, et keset kabiini oli mootor ja mootori peal
oli mootorikate ja mootorikatte peale pandi mind istuma.
Pea küll valutas ja rätik muutus aina verisemaks. Aga ma olin õnnelik, sest
ma sain UAZi mootorikatte peal sõita. Sellest ägedam oleks ainult kiirabiauto
olnud.
Sellel hetkel jõudis minuni mu esimene elutõde.
Õnne saad ainult siis kogeda kui sul peas kõik päris korras pole.

#171

Sa tead, et ühiskond on pinges. Et inimesed on pahurad ja segaduses, kui
ümberringi kõik satuvad konflikti, sest ei osata ega juleta midagi öelda ega
väljendada. Eriti veel oma mõtteid ja tundeid. Kõik hoitakse sees, et siis plahvatada ja tekitada veel rohkem segadust ja negatiivseid tundeid.
Sa tead, et õhus on pinge, kui hommikul helistab sulle Elisa telefonimüüja
neiu ja pakub koduinterneti teenuseid. Küsib sult küsimusi ja sa venitad oma
vastustega, sest ei taha ühe inimese positiivset hääletooni ja, vähemalt tundub, et päris emotsiooni ära kaotada. Tal pikk päev ju ees.
Sa tead, et tegelikult sa ei taha oma teenust vahetada ja see koduinternet
absoluutselt ei huvitagi, aga ta lubas homme jälle helistada. Noh, et kui ma
olen selgeks saanud, et mis pakkuja mul on ja võib-olla saab meeletult häid
asju tutvustada.
Saladuskatte all võin öelda, et homme ma ka ei tea, mis teenusepakkuja
meil on.
Tutvusta, neiu. Tutvusta. Ma olen homme ka siin.
JANNO PUUSEPP

Kooliõde — koolilastel on pidev unevõlg

Osale Tartumaa avastamata pärlite otsingutel
Tartus ja Tartumaal on palju erilisi kohti mida teame, kuid siin leidub rohkelt avastamata pärle, millel on olnud võimalus rõõmustada vaid väheseid.
Et anda neile kohtadele väärtust ja teha nähtavaks ka teistele, ootame detsembri lõpuni lugusid Tartu ja Tartumaa avastamata pärlitest, kuid ka tuntud
paikadest, mille laiemalt teadmata eriline lugu ootab jagamist.
Loo kirjutamise kriteeriumid:
* lugu on pealkirjastatud, kaasahaarav ja põnev,
* lugu on seotud konkreetse paigaga Tartumaal,
* loo pikkus on umbes 0,5 –1 lk,
* loo paigal on olemas asukoht/aadress.
Loo esitamise tähtaeg on 31.12.2020. Palume lisada juurde kindlasti
loo kirjapanija nime ja kontaktandmed. Samuti foto kõnealusest kohast, mille faili nimesse on märgitud foto autori nimi.
Loo koos vajalike andmetega palume saata e-postiga aadressile
info@visittartu.com.
Vaata lisaks: www.visittartu.com.
KODUKANT TARTUMAA

Laste
toitumisharjumuste
kõrval valmistab kooliõdedele
muret laste unevõlg. „Kipume
unustama, et uni on samasugune
füsioloogiline vajadus nagu toit,
jook ja õhk, mida hingame. Muide ilma söömata suudab inimene
vastu pidada kauem kui magamata,“ juhib 21. Kooli kooliõde Jana
Kilg tähelepanu une olulisusele.
Mure pole õhust võetud, SA Tallinna Koolitervishoid ridadesse kuuluv Jana Kilg kinnitab, et probleem
koorub välja koolides läbiviidavatest terviseküsitlustest, kus õpilased
vastavad muu hulgas oma eluviise
puudutavatele küsimustele. „Sealt
paistab hästi kätte puudulik ööuni,
õpilased magavad öösiti keskeltläbi
6–7 tundi. Olukord halveneb vanuse
kasvades,“ tõdeb Kilg tõika, et gümnaasiumiastme noored ei saa alati
sedagi uneaega. „Piisav uneaeg on
sellest palju rohkem. Lapsed, teismelised, noorukid — nad kõik vajavad väljapuhkamiseks 8–10 tundi
ööund,“ kinnitab kooliõde.
Õpitakse öö läbi
Õpilased ise süüdistavad magamatuses koolikoormust ja oma
iva selles kooliõe sõnul kindlasti
on. Vanemates klassides on pikad
koolipäevad, kui järgneb veel mõni
trenn või huviring, pole imestada, et
koduste ülesannete juurde jõutakse
päris õhtul ja voodisse päris hilja —
lausa südaöö paiku. Kui arvestada, et
koolipäev algab paljude jaoks kell 8,
tuleb ärgata kella 6–7 ajal hommikul.
Kooliõe kabinetti on astunud
sisse neidki õpilasi (tavaliselt güm-

naasiumiastmest), kes terve öö üleval olnud ja õppinud. „Siis tullakse
peavalurohtu küsima. Õpilasega
rääkides tuleb valu põhjus kiiresti
välja ja ehkki ravimiga saab olukorda
leevendada, ei ole sellistes olukordades vaja muud ravimit kui piisav uni,“
ohkab Jana Kilg.
Kooliõde näeb aga sedagi, et
internet ja nutiseadmed mõjuvad
halvasti inimeste ajaplaneerimise
oskustele. „Õppimine võtab kauem
aega, kui ülesannete lahendamise
kõrvalt internetis surfata. Ja üldse
kiputakse ennast telefoni unustama,
ajataju kaob ja laps ei saa arugi, et
aeg magama minna, enne kui päris
sügav öö juba käes.“
Unepuudus nõrgestab
organismi
Mis juhtub, kui inimene ei saa
ennast välja magada ja tekib unevõlg? „Immuunsüsteem saab kannatada,“ vastab Kilg. „Eriti praegu,
kus on käes ülemiste hingamisteede viirushaiguste hooaeg,“ selgitab
kooliõde, kelle sõnul on lisaks koroonaviirusele liikvel veel teisigi viirusnakkuseid nagu sellisel aastaajal
ikka. „Ebapiisav uneaeg alandab
immuunsust ja inimene muutub haiguste suhtes vastuvõtlikumaks.“
Sama oluline kui kehale, on uni
tähtis ka vaimule. „Väljapuhanud
inimene on vaimselt tasakaalukam.
On ju üsna loogiline, et kui inimene ei ole saanud piisavalt magada,
ärritub ta kergemini, ta on väsinud,
energiatase on madal ja võib tekkida
peavalu,“ kirjeldab Jana Kilg unevõla
tagajärgi. Kui selline periood kestab

Foto: Unsplash

pikemalt hakkavad kooliõe kinnitusel tekkima keskendumisraskused,
õpilased on raskem tähelepanu
koondada, õpitut meelde jätta ja
õpitulemused kannatavad. „Siin on
otsene seos, kui laps saab ennast
välja puhata, siis õpivõime paraneb,
oleme seda oma töös näinud,“ ütleb
kooliõde.
Ja lõpetuseks veel üks sugugi
mitte vähetähtis argument, miks
peaks laps oma unetunnid täis saama: „Une ajal eritab lapse keha kasvuhormoone. Ehk siis — kui laps
saab piisavalt magada, suudab ta ka
suureks kasvada.“
Kooliõe soovitused õpilastele
Kui me tahame olla terved ja
hästi toimivad, siis selleks on vaja
vaadata inimest tervikuna. Hea uni
on tervikliku heaolu üks oluline
komponent. Et me oleksime terved,

rõõmsad ja hästi toimivad ja meie
energiatase oleks kõrge, selleks tuleb kõik tervisliku elu komponendid
liita üheks tervikuks. Siin on viis põhimõtet, kuidas seda tervikut luua:
Väärtusta oma uneaega ja
maga piisavalt 8–10 tundi öö jooksul,
Ära vaata telefoni või arvutit vahetult enne magamaminekut,
nende erksinine valgus raskendab
uinumist ja rikub une kvaliteeti,
Toitu mitmekülgselt ja tervislikult,
Liigu piisavalt ja viibi õues,
igapäevaselt 1–2 tundi,
Hoia häid suhteid.
Kõik need tegevused toetavad
teineteist ja moodustavad terviku, et
noor oleks terve ja rõõmus.
SA Tallinna Koolitervishoid
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Nõo Korvpalliklubi ootab uusi mängijaid
Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond „Nõo Lihavürst“ ootab
oma ridadesse uusi mängijaid, et
sihtida alanud hooajal häid tulemusi ning kasvada Lõuna–Eesti parimaks harrastajate meeskonnaks.
Klubi treeneri Rauno Voore
sõnul on Nõo korvpall viimastel
hooaegadel tänu heale koostööle
toetajate ja kohaliku omavalitsusega jõudsasti edasi arenenud. „Eesti
meistrivõistlustel osaleme kolmes
vanusegrupis: miniklass, U14 ja U16
võistkonnad. Tugevamad mängijad saavad väljundi Lõuna–Eesti
Korvpalliprojektis, mille võistkond
osaleb Balti liiga võistlustel. Korralik töö klubis ja sellest sügisest Nõo
Spordikoolis on toonud ka häid
tulemusi. Miniklassi poisid võitsid
2018/2019 hooajal Eesti meistrivõitluste B–divisjoni esimese koha.
Koolide arvestuses on Nõo poisid
maakonnas parimate seas. Meeste
esindusvõistkond „Nõo Lihavürst“
võitis 2018/2019 Tartumaa II liigas
III koha ning 2019.a sügisel võideti
Tartumaa Talimängud valdade arvestuses.
Selleks, et saaksime oma taset
veelgi tõsta, ootame oma tegusa
meeskonnaga liituma uusi mängijaid nii Nõost kui selle ümbrusest,“
sõnas Voore.
Nõo korvpalliklubi suurtoe-

VALLA LEHT

spordiuudised

Noored sulgpallurid
sõlmisid lepingu
Yonexiga

Korvpallimeeskond Nõo Lihatööstuse värsket esinduspoodi tervitamas.

tajaks on juba üle kümne aasta
olnud AS Nõo Lihatööstus, kes
plaanib koduklubile toeks olla ka
järgnevatel hooaegadel. „Kohalik
korvpalliklubi näitab häid tulemusi ja loodab kasvada Lõuna-Eesti
üheks parimaks harrastajate meeskonnaks. Nõo Lihatööstus soovib
omakorda edendada tervislikke
eluviise ning anda panuse kogukonna hüvanguks, mistõttu on

kohaliku korvpalliklubi toetamine
meie jaoks oluline,“ ütles AS Nõo
Lihatööstus nõukogu esimees Simmo Kruustük.
Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskonda „Nõo Lihavürst“ kuulub
20 mängijat. Osaletakse Lõuna–
Eesti Rahvaliigas, Tartumaa II liigas
ning Tartumaa sügis- ja talimängudel. Klubi treenerid on Rauno Voore, Mikk Põdra ja Mark Bulak. Lisaks

põhimeeskonnale on korvpalliklubis U14, U16, U18 vanusegrupid
ning miniklassi võistkond.
Kui soovid liituda Nõo korvpalliklubiga, siis võta ühendust:
Rauno Voore
Nõo Korvpalliklubi treener
kossuklubi@hotmail.com
Tel: 5552 4076.

Heili ja Marti teenisid oma Eesti noorte meistrivõistluste medalitega
Yonex firma lepingud.

HANNA-LIISA RUUL

Nõo Põhikooli judokad on vabariigis tegijad

Pildil vasakult: Karl Oliver Ritson, Simo Laos, Siim Laos, Mikk Alajõe, Rasmus Ritson ja Markus Kajak.
Foto: TARVO TARTO

Judokatele on alanud sügis
suurepäraste tulemusega — peale pikka võistluspausi näitasid
Nõo judokad Tallinnas 31. oktoobril peetud üle 400 osalejaga
judoturniiril Rothberg Cupil vastastele, mis puust mehed Nõo vallas sirguvad. Vanuseklassis U-14
saavutas Mikk Alajõe kehakaalus
-38 kg hõbemedali. Sama tule-

museni jõudis Karl Oliver Ritson
U-12 +50 kehakaalus. U-16 +81
kg saavutas Rasmus Ritson samuti teise koha. U-16 -42 kg oli Simo
Laos viies. U-16 -73 kehakaalus
saavutas kuldmedali Siim Laos,
näidates sisukat ja enesekindlat
maadlust kogu turniiri vältel.
Siim Laos: „Olen tegelenud
Judoga üheksa aastat. Judo ei ole

vaid sport, see on elustiil. Judo
õpetab sind ennast kontrollima ja
austama vastast, kogu aeg tuleb
mõelda samm ettepoole.“
14. novembril kogunes kogu
eesti judoparemik Tartus Kaimo
Keeraku Memoriaalil ja laste judopäeval. Pikkade traditsioonidega võistlusel oli ka välisvõistlejaid

Lätist ja Soomest. Mikk Alajõe
U-14 -38 kg pidi napi kohtunike
hääletusega avamatšis tunnistama Tallinna judoka Patrik Tobias
Pindma paremust, mis mõjutas
Miku eneseusku, aga pronksmedali võitis Mikk siiski teenitult
sellelt turniirilt. Siim Laos alustas turniiri võidukat U-16 -73 kg,
aga kaotus poolfinaalis kukutas
Siimu lohutusringi, kus võitles
välja pronksmedali. Markus Kajak oli U-16 -81 kg noormeeste
konkurentsis samuti kolmas. Samasuguse tulemuse tegi U-16
+81 kg poiste konkurentsis
Rasmus Ritson. Kõik Nõo noormehed treenivad pühendunult ning suurte sihtidega juba
detsembris toimuvateks Eesti
meistrivõistlusteks. Samuti on
neil kõigil fantastilised ja toetavad perekonnad nende sporditeel toeks.
Siim, Markus ja Simo treenivad Spordiklubis „Tartu DO“ treener Egert Ehari juhendamisel.
Mikk, Karl-Oliver ja Rasmus
aga Altia Spordiklubis.

Eesti võistkond peale pronksmedali toonud võidukat mängu Hispaania
koondise üle: vasakult kolmas Oskar Männik.

29. oktoobrist kuni 2. novembrini toimusid Euroopa võistkondlikud juunioride meistrivõistlused Soomes Pajulahtis. Eesti võistkond, kuhu kuulus ka
Oskar Männik, üllatas pronksmedalitega.
Võistkondi osales küll ainult 17, aga on tore, et ka väikestel riikidel avanes võimalus sekkuda medaliheitlusesse. Nüüd on Nõo Sulgpalliklubi ainuke Eestis, kellel on individuaal- ja võistkondlikud medalid EM-turniiridelt.
Meeldetuletuseks, et 2015. aasta juunioride EM-i paarismängus pronksmedalivõitjad olid Kristin Kuuba ja Helina Rüütel. Ega need medalid ei tule kergelt, selleks on kulunud mängijatel kuni 10 aastat sihikindlat tööd.
Teine tore uudis on, et täiskasvanute GP-2 toimumise ajal sõlmisid Heili Merisalu ja Marti Joost lepingu sulgpallivarustust tootva firma Yonexiga.
Yonex firma pallidega mängitakse MM-tiitlitele ja ka olümpiamängudel.
Nende varustust kasutavad viiekümnest maailma esimängijast ca pooled, sealhulgas praegune meeste esinumber, kahekordne maailmameister
jaapanlane Kento Momoto, Rio olümpiavõitja hispaanlanna Carolina Marin,
MM tiitlivõitja taanlane Victor Axelsen.
Meie mängijate leping on kaheaastane, mõlemal aastal uuendatakse
nende sulgpallialast täisvarustust, alates reketikeeltest kuni parimate reketiteni. Loodame, et nad õigustavad oma tulemustega sõlmitud lepinguid.
Yonex firmaga ei ole Eestis teisi kehtivaid lepinguid noormängijatega.
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Päästeamet soovib ohutuid jõule ja aastavahetust!
h
las

Kuigi jõulud ja aastavahetus on ülekaalukalt täis meeliülendavaid hetki,
varitseb kodus kahjuks sel ajal ka hulganisti ohte. Päästeameti jõulutervitustega

käivad sestap ikka käsikäes nõuanded
ohutuse tagamiseks.
Pühade ajal luuakse paljudes kodudes hubast meeleolu lahtise tulega – olgu selleks küünlaleek või
mõnusat soojust kiirgav kaminatuli. Oluline on meeles pidada,
et lahtist tuld ei tohi jätta täiskasvanute järelevalveta. Mänguhoos lapsed või eluruumis
ringi liikuvad lemmikloomad
võivad põleva küünla kergelt
ümber ajada ja tulekahju süüdata. Küünal peab olema asetatud
kindlale alusele ja eemale süttida
võivatest esemetest, nagu näiteks kardinad või teler. Tuletegemise vahendid on
parem laste käeulatusest eemal hoida ja
tulega seotud ohte põnnidele selgitada.
Kamina või ahju kütmisel ole kindel, et see korras ning hooldatud. Hoia
põlevmaterjal kütteseadmest, eriti kol-

desuust, ohutus kauguses, et see kuumusest või sädemetest ei süttiks. Hoidu
ahju ülekütmisest. Ülekütmine, hooletus
kütmisel ja hooldamata kütteseadmed
on külmal ajal sagedasemad tulekahju
põhjused.
Tähtis on järgida ohutust elektri kasutamisel. Veendu, et elektrijuhtmestik
oleks terve ja ära koorma juhtmeid üle.
Traditsiooniline elektriküünaldega kaunistatud jõulupuu võib kuivades äärmiselt tuleohtlikuks muutuda. Kui ülekoormusest kuumenenud pikendusjuhe või
vigane elektriküünal selle süütab, põleb
puu ära sekunditega ning süütab ümbruse. Kuivamise ennetamiseks anna kuusepuule piisavalt vett.
Kahjuks puutuvad päästjad jõulude
ajal sageli kokku pliidile või ahju küpsema unustatud toidust algavate tulekahjudega. Kui teed sööki, jää kööki! Kaua
küpsevate toitude valmistamisel kasuta

MART MÄERAND
Nõo Sulgpalliklubi juhataja

(NVL)

pane tähele!

taimerit, et toit ei ununeks ja kõrbema ei
läheks.
Puhkenud tuleõnnetusest annab
kõige kindlamini märku töökorras suitsuandur. Jõulud on hea aeg kinkida
lähedastele uus suitsu- või vingugaasiandur. Suitsuandurite tööiga on kuni 10
aastat. Seega on vaja seadmete korrasoleku tagamiseks neid aega ajalt välja
vahetada. Vingugaasiandur kulub ära
tahke- või gaasikütteseadmetega kodudes, kus seadmete kasutamisel võib nähtamatu ja lõhnatu, kuid tervist kahjustav
või lausa eluohtlik ülimürgine vingugaas
tuppa sattuda.
Pikk pühade periood hõlmab endas
aastavahetuse pidustusi ja vana aasta
ilutulestikuga ära saatmist. Nendega
seotud õnnetuste ennetamine algab
juba poes. Katkise välimuse ja kasutusjuhendita pürotehnikat osta ei tohi. Soetatud pürotehnikat tuleb hoida kuivas

kohas. Väga oluline on meeles pidada,
et rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või
käest. Rakett ei tohi lennata inimeste
poole, katustele või akendesse. Enne
ilutulestiku süütamist veendu, et see
oleks asetatud lagedale alale ja kindlale pinnale, et lähedal ei oleks inimesi,
autosid ja hooneid. Süütamise hetkel ei
tohi kummarduda ilutulestiku kohale ja
pärast seda tuleb kohe eemalduda ohutusse kaugusesse.
Ole hoolas ja pea ohutusreeglitest
kinni, et kõik saaks veeta meeldejääva
aastavahetuse kodus, mitte haiglas. Rahulikke ja turvalisi jõule- ning meeleolukat aastavahetust!

TAAVI SIILBEK

Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo peaspetsialist
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 OÜ ESTEST PR ostab METSA- ja PÕLLUMAAD. Tel 504
5215, 514 5215, e-post info@est-land.ee.
 Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti. Tel 5666 9006.
 Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd
kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abija kõrvalhoonete ehitus.Tel 5672 6823. www.teenustööd.ee.


Ostan metsa-ja põllumaad. Tel 552 7322.

www.vabakas.ee
Sellelt lehelt leiad info
Nõo vallas toimuvate
sündmuste ja
huvitegevuse kohta.

NB! Jälgime viiruse levikut ja kui olukord peaks muutuma, siis
teavitame muudatustest Nõo valla veebikanalite vahendusel.

Anikrus OÜ

Magusad tordid-koogid
Väikekoogid ja muﬃnid
Söödavad tordipildid
Magusanumber 5662 7335, e-post anikrus.ou@gmail.com
Anne-Ly Koogikoda

Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa

h�p://annelykoogikoda.weebly.com/

Müüa toorest kü�epuud
Transport hinnas. Pikkus ja jämedus
vastavalt soovile. Võimalus
transpor�da kaugemale.
Lepp/haab/segapuu 36 €/rm
kask 39 €/rm.
Metsakuiva 40 l haluko�d 2 € ko�.

Info: Est, Eng 5373 3322 või
Est, Rus 5699 7196

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
L, 12. dets kl 13.00
P, 13. dets kl 11.00
K, 16. dets kl 12.00
R, 18. dets kl 12.00
R, 18. dets kl 19.30
P, 20. dets kl 11.00
N, 24. dets kl 16.00
R, 25. dets kl 11.00
L, 26. dets kl 11.00
P, 27. dets kl 11.00
T, 29. dets kl 15.30
N, 31. dets kl 18.00

EELK Valga praostkonna advendikontsert kirikus
III advendi jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Armulauaga jumalateenistus Külaaseme külas
Taizé-palvus kirikus
IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud
II jõulupüha jumalateenistus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud

2021
R, 1. jaan kl 11.00
P, 3. jaan kl 11.00
K, 6. jaan kl 18.00
P, 10. jaan kl 11.00

Uusaasta jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud
Kristuse ris�mispüha jumalateenistus

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;
e-post 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 www.nookirik.ee

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris kolmapäeval ja reedel
kl 9.30–11.30, neljapäeval kl 16.00–18.00
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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

Go Wood OÜ
Fassaadi soojustamine, välis- ja sisevoodri vahetus.
Kuurid, garaažid, varjualused, saunad ja terrassid.
Üldehitustööd.
E-post info@gowood.ee tel 5615 7741

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

tel 745 5334

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
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