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Head 2020. aastat!
Ei olnud küll valgeid jõule, kuid ilusad pikad pühad andsid meile aega
olla koos lähedastega. Pimeda aja tegid rõõmsamaks tuledesäras koduaknad, valgustitega ehitud majad ja puud. Armastan õhtuti jalutamas käia ja
näen, et igal aastal kaunistavad inimesed järjest enam oma kodusid jõulutuledega ja pakuvad sellega rõõmu nii endale kui möödujatele.
Need tuled aknais ja puudel annavad meile silmailu mitu nädalat,
samas kui aastavahetuse raketid sähvatavad taevas vaid mõned minutid.
Mina olen küll seda meelt, et ilutulestikule kulutatud rahaga võiks midagi
palju paremat korda saata. Näiteks Pärnu linn ei korraldanud aastavahetusel
ilutulestikku, vaid paigutas selle asemel linna senisest veel rohkem jõulukaunistusi. Õhk jääb puhtamaks ja lemmikloomad ei pea suure paugutamise
tõttu hirmu tundma. Loodan, et ka meie vald edaspidi ilutulestiku asemele
alternatiivi leiab.
Möödunud aastale tagasi vaadates teeb rõõmu, et valmis osa kergliiklusteest ning saame nüüd turvaliselt mööda valgustatud teed jalutada.
Näen sageli emasid lapsevankritega ning harrastussportlasi uut teelõiku
kasutamas. 2020. aastal peab valmis saama kogu kavandatud kergliiklustee.
Ka Tartu Terminal AS-i Nõo alevikku rajatud tankla on teinud valla elanikel elu mugavamaks.
Nõo vallas on hea elada — asume ju Tartu lähedal ja meil on olemas nii
lasteaiad, koolid, kauplused kui muudki huvitavat. Kasvab elanike arv ja juba
on kitsaks jäänud lasteaed ning koolimaja. Paratamatult tuleb hakata mõtlema ka hooldekodu laiendamisele, kuna elanikkond ju vananeb ja kunagi
võib saabuda aeg, mil kodus enam toime ei tulda. Kõik me saame kord vanaks ja kes meist ei sooviks olla vanuigi lähedaste keskel, kuid kõigile meist
pole seda õnne antud. Peame tegema kõik selleks, et inimene saaks väärikalt
vananeda.
Soovin, et me hoiaksime kokku ja märkaksime abivajajaid — mitte
vaid ETV jõulutunneli ajal, vaid iga päev ja igas kohas. Mõnikord polegi vaja
muud kui julgustavat sõna ja lugupidamist, oskust ja tahtmist rääkida samal
moel nii ministriga kui inimesega, kes elu hammarataste vahele on jäänud.
Head Nõo valla inimesed! Soovin teile vallavolikogu ja vallavalitsuse
nimel ilusat ja õnnelikku 2020. aastat! Soovin teile rahu, tervist ja armastust!
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Väikesed vallakodanikud koos vanematega Nõo kultuurimajas vallavanema vastuvõtul. Foto: LIIA SIREL

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
Detsembrikuu alguses Nõo kultuurimajas toimunud Nõo valla kõige pisemate lusikapeole oli koos vanematega kutsutud 43 last, neist 23 poissi ja
20 tüdrukut.
Saal sai täis armsaid tüdrukutirtse ja poisipõngerjaid ning uhkeid lapsevanemaid.
Pidupäevalisi tervitasid vallavanem Rain Sangernebo ja sotsiaalosakonna
juhataja Ene Mölter.
Vallavanem Rain Sangernebo soovis vanematele oskust nautida lapsevanemaks olemise kunsti: „Et need hetked oleksid rõõmsad, täis tegutsemist ja
koos kasvamist. Jätkugu teil jõudu ja jaksu jagada selle maailma kõige paremaid teadmisi, oskusi ja kogemusi nende väikeste inimestega, kelle kätes on
teie ja meie tulevik“.

Uutele vallakodanikele anti üle omanimeline hõbelusikas, mis jääb neile
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 pakkusid muusikalist meelelahutust Nõo
muusikakooli lapsed.
Kõik, kes lusikapeole kohale tulla ei saanud, saavad kingi kätte Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.
Liia Sirel
avalike suhete spetsialist

tunnustati tublisid

Karl Aksel Männik ja Kerttu Voore
Rasmus Ritson. Foto: Marek Pihlak
Taavi Merisalu. Foto: Olga Osjen
Kadi Sarapuu
Lõuna-Päästekeskus tunnustas Kadi Sarapuud suure panuse eest
kohaliku kogukonna noorte kaasamisel ning tule- ja veeohutus alase
ennetustöö korraldamisel.
Kadi Sarapuu on vabatahtlikult tegutsev sädeinimene, kelle eestvedamisel toimetab Nõo Priitahtlik Päästeselts.

Myfitnessi 2019. aasta jõulugalal pälvis personaaltreener ja toitumisnõustaja Taavi Merisalu tunnustuse „Kõige tahetum personaaltreener väljaspool Tallinnat“.
Hard Work Award auhind antakse treenerile, kes on kõige enam personaaltreeninguid andnud. Taavi Merisalu on Myfitnessis töötanud kolm aastat ja kolmel korral ka auhinna saanud.

19. detsembril toimus Elva Kultuurikeskuses Tartumaa Spordiliidu spordiaasta lõpetamine, kus tunnustati parimaid sportlasi Tartu linnast ja maakonnast.
Tartumaa parima noore judoka tiitli pälvis Rasmus Ritson. Möödunud aastal võitis Rasmus viis turniiri, kolmel võistlusel hõbedase autasu ja
kaks pronksi.
Tartumaa parima noore sulgpalluri tunnustuse said Nõo Sulgpalliklubi mängijad Kerttu Voore ja Karl Aksel Männik.
(NVL)
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 20. detsembril.
1. Nõo valla 2019. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine.
Lisaeelarve osutus vajalikuks eelarves põhitegevuse tulude ja kulude
täpsustamiseks ning muudatuste tegemiseks investeerimistegevuses. Selgitusi lisaeelarve kohta andis finantsjuht Pille Sügis. Põhitegevuse tulude maht
suurenes 62 799 eurot ja kulude maht suurenes 72 799 eurot.
Volikogu andis välja määruse V lisaeelarve vastuvõtmise kohta. Lisaeelarve ja seletuskiri on leitavad Nõo valla kodulehelt.
2. Nõo valla 2020. aasta eelarve I lugemine.
Eelarvekomisjoni esimees Mart Raudsaar ja finantsjuht Pille
Sügis andsid selgitusi eelarve osas ja vastasid volikogu liikmete küsimustele.
Eelarve koostamise aluseks on Nõo valla arengukava 2037 ja valla eelarvestrateegia 2020–2023. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal raha laekub või välja makstakse.
Nõo valla 2020. aasta eelarvemaht on 9 151 280 eurot. Põhitegevuse
tulude kogumaht on 6 703 369 eurot ja põhitegevuse kulude kogumaht on
5 927 543 eurot.
Volikogu liikmetel paluti esitada oma ettepanekud eelarvesse 8. jaanuariks ja I lugemine otsustati lugeda lõppenuks.
Nõo valla 2020. aasta eelarveprojekt on leitav Nõo valla dokumendiregistris: „Eelarvekomisjoni koosoleku protokoll“ 9.12.2019 nr 16 LISA 1.
3. Vallavanemale lisatasu maksmine.
Vallasekretär Aira Laul selgitas, et käesoleval aastal on võimalik maksta
kõigile Nõo vallavalitsuse palgafondist töötasu või palka saavatele töötajatele/teenistujatele ühetaolistel alustel ühekordset lisatasu 250 eurot. Vallavanemale lisatasu maksmine kuulub volikogu ainupädevusse. Tagamaks vallavanema kui töötaja kohtlemist teiste Nõo valla töötajatega võrdselt, tehti
volikogule ettepanek, et maksta sama summa ka vallavanemale. Volikogu
võttis vastu otsuse maksta vallavanem Rain Sangernebole lisatasu 250 eurot.
4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine.
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra“ eelnõud oli kahel korral
põhjalikult käsitletud vallaelukomisjonis ning kõigil volikogu liikmetel oli
võimalus esitada oma ettepanekuid ja parandusi. Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter selgitas, et seni on Nõo vallas sotsiaalteenuste osutamine ja
-toetuste maksmine toimunud üheksa erineva korra alusel. Sotsiaalosakonna eestvedamisel töötati välja ühtne „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ ja uue korra jõustumisega tunnistatakse kehtetuks varasemad 9 korda.
Ene Mölter vastas volikogu liikmete küsimustele ja volikogu otsustas
anda välja määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“, mis kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ ja „Sotsiaalhoolekande
seaduse“ alusel.
5. Kinnistu (Altmäe-Peedu tee L6) omandamine.
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja Sven Tarto selgitas, et osaühingule Valga Puu kuulub Nõo vallas Altmäe külas asuv Altmäe-Peedu tee L6
kinnisasi. Selle omandamine on vajalik Nõo vallale, et tagada tee avalik kasutamine. Nõo vallavalitsus tegi omanikule ettepaneku kinnisasja võõrandamiseks Nõo vallale kogumaksumusega 797,10 eurot.
Osaühing Valga Puu andis nõustumiskinnituse ja volikogu võttis vastu
otsuse omandada nimetatud kinnisasi.
6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Istungile eelneval päeval oli suur torm, kuid õnneks see mingeid suuremaid kahjustusi ega häireid Nõo vallas ei põhjustanud. Vallavanem Rain
Sangernebo rääkis Nõo Põhikooli kavandatava info- ja teabekeskuse ehitamisest ja sellega seonduvast. Juttu oli Luke raamatukogu maja remondist ja
sinna rajatavatest korteritest. Volikogu liikmed avaldasid arvamusi erinevatel teemadel ja istungile järgnes jõuluhõnguline õhtusöök.

Nõo Vallavolikogu järgmine istung toimub 23. jaanuaril.
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JÄÄTMEJAAM
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, tekstiil.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t),
ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid (48 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

Nõo Vallavalitsuse
telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei 			
513 9123
Kantselei, vallavanem 		
745 5108
Vallasekretär 			
745 5303
Sekretär-registripidaja 		
745 5335
Sotsiaalosakonna juhataja 		
745 5475
Sotsiaaltööspetsialist 		
745 5004
Lastekaitsespetsialist 		
742 6144 		
Avalike suhete spetsialist 		
745 5005
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja
745 5332
Keskkonnaspetsialist 		
745 5332
Ehitusspetsialist			745 5504
Arenguspetsialist			745 5434
Maaspetsialist 			
745 5434
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
748 0639
Finantsjuht 			
745 5002
Finantsosakond
		
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
Vallavalitsus korraldas detsembrikuus neli istungit. Istungite
protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad
Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Sotsiaalvaldkonnas tegeldi
— eestkoste- ja hooldusküsimustega, maksti erinevaid toetusi
ja korraldati erinevaid sotsiaalteenuseid ning suunati üks isik
üldhooldusteenusele, korraldati
kuni 1-aastastele lastele lusikapidu ning jagati kuni 12-aastastele
lastele jõulupakke.
Haridus- ja
mustes otsustati

kultuuriküsi-

— eraldada Nõo Sulgpalliklubile 1000 eurot rahalist toetust
kolme sportlase ja nende abitreeneri osalemiseks Rahvusvahelise
Koolispordi Liidu poolt korraldatava Koolide Gümnasiaadi osalemiskulude osaliseks katmiseks;
— kuulutada välja konkurss
Aasta Tegija/Aasta Tegu, ettepanekute tegemise tähtaeg 7. veebruar 2020;
— eraldada toetust viiele
silmapaistvate sportlike tulemustega sportlasele.
Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— kinnitada korraldatud jäätmeveo teenustasu 2020. aastaks

koos käibemaksuga järgnevalt:
* segaolmejäätmed 15,36 eurot m³,
* paber ja kartong 0,00 eurot/m³,
* suurjäätmed 0,00 eurot/m³;
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdaja aadressilt Meeri
küla, Oru vkt 9;
— kinnitada ühe hajaasustuse
programmi raames eraldatud toetuse kasutamise aruanded.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba:
* Voika külas asuvale Lokutaja-Andrese kinnistule üksikelamu
püstitamiseks,
* Kääni külas asuvale Metsapõllu katastriüksusele üksikelamu
püstitamiseks,
* Voika külas asuvale Väike-Lillemäe katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks,
* Vissi külas Vissi vkt 5 asuval
kinnistul paikneva ehitise laiendamiseks ja ümberehitamiseks
elamuks,
* Nõo alevikus Lao tn 1b asuvale kinnistule korterelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Vahe tn 1 asuvale kinnistule korterelamu püsti-

tamiseks,
* Nõo alevikus Vahe tn 3 asuvale kinnistule korterelamu püstitamiseks,
* Nõgiaru külas Paju tee 1 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
— anda projekteerimistingimused:
* Luke külas Müüri katastriüksusel asuva talumaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks;
— anda kasutusluba:
* Nõo alevikus Raudtee tn
32 asuvale kinnistule püstitatud
üksikelamule,
* Nõo alevikus Niidu tn 2 asuvale kinnistule püstitatud elamule,
* M. Lipu tn 3 asuvale kinnistule püstitatud üksikelamule,
* Nõo alevikus Tartu tn 2 asuvale kinnistule rajatud jalgteele ja
parklale.
Maaküsimustes otsustati
— seada sundvaldus:
* MTÜ Eesti Andmesidevõrk
kasuks avalikes huvides vajaliku
sideehitise talumiseks Meeri külas
asuvale 63 m² suurusele ja Nõo
alevikus asuvale 3 m² suurusele
jätkuvalt riigi omandis olevale
maale,
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks
Sügaoru tänav T1 kinnisasjale,
* erateele (Kulbimäe tee nr
5280226), mis paikneb Vissi külas
kolmel kinnisasjal (Hoobi kinnisasi, Miku kinnisasi ja Kulbilohu
korteriomand) Nõo valla kasuks
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eratee avalikuks kasutamiseks
määramise eesmärgil,
* erateele, mis paikneb Vissi
külas, Trulli väikekohas neljal kinnisasjal (Trulli vkt 16, 14, 4 ja 12)
eratee avalikuks kasutamiseks
määramise eesmärgil;
— määrata Nõo vallas Tõravere alevikus asuva Ojamaa katastriüksuse jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste
koha-aadressid
ja sihtotstarbed: Ojamaa — maatulundusmaa ja Männikäbi —
elamumaa.
Üldküsimustes otsustati
— moodustada komisjon Nõo
Spordihoone tegevuse lõpetamise korraldamiseks koosseisus Aira
Laul, Urve Pallo, Anneli Vetka;
— sõlmida:
* eluruumi üürileping Nõo
vallale kuuluva, Järiste külas paikneva Kõrgemäe korteri kasutamiseks,
* Raian OÜ-ga leping Nõo lasteaias Krõll kahe rühmaruumi remondiks vastavalt ettevõtja poolt
esitatud hinnapakkumisele. Tööde
teostamise tähtaeg on 30. aprill
2020;
— eraldada Nõo valla 2019.
aasta eelarve reservfondist 3084
eurot Nõo vallas toimunud „Maal
elamise päeva“ läbiviimise kulude
katteks.

AIRA LAUL
vallasekretär

Elukoharegistreerimise kampaania kokkuvõte
Nõo Vallavalitsus kuulutas välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul
01.11.2019–16.12.2019. Kampaania
eesmärgiks oli registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.
01. jaanuaril 2019 oli Nõo valla
elanike arv 4345. Vahetult enne elukoharegistreerimise kampaaniat
oli elanike arv Nõo vallas 4267.
Kampaania ajal registreeris
oma elukoha 69 inimest, kellest
vastsündinuid oli üheksa (üks paar
kaksikuid — poiss/tüdruk) keda toetatakse igaüht 100 euroga.
Vanuseliselt saabus 0–6-aastaseid 17, 7–18-aastaseid 9, 19–64-aastaseid 38, 65-aastaseid ja vanemaid

5 inimest. Nende seas oli mehi 32 ja
naisi 37. Kampaaniaperioodil registreerisid elukoha 12 perekonda ja ühe
isikuga saabumisi oli 26 juhul.
69 uuest tulijast asusid Nõo
alevikku elama 30 inimest. Tõravere
alevik sai elukohaks kaheksale inimesele, Luke küla kuuele, Voika ja Meeri
küla viiele inimesele. Neli elanikku sai
juurde Vissi ja Sassi küla, Laguja küla
kaks elanikku ja ühe elaniku võrra
suurenes Aiamaa, Nõgiaru, Etsaste,
Järiste ja Keeri küla elanike arv.
Kõige enam saabus rahvast Tartu
linnast — 27, järgnesid Kambja — 8
ja Elva vald — 6. Saabujate seas oli 4
inimest ilma aadressita (elukohata) ja
3 saabujat olid Põltsamaa registris.
Meie
elukoharegistreerimise
kampaania tõttu jäi ühe inimese

tõttu vähemaks Võru, Paide ja Põlva
linna elanike arv ning Lääne-Harju,
Antsla, Jõgeva, Kastre, Valga, Viimsi
ja Saaremaa vald. Üks noormees saabus Hollandist.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht
on seisuga 1. jaanuar 2020 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo
vald, loositakse välja viis 300-eurost
ühekordset toetust.

01. jaanuaril 2020 oli elanike
arv Nõo vallas 4316.

Lisaks on loosiauhinnad välja
pannud kohalikud ettevõtjad: Luke
Juustuvabrik OÜ, AS Nõo Lihatööstus, Juurviljaait OÜ ja Cautes AS.
Loosimise korraldab Nõo Vallavalitsuse nimetatud komisjon jaanuarikuu jooksul.

Kõigile kampaaniaperioodil Nõo
valla elanikuks registreerinud isikutele, kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2019.
aasta seisuga ei olnud Nõo vald ning
kes omavad 1. jaanuari 2020. aasta
seisuga kehtivat elukoharegistreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot. Toetus
makstakse välja hiljemalt 2020. aasta
veebruarikuus.

MAI KIRS
sekretär-registripidaja

Sellel aastal valmib Nõo–Elva kergliiklustee
Nõo Vallavalitsus sõlmis 13. detsembril 2019 lepingud Teearu Grupp
OÜ-ga Nõo–Elva kergliiklustee projekti raames Nõo–Voika ja Tõravere–
Elva lõikudes jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks. Seoses ehitustegevusega
palume elanike ja liiklejate mõistvat
suhtumist kohatise ebamugavuse
pärast.
Sama projekti raames valmimis Järiste–Nõo jalg- ja jalgrattatee
lõik, millel asuvale Aiamaa raudteeületuskohale andis Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Amet detsembri
lõpus kasutusloa. Järiste–Nõo jalgja jalgrattatee lõigu ehitas KV Infra
OÜ ja selle ehitustööde maksumuseks kujunes 419251,44 eurot koos
käibemaksuga. Kogu ulatuses peab
kergliiklustee olema valminud 2. oktoobriks 2020.
Nõo–Elva kergliiklustee ehitamiseks sai Nõo vald toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programmist keskuste ja tagamaa
vaheliste ühenduste arendamise
projektina. Projekti kogumaksumus
on 1 996 282,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 299 442,30 eurot ja toetus
on maksimaalselt 1 696 839,70 eurot.
Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse taseme tõstmine Elva linna

kui ühe Tartu maakonna keskuse ja
Nõo valda jäävate asustusüksuste
(Järiste, Aiamaa, Voika ja Vissi küla
ning Nõo ja Tõravere alevikud) ehk
tagamaa vahel, eraldades jalakäijate
ja jalgratturite liikluse mootorsõidukite liiklusest jalg- ja jalgrattateega.
Antud projekti mõistes on Elva linn
toimepiirkonna keskusena peamine
igapäevase ja perioodilise liikumise
sihtkoht, mis katab suure osa elanike
ja ettevõtjate vajadused nii tööhõive
kui teenuste järele.
Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise investeeringute toetust
(PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu
Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse abil ehitatakse välja
10,3 km pikkune jalg- ja jalgrattatee, mis algab Järiste külas Tartu–Valga maantee esimesest sissesõidust
Nõo poole, läbib Nõo aleviku, Voika

Jaanuarikuu alguses toimusid aktiivsed tee-ehitustööd Nõo–Voika
lõigul. Foto: SVEN TARTO
küla ja Tõravere aleviku, kulgeb üle
Vapramäe ja lõpeb Elva linna piiril. Ehituse käigus teostatakse ka
muud seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning
tähistuste paigaldamine jms) ja rajatakse puhkekohad istepinkide ja
prügikastidega ning paigaldatakse
rattahoidjad. Projekti lõpuks luuakse

kogukonnale paremad ühendusvõimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused),
elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade
ja vabaaja sisustamise kohtade vahel.
SVEN TARTO
ehitus- ja majandusosakonna
juhataja

3

NÕO

Nr 1 (264) / jaanuar 2020

Vallavalitsus ootab
Aasta Tegija/Aasta Tegu
aunimetuse nominente
Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aasta Tegija/Aasta
Tegu aunimetuse kandidaatide leidmiseks
Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.
Ettepanekuid saab teha kuni 07. veebruarini 2020.a.
Selleks:
— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse
e-posti aadressil kantselei@nvv.ee
— esitada ettepanek Nõo valla veebilehelt
https://nvv.kovtp.ee/ettepaneku-vorm
— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek koos põhjendusega Nõo vallakantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja
II korrus).
Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija” või
„Aunimetus Aasta Tegu”.
Nõo Vallavalitsus

pane tähele
Märtsist saab politseid
kutsuda vaid numbrilt 112

Kõik, kõik on uus jaanuarikuus
ehk tegevust alustab Nõo Spordikool
Ilmselt teavad pea kõik Olivia
Saare luuletust, kus kõik on uus septembrikuus, aga sel aastal on vastupidiselt luuletusele uusi asju juba jaanuarikuus. 1. jaanuarist 2020 alustas
tegevust Nõo Spordikool, mida asus
juhtima Katrina Kallas. Selleks, et
loosse täit selgust tuua, peab alustama päris algusest.
26. septembril 2019 võttis Nõo
Vallavolikogu vastu otsuse, et sama
aasta viimasel detsembripäeval lõpetab tegevuse Nõo Spordihoone ja
uuest aastast alustab tegevust Nõo
Spordikool, mis ühtlasi võtab üle
kogu senise spordihoone tegevuse
ja ülesanded. Kool on loodud eesmärgiga arendada Nõo valla spordielu, koondada erinevad spordialad
ja treenerid ühtsesse süsteemi, anda
lastele ja noortele mitmekülgset
spordihuviharidust ja luua igas vanuses Nõo valla elanikele tingimused
sisustada vaba aega sportimisega.
Spordikooli loomisega saavad noored õppida erinevaid spordialasid

õppekava alusel, kus on nii praktilised kui teoreetilised tunnid. Lisaks
pakutakse üldfüüsilist ettevalmistust,
mis annab võimaluse tegeleda väga
erinevat viisi sportlike tegevustega.
Spordikooli lõpetamisel saab õpilane
vastava tunnistuse, lapsevanem aga
rõõmustab kindlasti õppemaksult
saadava tulumaksutagastuse üle.
Spordikoolis hakkab õppetöö
toimuma alates 1. septembrist 2020.
Selleks, et õppetöö saaks alata, on
kooli direktoril koostöös spordiklubide eestvedajate ja treenerite ning
valla haridus- ja kultuuriosakonnaga
tarvis ette valmistada dokumendid,
mis esitatakse Haridus- ja teadusministeeriumile koolitusloa saamiseks.
Spordikooli
üksusteks
on
õppeosakond, mis koordineerib
õppe- ja treeningtööd, ja haldusosakond, mis haldab spordibaase ja
-rajatisi. Kooli tuleb neli õppeastet:
harrastusspordi aste, mille ülesandeks on püsivalt hea enesetunde
ja elukestva liikumisharjumuse ku-

jundamine, ettevalmistav aste, mille
ülesandeks on spordiga tegelema
innustamine ja tervisliku eluviisi juurutamine, treeningaste, mille ülesandeks on sportlike võimete arendamine, mitmekülgse spordihariduse
andmine ning arengu- ja treenimisvõimaluste loomine, ja meisterlikkuse aste, mille ülesandeks on võimalikult kõrgete teadmiste ja oskuste
tasemega sportlaste ettevalmistamine. Õppetegevus hakkab toimuma rühmades, mis moodustatakse
vastavalt õppurite arvule, vanusele ja
sportlikule tasemele.
Nagu loo alguses öeldud sai,
on spordikool Nõo vallas uus ja esmakordne asutus, seega võib kooli
käimalükkamise teekonnal ette tulla
nii rõõme kui takistusi. Loodame, et
need aitavad direktoril kooli õppetööks veelgi paremini ette valmistada.
Need, kes on harjunud spordihoones kas treeningutel käima või
spordisaali rentima, ei pea aga mu-

Nõo Spordikooli direktorina töötab
alates jaanuarikuust Katrina Kallas

Abi kutsumiseks tasub valida 112, sest selle abil on võimalik helistaja
positsioneerida.
29. veebruaril suletakse riikliku otsusega jäädavalt seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110.
Kuni sulgemiseni informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne
suunamisest hädaabinumbrile 112. Alates 1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud ja valida
tuleks 112.
Politsei lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi. See
lahendus on aidanud muuta inimeste abistamist süsteemsemaks ja kiiremaks.

VALLA LEHT

Nõo Spordikooli direktor Katrina Kallas. Foto erakogu

Katrina, palun tutvusta ennast Nõo valla rahvale.
Olen põline Tartu tüdruk —
kasvanud ja koolis käinud Tartu
linnas. Veidi enam kui 10 aastat
tagasi kolisin Kambja valda oma
maakoju ning elan seal ka prae-

gu. Olen 34-aastane ja kasvatan
koos elukaaslasega kahte tütart.
Spordipisik on minuga terve elu
kaasas käinud – erinevates trennides olen käinud alates 5-ndast
eluaastast ning sellel rattal olen
praegugi. Tegelenud olen võim-

lemise, korvpalli, tennise, sõudmise, kergejõustiku ja võrkpalliga. Hetkel naudin kõige rohkem
jooksmist, tennisemängu ja
lumelauasõitu, samuti meeldib
mulle koos perega tegeleda erinevate spordialadega.
Milline on olnud sinu haridustee ja töine karjäär?
Koolitee kulges mul praeguses Tartu Variku Koolis, kus
õppisin kunstikallakuga klassis
ning senini meeldib mulle vabal ajal joonistada, maalida ja
meisterdada. Pärast gümnaasiumi lõppu asusin õppima Tartu Ülikooli füsioteraapiat, mille
lõpetasin 2007. aastal ning alates sellest olen töötanud füsioterapeudina ja Kambjas asuva
tervisekeskuse juhina, lisaks ühe
õppeaasta ka tervisetöötajana
Kambja lasteaias, kus juhtisin
tervisemeeskonda ning andsin
lastele terviseõpetuse tunde.
2019. aasta kevadel eemaldusin
rehabilitatsioonivaldkonnast, et
pühendada rohkem aega oma
lastele ning viia lõpule pooleliolevad ülikooliõpingud. Nimelt
õpin Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis turismisihtkoha juhtimist ja

retsema. Juba tavapäraseks saanud
tegevused jätkuvad samas kohas
samadel tingimustel vähemalt septembrikuuni. Majja sisenedes ootavad teid naerulsui ikka tuttavad
administraatorid, ruumid saavad
puhtaks samade töökate käte abil
ning jõusaalis juhendab huvilisi sama
treener. Uueks õppeaastaks on teada
spordikooli erialade, treener-õpetajate ja õpilaste arv ja naaberkoolide,
Nõo Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi saali kasutuse soovid ning siis
vaadatakse üle saali ja teiste rajatiste
rentimise võimalused. Seniks olgem
uue huvikooli osas toetavad ja mingem harjumuspärasesse kohta sportima!

ANNELI VETKA
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

saage
tuttavaks
turundamist, lõpetan 2020. aasta kevadel. Saadud teadmised
ning kogemused kuluvad kindlasti ära Nõo Spordikoolis töötades!
Millised on plaanid ja
visioon uues ametis?
Noortesport on mulle alati
olnud südamelähedane — lapsed, kes regulaarselt trenni teevad ja on kehaliselt aktiivsed ka
vabal ajal, nakatuvad heas mõttes spordipisikuga juba varakult
ning neil on soov olla aktiivne
terve elu, tagades sellega hea
tervise ja rõõmsa ellusuhtumise. Minu visioon uues ametis
on toetada Nõo toredat spordimeeskonda ja anda maksimaalne panus spordikooli edukale
tegutsemisele. Osalen suurima
rõõmuga spordikooli põhieesmärgi täitmises, milleks on Nõo
valla lastele parima sportimisvõimaluse pakkumine.
Soovin kõikidele Nõo valla
elanikele, eriti lastele, aktiivset
ja rõõmsat uut aastat! Kohtume
Nõo Spordikoolis!
Küsis LIIA SIREL

Helistajaid saab positsioneerida vaid 112 valides
Üks oluline põhjus, miks abivajajatel tuleb eelistada numbrit 112, on
kahtlemata kiirus. „Hädaabinumbrile 112 tehtud kõne tuleb meie süsteemi
ilma suunamise ja automaatteavituseta. Teine ja veelgi olulisem põhjus on
see, et helistajate täpsem positsioneerimine on võimalik vaid hädaabinumbrile 112 valides,“ kirjeldas Häirekeskuse Lõuna keskuse juhataja asetäitja
Katrin Mikson.
Tema sõnul on oluline, et teadmine 112 kui ainsast hädaabinumbrist
jõuaks kõikide inimesteni. „Proovime omalt poolt teha kõik, et probleeme
tekiks võimalikult vähe.“
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba 2015. aastast ja enamik abivajajatest on selle muudatuse omaks võtnud. „Viie aastaga on lühinumbri 110
valijate hulk langenud 2%-ni kõikidest kõnedest, mis Häirekeskusele tehakse. Kuigi protsentuaalselt on see Häirekeskusel tehtavast miljonist kõnest
väike hulk, räägime me hinnanguliselt siiski 20 000–40 000 kõnest,“ kirjeldab
Mikson probleemi tõsidust.
Olukorda jälgitakse
Olukorra leevendamiseks ja veendumaks, et kõik hädasolijad saavad
abi, jälgib ja kogub Häirekeskus alates 1. märtsist infot, kas vale numbri valinud siiski pöörduvad 112 numbrile.
„Peame olema kindlad, et keegi ei jää abita ja selleks proovime veenduda selles, et kõned jõuaksid siiski abiandjateni.“
Ühtlasi paneb Häirekeskus inimestele südamele, et vaadataks üle
erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes infokanalites, kus peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte muud numbrid.
„Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid, voldikud, bülletäänid, reisi- ja
matkajuhid, turismitaludes ning hotellides olevad meelespead oleksid kaasajastatud. Vale info võib maksta halvimal juhul kellegi elu,“ ütles Mikson.
Heiko Leesment
häirekeskuse ekspert

Vanemlusprogramm „Imelised aastad” Nõo vallas
Lapsevanemaks olemist võib sageli võrrelda olukorraga, kus piloot
samaaegselt lendamisega ehitab
lennukit. Väikesed lapsed pakuvad
võrratult palju nauditavaid hetki,
mis vahelduvad olukordadega, kus
nad kompavad piire, jonnivad, lõhuvad asju, kui ei saa oma tahtmist jne.
Kahe- kuni kaheksa-aastased lapsed
läbivad suurte üleminekute perioodi, kus kodune olek vahetub lasteaiarütmi vastu ja lasteaed asendub
kooliskäimisega. Ühel hetkel vajavad
nad seejuures hellust ja võimalust
lapsevanemale toetuda, teisel aga
peavad olema iseseisvad ja tõestama, et saavad ise hakkama. Nii laste
kui vanemate jaoks võib see aeg tunduda raske.
Ligikaudu 30 aastat tagasi hakkas USA Washingtoni ülikooli vanemluskliiniku professor, kliiniline
psühholoog Carolyn Webster-Stratton välja töötama vanemlusprogrammi, mille eesmärk on ennetada ja

vähendada laste käitumisprobleeme
ning tõsta nende sotsiaalseid, emotsionaalseid ja akadeemilisi oskusi.
„Imelised aastad“ (inglise keeles The
Incredible Years) koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste
laste vanematele, kes soovivad kas
ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste
käitumishäiretega lapsed. Programmi jooksul kohtub lastevanemate
grupp igal nädalal (kokku 16 korda)
2–2,5-tunnilises sessioonis grupijuhtidega (ühe grupiga töötab kaks
programmi grupijuhti), et praktiliselt
harjutada oskusi, kuidas tõhusalt
toime tulla igapäevaelulistes olukordades. Programmis omandatud
praktilised oskused ja saadav tugi
võimaldavad lapsevanematel tulla
paremini toime laste kasvatamise
väljakutsete ja stressiolukordadega
(rohkem infot aadressil:
https://www.terviseinfo.ee/et/

projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad).
Nõo vald pakub alates 2020.
aasta kevadest võimalust lapsevanematele, kelle kodus kasvab
2–8-aastane laps või lapsed, osaleda „Imeliste aastate” vanemlusprogrammi raames lapsevanemate grupis. Sessioonid hakkavad
toimuma veebruarist maini Nõo
lasteaias Krõll (konkreetne algus-

kuupäev ja regulaarne nädalapäev
täpsustub). 2–2,5-tunnilise sessiooni
ajaks on korraldatud vajadusel lastehoid, samuti pakume einet ja suupisteid kõigile osalejatele.
Grupis osalemise huvist palume teada anda meili teel aadressil
helen.luigla@nvv.ee või Nõo valla
sotsiaalosakonda.
Helen Luigla
vanemlusprogrammi grupijuht
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Detsember Nõo Põhikoolis

Oktoobris alustas taas meie lasteaias kunstiring, mida viib läbi vallakunstnik Sirje Šults (vasakul tagareas). Majast väljastpoolt tulev inimene pakub lastele head vaheldust ja lapsed saavad kogeda kunstniku
käe all joonistamist. Foto: KERLI LAUR

Nõo koolide õpilaste menukas kirikukukontsert tõi kuulajate südamesse jõuluootuse. Esiplaanil kirikuõpetaja Mart Jaanson. Foto: Guido Veidenbaum
Loomadele süüa ostmas. Foto: HIIE ALAJÕE

Jõululaat

Nõgiaru lasteaias
Sel aastal korraldasime esmakordselt detsembrikuu heategevuslaada.
Pakutavaks kaubaks olid lastega koos valmistatud käsitööesemed: kuuseehted, helkurid, küünlad, savist küünlaalused, käevõrud, külmkapimagnetid
jne.
Arutasime laste ja lastevanematega, kellele annetada laadalt saadud
tulu. Enim märgitud said abivajajad loomad. Annetus läks Tartu Koduta Loomade Varjupaigale, sest sinna sattunud loomad pole oma saatuses ise süüdi
ja ennast nad aidata ei saa.
Paarikuune meisterdusperiood kandis vilja ja me kogusime loodetust
suurema summa.
Eriti vahva oli, et Luke lasteaed Segasumma andis samuti oma panuse.
Nemadki meisterdasid erinevaid esemeid ja mõlema lasteaia saadud tulud
liideti. Rahaliselt panustati ettevõtmisse kokku 245 eurot.
Koos Luke lasteaia õpetaja Hiiega ja mõlema lasteaia rühmalaste esindajatega käisime lemmikloomapoes toitu valimas-ostmas. Seejärel andsime
toidupoolise üle varjupaigale.
Aitäh kõigile, kes soetasid laadalt laste valmistatud käsitööd.
Avatud südant kõigile!
Kerli Laur
Nõgiaru lasteaia õpetaja

Muia Keerutaja esitles
raamatut „43 huvitavat
aastat Nõo koolis“

Raamatu esikaas
4. detsembril Nõo raamatukogus toimunud raamatuesitlusel
tutvustas Nõo kooli kauaaegne
füüsikaõpetaja Muia Keerutaja oma
raamatut „43 huvitavat aastat Nõo
koolis ehk meenutades tundub elu
naljakas“.
Meenutusteraamat valmis Nõo
kooli 333. ja süvaõppe 55. aastapäevaks. Raamatu toimetas ja küljendas-kujundas vallalehe endine
toimetaja Kai Toom. Väljaandmist
toetasid Nõo Reaalgümnaasiumi 46.
lennu A-klass, Nordic Hambakliinik,
Nõo Vallavalitsus, Nõo kooli vilistlased Kai Toom ja Peet-Märt Irdt.

Raamat trükiti Tõravere trükikojas
TT Print OÜ.
Oma raamatu avalauses ütleb
autor, et tema lemmikkirjanik on
alati olnud Oskar Luts, mitte Tammsaare. Ja nagu teose alapealkiri lubab, nii leiabki kirjapandud lugudes
rohkelt nalja ja humoorikaid olukordi, mis ehk toimumise ajal naljakad
ei tundunudki.
Muia sõnul armastab ta mälestusi heietada, meenutada huvitavaid juhtumeid, mida ta ise läbi elas
või kõrvalt kuulis, mitte pelgalt kuivi
fakte kirja panna.
Muia Keerutaja: „Sageli ütlesin
õpilastele, et kooliajast jäävad kõige rohkem meelde just väljaspool
tunde juhtunud lood ja tegevused.
Kordan seda nüüdki. Seega kirjutan
mitte füüsika õpetamisest tunnis,
vaid kõigest muust, millega kokku
puutusin 43 tööaasta jooksul Nõos.“
Koos autoriga osalesid esitlusel
trükise toimetaja Kai Toom ja Muia
kolleeg, füüsikaõpetaja Peet-Märt
Irdt. Ühiselt meenutati seiku nii
raamatu valmimisest kui aastatetagusest koolielust. Meenutuste vahele luges toimetaja Kai katkendeid
vastvalminud teosest.
Muia Keerutaja raamat on müügil Nõo raamatukogus ja kirikus.
13. jaanuaril tutvustab sama
seltskond raamatut ka Nõo päevakeskuses.
(NVL)

12. detsembril peeti Nõo Põhikoolis taaskord jõululaata, kus sai
soetada nii maitsvaid küpsetisi kui
ka vahvat käsitööd. Laadal müüjana
osalemiseks tuli õpilastel annetusena kaasa võtta kilo kassi- või koeratoitu loomade varjupaiga heaks.
Laadale oli end müüma registreerinud umbes 30 õpilast, kes laadapäeva hommikul juba kärsitult
oma kaubaga kooli aula ukse taga
ootasid, et endale parimat müügikohta saada. Pärast esimest tundi
pääses kogu koolipere kaupa uudistama ning mõne leti ääres olid pikad
järjekorrad veel ka vahetunni lõppedes. Kell 10 pääsesid koolimajja laata
külastama ka inimesed väljastpoolt
kooli ja mitmed inimesed seda võimalust ka kasutasid.

Kirikukontsert
Juba 16. detsembri keskpäeval
hakkasid Nõo kirikust kostma õhtuse
kontserdiproovi helid. Ümberringi
oli tühjus ja rahulikkus, nagu tööpäeval Nõos üsna tavaline on. Kuid
juba kuue tunni pärast oli Tartu tänaval kiriku lähedal enne õhtuse kirikukontserdi algust üsna keeruline
parkimiskohta leida — tundus, nagu

olekside sattunud Raadile Metallica
kontserdile, kus teeääred autodega
palistatud olid! Peoehteis kirikusse
olid jõulumeeleolu ka sellel aastal
traditsiooniliselt looma tulnud Nõo
põhikooli, muusikakooli ja reaalgümnaasiumi õpilased, kes pärast kirikuõpetaja Mart Jaansoni tervitust oma
kaunite esinemistega üles astusid.
Kaunis jõulukontsert tõi kiriku
rahvast täis ning kuigi väljas oli ilm
kõike muud kui talvine, tõi südamlik
kirikukontsert publiku südamesse
siiski jõuluootuse.

Loomade varjupaik
17. detsembril, vahetult pärast
maitsvat jõululõunat kooli sööklas,
istusid Nõo Põhikooli õpilasesinduse
liikmed kooli bussi peale ning alustasid sõitu Valka, et viia sealse loomade varjupaiga asukatele ka sel aastal
jõulurõõmu. Sügisese „Maal elamise
päeva“ laada ja 12. detsembril toimunud jõululaadaga õnnestus koguda kaks aiakärutäit kassi- ja koeratoitu, mis rõõmuga varjupaigas vastu
võeti. Ühiste jõududega said loomatoidud aiakärudega soojadesse
ruumidesse toimetatud. Pärast seda
tutvusime varjupaiga territooriumi ja
selle asukatega, keda seal paraku oli
päris palju. Nii mõneski õpilases tek-

Varjupaiga loomadele jõulurõõmu valmistamine on saanud Nõo Põhikoolis traditsiooniks. Foto: REEMET RUUBEN
kis soov endale varjupaigast neljajalgne sõber võtta ning loodetavasti
see ka teoks saab.

Detsembrikuu stiilipäev
18. detsembril tähistasime koolis
detsembrikuu stiilipäeva. Kiirele jõuluajale omaselt oli sel korral stiilipäeva teemaks jõulud. Vahvaid ja naljakaid kostüüme jagus enamikesse

Rumeenia — kontrastide maa
4. osa
Dracula
tee
—
seda
Transfăgărăşăni teed on hakatud
kutsuma kuulsa vampiiri järgi
Karpaatide mäeahelik poolitab
Rumeenia. Neljapäev, 5. september
oli see kauaoodatud päev, mil sõitsime üle Karpaatide mäeaheliku. Juba
reisikava kätte saades olin väga elevil, kuna sõit üle mäeaheliku tõotas
olla kogu reisi üks võimsamaid elamusi. Nüüd, pärast reisi võin julgelt
öelda, et ootused vastasid tegelikkusele ja see tõesti oli kõige võimsam ja
imelisem elamus reisil.
Hommik oli kergelt udune, temperatuur 17°C ja tunda oli mägede
hõngu. Hiljem mägedes oli temperatuur 23–26°C. Ees ootas ilusaimaks
teeks maailmas tituleeritud tee üle
Lõuna-Karpaatia mäeaheliku, läbi
tunnelite, mööda serpentiine, võimsaid mägesid ületades, maaliliste
vaadetega.
Tee ise oli 91 km pikk, pikim
tunnel läbi mäe 800 m ja tuhandeid
kurve — võimas elamus. Kui õigesti
mäletan, siis mäeaheliku läbimine
võttis viis tundi koos väikeste peatustega. Sai tunda mägede võimsust
pilvepiiril ja kohati lausa pilvi „käega
ära katsuda“. Mina nautisin sõitu ja
kuna usaldan 100% bussijuhte, siis

minul probleeme ei olnud, kuid tean,
et nii mõnigi sõitis kinnisilmi ja kiljumist ikka oli bussis kuulda. Peatuskohtadel ei julgenud paljud bussist
väljuda.
Kohalikud lambakarjused müüsid kõrgel mägedes oma käsitööjuustu-vorsti. Ise ostsin juustukera
kaasa. Kui buss imeväikeses „taskus“
peatus, oli kaugelt juba näha kohalike silmis rõõmu — bussitäis ostjaid
saabus. Väga hea meel oli neid ostuga toetada.
Teedel oli kiirusepiirang madalamal 90 km/h, kõrgemal 40 km/h,
kuid oli ka just mootorrattureid, kes
mööda tuhisesid — hullud vennad!
Üht kaherattalist ratsut nägime kõrgel kuristiku serval uperpallis — ju
hindas rattur võimeid üle.
Transfăgărăşăni tee on üks vaatemängulisemaid teid maailmas ja
kuulub maailma kümne ohtlikuma
tee hulka, seda kuulsa autosaate Top
Gear andmetel.
Tee ehitas 1970–1974 Rumeenia
sõjavägi, sõjaväe transpordi vedamiseks. N. Ceausescu kartis pärast
1968. aasta Nõukogude Liidu invasiooni Tšehhoslovakkiasse, et sama
võib korduda Rumeenias ja nii lõi ta
võimsa taganemistee. Samas näitas
see tee Rumeenia riigi võimsust.
Kõrge ja käänulise tee ääres

klassidesse. Oli nii kauneid valgustatud soenguid kui ka päkapikke–jõulurõõmu tervesse koolimajja!
Samuti kuulutati välja novembrikuu unise stiilipäeva parima kostüümi omanik, kelleks osutus 1.b klassi
õpilane Tuule Remsel!
REEMET RUUBEN
Nõo Põhikooli huvijuht

reisijutt

Maaliliste vaadetega Transfăgărăşăni tee — maailma ilusaimaks tituleeritud tee üle Lõuna-Karpaatia mäeaheliku, läbi tunnelite, mööda serpentiine, võimsaid mägesid ületades. Foto: ANNE TSOPP
asub võimas tamm veehoidlaga, seal
ei olnud kahjuks võimalust peatuda,
sest lihtsalt vabu peatuskohti ei leidnud, vaatasime seda võimsat ehitist
bussiaknast — 166 m kõrge. Tee oli
kitsas, kuid ideaalses korras.
Tee kulgeb üle 2000 m kõrgusel
merepinnast. Talvel on tee suletud,
sealkandis on väga palju lund ja tee
on mattunud lumme. Kevadel sulab
lumi aeglaselt ja tee avatakse alles
juuni lõpus, kui ka varingud on kor-

rastatud. Tee suletakse jälle oktoobri
algul või veelgi varem, olenevalt ilmaoludest.
Ise sain Transfăgărăşăni tee
võimsust ja ilu oma silmaga näha,
lausa iga keharakuga tunda, kuid
arvan, et ka pilt annab selle võimsa
kogemuse edasi.
(järgneb)
ANNE TSOPP
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nõokate edukas spordiaasta

Nõo korvpalliklubi noortel on seljataga tegus spordiaasta. 2 X foto: RAUNO

VOORE

Meeste võistkond „Nõo Lihavürst“ on kõrge tasemega korvpallitiim,
kõikidel 2019. aastal osaletud võistlustel saavutati auhinnaline koht.

Möödunud aasta Nõo Korvpalliklubis
2019. aasta oli Nõo Korvpalliklubile edukas. Tehti palju trenni, käidi
võistlustel, laagrites ja kogunemistel. Toodi koju hulgaliselt medaleid,
karikaid ja toredaid võite.
Meeste võistkond Nõo Lihavürst
sai kõikidel võistlustel, kus osaleti,
auhinnalise koha — Tartumaa Talimängudelt III, Tartumaa II liigas III
ja Tartumaa Sügismängudelt I koht.
Heameelt teeb rohke osavõtt trennidest ning nende meeste naasmine,
kes pärast kooli lõpetamist ja tööle
hakkamist ei saanud erinevatel põhjustel korvpalliga jätkata. Nüüd on
paljud leidnud tagasitee Nõkku ja
korvpalli juurde.
Noored mängisid Eesti MV mänge mini-, U14 ja U16 vanuseklassis.
Nõo Korvpalliklubi on Delta korvpalliklubi liige, treenime Nõos, aga
võistlustel käime ühtse Delta võistkonnana, mis hetkel koondab lisaks
Nõo poistele ka Vastse-Kuuste ja
Tartu valla poisse.
Väga edukas oli eelmisel kevadel meie miniklassi võistkond,
kes võitis Eesti MV b-divisjonis kõik
seitseteist mängu ja tasuks I koht.
Sügisel oli EMV-l osalemas aasta
nooremate võistkond ja ka nen-

del on läinud päris hästi. Miniklassi
poisid mängisid ka viis mängu ESTLAT omavanuste liigas Cesises, seal
küll võitu ei saadud, aga küllaga
kogemusi.
U16 ja U14 võistkonnad on saanud EMV mängudel häid kogemusi
ja raskeid mänge. Oma võidud on
kätte saadud, aga suurema edu saavutamiseks peaksime tegema palju
rohkem ühiseid treeninguid.
Tartumaa koolide meistrivõistlustel oleme esindanud Nõo Põhikooli ja poisid on mänginud edukalt.
1.–3. kl poisid said IV, 4.–6. kl poisid
II ja 7.–9. kl poisid III koha. Turniirid
on olnud küll lühikesed, aga vajaliku
mängukogemuse jaoks olulised.
Nõo Korvpalliklubi aktiivsemad
ja pühendunumad poisid ning treenerid osalevad Lõuna-Eesti Korvpalliprojektis, mis koondab kogu
piirkonna paremaid mängijaid.
Väljundiks on Balti liiga võistlused.
Lisaks saavad projektis osalejad igas
kuus ühel nädalavahetusel käia koos
laagris või võistlustel. Esimestel hooaegadel oli poistel keeruline hakkama saada agressiivsete Leedu, Läti,
Venemaa ja Soome võistkondadega
ja saadi üksikud võidud. Mida aasta

edasi, seda paremini on mängitud.
Sellel hooajal on rohkem võite kui
kaotusi. Lisaks veel kevadine edukas
X Tartu Basket Cup, kus rahvusvahelises seltskonnas saadi 2007/08 poistega II koht. Alistatute seas olid Eesti
meistrivõistluste esimene ja teine
võistkond.
Kuna osaleme paljudel võistlustel ühise Delta meeskonnana, siis
peame kokkumängu arendamiseks
tegema ühiseid treeninguid ja laagreid. Eelmisel aastal saime paariks
päevaks kokku Käärikul, Nõos, Räpinas, Vastse-Kuustes ja Tartus.
Vahvamad võistlused, kus eelmisel hooajal osalesime, olid Radom
Basket Cup Poolas koos Tartu Kalevi
Palliklubiga, Tartu Youth Cup Tartus
(III koht) ja Kuremaa Jõuluturniir
(III koht).
Suvel oli meil kaks pikemat laagrit, kus osalejad said mitmekesiselt
sportida ning oma suve aktiivselt
veeta. Nõo Spordihoones toimunud
Suvi Spordiga 2019 päevane laager
oli mõeldud kõikidele Nõo sportlikele lastele. Harrastati erinevaid spordialasid, mida spordihoones ja selle
ümbruses harrastada saab. Kokku
osales laagris 17 noort.

Lisaks mahtus suvistesse tegemistesse kuuepäevane ööbimisega
laager Uue-Peedul, kus keskendusime peamiselt korvpallile. Osalejaid
oli seal 16.
Tore, et oleme käima saanud
ühisprojekti Delta korvpalliklubiga. Nüüd saavad poisid võistlustele
minna ka väikestest kohtadest ja samas on võistkonnad konkurentsivõimelisemad. Teine positiivne projekt
on Lõuna-Eesti Korvpalliprojekt, kus
osalevad meie klubi parimad. Rahvusvaheline kogemus ning vahvad
treeningud aitavad korvpalli maapiirkondades arendada.
Viimastel hooaegadel on meie
klubil stabiilsed koostööpartnerid ja
vahvad lapsevanemad, kes hoolivad
korvpallist ja kohalikust kogukonnast. Kui seljatagune on kindel, siis
on hea rahulik keskenduda treenimisele ja võistlemisele.
Täname: Tartu Ehitus, Nõo Lihavürst, Elisa Taimetare, Tartu Terminal,
Nõo vald, Nõo Spordihoone, lapsevanemad ja mr Anonymus.
RAUNO VOORE

Nõo korvpalliklubi treener

Nõo sulgpallurite edukas aastalõpp

Tartumaa Spordiliit tunnustas Alo Veenpere (pildil) MMi 5. koha ja Eesti
MV 1. koha eest.

Maailmameistrivõistlustel
kickboxingus saavutas
Alo Veenpere viienda koha
24. novembrist kuni 1. detsembrini toimusid WAKO kickboxingu maailmameistrivõistlused Türgis, Antalyas.
Alo Veenpere võistles MKL -84 kg kategoorias, kus oli esindatud maailma eri riikidest 16 parimat sportlast.
1/8-finaalis oli Veenpere vastamisi Kazakhstani võitlejaga Baurzhan
Abdullayevga, võites kindlalt 3:0. Kahjuks vigastas Veenpere esimese raundi
lõpus vasaku reie kakspealihast ning läbi reide pussitava valu sooritas sportlane matši lõpuni, olles ise poolrelvitu.
Järgmise päeva veerandfinaalis osutus loosi tahtel vastaseks valitsev
maailmameister Horvaatiast Matej Lebo, kelle vastu tuli Veenperel minna
pooles vinnas.
„Võitluses ei saanud kasutada oma põhijalga ega sooritada lihvitud põhitehnikaid, mis sundis võitlema ainult parem külg ees, mida mõistis peagi
ka kogenud vastane. Asjaoludele vaatamata kujunes veerandfinaalist tasavägine lahing, kuid kohtunike poolehoid punktide jagamisel oli ilmselgelt
tiitlikaitsja poolel,“ lausus Veenpere.
Lõpetuseks ütleb Veenpere: „2019. aasta ametlikuks tulemuseks jäi viies
koht. Kõik eeldused MM meistritiitli nimel võistlemiseks olid olemas, kahjuks
ei olnud seekord õnne piisavalt. Teeme edasi!“.
(NVL)

Euroopa U15 klassi karikaetapp Vilniuses
Traditsiooniks saamas Euroopa U15 klassi karikaetapp novembrikuu
lõpus ja detsembri alguses Vilniuses meelitas osalema kaheksa Euroopa
riiki. Eestist oli esindatud TÜASK, Tallinna Sulgpallikooli, SK Triiton ja Nõo
Sulgpalliklubi mängijad.
Samaaegselt toimus seal ka turniir U13 klassi mängijatele.
Medaleid ei tulnud eesti mängijatele eriti palju, kuid poolfinaalidesse
siiski jõuti mitmeski mänguliigis.
Elisaveta Berik (Triiton) võitis U15 klassi üksikmängus pronksmedali
(mängiti välja ka kolmandad kohad) ja koos Kerttu Voorega (Nõo Sulgpalliklubi) võideti naispaari hõbemedal.
Poiste U15 klassis üllatas seekord Karl Aksel Männik (Nõo SK), kes jõudis
poolfinaali üksikmängus ja koos Hugo Themassega (Triiton) paarismängus,
aga medaliteni seekord ei jõutud.
U13 klassis tegid hea paarismängu Marti Joost (Nõo SK) ja Rasmus
Roogsoo (Triiton), tasuks hõbemedalid.
Silma paistsid Ukraina noored oma innustatud mänguga, vähemalt
noorteklassides tundub, et on neil hästi ettevalmistatud noormängijad.

Nõo Sulgpalliklubi medalid Euroopa U17 klassi karikaetapilt
Kui siiani tõid hulgaliselt Nõo Sulgpalliklubile Euroopa juunioride karikaetappidelt auhinnalisi kohti Kristin Kuuba, Helina Rüütel ja Kati Kreet
Marran, siis nüüd esmakordselt tegid seda ka noormehed.
Oskar Männik ja Rannar Zirk võitlesid välja finaalikoha 5.–8. detsembrini Tartus toimunud Euroopa U17 klassi karikaetapil. Finaalmäng
kaotati vene noormeestele.
Õhtusel koosviibimisel sai päritud vene treeneritelt, kuidas neil on tekkinud hulgaliselt tublisid noormängijaid, on neil ju võidetud viimastelt U17
klassi Euroopa meistrivõistlustelt kolm meistritiitlit. Selgus, et kui meil on
registreeritud noormängijaid Eestis ca 750–800, siis Venemaal ca 7000–
8000. Eks siis jäävadki sõelale tugevaid treeningkoormusi taluvad noored.

Vilniuse turniiri medalivõitjad (vasakult) Kerttu Voore, Marti Joost (Nõo
Sulgpalliklubi), Rasmus Roogsoo ja Elisaveta Berik (Triiton).

2019. aasta Tartumaa spordiaasta pidulik lõpetamine
19. detsembril toimunud Tartumaa Spordiliidu spordiaasta lõpetamisel said parima noore sulgpalluri tunnustuse Kerttu Voore ja Karl Aksel
Männik (vaata esilehel).
Parima sulgpalluri tiitli pälvis Kristin Kuuba. Kristinil on praktiliselt
tagatud pääs mängima Tokyo olümpiamängudele. Ametlikult tehakse see
teatavaks pärast 1. maid.
MART MÄERAND
Nõo Sulgpalliklubi juhataja

Euroopa karikavõistluste medaliomanikud Oskar Männik (vasakul) ja
Rannar Zirk.

# 116 sahamees
Sahamees on jõuluvana järel kõige oodatum mees vallas. Alati on
tal naeratus näol, kui traktori mürinal lund kahte lehte ajab nagu Mooses
punase mere ääres.
Vahepeal astub ta kabiinist välja ja tähtsa näoga toksib siit ja sealt saapaninaga, endal suitsujupp suunurgas hõõgumas.
Kui sahamees näeb ilusat naist teeveeres, siis ütleb ikka kõva häälega
üle ukse „ahoi“ ja vanamatel daamidel suunurgast vaikselt „hei“.
Külameestele ta lihtsalt lehvitab. Neile ei pea ust lahti tegema. Lase veel
külm välja.
Lõbus elu on sahamehel ja tähtis töö.
Nagu kunstnik, tõmbab ta valgele valla kaardile jooni, mida mööda
autod hommikuti tööle orienteeruvad ja õhtul tagasi koju. Mõnikord peab
sahamees sama teed järjest mitu korda tegema, sest lumesadu on ettearvamatu.
Endale lohutuseks ütleb ta siis alati, et kusagil mujal on hullem. Meil siin
on ikka hea elada. Väikesed tüütud ebameeldivused kannatame ära.
Suurema hea meelega sõidab sahamees tööle, kui hakkab lume lõhna
tulema — võtab saha ja hakkab uhama.
Täna aga on sahamees nukker. Ta ei saa tööle minna. Sest teeots on
täis tuisanud.
JANNO PUUSEPP
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kultuurimajas

teated
q Soovin osta Nõos või
selle lähiümbruses väikese
ahiküttega maja. Oodatud
on ka üüripakkumised, 2–3
toalisele korterile.
Tel 5648 7995 või e-post
uulimaa@gmail.com
q Soovin osta maja Nõo
vallas. Tel 5373 3266.
q Eramajade ja kõrvalhoonete projekteerimine.
Autocad, eskiisprojekt, eelprojekt, põhiprojekt, eramu,
suvila, saun, kuur, garaaž,
auto varjualune või muu
kõrvalhoone.
Aare Heinmets F&F
smallhouseprojects@gmail.com
Tel 502 9739.

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

MÜÜA PUITBRIKETTI
JA PELLETIT.
Tartumaa piires
kojutoomise võimalus.
Asume Puhjas.

Tel 511 9782 (Kalle).
kalle.kivaste@gmail.com

Nõo PäevakeskuseS
13. jaanuaril kell 13.00

RAAMATU ESITLUS

„43 huvitavat aastat Nõo koolis“
Külas on Muia Keerutaja.

20. jaanuaril kell 13.00

FILMIPÄEV

Tel 745 5134, 5301 8753.

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

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated

Meelika Kaarna digimaalinäitus
2019. aastal möödus esimesest laulupeost 150 aastat ning
tantsupidu toimus 20. korda. Aasta oli kuulutatud ka laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks „Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu
juubeliaasta“.
Nõo kultuurimajas on avatud Meelika Kaarna digimaali näitus
Eesti rahvatantsujuhtidest. Näitusel on eksponeeritud kaheteistkümne rahvatantsujuhi digimaalid. Maalide autor Meelika Kaarna kasutas
joonistamiseks graafikalauda ja spetsiaalset pliiatsit, millega joonistamisel on tulemuseks maal arvutiekraanil. „Iga tantsujuhi maalil on
näha õrna kuldset teksti, mis katab kogu maali pinna. Iga autori pildil
on ühe tema loodud tantsu kirjelduse fragment, nii on näiteks Anna
Raudkatsi pildil kujutatud „Tuljaku“ kirjeldus,“ selgitas Kaarna.
Soov tutvustada tantsujuhte digimaalidel tekkis autoril Tartu
Kunstikooli maalimise aine raames. „Vanade väärikate tantsujuhtide
tantse olen tantsinud palju, kuid kahjuks ei teadnud ma enne päris
mitme tantsujuhi kohta mitte midagi, ka seda, millised nad välja nägid. Nüüd olen neid maalipintsli kaudu tundma õppinud ning lugenud nende elulugusid ja olen uhke, kui mõnda nende tantsu tantsida
või õpetada saan,“ rääkis Kaarna.
Näitus on Nõo kultuurimajas avatud veebruari lõpuni.
Andri Viinalass
kultuurispetsialist
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R, 10. jaan kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
P, 12. jaan kl 11.00 Kristuse ristimispüha jumalateenistus
P, 19. jaan kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 26. jaan kl 11.00 Jumalateenistus
P, 2. veebr kl 11.00 Küünlapäeva jumalateenistus. Tartu rahu 100. Armulaud
P, 9. veebr kl 11.00 Jumalateenistus
T, 11. veebr kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
P, 16. veebr kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 23. veebr kl 11.00 Jumalateenistus
E, 24. veebr kl 12.00 Iseseisvuspäeva jumalateenistus
T, 25. veebr kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

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)
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

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

			

Paju Pagar OÜ

			

			

ETTETELLIMISEGA

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

https://pajupagar.wixsite.com/pajupagar
pajupagar
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