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Head uut aastat, armas
Nõo Valla Lehe lugeja!
Tähelepanelik lugeja on kindlasti märganud, et alates oktoobrinumbrist
on lehe tagumisel küljel toimetajana märgitud Liia Sireli nimi.
Nii see on, olen lehe väljaandmisega olnud seotud juba kolm kuud. Ilmselt teatakse mind rohkem Nõo valla sotsiaaltöötajana, sest selles ametis oli
mul võimalus tegutseda kuu aega vähem kui 13 aastat. Uued väljakutsed
on mind aga alati köitnud. Alates detsembrikuust töötan Nõo valla avalike
suhete spetsialistina ning üheks minu tööülesandeks on Nõo Valla Lehe toimetamine.
Need kolm kuud on minu jaoks põnev aeg olnud. Olen õppinud palju,
kuid samas siiski veel nii väikese osa, ja olen siiralt tänulik inimestele, kes
mind sellel teel on toetanud. Nüüd, mil lehe väljanägemine on muutunud
(värviline leht), loodan edasi arendada ka lehe sisulist poolt, aga siinkohal
palun, hea lehelugeja, sinugi kaasabi.
Soovin sind kutsuda kaasa rääkima leheveergudel — kui tunned, et sinus võiks peidus olla kolumnist või kui sul on häid mõtteid teemadel, mis
võiksid lehelugejale huvi pakkuda, siis võta julgesti lehetoimetusega ühendust. Usun, et lugejal oleks tore leida lehes arvamusrubriik, milles lähenetakse aktuaalsetele teemadele konstruktiivselt ning rubriigi lood kannavad
edasi kirjutaja maailmavaadet ja õiglustunnet. Teeme üheskoos lehe veelgi
paremaks ja, miks mitte, ka põnevamaks.
Uurisin Nõo valla inimestelt, milline on nende uue aasta lubadus, mistõttu oleks siinkohal paslik ka mu enda lubadus välja öelda.
Uude ametisse astudes tekkis ühekorraga nii palju mõtteid ja ideid,
mida tahaksin ellu viia. Minu soov oleks käesoleval aastal välja arendada
Nõo uudiseid kajastav veebileht, ikka selleks, et info operatiivsemalt liikuma
panna ja uudised võimalikult kiiresti huvilisteni tuua. Mõttes on ka alustada
Nõo valla kodulehel e-teenuste keskkonna loomisega, et muuta inimeste
suhtlemine vallaga veelgi mugavamaks.
Kuid eelkõige on just isiklikult pinnalt tulevad soovid ja lubadused need,
mis meile korda lähevad. Nii soovin ka mina, et leiame alanud aastal aega ja
õiged sõnad ning märkame oma lähedasi, tuttavaid ning töökaaslasi tunnustada ja kiita. Et meil jätkuks vähemalt sõbralik naeratus neile, kellega
erinevad elusituatsioonid meid kasvõi lühikeseks ajaks kokku viivad. Et me
suudaksime inimestele öelda, kuidas me neist hoolime. Ning et meil oleks
õnne seda kõike ka vastu saada. Või et kui meie kaaslased on eestlaslikult
kidakeelsed, siis suudaksime nende hoolimist ja armastust vähemalt tajuda
ning sellest jõudu saada.

NR 1 (253)
JAANUAR 2019

Jõulukuu Nõo Põhikoolis lk 5
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Head 2019. aastat!
Ja ongi möödas 2018. aasta, mil inimesed kogu me maal tähistasid Eesti
100ndat sünnipäeva. Juubeliaasta pidustused on küll möödas, kuid armastus
ja hoolimine oma maast ning rahvast kestab edasi ka argipäevas. Vähemasti
loodan ma, et nii on see valdava osa eestimaalaste puhul — hoolimata sellest,
et kõik pole päris nii nagu peaks ja teatud kaupade ning materjalide varumiseks keeratakse autorattad endiselt naaberriigi suunas.
Meil siin koduvallas on põhjust ka sel aastal pidupäevaks valmistuda —
täitub ju 1. aprillil 2019. aastal 80 aastat Nõo valla loomisest. Teeb suurt rõõmu, et saame seda tähtpäeva endiselt iseseisva Nõo vallana tähistada ja et
meie elanike arv on jätkuvalt kasvutendentsis.
Palju on muidugi veel tööd vaja teha, et meil kõigi siin parem elada oleks.
Kuid suured teod jagunevad väiksematesse etappidesse ja nüüd, mil ettevalmistavad tööd on tehtud, hakatakse 2019. aastal lõpuks ometi ehitama seda
kauaoodatud kergliiklusteed. Jõululaupäeval surnuaeda küünlaid viies olin
taaskord sunnitud autode eest teepervel olevasse lumevalli hüppama ja mõt-

lesin siis, et ei enam järgneval aastal — kergliiklustee peaks seal valmis olema
ja saaksin nagu kõik teisedki rahulikult ning turvaliselt jalutada. Naabrinaine
ütles, et temagi julgeks siis oma lapselapsed kalmistule minnes kaasa võtta.
Vaadakem sügavalt endisse ja rõõmustagem selle üle, mis olemas on ja
endastmõistetav tundub. Meil on rahu ja oleme vabad, pole nälga ega tagakiusamist. Hoidkem tervist ja hooligem inimestest me ümber.
Head Nõo valla inimesed! Soovin teile vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel
ilusat ja õnnelikku 2019. aastat! Soovin teile armastust, rahu ja rõõmu!
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Tunnustati 2018. aasta parimaid
spordiinimesi

LIIA
SIREL
avalike suhete
spetsialist

piltuudis
Taavi Merisalu Myfitnessi jõulugaalal tunnustusauhinda vastu võtmas.
Foto: RASMUS KOOSKORA

Oskari 2018. aasta parimad tulemused:
Eesti noorte meistrivõistluste kolmekordne meister U15 klassis: üksik-,
paaris- ja segapaarismängus,
Leedu Euroopa karikaetapil U17 klassi paarismängus 5. koht,
Soome rahvusvahelise turniiri (8 riiki) U17 klassi üksikmängus 5. koht.
Oskar Männik treenib Nõo Sulgpalliklubis, tema treener on Mart Mäerand.

Myfitness jagas oma parimatele tunnustust

Tartumaa parim noor sulgpallur Oskar Männik tunnustusüritusel Jääaja keskuses. Foto: MARIA KILK
Nõo alevikku Coopi poe ette paigaldati detsembrikuus teadetetahvel.
Samasugune infotahvel on ka Luke raamatukogu ees. Käesoleva aasta
jooksul lisandub neid valla erinevatesse küladesse veelgi.
NB! Kui paned tahvlile kuulutuse, siis hoolitse selle eest, et teate
vananedes saaks kuulutus ka maha võetud. Foto: LIIA SIREL

19. detsembril toimus Jääaja keskuses Tartumaa spordiaasta lõpetamine, kus tunnustati parimaid sportlasi Tartu linnast ja maakonnast.
Nõost pälvis Tartumaa parima noore sulgpallurina tunnustuse
Oskar Männik.

Myfitnessi 2018. aasta jõulugaalal pälvis personaaltreener ja toitumisnõustaja Taavi Merisalu tunnustuse „Kõige tahetum personaaltreener väljaspool Tallinnat“.
Hard Work Award auhind antakse treenerile, keda on kõige rohkem tellitud ja kes on kõige enam personaaltreeninguid andnud.
Taavi Merisalu ütleb: „See on hea tunnustus ja püüan ikka lippu kõrgel
hoida ning kolmandat korda, 2019. aastal ka selle auhinna võita. Kui kellelgi on soovi personaaltreeningute või treening- ja toitumisnõustamise
järele, siis võib mulle kirjutada info@taavimerisalu.ee või taavi.merisalu@
myfitness.ee“.
Palju õnne, tublid spordiinimesed!
(NVL)
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 20. detsembril.
1. Nõo valla 2018. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.
Finantsjuht Pille Sügis selgitas, et lisaeelarvega lülitatakse eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud rahad. Volikogu otsustas anda
välja määruse „Nõo valla 2018. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine“.
2. Nõo valla 2019. aasta eelarve I lugemine.
Eelarvekomisjoniesimees Mart Raudsaar ja finantsjuht Pille
Sügis rääkisid eelarve koostamisest. Eelarve eelnõud oli eelnevalt
arutatud lisaks eelarvekomisjonile ka volikogu teistes komisjonides.
Volikogu istungi toimumise ajaks ei olnud veel täpselt teada, kui
suur on riigilt eelarvesse eraldatav raha. See täpsustub siis, kui on
teada elanike arv. Kampaania ajal registreeris oma elukohaks Nõo
valla 112 inimest. Eelarve II lugemine toimub jaanuarikuisel istungil. Eelarvekomisjoni ettepanek on palgafondi suurendamine, kuna
praegused palgad ei ole tööturul konkurentsivõimelised. Ettekandjad vastasid volikogu liikmete küsimustele ja eelarve I lugemine otsustati lugeda lõppenuks.
3. Kinnisasja vahetamine otsustuskorras.
Keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto rääkis 2016. aastal
volikogu kehtestatud Nõo alevikus asuva Männiku kinnistu detailplaneeringust, millega nähti ette moodustada planeeringualale
tänavad ja krundid korterelamutele. Kavandatavate korterelamute kinnistute omanik soovib alustada arendustegevusega. Selleks
oleks vaja saada Nõo valla omandisse planeeritav Vahe tänav, mis
praegu kuulub U. Jüriadole. Vallavalitsus on pidanud maatüki omanikuga läbirääkimisi ja on jõutud kokkuleppele vahetada kinnistu
vallale kuuluva Meeri külas asuva Koolimaa kinnistuga. Viimati mainitu on olnud mitmel korral enampakkumisel ja kõik enampakkumised on huviliste puudusel nurjunud. Vallavalitsuse ettepanek oli
teostada kinnistute vahetus. Selle ettepaneku poolt hääletasid kõik
kohalolnud 13 volikogu liiget.
4. Lisatasu maksmine vallavanemale.
Kuna novembri lõpus maksti kõigile vallast palka saavatele
töötajatele 150 eurot preemiat, tegi volikogu juhatus ettepaneku
maksta sama summa ka vallavanemale. Volikogu liikmed hääletasid
ettepaneku poolt.
5. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis Tartumaa arengustrateegia
2040 koostamisest. Tegemist on visioonidokumendiga, tegevuskava koostamine algab 2019. aastal.
Vallavanem rääkis ka kohtumisest kütusefirma Olerexi arendusspetsialisti, EELK Konsistooriumi kantsleri ja Nõo koguduse õpetajaga võimalikust tankla rajamise teemast Nõo vallas. Olerexi esindaja
asub pidama läbirääkimisi Maanteeametiga, et kooskõlastada tingimused, millal ja kas oleks võimalik soovitud kohta tanklat rajada.
Uute töötajate leidmiseks korraldatud konkursside tulemusel
asus detsembri alguses Nõo vallas tööle uus sotsiaaltööspetsialist
ning veebruari alguses alustab tööd haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja. Lastekaitsespetsialisti leidmiseks korraldatud konkurss tuli
lugeda nurjunuks.
Juttu oli ka tasuta bussiliiklusest, millega alati rahul ei saa olla.
Bussid on sageli rahvast nii täis, et kõik soovijad ei mahu sõitma.
Näiteks Elva suunal on sõitjate arv kasvanud 60%.
Kõigi bussiliiklust puudutavate probleemide ja ettepanekutega
tuleks pöörduda mitte valla, vaid Tartumaa Ühistranspordikeskuse
poole!!!
Volikogu järgmine istung toimub 24. jaanuaril.
KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

Maa-ameti teated
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
Nõo vallas asuva kinnisasja kasutamiseks andmise. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019 kella 10:30-ni.
Põllumajanduslikuks kasutamiseks antakse riigi omandis olev alljärgnev kinnisasi: Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik Voika tn 24 kinnisasi
(52801:001:0629; 11,43 ha; kasutusala pindala 11,33 ha; (M)) alghind 1790
€, tagatisraha 448 €.
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
Nõo vallas asuva kinnisasja müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg
on 30.01.2019 kella 10:30-ni.
Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis Nõo vallas asuv alljärgnev kinnisasi: Tartu maakond Nõo vald Aiamaa küla Niidu (52801:001:0630;
5,44 ha; (M)) alghind 8 310 €, tagatisraha 830 €.
Informatsiooni saab Maa-ameti veebilehelt: www.maaamet.ee.

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

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

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

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

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest detsembrikuul

Iganädalastel vallavalitsuse istungitel anti välja korraldusi vallavalitsuse
pädevuses olevates küsimustes ja korraldati muid vallaelu küsimusi.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Finantsküsimustes otsustati
— teha muudatusi alaeelarvete
siseselt;
— võtta kasutusele 2018. aasta
reservfond kokku summas 23 834
eurot;
— maksta toetust 200 eurot neljale ja 100 eurot viiele silmapaistvale
sportlasele.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba:
* Uuta külas asuvale Peedu tee
67/Ülesoo katastriüksusele talu abihoone püstitamiseks,
* Nõo alevikus M. Lipu tn 5 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamiseks Uuta külla (kahele kinnistule);
— anda kasutusluba:
* Voika külas asuvale Sepa katastriüksusele rajatud omapuhastile,
* Aiamaa külas asuvale Heinalaari katastriüksusel asuvale ümberehitatud lao- ja tootmishoonele,
* Luke külas Viinaköögi katastriüksusel asuvale ümberehitatud ehitise osale kasutamisotstarbega ajalooline või kaitse all olev hoone;
— anda projekteerimistingimused:
* Altmäe külas asuvale Soone katastriüksusele üksikelamu ja abihoone püstitamise projekteerimiseks,
* Unipiha külas asuvale Allika

katastriüksusele marjahoidla püstitamise projekteerimiseks.
Maaküsimustes otsustati
— määrata:
* Nõo vallas Järiste külas asuva
Laste katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
Nõo vald, Järiste küla, Laste, sihtotstarve maatulundusmaa,
Nõo vald, Järiste küla, Öö, sihtotstarve maatulundusmaa,
* Nõo vallas Aiamaa külas asuva
Uue-Mato katastriüksuse jagamise
käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
Aiamaa küla, Uue-Mato, sihtotstarve maatulundusmaa,
Aiamaa küla, Matometsa, sihtotstarve maatulundusmaa,
Aiamaa küla, Matolaane, sihtotstarve maatulundusmaa;
— muuta:
* Vissi külas asuva 220 m² suuruse katastriüksuse, Õhtu tänav, senist
sihtotstarvet 100% elamumaa —
uueks sihtotstarbeks määrata transpordimaa,
* Vissi külas asuva 14 078 m²
suuruse katastriüksuse, Lõuna tänav,
senist sihtotstarvet 100% elamumaa
— uueks sihtotstarbeks 50% transpordimaa ja 50% üldkasutatav maa,
* Vissi külas asuva 6083 m² suuruse Mehiste üldmaa senist sihtots-

tarvet 100% elamumaa — uueks
sihtotstarbeks 35% transpordimaa,
35% üldkasutatav maa ja 30% veekogude maa;
— lõpetada Nõo vallas Voika
külas asuva Voika vesiveski kinnistu
detailplaneeringu koostamine;
— seada Tõravere alevikus asuvale Luige kinnisasjale Nõo valla
kasuks sundvaldus, sundvalduse ala
pindala jalg- ja jalgrattatee rajamiseks on 280 m².
Keskkonnaalastes küsimustes
otsustati
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdaja aadressidelt:
* Voika küla, Elvi vkt 1,
* Illi küla, Raave,
* Vissi küla, Lõuna tn 19;
— kinnitada aruanne Hajaasustuse programmi raames Sepa talu
kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamiseks eraldatud toetuse kasutamise
kohta;
— Nõo vallas alates 20.01.2019
koos 20%-lise käibemaksuga alljärgnevad teenustasud:
* segaolmejäätmed 15,04 eurot/
m³,
* paber ja kartong 0,00 eurot/
m³,
* suurjäätmed 0,00 eurot/m³;
— kooskõlastada Nõo alevikku
Luke tn 17 kinnistule kavandatava
puurkaevu asukoht vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ poolt esitatud
taotlusele.
Üldküsimustes otsustati
— kinnitada Nõo Valla Lehes
avaldatava reklaami hinnakiri (vt
käesolevas lehes lk 7);
— moodustada kriisikomisjon.
Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem. Lisaks vallavanemale kuuluvad
kriisikomisjoni Aira Laul, Ene Mölter,
Jaan Poom, Liia Sirel, Sven Tarto, Jaak
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Teppan;
— jätkata 2019. aastal toimuva
Riigikogu valimise korraldamisel Nõo
vallas kolme valimisjaoskonnaga
(Nõos, Tõraveres ja Lukel), et tagada
Nõo valla kodanikele võimalus harjumuspärastes valimisjaoskondades
valimas käia;
— tunnistada lihthankes „Omanikujärelevalveteenuse osutamine
Nõo–Elva jalg- ja jalgrattatee ehitamisel“ edukaks OÜ Tarindiprof poolt
esitatud pakkumus. Sõlmida hankeleping OÜ-ga Tarindiprof;
— korraldada riigihangete registris avatud hankemenetlus:
* Nõo-Elva kergliiklustee ehitamiseks,
* Nõo lasteaia renoveerimiseks;
— sõlmida eluruumi üürilepingud tähtajaga 01.01.2019 kuni
31.12.2021:
* Nõo vallale kuuluva, Tõravere
alevikus, Observatooriumi tn 5 asuva
korteri nr 28 kasutamiseks,
* Nõo vallale kuuluva, Tõravere
alevikus, Observatooriumi tn 5 asuva
korteri nr 27 kasutamiseks;
— sõlmida leping OÜ-ga Mihkel
X Vissi külla Vahe tee ja Videviku tänava vahelisele alale välisvalgustuse
rajamiseks vastavalt OÜ Priimus-Projekt poolt koostatud põhiprojektile
ning OÜ Mihkel X hinnapakkumusele;
— võõrandada suulisel enampakkumisel:
* Meeri külas aadressil Mõisa tee
5–3 asuv korteriomand,
* sõiduauto CITROEN BERLINGO,
* kaubik Renault Trafic (vt enampakkumise teadet allpool).

AIRA LAUL
vallasekretär

Elukoharegistreerimise kampaania kokkuvõte
Nõo Vallavalitsus kuulutas välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul
01.11.2018–18.12.2018. Kampaania
eesmärgiks oli registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.
Elanike arv kampaania algul,
01. novembril 2018 oli 4263. Kampaania ajal registreeris oma elukoha
Nõo valda 114 inimest, neist kaks
ei vastanud korralduse nr 391 p 4
kampaania tingimustele. 112 inimese hulgas oli viis vastsündinut.
Kampaaniaperioodil lahkus Nõo vallast 24 inimest.
Vanuseliselt saabus (114 inimesest) 0–6-aastasi 17, 7–18-aastasi oli
6, 19–65-aastaseid (tööealisi) 79 ja

66 ja vanemaid inimesi oli kokku 12.
Mehi oli 64 ja naisi 50. Vallasiseselt
korrastasid oma elukohti sel perioodil kokku 15 inimest (novembris 10 ja
detsembris 5 inimest).
Kõige enam saabus rahvast Nõo
alevikku — 36, Luke külla 17, Vissi
külla 12, Kolga külla 7; Tõraverre, Illi,
Voika, Järiste küladesse 6 inimest.
Meeri, Keeri ja Nõgiaru küla kasvas
elukohakampaania ajal nelja inimest
võrra. Ühe inimese võrra suurenes
elanike arv Uuta, Unipiha, Aiamaa,
Ketneri, Tamsa ja Laguja külades.
Kõige enam saabus inimesi Tartu linnast — kokku 61. Järgnesid
Kambja vald — 8, Elva vald — 7, Tallinn — 5, Tartu vald — 5. Tartumaa
valdadest oli tulijaid veel Peipsiääre
ja Kastre vallast. Esindatud on ka

Pakendikott — lihtne viis
käituda keskkonnasõbralikult
Kõikidel Nõo aleviku eramajadel on võimalus liituda väga mugava pakendijäätmete kogumislahendusega — pakendikotiteenusega. Teenus on TASUTA. Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
(TVO), kes kasutab selleks pakendatud kaupade maaletoojate ja tootjate
poolt
makstud teenustasudest saadud raha.
Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150 liitrist kilekotti, millesse
võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne).
Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28
päeva tagant. Vajadusel ka harvem
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel
http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale.
Lisaküsimustega võta julgesti ühendust e-maili (info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel.
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Selli tn 19, Tartu, avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16
Tartu linnas Selli tn 19 (endine Turu tn 49) asuvas jäätmejaamas võetakse Nõo valla elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid,
värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t),
ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

Põltsamaa, Jõgeva, Rapla, Rae, Alutaguse, Paide, Mulgi, Kanepi, Kohila,
Valga, Tõrva, Otepää ja Setomaa valla
elanikud.
01. jaanuaril 2019 oli elanike arv
Nõo vallas 4345.
Kõigile kampaaniaperioodil Nõo
valla elanikuks registreerinud isikutele, kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2018.
aasta seisuga ei olnud Nõo vald ning
kes omavad 1. jaanuari 2019. aasta
seisuga kehtivat elukoharegistreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot. Toetus
makstakse välja hiljemalt 2019. aasta veebruarikuus.
Kõigi isikute vahel, kelle elukoht

on seisuga 1. jaanuar 2019 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo
vald, loositakse välja viis 300-eurost
ühekordset toetust.
Lisaks on loosiauhinnad välja
pannud kohalikud ettevõtjad: Luke
Farmimeierei OÜ, Nõo Lihavürst, Tartu Maavili OÜ, Peetsman OÜ ja AnneLy Koogikoda.
Loosimise korraldab Nõo Vallavalitsuse nimetatud komisjon jaanuarikuu jooksul.

MAI KIRS
registripidaja

Enampakkumise
teade
Nõo Vallavalitsus korraldab 30. jaanuaril 2019 Nõo vallamaja I korrusel asuvas Nõo Koduloomuuseumi saalis (raamatukogu kõrval) suulise
enampakkumise alljärgnevate Nõo vallale kuuluvate objektide müügiks:
1. Meeri külas aadressil Mõisa tee 5–3 asuv korteriomand (registriosa
nr 3794404, katastritunnus 52801:002:0074), mis moodustab 129/2268
mõttelist osa kinnistust ja mille eluruumi üldpindala on 12,90 m². Alghind
100 eurot, enampakkumise sammu suurus 50 eurot.
Enampakkumine algab kell 15.00.
2. Sõiduauto CITROEN BERLINGO, registreerimismärgiga 497 MKC
(esmane registreerimine 30.03.2007). Alghind 2500 eurot, enampakkumise sammu suurus 100 eurot. Enampakkumine algab kell 15.20.
3. Veoauto (kaubik) RENAULT TRAFIC, registreerimismärgiga 623
MNN (esmane registreerimine 14.04.2011). Alghind 7000 eurot, enampakkumise sammu suurus 100 eurot. Enampakkumine algab kell 15.30.
Osavõtutasu on 10 eurot müügiobjekti kohta.
Osavõtutasu maksta Nõo vallavalitsuse raamatupidamisse või kanda
üle Nõo vallavalitsuse kontole nr EE861010102020385004 SEB pangas või
kontole nr EE192200221015573738 Swedbankis hiljemalt 29. jaanuaril
2019 kella 15-ks.
Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Varaga tutvumiseks leppida kokku aeg telefonil 745 5108.
NÕO VALLAVALITSUS
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Minu uue aasta lubadus
Uus aasta algab ikka lubadustega teha midagi alanud aastal teisiti või
jätkata heal väljakujunenud viisil. Nõo Valla Lehe toimetus uuris Nõo inimestelt, milliste lubadustega nemad uude aastasse astuvad.
Küsis LIIA SIREL
väikeseid eesmärke, millest kasvavad suured eesmärgid — ja nii
teie unistused täituvad. Olge ikka
optimistlikud ja rõõmsad.

Kadi Sarapuu — MTÜ Nõo Priitahtliku Päästeseltsi asutaja ja
juhatuse liige. Foto: erakogu
Nõo Priitahtlik Päästeselts lubab
jätkata ka 2019. aastal kodude tuleohutusalaste nõustamistega. Kui 2018.
aastal külastasime viitkümmend kodu,
siis käesoleval aastal loodame teha
ennetus- ja nõustamistööd veelgi rohkemates majapidamistes, et tõsta Nõo
valla elanike tuleohutusalast teadlikkust.
Tegelen ka päästeala noorteringi
juhendamisega ja jätkame ringitegevusega selgi aastal. Meie juurde on
oodatud noored vanuses 7–19 eluaastat. Pakume põnevat õppevälist
huvitegevust, kus noored omandavad
päästealased teadmised ja oskused, et
erinevaid ohuolukordi ennetada ning
nende korral teadlikult käituda. Õpime
läbi aktiivse tegevuse ja meie juures
saadud teadmised on teadmised kogu
eluks.

Ettevõtjad Riho ja Leanyka Laan,
OÜ Peetsman. Foto: erakogu
Soovime Nõo valla rahvale
imelist aastat! Kes veel ei tea, siis
meie väike ettevõte, mis asub Nõo
vallas Kolga külas, tegeleb külmsuitsulõhe tootmisega. Lubame
pakkuda kõigile soovijatele ka
sel aastal parimat kalahõrgutist.
Tunnustus anti meile välja 2017.
aastal, kuid tegutsenud oleme
juba viis aastat. Lubame 2019.
aastal tulla turule uue toodanguga, nimelt on plaanis oma uutele
ja praegustele klientidele hakata
pakkuma kuumsuitsu kala.

Perearst Tiiu Kaasik.
Foto: LIIA SIREL

Lubadused ja tahtmised on
alati palju suuremad, kui tegelikult
ellu saab viidud.
Imestan, millise julguse ja
enesekindlusega annavad suurde
poliitikasse pürgijad lahkelt igasuguseid katteta lubadusi järgmisteks aastateks.
Igapäevane elu koosneb
enamasti väikestest ja tavalistest
tegudest. Suur plaan oli Euroopa
Regionaalarengu Fondi toel saada tervisekeskus Nõkku, kuid see
võimalus langes ära. Nii siis meie
väike perearstipraksis, mis möödunud aastal ühe pereõe võrra
kasvas, püüab anda endast parima, et meie patsiendid oleksid
jälgitud, ravitud, vaktsineeritud,
saaksid piisavalt selgitusi ja õpetusi tervemana püsimiseks. Püüame
paremini motiveerida inimesi tervislikumalt elama, et peetaks tööja puhkeajast kinni, et uni oleks
kosutav, et söögi ja joogiga ei liialdataks, et liikumist ei unustataks.
Siis ollakse enesega enam rahul,
kaaslaste suhtes leplikumad ja ka
õnnelikumad.
Tahame olla ka edaspidi
hinnatud ja parimate perearstipraksiste seas, nagu oleme olnud
eelnevatel aastatel. Meditsiinis
uuendustega kursis ja erialaselt
pädev olemiseks käime koolitustel ja õpime iseseisvalt. Praksis on
alates 1996. aastast olnud ülikooli
baasõppeasutuseks noortele arstidele-residentidele, mis aitab hoida
meie mõtteviisi erksana.
Soovin lugejale head tervist,
tegusat ja huvitavat aastat.

Ecu Tallides treeniti rootsi treeneri käe all
1.–2. detsembril toimus Ecu
Tallides kolmevõistluse treeninglaager-koolitus kolmevõistlejatele ja
treeneritele, kelle õpilased osalevad
rahvuslikel ja rahvusvahelistel kolmevõistlustel.
Ametlikud korraldajad oli FEI Solidarity ja ERL.
Esimesel päeval toimusid ratsastus- ja hüppetreeningud, teisel
päeval ratsastus- ja sisekrossitreeningud. Mõlemad päevad olid täispikad
tööpäevad ja kestsid hommikul kella
üheksast kuni õhtuni välja.
Koolitus oli avatud ka huvilistele
vabakuulajatena.
Töö toimus neljas grupis vastavalt erinevatele tasemetele, igas grupis oli 4–5 ratsasportlast. Iga grupp
treenis kaks tundi. Treeningu järel
võttis treener grupi kokku ja analüüsis iga sõitja oskusi individuaalselt.
Koolitus Ecu Tallides oli seekord kõrgetasemeline, läbiviijaks oli
Lars Christensson Rootsist. Lars ise
on kogenud ratsasportlane, kes on
saavutanud EM-idel kuldmedaleid.
Ta on võistelnud korduvalt maailma
kuulsamatel 3V radadel, nagu Luhmühlen, Boekelo, Burghley, Badmington ja WEG.
Lars on ka varem Eestis koolitusi
läbi viinud. Seekordne treening-koolitus oli tal neljas. Huvi sellise koolituse vastu oli suur, korraldajad pidid
paljudele ratsaklubidele ära ütlema.
Kohale olid saabunud erinevate ratsaklubide esindajad Tallinna lähedalt,
Saaremaalt, samuti Tartumaalt jm.
Kaugemalt tulnutele pakuti Ecu
Tallides ka majutust. Nõo Ratsaklubi
aktiivsed eestvedajad olid ka tublid
perenaised, kes laagrilistele hommikukohvi ja lõuna ajal maitsvat suppi
pakkusid.
Ecu Tallide juhi Kristina Arme
sõnul arenes mõte selline laager siinmail korraldada juba eelmisel aastal,
kui Lars oma koolitust Tamme Tallides läbi viis. Larsiga on Kristina ise
juba varem mitu korda kohtunud ja
teineteist teatakse hästi.
„Lars on väga konkreetne ja alati
positiivne. Ta analüüsib põhjalikult
igaüht. Lisaks õpetab ta kombeid,
kuidas treeningutel ja võistlustel käituda. Ecu Teami tüdrukuid ta kiitis ja
avaldas, et nad on väga püüdlikud ja
et nad on saanud väga hea põhikoolituse,“ oli Kristina Armel Larsi tunnustuse üle hea meel.
Nõo Ratsaklubist osaleski kooli-

tusel Ecu Team koosseisus Cärol Valvik Grenardiga, Gerda Kõvamaa Lerigoga, Marta Liisa Puistaja Artikuga ja
Johanna Jakobson Variisaga.
ERLi esindaja ja korraldustoimkonna liige ning tuntud ratsasportlane Laura Liivamägi hindas treeninglaagri töö igati õnnestunuks: „Larsi
näol on tegemist väga hinnatud treeneriga, kelle kogemusi ja juhtnööre
väga soovitakse kuulda. Aitäh kindlasti Ecu Tallidele, kes meid võõrustasid. Siin on väga head võimalused
— suuremõõtmeline maneež, krossitõkked. Olmepool on samuti tasemel,
pesemisvõimalused, majutus jne. Ja
suur tänu lõunasöögi eest, see hoidis
meie aega kokku, muidu oleksime pidanud välja lõunale sõitma.“
Treeninglaagri hea õnnestumise
nimel olid paljud vabatahtlikud oma
õla alla pannud ja kaugemaltki kohale sõitnud.
Lisaks Karin Sillale Nõo Ratsaklubist, kes askeldas köögipoole peal
oma abilistega, olid maneežis hoolega ametis Mikk Nõmm Pärnust, kes
vedas takistusi ja kes takistusi on ise
ka ehitanud, samuti Jaagup Kallas
Saaremaalt.
Külalisena oli kohal ka omaaegne spordikuulsus ja ratsalegend Sirje
Argus, Tallinna Tondi ratsamaneeži
kauaaegne direktor, kuulsa Tondi
ratsaklubi alustalasid, ka EKR-6, FEI
Level 1 treener. Sirje on kaasa teinud
ka eesti kultusfilmis „Viimne reliikvia“
ja ratsutanud Agneseks kehastununa
laulu „Põgene, vaba laps!“ saatel.
Ühe treeninggrupi töö järel tuli
Lars Christensson kohvikusse keha
kinnitama. Lõunapausi ajal oli mahti
veidi juttu ajada. Väga sõbraliku olemisega ja naerusuine Lars avaldas:
„Olen väga rahul. Siinne korraldus on
hästi organiseeritud. Sõitjad on distsiplineeritud, väga püüdlikud.“
Üldine töö toimuski kahes plaanis — üks grupp treenis Larsi juhendamisel all maneežis, ülejäänud
võisid läbi vaateakende treeningut
jälgida ja toimuvast õppust võtta.
Vaataja rollis oli momendil Dagmar Ainsoo (24) Tartust, kes treenib
Kilgi Tallis. Dagmar on juba 6-aastasest peale hobuse seljas istunud.
Praegu käib ta kuus korda nädalas
tallis. „Ratsutamine on haigus, millest
lahti ei saa!“ naeris veetlev preili.
Ta on kolmevõistluse kolmekordne Eesti meister. Ees on uued võistlused. „Igatahes on sellise treeneri,

Lars Christensson Ecu maneežis trenni andmas.
professionaalse vaatleja neutraalne
tagasiside väga oluline.
Temalt on võimalik õppida rahvusvahelist kogemust, rahvusvahelist perspektiivi. Noorte ettevalmistuses on see hädavajalik. Ja noored on
praegu eriti fookuses.“
Raili Pillmann oli kohal Saaremaalt ja esindas Seeder Horses OÜ-d,
kus juba 2009. aastast saadik tegeldakse sporthobuste kasvatamisega
ning aktiivselt ka ratsaspordiga.
Raili üks paljudest tähelepanekutest puudutas ka kohalike omavalitsuste osa ja võimalusi ratsasportlaste sponseerimisel. Et ratsaspordiga
tipptasemel tegelda, on kulud järjest

danud diplomi õiguse suunal ning
jätkanud mõne aja pärast õpinguid
sotsiaalteaduste magistriõppes.
Ütlen ikka, et õppimine peab
olema elukestev. Eelmisel aastal otsustasin viia ellu oma kauakestnud
plaani minna õppima võlanõustamist. Tänaseks on mind tunnustatud
võlanõustaja kutsetunnistusega ja
oma praegusel töökohal olen saanud
õpitut ka juba rakendada. Võlanõustajana on minu eesmärk teadvustada
inimestele, et igasugusest majanduslikust raskusest on võimalik välja
tulla. Iga lahendus ei pruugi olla alati
hea, aga koos suudetakse ka kõige
keerulisemas olukorras leida parim
võimalik tee.

Foto: LIIA SIREL

Mina luban olla sel aastal veel
optimistlikum ja veelgi rõõmsam.
Et inimesed, kellega ma kokku
puutun, saaksid minult rõõmu ja
jagaksid seda edasi, et nad tahaksid spordihoonesse tagasi tulla
ning tunneksid, et neid meie majas alati oodatakse — nagu tuleksid koju.
Juhendan põhikoolis laste
kunstiringi ja meilgi on plaanis
aasta esimesel poolel teha midagi uut. Põhivahendiks jääb siiski
pliiats, aga proovime ka teisi tehnikaid. Kunstiringi lastele jagub mul
vaid kiidusõnu, lapsed annavad tagasi palju positiivsust ja neil tekib
põnevad ideid iga nurga tagant.
Kogesin aasta lõpus poes ilutulestikku müües, kui palju toredaid inimesi on Nõo vallas. Inimesed näitasid välja oma sõbralikkust
ja hoolimist, tundsin, et mul on
väga palju sõpru.
Nõo valla rahvale soovin kõike head! Püstitage endale palju

Laura Liivamägi hobusel Casamia tegemas latitööd.

Nõo vallavalitsuses töötab sotsiaaltööspetsialistina Jaanika Liblik
Pensionär Eldur Pärli.

Merike Olesk, Nõo Spordihoone
administraator. Foto: LIIA SIREL

Ei oskagi kohe midagi lubada,
soovin jätkata ikka vanaviisi edasi, juba sissetallatud rada töötab
hästi. Praegu on tervis ka stabiilne,
jälgima peab režiimi ja toituda tuleb korralikult. Soovin lehelugejale
uueks aastaks palju tervist ja jõudu.

Elisa Padar: Lubame uuel,
2019. aastal jätkata Elisa Taimetare
OÜ arendamist ja meie toodangu
lihtsamat kättesaamist kõikidele
meie klientidele igas Eesti otsas.
Kindlasti pakume edasi parimat
hinna- ja kvaliteedisuhet. Lubame
panustada veel rohkem kohaliku
spordi toetamisse. Lubame jääda
ettevõtteks, kes väärtustab iga
oma klienti ning pakub just neile
sobivaid lahendusi. Soovime kõikidele taimesõpradele edukat uut
aastat ja kohtume juba kevadel!

VALLA LEHT

Nõo vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik. Foto: LIIA SIREL

Nõo valla sotsiaalosakonnas töötab alates detsembrikuust sotsiaaltööspetsialistina
Jaanika Liblik.
Jaanika, palun tutvusta ennast
Nõo rahvale.
Olen pärit Põhja-Eestist, kus ela-

sin 30 aastat. Elu keerdkäigud tõid
mind aga 2015. aastal Tartumaale,
kuhu oleme oma perega kodu loonud.
Milline on sinu haridustee?
Vaadates tagasi oma haridusteele, siis koolipingis on istutud 17
aastat, seega pool elust. Olen oman-

Milline on sinu töine karjäär?
Olen olnud kohaliku omavalitsuse ametiasutustes teenistuses alates
2004. aastast. Selle aja jooksul olen
ma olnud nii linna- kui vallasekretär,
jurist ja vallavalitsuse liige.
Sinu varasem töökogemus ei
ole seotud sotsiaaltööga, kuidas
sattusid sotsiaalvaldkonda tööle?
Kuigi ma ei ole otseselt sotsiaaltöötajana ametis olnud, ei saa
ka öelda, et ma pole sotsiaaltööga
kokku puutunud. Olen seda tööd,
mida täna teen, osaliselt näinud
kõrvalt, kuid väikestes kohtades
jõuab sotsiaaltöö iga ametnikuni.
Kodukülastused, eestkostega seo-

suuremad. See on valdavalt sportlaste endi mure, tõdesime koos.
Kahe treeningpäeva järel oli
mahti Kristina Armega kokkuvõtteid
teha.
„On hea meel, et Ecu Tallides
treeninglaager aset leidis. Lars ütles,
et me peame tänulikud olema, et
meil selline koht tegutsemiseks on.
Olen tänulik treenerile, kõikidele abilistele ja vabatahtlikele. Usun, et ka
meie laagrilised said palju väärtuslikku kuulda ja jäid siin rahule.“

MILVI PENSA

saage
tuttavaks
tud küsimused, probleemsed pered,
hätta sattunud lapsed, abivajajad jpt
sotsiaalteemadega seonduvad probleemid ei ole minu jaoks võõrad. Erinevate sotsiaalvaldkonna eelnõude
väljatöötamises ja kohtumaterjalide
koostamises olen oma varasematel
töökohtadel töötades kaasa rääkinud ja abiks olnud.
Oled tänaseks napi kuu sotsiaalosakonnas töötanud, millised
tunded sind valdavad?
Ma olen ääretult tänulik tänastele kolleegidele, kes on mulle vajadusel appi tõtanud.
Sotsiaaltööd tehes tuleb kasuks
inimeste tundmine ning teadmine,
n-ö ajamälu, et teha tööd efektiivselt
ja hästi. Uue töötajana on mul alguses kindlasti keeruline, ma ei tunne
siinseid inimesi ega nemad mind.
Loodan leida klientide usalduse ja
mõistvat suhtumist, kui palun neil
oma muredest rääkides minna tagasi
natuke varasemasse aega.
sid?

Mida enda kohta veel ütlek-

Igat asja, mida ma teen, teen
südamega. Iga klient, kellel on mure,
helistagu, kirjutagu või pöördugu
vastuvõtule Nõo valla sotsiaalosakonda.
Küsis LIIA SIREL
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Luke lasteaias

Väikesed vallakodanikud koos vanematega Nõo kultuurimajas vallavanema vastuvõtul. Foto: LIIA SIREL

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
Vana kombe kohaselt toob hõbelusikas väikesele lapsele õnne ja hea
elu. Tänaseni usutakse selle tava jõudu
ja seepärast kingitakse uutele ilmakodanikele sageli just hõbelusikas.

Lasteaia jõulupuud ehtisid sada sinimustvalge kõhuga linnukest.
Foto: MARGE ALTIN

7. detsembril Nõo kultuurimajas
toimunud Nõo valla kõige pisemate lusikapeole oli koos vanematega

kutsutud 54 last, neist 27 poissi ja
27 tüdrukut. Seekordne vastuvõtt oli
sündide arvu poolest suurim, ühel
juhul oli põhjust õnne soovida kaksikute vanematele.
Pidupäevalisi tervitasid vallavanem Rain Sangernebo ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter. Uutele
vallakodanikele anti üle omanimeli-

ne hõbelusikas, mis jääb meenutama
tähtsat päeva.
Nõo raamatukogu juhataja Helle
Voore kinkis põnnidele raamatu „Pisike puu“, mis on Eesti Lastekirjanduse
Keskuse ja Kultuuriministeeriumi
kingitus kõigile Eestis sündivatele
lastele.
Lastele ja nende vanematele

Õppereis Leedumaale

pakkusid muusikalist meelelahutust
Nõo muusikakooli lapsed.
Kõik, kes lusikapeole kohale tulla ei saanud, saavad kingi kätte Nõo
vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Nõo
lasteaias

Peale näidendit ühises tantsuhoos. Foto: MARGE ALTIN

Jõulutunne Luke
lasteaias
Viimane kuu aastast möödub lasteaias alati kiirelt. Sellel aastal alustasime oma jõulutoimingutega juba varakult. Et jõulutunnet enda sisse saada,
käisime koos lastega Tartus raekoja platsil Tartu linna jõulukuuske vaatamas.
Me teadsime, et seal on ka postkast, kuhu saavad lapsed oma jõulusoovid
sisse poetada. Selleks võtsime me lastega ka endi jõulusoovid kaasa ja postitasime need Jõuluvanale.
Lasteaia jõulukuusk sai sellel aastal tähenduslik. Seda iludust hakkas
ehtima 100 sinimustvalge kõhuga linnukest ja seda ikka Eesti 100. juubeliaastale mõeldes. Tänu tublidele lapsevanematele ja lasteaia nobenäppudele
said need linnukesed valmis.
„Kuuselõhna täis on maja, nüüd veel piparkoogid teha...“. Selle tööga
said kõik meie endi väikesed ja suured päkapikud ise hakkama. Piparkoogid
tulid seekord justkui meistriteosed — värvilised nagu virmalised ja maitsesid imehästi.
See ei olnud aga veel sugugi kõik. Peale selle käisid ka meil endil päkapikud, kes igal lõuna ajal, kui lapsed magasid, sussi sisse midagi poetasid. Meie
üllatuseks tõid nad sellel aastal palju tervislikke maiustusi. Kord olid sussi
sees pähklid, siis jälle mandlid, jõhvikad ja veel palju huvitavat.
Lapsed proovisid ikka ise ka head olla. Kindlasti nägid päkapikud, kuidas
me metsas metsloomadele jõulupoolist viisime. Tänu Joosepi isale, kes oli
meile teejuhiks ja, olles ise kirglik metsamees, suudab ka igat looduskauget
inimest loodusele lähemale tuua, märkasime looduses jänest, kitsi ning nägime isegi rebasejälgi. Meist jäi metsa alla metsloomi ootama palju head ja
paremat. Oli mõnus tunne lasteaeda tagasi minna, sest värske õhk, imeline
loodus, väsimus jalgades ja tunne, et oled head teinud, tekitasid veel tugevama jõulutunde.
18. detsembril külastaski meid jõuluvana. Kuna jõuluvanal oli nii hea
meel jälle meid näha, otsustas ta meie jõuluetendusest „Jõulukakukese lugu“
osa võtta. No küll see oli ikka vahva lugu, sest peaosas olid lapsevanemad,
kes koos lastega olid selga tõmmanud loomakostüümid ja nüüd etenduses
osalesid. Nii olidki meie jõulupeol koerad, kassid, hobused, kitsed, lambad,
sead, karud, hundid, siilid, hiired, jänesed ja isegi sebrad ja tiigrid. Laulsime,
tantsisime ja nii selle aasta jõulupidu laste lapsepõlvemälestuste laekasse
jäi.
Tore on see päkapikuaeg, mis paneb pingutama nii suure kui ka väikese
ja nõuab vahel isegi pingutust, et oma heaolumullist välja tulla. Kuniks meie
lapsed on väikesed ja usuvad päkapikke, suudame me üheskoos neile rõõmu pakkuda ja lapsepõlvejõulud imelisemaks muuta!
Teguderohket ja imelist uut aastat kõigile!
HIIE ALAJÕE
Luke lasteaed Segasumma õpetaja

04.12.2018 selgus Leedus Erasmus+ projekti „I’m Really Proud of
My Country“ logokonkursi rahvusvahelise vooru võitja, milleks osutus Nõo lasteaia Mesimummide
rühma 5–6aastaste laste töö!
Konkursi lõppvoorus osalesid
veel viis tööd Türgi, Rumeenia,
Kreeka, Hispaania ja Leedu lasteaedadest. Võidutöö kinnitati projekti logoks.

Nõo lasteaia meeskond kohtumisel projektipartneritega Leedus.
Nõo lasteaed Krõll sai järjekordse
võimaluse osaleda rahvusvahelises
projektis, täpsemalt Erasmus+ KA2
koostööprojektis „I’m Really Proud of
My Country“. Õpirände projekt algas
2018. aasta oktoobris ja kestab kuni
2020. aasta juuni lõpuni. Rahastamine toimub SA Archimedes vahendusel Euroopa Liidu programmi
Erasmus+ vahenditest. Selle raames
teeme koostööd lasteaedadega Leedust, Türgist, Rumeeniast, Hispaaniast ja Kreekast.
Meie esimene ühine kohtumine
toimus 3.–8. detsembril Leedus, Vilniuses. Vastuvõtjaks oli eralasteaedkool ,,Mano Darželis” (minu lasteaed
— leedu keeles), kellele kuulub kolm
lasteaeda ja peamisteks suundadeks
on tehnoloogia ja digilahenduste kasutamine õppetöös. Lisaks toimuvad
erinevad ringitegevused, näiteks balett, tennis ja inglise keel.
Pealinna jõudsime kohale esmaspäeva õhtul, seadsime end mõnusalt sisse ja tegime pikema jalutuskäigu Vilniuse vanalinna. Järgmisel
hommikul ootas väravas buss, et sõidutada meid kohtumisele oma uute
koostööpartneritega. Jõudsime eralasteaed-kooli ,,Mano Darželis” ühte
filiaalidest. Meie esimesteks tervitajateks olid Leedu rahvariietes lapsed ja
õpetajad, kes esinesid leedukeelsete

lauludega ja õpetasid meile oma
maa rahvatantse. Seejärel vaatlesime
erinevate vanuste õppetegevusi ja
toimusid projektiga seotud arutelud.
Samal päeval tegid projektis osalevate maade esindajad ka oma kodumaa ja lasteaia kohta esitlused ning
õhtulpoolikul toimus Dalgedai talus
töötuba ,,Kuidas teha Leedu leiba”.
Kolmapäeval külastasime teist
vastuvõtjatele kuuluvat lasteaeda.
Seal etendasid lapsed väga vahva
näitemängu Vilniuse linna sünniloo
kohta ja esitasid isamaalisi laule. Külastasime ka seal rühmi ja andsime
tagasisidet vaadeldud õppetegevuste kohta. Meile meeldis seal eriti
valguslaua kasutamine kunstitegevuses ja ravimtaimedest erinevate
taimeteede maitsmine. Sel päeval
õppisime kuivatatud taimedest meisterdama jõulupärga ja lahendasime
ülesande Leedus kasvavate taimede
päriolu kohta. Päeva teises pooles
külastasime giidi juhendamisel Vilniuse Katedraali, Peetri ja Pauluse
kirikut. Nägime ära Gediminase torni
ja Kolme Risti mäe. Käisime Uzupise
linnaosa vaateplatvormil, merevaigu
muuseum-galeriis ning Anna kiriku
juures. Lisaks veel jalutasime giidi
eestvedamisel vanalinnas, külastades Koiduväravaid, Püha Vaimu kirikut ja Raekojaplatsi. Õhtul toimus

meie auks korraldatud meeleolukas
pidu, kus esines kohalik rahvaansambel. Laulsime, tantsisime ja mekkisime erinevaid rahvustoite ja -jooke.
Õhtuks olime küll väsinud, kuid väga
positiivsete emotsioonidega laetud.
Järgmisel hommikul võtsime ette
teekonna kolmandasse lasteaeda.
Sealgi esinesid lapsed leedukeelsete
jõululauludega ja näitasid külalistele
oma maa erinevaid jõulukombeid.
Vaatlesime erivanuseliste laste õppetegevusi. Lisaks külastasime projektis
osalejatega Teckparki.
Reedel saime osa 2. klassi matemaatikatunnist, kus õppetegevuse
läbiviimisel kasutati interaktiivset
tahvlit, tahvelarvuteid ja digilahendusega kuubikuid. Meie rõõmuks
tutvustati meile palju erinevaid lasteaialastele sobilikke äppe. Nii mõnelgi
täiskasvanul rahvusvahelises grupis
oli esimest korda võimalus näha
interaktiivset hiirt ja sellega läviviidvaid õppe- ja mängutegevusi ning
prooviks ehitada robot, mis liigub.

Õpirände viimasel väljasõidul oli suur
au külastada Presidendi Paleed.
Õppereisi ajal kohtusime oma
projekti
partneritega,
nägime
rõõmsaid lapsi ja naerusuised täiskasvanud. Lapsed olid sõbralikud,
tasakaalukad, õpetajad hoolivad ja
rõõmsameelsed ning seltskond, kes
Leedumaale kokku sõitis, oli ülimalt
tore. Lausa iga keharakuga oli tunda,
et seda kohtumist väga oodati. Lisaks
kõigele muule saime veel praktiseerida inglise keelt ja loomulikult uusi
ja põnevaid ideid õppetegevuste
läbiviimiseks. Lõpetuseks täname
südamest lasteaia direktorit Kristi
Vooret, kes projekti eest veab ja väga
head organiseerimistööd teeb! Oleme tõeliselt õnnelikud, et selline rahvusvaheline koostöövõimalus meie
lasteaiale jälle osaks sai.
ALGI ja HELEN
Nõo lasteaed Krõll
õpetajad
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Nõo põhikoolis

Põhikooli jõululaadal käis vilgas kauplemine.

Jõulukuu Nõo Põhikoolis
Jõulunädal algas laada
ja kontserdiga
17. detsembril peeti Nõo Põhikoolis jõululaata, kus sai soetada nii maitsvaid küpsetisi kui ka
vahvat käsitööd. Laadal müüjana
osalemiseks tuli annetusena kaasa võtta kilo kassi- või koeratoitu
varjupaiga heaks.
Laadale oli end müüma registreerinud ligi 40 õpilast, kes laadapäeva hommikul juba kärsitult
oma korvide-kastidega aula ukse
taga ootasid, et parimat müügikohta saada. Pärast esimest tundi pääses koolipere laadakaupa
uudistama ning mõnede lettide
ääres olid pikad järjekorrad veel
vahetunni lõppedes.
Kell 10 pääsesid koolimajja laata külastama ka inimesed

noortekeskuses
Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu
noorsootöö seaduse, erakooliseaduse
ja huvikooli seaduse muutmise seaduse, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks
täiendavaks toetamiseks, et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal
hulgal noortel. Riikliku lisatoetuse
eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning
pakkuda noortele mitmekesisemaid
osalusvõimalusi.
Nõo vallas 2017. aasta kevadel
läbi viidud noorsootöö kvaliteedi
hindamise käigus tõi töörühm välja
mitmed arenguvajadused ja kitsaskohad, millele huvitegevuse ja huvihariduse kavas ka lahendusi pakuti. Äsja
lõppenud esimese toetusperioodi
jooksul (1. september 2017 – 31. detsember 2018) loodigi Nõo vallas mitmeid uusi võimalusi ning parandati
huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavust ning kindlasti ka kvaliteeti.
Näiteks oli kavas ühe kitsaskohana nimetatud see, et noorte ja lapsevanemate teadlikkus kohapealsetest
huvitegevuse ja huvihariduse võimalustest on madal. Selle lahendamiseks koostasime 2017. aasta sügisel
infovoldikud kohapeal pakutavatest
võimalustest, 2018. aasta kevadel
päädis see sellega, et info koguneb
nüüd kõik kokku Nõo Kultuurikalendrisse (www.vabakas.ee), kus lisaks huviringidele on kajastatud ka info valla
kultuurisündmuste kohta ja seda
mitte ainult noortele, vaid tervele kogukonnale.
Hajaasustusega
piirkondades
elavatel noortel on juurdepääs huvi-

väljastpoolt kooli. On hea meel
tõdeda, et mõned inimesed seda
võimalust ka kasutasid. Samuti
külastasid laata Nõo lasteaia mudilased, kes ka omalt poolt loomade heaks toitu kaasa tõid.
Vaevalt sai aga laadamelu
vaibuda, kui juba hakkasid Nõo
kirikust kostma õhtuse kontserdiproovi helid. Ilm oli mõnusalt
talvine ja Tartu tänaval oli kiriku
lähedal enne õhtust kirikukontserti üsna keeruline parkimiskohta leida. Jõulumeeleolu olid
looma tulnud Nõo põhikooli,
muusikakooli ja reaalgümnaasiumi õpilased-õpetajad, kes pärast
kirikuõpetaja Mart Jaansoni tervitust oma südantsoojendavate
esinemistega üles astusid. Kaunis

jõulukontsert tõi kiriku rahvast täis
ning need, kes alla istuma-seisma
enam ei mahtunud, pidid leppima
kohaga rõdul, kus küll kõike näha
ei pruukinud, kuid see-eest ükski
noot kaduma ei läinud.

Jõulurõõmu
neljajalgsetele
19. detsembril, vahetult pärast algklasside jõulupeo lõppu
Nõo kultuurimajas, istusid Nõo
Põhikooli õpilasesinduse liikmed
kooli bussi peale ning alustasid
sõitu 70 kilomeetri kaugusel asuvasse piirilinna Valgasse, et viia
sealse loomade varjupaiga asukatele jõulurõõmu.
Sügisese mihklilaada ja vahetult sama nädala alguses toimu-

nud jõululaadaga õnnestus koguda rohkem kui 125 kilogrammi
kassi- ja koeratoitu, mis rõõmuga
vastu võeti.
Lisaks õpilastele ja toidule sõitsid hüljatud neljajalgseid
rõõmustama majandusjuhataja
Urmas, huvijuht Reemet ja hiigelsuur koerakuut, mis edaspidi
Valga varjupaigas kellegi koduks
saab. Ühiste jõududega sai kuut
järelkärust maha vinnatud ning
loomatoidud lumesaju eest soojadesse ruumidesse toimetatud,
seejärel aga tutvusime varjupaiga
ja selle asukatega. Loodetavasti
jäid meie külaskäiguga rahule ka
loomad, lastele igal juhul külaskäik meeldis, nagu selgus nende
jutust teel koju, läbi tuisuse Eestimaa.

Valga varjupaiga asukatele jõulurõõmu viimas.

Head teha on hea
Lisaks loomade rõõmustamisele proovisime tuua jõulurõõmu
ka teistele. Näiteks tegi seda 6.b
klass, kus ka sellel aastal otsustasid õpilased üksteisele kinkide
tegemise asemele toetada JCI
Jõulupuu lapsi. Tänu neile ei pea
Rakvere lapsed varbaid külmetama ja saavad uhkeldada ilusate
soojade sokkidega. Aga headust
ja hingesoojust jagus ka teistele.
Näiteks käisid Lastefondi kontoris külas Nõo Põhikooli 8. klass ja
nende klassijuhataja, kes otsustasid ühise jõulukingina teha annetuse autismidiagnoosiga Lisetele
arenguks vajaliku ratsutamisteraapia võimaldamiseks.
Lapsevanemad toetasid väga
ideed jõuluajal abivajajaid aidata

ning 8. klass levitas seda ideed ka
koolis. Nii ühinesid heateoga ka
Nõo Põhikooli 9. klassi õpilased,
kes andsid omalt poolt panuse
haigetele lastele ravimite ja hooldusvahendite soetamiseks.
Lisaks heegeldasid 12 õpilast
4.–9. klassidest, 7 õpetajat ja 2
kooli sõpra 34 pehmet kaheksajalga, mis on mõeldud Tartu Ülikooli kliinikumis ilmale tulevate
enneaegsetele lastele esimeseks
mänguasjaks nende elus ning mis
praeguseks hetkeks ka kliinikumisse kohale on jõudnud.

Reemet Ruuben
Nõo Põhikooli
huvijuht

Riikliku lisatoetuse toel on loodud uusi huvitegevuse
ja huvihariduse võimalusi Nõo vallas
tegevusele ja huviharidusele raskendatud, sest võimalused on suurelt
jaolt koondunud Nõo alevisse. Selleks, et külades elavate noorte olukorda parandada ja nende võimalusi
mitmekesistada, oleme selle perioodi
jooksul korrastanud avalikus ruumis
asuvaid spordirajatisi ning lisanud
arendavaid tegutsemisvõimalusi ka
väljapoole Nõo alevit. Näiteks paigaldati 2018. aasta kevadel nii Tõravere
alevikku kui ka Luke külla betoonist
lauatenniselauad ning lisandumas
on veel jõulinnakud. Meeri seltsimaja juurde soetasime jalgpalliväravad
ning betoonist malelaua.
Hea meel on tõdeda, et 2016.
aastal Laguja koolimajas renoveeritud noortetuba kasutavad kohalikud
lapsed ja noored regulaarset ning
Annika Paju-Aarike juhendab seal
2017. aasta sügisest Laguja Avatud
Loovusstuudiot. Annika on loovalt tegutsema pannud ka Nõo valla beebid
ja väikelapsed koos vanematega, kes
kord nädalas kohtuvad Nõo vallamaja keldrikorrusel renoveeritud lisaruumides. 2018. aasta sügisest toimuvad
samas koolilaste loovustunnid. Lisainfot selle kohta on võimalik saada:
annika.paju@gmail.com.
Lukel on kolmel korral nädalas
võimalik kõigil akrovõimlemise ja
kickboxingu huvilistel osaleda treeningutes Alo Veenpere juhendamisel.
Lisainfo: www.facebook.com/SpordiklubiALOCrew.
2017. aastal avas Nõo Muusikakool lisaraha toel õppekavaga
vabaklassi, mis võimaldab osaleda
ainult pilliõppes neil lastel, kes ei saa
erinevatel mõjuvatel põhjustel osale-

da rühmatöös. Riigipoolse lisatoetuse
abil on olnud võimalik Nõo Muusikakooli pilliparki uuendada ja mitmekesistada, mida plaanime kindlasti
jätkata ka uuel perioodil.
Kava kokku pannes pidime tõdema, et mitmes valdkonnas on võimalused ühekülgsemad või puuduvad
üldse. Üheks selliseks valdkonnaks
on kindlasti loodus-, täppisteadused
ning tehnoloogia. Nii 2017. aastal kui
ka 2018. aastal soetas omavalitsus
Nõo Põhikoolile juurde robootikavahendeid, mille tulemusel oli võimalik
avada lisagrupp ning teha tegevusi kvaliteetsemalt. Noortekeskuses
alustas eelmisel sügisel tegevust tehnoloogiaring Toivo Madise juhendamisel. Põnev on see, et huviliste
seas on rohkem hoopis tüdrukuid kui
poisse.

Tehnoloogiaringis valminud pink.
Noortekeskuse renoveeritud ruumides tegutseb noorsootöötaja Egle
Vahesalu juhendamisel 2018. aasta
septembrist kord nädalas keraamikaring, mis on loonud uue võimaluse ka
kunstivaldkonna huviringide valikusse. Lisaks keraamikaringile pakuvad
selles valdkonnas tegevust Nõo Põ-

hikoolis toimuvad käsitööring, kunstiring „Pliiatsid“ ning loovkirjutamise
ring. Taas on tegutsemas meil ka JJStreet tantsukool, kus noori juhendab
Annely Kõrvel.
Ka väljaspool valda huviringides, spordiringides ja huvitegevuses
osalevate noorte arv ning vallapoolsed toetussummad on sel perioodil
suurenenud. Kui kava koostamise
perioodil osales teiste omavalitsuste
hallatavates huvikoolides 77 Nõo valla noort, siis tänaseks on see arv juba
üle 100 noore.
Võrdluseks võib ka tuua, et meile
teadaolevalt oli unikaalsete osalejate arv 2017. aasta sügisel 412 noort,
nüüd on see number 477 noort vanuses 7–19 eluaastat. See tähendab, et
paljud noored tegelevad väljaspool
kooliaega väga erinevate tegevustega — muusikakoolist spordini välja.
Jätkame ka uuel perioodil huvitegevuste ja huvihariduse toetamist,
mitmekesistamist ning kättesaadavuse suurendamist. Seejuures on oodatud kõigi noorte, lapsevanemate ja
noortega tegelevate inimeste ideed,
kuidas seda süsteemselt, sisukalt ja
tulemuslikult teha. Tagasi vaadates
võib öelda, et suur töö on tehtud ja
rõõm on edasi minna.
Kordaminekuid uueks aastaks.

egle hALJASSAAR
noorsootöötaja

Pooled keraamikaringi noored koos juhendaja Egle Vahesaluga. Mõned
tööd on juba valmis, mõned ootavad eelpõletusse minemist ning mõned
alles võtavad oma kuju. Vasakult: esireas Kaisa Hanko ja Kätlin Ilves, tagareas Karola Nuuter, Karoliina Nuuter ja Darja Kozlova.
3 x foto: EGLE HALJASSAAR

Beebide ja väikelaste loovusringi jõulupidu.
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külakeskuse tegemisi

Meerikate kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on lipuväljaku
uuendamine. 2 x foto: ANNELI SAAROJA
1973. aastast pärit tulekustutusautosse Scania siseneb Kadi Sarapuu, kes on vabatahtlikuna Nõo Priitahtliku Päästeseltsi liige olnud 2015. aastast.

Päästeliidu üks eesmärk —
päästa elusid
Jõulukontsert Meeri seltsimajas.

Meeri külaseltsi
tegus ja tore
aasta
Uue aasta alguses ikka vaadatakse, mida on tehtud ja kuidas läks.
Ei saa Meeri seltsimaja siinkohal teistmoodi.
Eelmine aasta oli seltsile väga tegus. Need, kes meil on varem külas
käinud, teavad, et üritustel pidid ikka sussid-sokid jalas olema, et külm
ligi ei poeks. Nüüd oleme väga õnnelikud, sest pikalt ettevalmistatud
kütteprojekt sai teoks. Tegime seda suisa terve suve — kohe pärast külapäeva hakkasime asju välja tõstma. Rõõm oli suur, kui leidsime ka
klaverile ajutise ulualuse. Kui esimene korrus puhas, said töömehed
tulla ja põranda lammutustöödega pihta hakata. Ja see ei olnud lihtne, aga ühel augustikuu päeval oli kõik välja lõhutud, uued soojatorud
põrandale seatud ning uue põranda valamine täies hoos. Ja siis ootasime, kuni põrand kuivas, et saaksime plaadid ja põrandakatted maha
panna. Ja nagu nipsti oligi käes päev, kui vaja oli kõik see kraam oma
kohale tagasi panna. Kuigi ikka veel on veidi sättimist ja asjade paigutamist, oleme tehtu üle uhked.
See oli meeskonnatöö, mida valmistasime pikalt ette. Kevadel ootavad meid veel ees mullatööd, kuid senikaua tunneme rõõmu toas
olemisest, imeilusatest kollaseks värvitud seintest ja soojast põrandast
— et koos juttu ajada ja uusi plaane teha. Maakütte paigaldamist toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse ja Tartumaa Arendusselts. Suur-suur aitäh
Proveton Ehitusele, Soojuskeskusele, Infrainseneridele, Toome Elektrile, külaseltsi liikmetele, toetajatele ja abistajatele. Samuti täname Nõo
vallavalitsust.
Aasta keskel võtsime ette ka seltsimaja ees lipuväljaku uuendamise. Lipuväljak, kuhu saab ka porisel ajal kuiva jalaga ning kus saab
mõnusalt istuda ja juttu ajada, on meie kingituseks Eesti Vabariigile
100. sünnipäevaks. Sedakorda toetas meie tegemisi Eesti Külaliikumine Kodukant EV 100 toetusprogrammist. Ootame kõiki 24. veebruari
päikesetõusul lipuheiskamisele.
Jõuluajal oli seltsimaja eriti ilus ja armas. Juba kaugele paistsid
akendel olevad valguskolmnurgad, mis tõid mõnusa jõulutunde. Ja
tunde, et sind oodatakse. Suurepärase kontserdi panid kokku õpetaja Mart Jaanson ja Kristel Eeroja-Põldoja. Nõo kiriku meesansambli
esituses kõlasid mitmed jõululaulud ning ühe loo esmaesitus. Lisaks
mängisid Heino Elleri nim muusikakooli viiulilapsed. See on täiesti
uskumatu, kui väledalt võivad ühed pisikesed sõrmed liikuda, et tuua
meieni imetabaseid helisid. Kõlas muusika, mis pani meid kõiki kaasa
elama. Tabasin end mõttelt, et ma ei tahakski olla kuskil mujal kui siin,
oma sõprade, oma kogukonna keskel. Teiega koos oli väga hea olla,
laulda tuttavaid jõululaule ja nautida ööpimeduses küünlavalgust.
Aitäh teile!
Ja uuel aastal alustame jällegi uue hooga.
Armsad meerikad, sellelgi aastal tuleb konkurss „Meeri kaunis
kodu“. Kevadel on täpselt õige aeg oma koduaed valmis sättida ja suve
hakul meile mõned pildid saata. Tunnustame koduaedasid, mis on rõõmuks ja silmailuks nii pererahvale kui ka külale. Aga sellest siis juba
mõne aja pärast.
Meie tegemistel saad silma peal hoida Meeri külaseltsi kodulehel
www.meerikas.eu.
Kõike kaunist algavaks aastaks!
Hoidke üksteist!
ANNELI SAAROJA
Meeri seltsimajast

Päästeliit ühendab ja esindab
Eestis päästealal vabatahtlikult
tegutsevaid ühinguid, sõltumata
nende valdkonnast ja asukohast.
Meie hulgas on ühingud, mis tegelevad tuletõrjega, merepäästega,
koerapäästega, veepäästega, nööripäästega, inimeste otsingutega,
ennetustööga ja paljude teiste
päästevaldkondadega. Nõo vallas
on meil aktiivseks liikmeks Nõo
Priitahtlik Päästeselts, mille eestvedajad on head eeskujud ka teistele vabatahtlikele seltsidele, olles
lisaks päästevõimekuse pakkumisele aktiivsed ka noortega tegelemisel ja seeläbi turvalisuse tagamiseks vajalike oskuste viimisel meie
tulevikku — lasteni.
Päästeliit on peaaegu kümnendi seisnud selle eest, et Eesti
kuuluks riikide sekka, kus õnnetused, mõttetult kaotatud inimelud
ja hävinud vara oleksid vaid üksikjuhtumid. Püüame teha elu Eestis
ohutuks ning tagada, et olla vabatahtlik päästja ja merepäästja oleks
võimalikult lihtne, põnev ja kasulik. Püüame muuta ühiskondlikku
mõtteviisi säästvama ja ohutuma
elukeskkonna suunas.
Kaks aastat tagasi kinnitasime
koos liikmetega Päästeliidu kui
esindusorganisatsiooni
visioo-

ni — tagada Eestis 2025. aastaks
ohutustase, mis on Skandinaaviaga samaväärne. Sellele eesmärgile
jõudmiseks peavad vabatahtlikud
maa- ja merepäästekomandod olema senisest märksa võimekamad.
Selleks plaanime teha päästekomandodest kogukonna turvalisuse
keskused, viime elanikkonna kaitse
oskused iga inimeseni, kaasame 25
000 inimest vabatahtliku pääste
valdkonda ning töötame välja uue
ja kaasaegse päästemudeli.
Sihtide saavutamiseks tahame ja peame kaasama senisest
aktiivsemalt nii ettevõtjaid kui kodanikke, seda vabatahtliku pääste
toetajatena nii oma aja, teenuste,
oskuste kui rahaga.
Rahast on küll mõneti ebamugav rääkida, kuid paraku on raha
vajalik, et saaksime oma eesmärke
täita. Vaid nii suureneb ühingute
päästevõimekus, edeneb kogukondade turvalisus ja jätkusuutlikkus.
Vabatahtlikud päästeühingud
saavad raha peamiselt kahest allikast. Mõnes piirkonnas tulevad
vahendid kohalikelt omavalitsustelt ja Päästeametilt riikliku teenuselepingu alusel iga väljasõidu
otseste kulude katteks. Lisaks on
mõnelgi ühingul kohalikest ettevõtjatest abilisi ja aeg-ajalt on va-

jamineva varustuse ja muu tehnika
hankimiseks kasutatud annetuste
kogumist.
Tegelikult sooviksid üle Eesti
paiknevad ühingud teha märksa
rohkem, kui riigi ja omavalitsuse
toetus praegu võimaldab. Eesti on
jõudnud seisu, kus riik ootab vabatahtlikelt järjest suuremat panust
siseturvalisuse tagamisel. Juba
praegu reageerivad priitahtlikud
päästjad ligi veerandile kõikidest
väljakutsetest maapiirkondades ja
merel oleme enamasti juba esmareageerijad. Lisaks on vabatahtlikud igal aastal teinud mitmeid tuhandeid tunde ennetustööd.
Üha suuremat vastutust vabatahtlikud kindlasti ei karda, kuid
nagu läinud suvi tõestas, on meiegi võimetel piirid. Ennekõike on
probleem ühingute päevinäinud
tehnikas, halvas olukorras komandohoonetes ning — tõsi — alati
ei ole ka meie endi kaitsevarustus
kõige kaasaegsem ja piisav.
Mäletame veel kõik möödunud kuuma ja põlenguterohket
suve, mis tõi teravalt esile tõsiasja,
et ligi 2 miljoni euro suurusest igaaastasest riigi toetusest kahjuks ei
piisa, et vabatahtlikud suudaksid
uuendada oma masinaparki ja tehnikat, rääkimata seniste komando-

de renoveerimisest või uute ehitamisest.
Vabatahtliku pääste võimekuse tõstmine eeldab märksa suuremaid investeeringuid, mille osas
ei oota Päästeliit vaid riigi abi, vaid
soovib Eestis juurutada Euroopas
levinud tava, kus vabatahtlikku
päästet toetavad ennekõike inimesed ja ettevõtted annetustega
ning kohalikud kogukonnad ja
omavalitsused.
Täiendava rahalise toe abil
saame märksa tulemuslikumalt
vähendada õnnetuste arvu, päästa
senisest enam vara ja inimelusid.
Kes tunneb, et soovib vabatahtlikke päästjaid toetada, leia
see võimalus meie kodulehelt
www.paasteliit.ee või otsi üles
endale lähimad vabatahtlikud
päästjad ja küsi, kuidas saaksid
aidata. Päästeliitu kuuluvad vabatahtlikud tegutsevad maal ja
merel. 24/7. Vabatahtlikult. Tee
annetus või hakka püsitoetajaks
meie päästefondi. Sinu toetus
on otsustava tähtsusega!
INGELDRIN AUG
Päästeliidu
kommunikatsioonijuht,
vabatahtlik päästja

Tantsurühm Elulõng alustas aastat tegusalt
Uue aasta algul, 5. jaanuaril oli tantsurühm Elulõng kutsutud LääneVirumaale, Pajustisse seenioride talvisele tantsupeole.
Talvepidu peeti Pajustis esimest korda ja osalejaid oli seal üksteist
rühma. Pidu toimus tammiku serval, kus igal tammel oli Eduard Vilde
kirjanduspreemia saanud kirjaniku nimega tahvel. Jõulukuuskedest tehti
lõke ja tants lumes võis alata. Tantsudele õues järgnes pidu saalis, kus iga
rühm esitas mõne tantsu. Elulõnga rühm esitas „Ma tahaksin kodus olla“.
Pidu lõppes ühise kringli söömise ja tee joomisega ning Muuga kapelli
saatel tantsimisega. Ilm oli paras külm ja lumine, kuid kõik jäid rahule ning
tundsid rõõmu mõnusast tantsupäevast. Aitäh meie juhendajale, Anne
Jürimäele, kelle eestvõttel oli meil suurepärane võimalus toredast üritusest osa saada.
VIRVE LAHESOO

Tantsurühm Elulõng seenjoride talvisel tantsupeol.
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tasub teada!

Aasta 2018
sulgpalliklubis

Ehitisregistri andmete
korrastamine

Nõo Sulgpalliklubi 2018. aasta tegemised
Alustuseks Tartus detsembri algul toimunud rahvusvahelisest turniirist
U11–U15 vanuseklassidele, 8 riigi osavõtul.
Turniir näitas ära Eesti noorsulgpallurite vajakajäämised, eriti Venemaa
ja Ukraina noormängijatega võrreldes. Nende eelised: harjutatakse ka kaks
korda päevas, nende hea keskendumine mänguväljakul, füüsiline ja tehniline üleolek.
Aga nõokad päästsid siiski mõningal määral Eesti au. Ainukesena jõudis
Eesti mängijatest finaali Marti Joost, seda U11 klassi üksik- ja paarismängus.
Üksikmängus jõudis eestlastest veel nelja parima hulka üllatusena Karl Aksel
Männik U13 vanuseklassis, seda viie võiduka mängu järel. Vast omajagu aitas
teda ka suvel avatud perekonna SulgpalliTallis harjutamine. Heili Merisalu ja
Karl Aksel Männik jõudsid samuti nelja parima segapaari hulka, alistades selleks just Venemaa ja Ukraina mängijaid.

Tähtsamad tegemised 2018. aastal
1. Eesti 100 noorte meistrivõistlustel klubile neli meistritiitlit, viis hõbemedalit ja kolm pronksmedalit. Medaliomanikud olid Kirke Karolin Heiter
(samas ka 2018. aasta Nõo RG naissportlane), Kerttu Voore, Heili Merisalu,
Oskar Männik, Rannar Zirk, Marti Joost, Karl Aksel Männik.
2. Perekond Männik avas esimese Eesti era SulgpalliTalli Tõraveres.
3. Nõo Spordihoones Eestimaa Spordiliit Jõud võistkondlikel meistrivõistlustel 1. tugevusgrupis kaksikvõit ja 2. tugevusgrupis kaksikvõit, kus

Marti Joost (vasakul)Tartu rahvusvahelise turniiri autasustamisel.
Foto: Karl-Rasmus Pungas

osalesid meie klubi mängijate lastevanemad, kes oma laste eeskujul on muutunud tõsisteks harrastussportlasteks!
4. Oskar ja Rannar osalesid suvel Euroopa Sulgpalliliidu noorte suvekoolis Sloveenias (lisaks veel kolmes laagris meie mängijate osalemine ).
5. Medalikohad sügisestel rahvusvahelistel turniiridel Leedus, Soomes ja
Tartus.
Sügisel, uue hooaja alguses oli mõnes mõttes üllatuseks 18 uue noormängija liitumine treeningutega. Kõigist ei peagi saama meistreid, aga tore,
kui nad saaksid endale ühe spordiala, millega tulevikus tegelda ka harrastussportlasena.
Toredat uut aastat Nõo valla rahvale!
MART MÄERAND
Nõo Sulgpalliklubi
juhataja

Jõustus uus tehnovõrkude talumistasude seadus
1. jaanuaril lõppes aastaid kestnud olukord, kus tehnovõrkude
talumistasud olid seadusega määramata.
Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses ja selle iga-aastane suurus on 7,5% maa
maksustamishinnast. Talumistasud
tõusevad küll kordades, kuid kahjuks ei vasta need siiski maaomanike ootustele. Tasu katab eelkõige
kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja pakub mõningast lisahüvitist
maakasutuse eest. Lisaks on omanikul õigus nõuda kulude hüvitamist,
mida ta peab kaitsevööndis kandma
(näiteks asulates heakorrakulud). Kui
tehnovõrgu rajatis (näiteks alajaam,
sidepaigaldis) paikneb hoones, siis
uudsena peab siin omanikule maks-

ma vastava hooneosa kasutamise
harilikku tasu (turuhinda).
Talumistasu saamiseks peab
esitama avalduse võrguettevõtjale,
kes on kohustatud vastava vormi
avalikustama kodulehel. Talumistasu makstakse omanikule, kes on
kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas taotluse
hiljemalt 1. mail. Tasu makstakse
välja 30. septembriks. Kortermajade
puhul võib avalduse esitada ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud
enne uue seaduse jõustumist, ei pea
taotlust uuesti esitama. See võib olla
siiski vajalik, sest avalduses tuleb ära
näidata, kas tehnorajatis võimaldab
kaitsevööndis maa sihtotstarbelist
kasutamist või on see piiratud. Esimesel juhul väheneb talumistasu
poole võrra. Varasemate avalduste

puhul kehtib vaikimisi eeldus, et
maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.
Talumistasu ei maksta, kui selle
suurus kinnistu kohta jääb alla ühe
euro. Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik
ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute
puhul, muu sihtotstarbega kinnistute puhul makstakse seda vaid juhul,
kui maal asub elektri või gaasi põhivõrk. Talumistasu kohaldub enne
maa kinnistusraamatusse kandmist
kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele, mis on ehitatud
notariaalse servituudilepingu alusel
ja kus pole muud tasu kokku lepitud.
Ka tulevikus võib servituudi seadmi-

sel leppida kokku teistsuguses tasus,
kui seadus ette annab. Tuleb meeles
pidada, et talumistasust vaid 1/3 on
tulumaksuvaba.
Maa-ameti geoportaalis on valminud talumistasude kalkulaator
(https://geoportaal.maaamet.ee/
est/Teenused/Talumistasu-kalkulaator-p635.html). Kui omanik sisestab
oma katastriüksuse nime, siis kuvatakse automaatselt kinnistul oleva
tehnorajatise omanik, kaitsevööndi
ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus. Selle teabe alusel saab maaomanik otsustada, kas tasub taotlust võrguomanikule esitada.
PRIIDU PÄRNA
Eesti Omanike Keskliidu
esimees

Uuest aastast on pensionite,
toetuste ja hüvitiste ühe
kojukande hind 7,70 eurot
Uuest aastast tõusis pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande
hind seniselt 6,60 eurolt 7,70 euroni. Pensionite, toetuste ja hüvitiste
kojutoomise kuupäev jääb samaks, väljamaksmise periood on 5.–12.
kuupäevani.
Muudatus puudutab umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti klienti, kes
maksavad täna ise selle eest, et Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse
või hüvitise koju tooks. Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad
hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta ka uuel aastal. Taotluse vorm on
kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.
Hinnatõus puudutab ka umbes 600 Töötukassa klienti, kellele Omniva
kirjakandja täna töövõimetoetuse koju viib. Juhul, kui inimene ei soovi uue
hinnaga kojukandega töövõimetoetust, tuleb esimesel võimalusel esitada
töötukassale töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotlus (taotluse vorm
on kättesaadav töötukassa kodulehel).
Selleks tuleb saata kas posti teel taotlus töötukassale, tulla endale sobivasse osakonda, et seal taotlus esitada või saata digitaalselt allkirjastatud
taotlus e-posti teel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab Sotsiaalkindlustusametile ja Töötukassale Omniva. Teenuse senine hind 6.60 on kehtinud kaks aastat. Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise kallinemine
ning miinimumpalga tõus, mis mõjutab kojukandega seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada Sotsiaalkindlustusameti infotelefonile
612 1360 või Töötukassa infotelefonile 15501.
KAILI UUSMAA
Sotsiaalkindlustusameti
kommunikatsioonijuht

Kõik kuni 12-aastased (k.a) Nõo valla sissekirjutusega lapsed, kes ei käinud 16. detsembril
Nõo kultuurimajas laste jõulupeol, teid ootab vallamajas kommipakk.
Kommipakke väljastab sotsiaalosakond kuni 31. jaanuarini 2019.a.

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse
kohaselt tuleb ehitisregistri
andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise
käigus kantakse registrisse
kõik sinna seni kandmata üle
20 m² ehitisealuse pinnaga
hooned, mida saab tuvastada
ortofotode alusel. Ortofotode
abil avastatud, kuid ehitisregistrisse kandmata hooneid on
kohustatud kontrollima kohalik omavalitsus.
Nõo Vallavalitsuse andmetel
on umbes 130 Nõo vallas asuvat
elukondlikku hoonet ehitisregistrisse kandmata. Mitteelukondlikke ehk abihooneid on ehitisregistrist puudu veelgi rohkem.
Olemasolevaid ehitisi, mis on
ehitatud enne 22. juunit 1995,
võib kasutada vastavalt nende
kasutusotstarbele. Omanikul on
kohustus kontrollida ehitise olemasolu ehitisregistris (www.ehr.
ee) ja registrikande puudumisel
kanda ehitis ehitisregistrisse.
Pärast 22. juulit 1995 ja enne
1. juulit 2015 ehitatud ehitise
seadustamisel peab ehitis vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning samuti detail- ja
üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Hooneid saab mõningatel
juhtudel ehitisregistrisse kanda
ka olemasolevate ortofotode

alusel minimaalsete andmetega,
kuid alati ei ole see ilma lisainformatsiooni omamata võimalik.
Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse
tarvis ehitiste asendiplaani ning
jooniseid (varasem ehitusprojekt
või ülesmõõtmisjoonised, st põhiplaan kõikide korruste kohta
ja 2 vaadet mõõtudega: pikkus,
laius, kõrgus). Lisaks tuleb täita
vormikohane andmete esitamise
teatis iga hoone kohta. Eluhoone
puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Abihoonete
kohta tuleb täita ainult andmete
esitamise teatis. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab nii
Nõo valla kodulehelt kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.
Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume
kõigepealt üles otsida kõik dokumendid, mis hoonete ja kinnistuga seotud, ning pöörduda
seejärel Nõo Vallavalitsusse maaosakonda või võtta ühendust
telefoni teel, et saaksime koos
leida selleks parima võimaliku
mooduse.

PIIA RAIG
maaspetsialist

pane tähele!
Veebruarist on lehes
ilmuvatel reklaamidel
uued hinnad!
Nõo Vallavalitsuse 10. detsembri 2018 korraldusega nr 480
kinnitati Nõo Valla Lehes avaldatava
reklaami hinnakiri.
1. Reklaamid
1/24 lk 43x100 mm ja
90x50 mm
12 €
1/12 lk 90x100 mm
20 €
1/8 lk 138x100 mm
25 €
1/6 lk 185x110 mm
35 €
¼ lk 138x198 mm
50 €
1/3 lk 185x220 mm
75 €
½ lk
280x200 mm 100 €
1 lk
280x380 mm 200 €
2. Reakuulutus
Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 €
3. Poliitiline reklaam
3.1. Kandideerivate erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide kohalike omavalitsuste volikogude ja riigikogu valimiste aastal
valimistega seonduvat poliitilist
reklaami avaldatakse ühekordselt
(maksimummõõt 1/8) valimistele
eelneva kuu lehes, lehe seitsmendal küljel.
3.2. Valimisreklaami hinnad:
1/24 lk 90x50 mm
25 €
1/12 lk 90x100 mm
35 €
1/8 lk 138x100 mm
45 €
4. Tasuta avaldatavad kuulutused ja reklaam
4.1. Tasuta toimuvate koolituste kuulutused (mitte suuremad kui

90x100 mm).
4.2. Nõo vallas tasuta toimuvate avalike kultuuri-, spordi- ja
heategevuslike ürituste reklaamid
ja kuulutused (mitte suuremad kui
90x100 mm).
4.3. Kirikuteated.
4.4. Vallavalitsuse hallatavate
asutuste reklaamid ja kuulutused.
4.5. Vallavalitsuse osalusega
sihtasutuste ja mittetulundusühingute reklaamid ja teated.
4.6. Teised reklaamid ja kuulutused Nõo Valla Lehe toimetuskolleegiumi protokollilise otsuse alusel.
5. Rakendussätted
5.1. Nõo Valla Lehe toimetuskolleegiumil on õigus muuta tasuta
avaldatava reklaami või kuulutuse
suurust ja teksti ning leheruumi
puudumisel avaldada reklaam või
kuulutus järgmises lehes või jätta
see avaldamata.
5.2. Nõo Valla Lehes ilmuvate
tasuliste kuulutuste eest tuleb teha
ettemaks.
5.3. Korraga tellitud vähemalt
kolme korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 10% ja korraga tellitud vähemalt üheteistkümne korduvreklaami hinnasoodustus
ettemaksuga on 20%.
5.4. Reklaamide ja kuulutuste
hinnale ei lisandu käibemaksu.
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EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 13. jaan kl 11.00
K, 16. jaan kl 12.00
P, 20. jaan kl 11.00
R, 25. jaan kl 12.00
R, 25. jaan kl 19.30
P, 27. jaan kl 11.00
T, 29. jaan kl 15.30
P, 3. veebr kl 11.00
P, 10. veebr kl 11.00
T, 12. veebr kl 14.00
K, 13. veebr kl 12.00
R, 15. veebr kl 12.00
R, 15. veebr kl 19.30
P, 17. veebr kl 11.00

Jumalateenistus
Laulu- ja piiblitund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

Nõo PäevakeskuseS
14. jaanuaril kell 13.00

FILMIPÄEV

21. jaanuaril kell 13.00

„MUUSIKALISI HARJUTUSI“
Külas on Katre Kruuse.

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

SOTSIAALVALDKONNA KÜSIMUSED

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

Külas on Maimu Tõnisson.

ü Perejuuksur

ü

Kosmeetik

ü

Maniküür

ü

Pediküür

ü

Geellakkimine

E–R 10–18
L ettetellimisel

ü

Jumestus

ü

Parafiiniravi kätele

ü

Depilatsioon

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

ü

Kõrva- ja ninaaugu
tegemine

ü

Kinkekaardid

NÕO

VALLA LEHT

28. jaanuaril kell 13.00

4. veebruaril kell 13.00

REISIPÄEVIK SIBERIST
11. veebruaril kell 13.00

”VÄLJAS ON VEEBRUAR TÄNA”
Luule- ja muusikapõimik.

TÄNUAVALDUS

Tel 745 5134, 5804 9730.

Tänan Nõo Hooldekodu juhatajat Ene Arust
ja tema töökat ning südamlikku kollektiivi.

Külas on Kai Toom.

Olen südamest tänulik, et mu kallis ema
sai veeta oma viimase elukuu teie juures.
Ta polnud mitte ainult hooldatud, vaid ka hoitud.
Tänulik tütar.

METSKÜLA TALU
võtab rendile põllumaad!
Tel 5332 5127 (Karl) või 5341 2663 (Igor).

www.nvv.ee/Nõo Valla Leht. TOIMETUS: Liia Sirel (tel 5191 4119, e-post liia@nvv.ee), Milvi Pensa (tel 5593 2007, e-post milvi.pensa@mail.ee), keeletoimetaja Kai Toom (vallaleht@nvv.ee).
Toimetuskolleegium: Krista Kvarnström, Aira Laul, Kai Toom ja Reemet Ruuben. Kaastöid ootame toimetusse hiljemalt iga kuu VIIMASEL päeval.
Toimetuse aadress Voika 23, 61601 Nõo, e-post vallaleht@nvv.ee. Küljendatud Nõo Valla Lehe toimetuses, trükitud TT Print OÜ trükikojas. Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 0.74 €.
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