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Uus sisehoov ja õpiruum õues

Nõo põhikooli ja spordikooli vaheline sisehoov sai kasutajaid arendavad liikumist soodustavad vahendid.
Jaanuarikuu teisel ja kolmandal päeval ehitas seltskond kogukonna aktiivseid peresid Nõo Veskijärve äärde lumest animafilmitegelase Olafi.
Idee algatajaks oli perekond Saviir Nõo alevikust, kelle eestvedamisel
kuju meisterdama asuti. Pildil Olaf koos enda loojatega.
Foto: JANAR SAVIIR

Soovin kõigile Nõo Vallavolikogu ja
Vallavalitsuse nimel tervist ning ilusat
2021. aastat!

KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

vahendite tarne ja paigaldus. Vahendite paigaldustööd lõppesid
20. novembril 2020.
Nõo Põhikoolis on edasi astutud suur samm kaasava hariduse
põhimõtete rakendamiseks. Paljude õpilaste ja õpetajate jaoks tähendab see uusi ja huvitavaid võimalusi nii õppimisel kui õpetamisel.
Meie õpiruum on laienenud õue
ning sellest saame edaspidi rõõmu
tunda igal päeval.
Siinkohal tahan tänada kõiki,
kes suuremal või vähemal määral panustasid projekti ideesse,
teostusesse, hangete läbiviimisse,
rahastusse jne. Tänan kõiki koostööpartnereid ja toetuse andjat
SA Innovet, nüüdseks juba Riigi
Tugiteenuste Keskust ning tööde
teostajat Tommi Play OÜd. Samuti
tänan Nõo valda, kes toetab ja panustab kõikide õpilaste paremate
õpitingimuste loomise protsessi
Nõo vallas.
ILONA TARS
Nõo Põhikooli
direktor

Kokkuvõte elanikuks registreerimise kampaaniast
Kampaania jooksul registreeris oma uue elukoha Nõo vallas 99
isikut. Nendest 0–6-aastaseid oli 20
(neist 8 vastsündinut), 7–18-aastaseid 8 inimest, 19–63-aastaseid saabus 69 ning 64 ja vanemaid inimesi
saabus 2.
Saabujate seas oli 52 meest ja
47 naist.
Kõige enam tuli rahvast juurde
Nõo alevikku — 28, järgnesid Vissi
küla – 15, Meeri küla — 10, Nõgiaru
küla — 9, Luke küla — 8, Aiamaa küla
— 7, Voika küla — 6. Kolm elanikku
said juurde Tõravere alevik, Illi ja
Kääni külad. Tamsa küla arv muutus
2 inimese võrra ja 1 elaniku võrra on
rikkam Järiste, Uuta, Kolga, Keeri ja
Laguja külad.
Koht, kust kõige enam inimesi
Nõo valda saabus oli Tartu linn (32
juhul) ja Elva vald (21). Tulijaid oli ka

Tallinnast ning erinevatest Eestimaa
valdadest nagu Kanepi, Tõrva, Antsla,
Valga, Viljandi, Põlva, Toila, Kambja,
Luunja.
Elukoha–aadressita inimesi oli
saabujate seas 5, kellel on nüüd seoses elukohaga tagatud sotsiaalsed
garantiid.
Igale isikule, kes registreeris end
kampaania perioodil Nõo valla elanikuks ja kes omab 1. jaanuari 2021
seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot. Toetused
makstakse välja hiljemalt 2021.
aasta veebruarikuul.
Vanusegrupiti loosime välja
alljärgnevad auhinnad:
* eelkooliealiste laste vahel Nõo
valla lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema poolt kaetava osa
(lasteaiatasu) kompenseerimine ühe
kalendriaasta jooksul vanema valitud
alguskuupäevaga,
* kooliealiste noorte vahel vanuses 7–18 eluaastat nutiseadme

i ka
ostmiseks 400 eurot,
m ol
laa
k
* tööealiste isikute
e
r
ia
vahel vanuses 19–63
an
a
eluaastat jalgratta/
tõukeratta ostmiseks 400 eurot,
* vanemaealiste isikute
vahel alates 64.
eluaastast prillide ostmiseks 400
eurot.

Tar tu linna di

gi e k

raa

ni d

el
.

p

Nõo Vallavalitsus viis läbi Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 15. oktoober kuni
16. detsember 2020.
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Kui veel jõululaupäeval oli muru roheline ja kohati sabistas peenikest vihma, siis tundidega ilm muutus ja esimesel jõulupäeva hommikul aknast välja vaadates tervitas inimesi kohev valge lumevaip justkui
jõuluime.
Vähemasti seegi rõõm neil hoopis teistsugustel jõuludel, mil nii mõnedki inimesed ei saanud olla koos oma lähedastega. Mitte seetõttu, et
inimesed poleks hoolinud, vaid just vastupidi — nad hoolisid ega tahtnud riskida oma lähedaste tervisega.
2020. aasta jääb meelde kui aasta, mil miski polnud enam endine.
Kõik see, mida olime harjunud enesestmõistetavaks pidama, oli koroonaviiruse pandeemiaga kui peoga pühitud.
Siiski on paistmas valguskiir ja esimesed vaktsineerimised meditsiinitöötajatele on Eestis juba tehtud. Vaktsiini ei jätku koheselt kõigile ja
seniks loodan inimestel olevat kainet mõistust ja kannatlikkust leppida
meile seatud piirangutega ning mitte seada ohtu enda ja oma lähedaste
tervist.
Mõelgem helgematele asjadele: elanike arv Nõo vallas on jätkuvalt
kasvutendentsis. Saime täies ulatuses valmis kergliiklustee, mida elanikud koheselt aktiivselt kasutama hakkasid. Elamuid kerkib järjest juurde
ning hädavajalik on laiendada lasteaeda ja kooli.
Arvasin, et ka uus aasta tuleb sel aastal teistmoodi, kuna paljud linnad ning ka meie vald olid aastavahetuse ilutulestikust loobunud. Sellest hoolimata oli Nõo alevikus paugutamist rohkem kui kunagi varem
ja vähemasti pool tundi kestis lakkamatu kõmin. Mina ei suutnud sellest
rõõmu tunda ja olen kindel , et ka paljud teised mitte, kes loomadest ja
keskkonnast vähegi hoolivad. Tean küll, et on neid, kes mulle vastu vaidlevad ja arvavad, et aastavahetus peab tulema koos kärarikka tulevärgiga
— olgu siis loomad pealegi hirmust poolsegased ning õhk suitsust paks.
Vanemad inimesed on mulle öelnud, et aastavahetuse paugutamine
meenutab neile sõjaaega ning neil on hirm, et mõni oskamatult lastud
rakett võib aknasse lennata. Juhtusin eelmisel aastavahetusel Türgi linnas Alanyas olema ja mulle meeldib sealne kord, kus eraisikutele on tulevärgi müük täielikult keelatud. Toona korraldas ainult linn 5-minutilise
ilutulestiku ja sel aastal ei olnud muidugi mingit kärgatust. Pidu katku ajal
ei peeta.
Nüüd, mil õues on nii ilus, soovitan kõigil võtta aega pikkadeks jalutuskäikudeks – teeb head nii vaimule kui kehale. Küll tulevad tagasi ka
paremad ajad ja inimesed saavad taas oma töökohtadele ning lapsed
kooli minna, võime jälle kohtuda oma lähedastega ja reisides avastada
seda imelist maailma. Kannatlikku meelt ja peame vastu!

Meetme „Koolivõrgu korrastamine” raames ja tegevuse
„Väikelahendused HEV- õpilaste
integreerimiseks tavakoolidesse”
toetuse abil sai ellu viidud projekt
„Sisehoovi kohandamine ja kujundamine Nõo Põhikoolis“.
Kooli sisehoovi kujundamise
eesmärgiks oli suurendada Nõo
valla ainsas põhikoolis valmisolekut rakendada kaasava hariduse
põhimõtteid, luues HEV-õpilastele
akadeemilise keskkonna kõrval
ka füüsilise keskkonna, mis aitab
neid innustada koostegevusele
tavalastega ning toetada isiklikku
arengut.

Projekti raames sai Nõo kooli
sisehoovi paigaldatud erinevaid
vahendeid — korvpallirõngad,
turnimisala (ronila koos kummikattega turvaalaga), batuut, slackline
(koos kunstmuruga), torukellad,
päikesevari (päikesepurjega varjualune), pingid, tahvel, iste- ja hoiukastid, tasakaaluliikurid. Vahendid
arendavad käte ja silmade koostööd, üld- ja peenmotoorikat jne.
Lisaks on edaspidi võimalik sisehoovis tunde läbi viia ning pikem
õuevahetund luua.
Projekti idee sai alguse septembris 2018, projekti esitamiseni jõudsime 2018. aasta
detsembris. Otsuse taotlusele
toetuse osas saime aprillis 2019.
aastal. Projekti kogumaksumuseks kujunes 42 080,90 eurot.
30 175 euroga toetas Euroopa
regionaalarengu fondist sobivate väikelahenduste loomist
Riiklik Tugiteenuste Keskus ja
11 905,90 eurot panustas Nõo vald.
Edukaks pakkujaks riigihankes
osutus Tommi Play OÜ, kelle ülesandeks sai eelnevalt nimetatud
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Eelnevalt oli koolil olemas väga armas
sisehoov, kuid puudusid liikumist soodustavad vahendid.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste puhul, kellel on raskusi
raamides ja ruumides
püsimisega, peame
väga oluliseks lõõgastumishetkede ajal just
liikumise võimaldamist. Vaatlustulemustele toetudes olid varem
sisehoovi aktiivsemad kasutajad
just õpilased, kellele rakendatakse
koolis erinevaid tugimeetmeid.
Lisaks liikumisele soodustab
kohandatud sisehoov ka õpilaste
sotsiaalsete oskuste arendamist,
sest koos tegutsedes mõistavad
tavakoolis õppivad õpilased paremini tuge vajavaid õpilasi ning see
aitab haridusliku erivajadusega
õpilast paremini integreerida tavakooli keskkonda. Ka teaduslikud
uurimistulemused näitavad, et
liikumine aktiveerib aju ja sooritused paranevad.

Auhindu loosime
ka kõigi vallas elukohta
omavate inimeste vahel
Kõigi isikute vahel, kelle elukoht
on seisuga 1. jaanuar 2021 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo
vald, loositakse välja viis (5) ajakirjanduse kuni 300-eurost aastatellimust
auhinna võitja vabal valikul.
Kampaaniat toetavad ka Nõo valla ettevõtjad ja asutused, kelle tooted ja meened on samuti loosirattas.

Auhindade loosimine toimub
jaanuarikuu jooksul ja võitjatega
võetakse ühendust.

MAI KIRS
sekretärregistripidaja
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 17. detsembril.
1. Nõo Vallavolikogu 28.05.2015 määruse nr 35 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine” muutmine.
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab kohalik omavalitsus, kuid see on riiklikult ﬁnantseeritud
sotsiaaltoetus. Praegu kehtiv piirmäär on kuni 3 eurot m² kohta kuus.
Arvestades üüripindade hindu vallas, tegi vallavalitsus ettepaneku tõsta
üüri piirmäära kuni 7 euroni m² kohta.
Volikogu otsustas anda välja määruse „Nõo Vallavolikogu 28.05.2015
määruse nr 35 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine” muutmine“.
2. Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.
Lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid ning
viiakse sisse muudatused investeerimistegevuses ja likviidsetes varades. Eelarve kogumaht suureneb 174 084 euro võrra, valdavalt on need
sihtotstarbelised eraldised.
Volikogu otsustas anda välja määruse „Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine“.
3. Nõo valla konsolideerimisgrupi majandusaasta 2020–2022
aruannete auditeerija määramine.
Majandusaasta aruande kinnitamisel juunikuu istungil avaldasid
mitmed volikogu liikmed arvamust, et tuleks kaaluda audiitori vahetamist, kuna praegune audiitorﬁrma on olnud auditeerijaks juba väga
pikka aega. Vallavalitsus saatis hinnapakkumuse küsimuse auditi läbiviimiseks kolmele avaliku sektori vandeaudiitorile, et sõlmida leping valla
2020–2022 majandusaastate konsolideerimisgrupi raamatupidamise
aastaaruannete auditeerimiseks. Soodsaima pakkumise tegi praegune
audiitorﬁrma T. Simo Konsultatsioonid OÜ.
Toimus arutelu, kus osa volikoguliikmeid pooldas ettepanekut määrata audiitor esialgu vaid üheks aastaks ning revisjonikomisjonil töötada välja kord audiitori valimiseks. Kuid kuna vallavalitsus oli küsinud
hinnapakkumist kolmeks aastaks, ei saanud hetkel lühemat tähtaega
määrata.
Hääletamisele pandi otsuse eelnõu määrata järgmiseks kolmeks
aastaks audiitoriks T. Simo Konsultatsioonid OÜ ja enamik volikoguliikmeid hääletas selle poolt.
4. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis vajadusest võtta tööle korrashoiuspetsialist, kes teostaks väiksemaid ehitus- ja remonditöid kõigis
vallavalitsuse hallatavates asutustes. Struktuuris paikneks uus töökoht
ehitus- ja majandusosakonna koosseisus. Vallavalitsus tegi ettepaneku
kinnitada vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, lisades
sellesse korrashoiuspetsialisti töökoha. Otsuse poolt hääletasid kõik
kohalolnud volikogu liikmed.
5. Vallavanemale lisatasu maksmine.
Järgmisel aastal vallast palka saavate inimeste töötasu ei tõuse
ning käesoleva aasta eelarvet arvestades leidis vallavalitsus, et on võimalik vallast palka saavatele inimestele maksta motivatsioonipreemiat.
Et tagada võrdne kohtlemine, tehti ettepanek maksta ka vallavanemale
ühekordset lisatasu 250 eurot.
Volikogu hääletas selle ettepaneku poolt.
6. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (Nõlva tee detailplaneering).
Vallavalitsusele esitati taotlus algatada Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneering. Algatatav detailplaneering
on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ettenähtud tegevused ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka.
Volikogu võttis vastu otsuse „Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“.
7. Nõo Vallavolikogu 2021. a istungite ajakava kinnitamine.
Istungid toimuvad 21. jaanuaril, 18. veebruaril, 25. märtsil, 22. aprillil, 20. mail, 17. juunil, 26. augustil ja 23. septembril.
8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis 11. detsembri õhtul toimunud
intsidendist spordihoone parklas. Auto kaotas juhitavuse ja rammis
spordihoone seina, mille tulemusel hoones sees purunes veetoru. Kahju
esialgne suurus on 47 000 eurot.
Alates 4. jaanuarist avab Omniva Nõo vallamaja hoones oma postipunkti.
Arutati olukorda seoses koroonaviiruse levikuga Nõo vallas. Palume
kõigil elanikel olla äärmiselt ettevaatlikud, kanda maske ja vähendada
võimalikke kontakte miinimumini. Ka volikogu ei korraldanud traditsioonilist jõulu väljasõiduistungit.
Jääme terveks, märkame abivajajaid
ja hoiame üksteist!
KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

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

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

513 9123

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

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

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest detsembrikuul
Vallavalitsus korraldas detsembrikuus kuus istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Sotsiaalküsimustes
otsustati

— anda sotsiaaltoetusi ja tegeldi erinevate sotsiaalküsimustega;
— koostöös tervisemeeskonnaga korraldada jõulubussi teekond Nõo valla kuni 12-aastastele
lastele kommipakkide jagamiseks;
— korraldada titade lusikapidu;
— tunnistati Sotsiaalteenuse
hankes „Raske ja sügava puudega
lastele (0–17) tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse arendamine Nõo valla haldusterritooriumil“ edukaks
Varajase Kaasamise Keskus OÜ. Otsustati sõlmida hankeleping pärast
Sotsiaalkindustusametiga toetuse
kasutamise lepingu sõlmimist.

Finantsküsimustes
otsustati

— suunata 2020. aasta III lisaeelarve
Nõo
Vallavolikogu
17.12.2020 istungile vastuvõtmiseks;
— esitada Nõo Vallavolikogule
valla 2021. aasta eelarve projekt;
— eraldada Nõo valla 2020.
aasta eelarve reservfondist:
* 2 000 eurot Jäätmekäitluse
majandamiskulude suurendamiseks,
* 10 100 eurot Haljastuse majandamiskulude suurendamiseks,
* 5040 eurot Luke mõisas Kupja
kinnistul asuvas kultuuriaida kõrvalhoones remonttöödeks,
* 5060 eurot uue traktori TYM
503 lisaseadmete ostuks,
* 2500 eurot Luke raamatukogu

majandamiskulude
seks.

suurendami-

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati

— anda õigus lasteaia direktoritel käskkirja alusel teha soodustusi lapsevanemate poolt kaetava
lasteaiatasu maksmisel, proportsionaalselt selle aja eest, mil vastav
lasteaiarühm on suletud COVID–19
haiguse leviku tõkestamiseks.

Ehitusküsimustes otsustati

— anda ehitusluba:
* Nõo alevikus Kase tn 1a asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* Nõo alevikus Vana-Nõo tn 9c
asuvale kinnistule maasoojuspuuraukude rajamiseks,
* Meeri külas asuvale Niine katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Voika külas asuvale Laane vkt
6 katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Nõo alevikus Liiva tn 2 kinnistul asuva kõrvalhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
— anda kasutusluba:
* Nõo alevikus Järve tn 2a asuvale kinnistule püstitatud üksikelamule kasutamiseks üksikelamuna,
* Enno külas asuvale Püssa
katastriüksusele rajatud päikeseelektrijaamale kasutamiseks energiatööstuse rajatisena,
* Tõravere alevikus asuvatele
Torni tn 3 ja Observatooriumi tn 1 //
Torni tn 6 katastriüksustele rajatud

Eterniidi- ja teiste aspestijäätmete info kogumine
Kogume infot eterniidi jt asbesti sisaldavate ehitusjäätmete tasuta
üleandmise võimaldamiseks.
Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat
asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides!
Kui Nõo valla territooriumil on eterniiti või muid asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, saab vastava info hiljemalt 25.01.2021 edastada
vallavalitsusele e-kirja teel aadressile merike@nvv.ee või tel teel 7455
332, 5343 3648. Kirjas on vaja kindlasti näidata ära, millisel aadressil ja millist ehitusmaterjali ja kui palju on olemas (näiteks mitu ruutmeetrit või mitu
tahvlit eterniiti või mitu kilogrammi mõnda muud asbesti sisaldavat ehitusmaterjali). Kui aadress ja teataja kontaktandmed on olemas, saame edaspidi
huvilist teavitada asbesti sisaldavate materjalide üleandmise võimalustest.
Ootame infot nii eraisikutelt kui ettevõtetelt.
Palume infot nii hoone lammutamise või ümberehitamise käigus tekkinud asbestist ehitusmaterjalide kohta kui ka vanade lagunenud eterniidist
katusega hoonete (laudad, kuivatid
jms) kohta.
Kindlasti anda ka teada, kui on
kasutuses olev eterniidist katusega
hoone, mille katust lähiaastatel ei ole
MERIKE KRUUSE
plaanis vahetama hakata.
keskkonnaspetsialist

Vallavalitsus ootab Aasta Tegija/
Aasta Tegu aunimetuse nominente

ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku kasutamiseks;
— anda projekteerimistingimused:
* Meeri külas Liivaku katastriüksusel asuva abihoone laiendamiseks ja üksikelamuks ümberehitamiseks,
* Uuta külas asuvale Kungla
katastriüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati

— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete
valdaja aadressilt Illi küla, VanaVarimõisa. Vabastus kehtib kuni
30.04.2021,
— pikendada erandkorras vabastatud jäätmeveo tähtaega kuni
31.08.2021 ning hooajaliselt vabastatud jäätmeveo tähtaega kuni
30.04.2021.

Maaküsimustes otsustati

— määrata jagamise või maakorraldustoimingu käigus moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed;
— seada avalikes huvides vajalike tehnovõrkude talumiseks sundvalduseid;
— tagastada õigusvastaselt
võõrandatud Eeriko 7 talu maast
Nõgiaru külas asuv 9993 m² suurune maa-ala mõttelistes osades kaasomandisse;
— täiendada kohalike teede
nimekirja erateede avalikuks kasutamiseks ja transpordimaa munitsipaalomandisse andmise tulemusel
suurenenud kohalike teede osas;
— sõlmida Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku Nõo Püha Laurentsiuse Kogudusega ja Kohalik Kinnisvara OÜ-ga haldusleping Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni
osa detailplaneeringu elluviimise
raames detailplaneeringukohaste
rajatiste väljaehitamiseks, väljaehitamise rahastamiseks ja detailplaneeringu elluviimise tegevuskava
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kinnitamiseks;
— muuta Uuta küla asuva
Õunapuu katastriüksuse senist
lähiaadressi ning määrata uus lähiaadress Hoburaua;
— kehtestada Tartu Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud Nõo
vallas Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni osa detailplaneering.

Üldküsimustes otsustati

— anda Nõo vallavalitsuse hallatavatele asutustele juhised tegutsemiseks COVID–19 haiguse leviku
tõkestamiseks;
— kinnitada
* Nõo valla ajalehe „Nõo Valla
Leht“ väljaandmise kord,
* Nõo Valla Lehes avaldatava
reklaami hinnakiri;
— hankida
* Nõo põhikoolile mahtuniversaal, edukaks pakkumiseks osutus
City Motors AS pakkumus väikebussile Renault Traﬁc Passenger Grand
Pack Clim 2,0,
* Nõo vallavalitsusele traktor,
edukaks pakkumuseks osutus Flint
Kaubandus pakkumus traktorile
TYM 503 HST Turf;
— soetada Nõo lasteaia Krõll
uutesse rühmaruumidesse mööbel
(Kumer Saag OÜ pakkumuse alusel),
— sõlmida AS-iga Eesti Post äriruumi üürileping alates 01.01.2021
vallamajas asuva ruumi kasutamiseks postipunktina,
— lõpetada Nõo vallale kuuluva (Nõo alevik, Kivi tn 3–5) üürikorteri kasutamiseks sõlmitud eluruumi üürileping 31.12.2020,
— eraldada toetust 28-le silmapaistvale Nõo valla sportlasele ja
jõulukaartide joonistamise konkursi võidutöö autorile.

AIRA LAUL
vallasekretär

planeeringuteated
Nõo Vallavalitsus teatab, et Nõo Vallavolikogu algatas 17.12.2020
otsusega nr 103 Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate
kruntide detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on
ca 5,6 ha ja see hõlmab Nõlva tee (kü tunnus 52801:012:0671) äärseid
maaüksussi — Nõlva tee 1–4, 6, 8–18, Kallaku katastriüksust ja Nõlvaku
katastriüksust. Maa-ala on krunditud 16 elamumaa, ühe jäätmehoidla
maa, tootmismaa ja transpordimaa otstarbega maaüksuseks. Juurdepääs on tagatud Elva linnas asuva Peedu tee kaudu. Planeeringuala on
hoonestamata.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ja
ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneering on kooskõlas
Nõo valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha.
Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Nõo
Vallavalitsuses (Voika tn 23, Nõo alevik) ja Nõo Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Nõo Vallavalitsus kehtestas 21.12.2020 korraldusega nr 613 Nõo
vallas Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni osa detailplaneeringu (Töö nr: DP3419). Planeeritava ala pindala on ca 9,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ja ehitusõiguse
määramine elamute ja ärihoone ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
määratakse ühtlasi maakasutustingimused ning kruntidele juurdepääsud, heakorrastus, haljastus ja tehnovõrkudega varustamine.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel:
https://nvv.kovtp.ee/detailplaneeringud.

Nõo Vallavalitsus kuulutas 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 2021.a.
Selleks:
— saata ettepanek koos põhjendusega vallavalitsuse e-posti
aadressil liia@nvv.ee
— esitada ettepanek Nõo valla veebilehelt
https://nvv.kovtp.ee/ettepaneku-vorm
— jätta kirjalikult vormistatud ettepanek vallavalitsuse peaukse
juures asuvasse valla postkasti või saata koos põhjendusega Nõo
Vallavalitsusse, aadressil Voika tn 23, Nõo alevik, 61601.
Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija” või
„Aunimetus Aasta Tegu”.
NÕO VALLAVALITSUS

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

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.
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sotsiaalosakonna teade

Puuetega inimeste
eluaseme kohandamise
vajaduste kaardistamine
Nõo vallavalitsus võtab vastu
taotlusi, et selgitada välja vajadus
puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks 2021. aastal. Taotlusi
koos lisadokumentidega saab
esitada alates 11.01.2021 kuni
25.01.2021 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e–postile
vald@nvv.ee või saata posti teel aadressile: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo
alevik, Tartumaa 61601. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamaja sotsiaalosakonnas.
Erivajadusega Nõo valla elanikel on võimalik taotleda oma puudest
tingituna toetust eluaseme kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada
puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja
väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.
Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks tualettruumi (pesemisruum
ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus,
vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri
välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus.
Kohandada saab eluruumi, mis asub Nõo valla haldusterritooriumil ning
on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.
Esitatud taotlusi hindab sotsiaalprojektide menetlemise komisjon, kes
kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning külastab kodu kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Teostatavate kohanduste arv sõltub riigilt toetuse saamisest ja Nõo valla eelarvelistest
vahenditest.
Lisainfo eluruumi kohandamise taotlemise kohta:
sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik
telefon 745 5004 , e-post jaanika@nvv.ee
sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter
telefon 745 5475, e-post ene@nvv.ee
Toetuse taotlemise vormid on leitavad Nõo valla veebilehelt asukohaga:
https://nvv.kovtp.ee/avalduste-vormid
SOTSIAALOSAKOND

Omniva avas
Nõos postipunkti

Nõo valla uued ilmakodanikud said
hõbelusikad turvaliselt kätte

Detsembris toimus Nõo valla kõige pisematele hõbelusika üleandmine õues. See sündis mõistagi kõiki turvameetmeid silmas pidades – lusikasaajad koos vanematega olid kutsutud kolmel täistunnil
ja kõik jälgisid kenasti hajutatust.
Kutsutud oli 64 last, neist 33 tüdrukut ja 31 poissi, sündinute seas
oli ka kaks paari kaksikuid. Kõige populaarsemaks osutus poisi nimi
Johannes ning erilisemat nime kandis tüdruk Seliini Sisell.
Uutele vallakodanikele anti üle omanimeline hõbelusikas ja raa-

mat „Pisike puu“, mis on Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Kultuuriministeeriumi kingitus kõigile Eestis sündivatele lastele. Kõik said kaasa
ka kohalikus ettevõttes toodetud marmelaadi maiustuse.
Palju õnne kõikidele vanematele ja nende võrratutele võsudele!
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Millised on teie
ootused aastale 2021?
Nõo vallalehe toimetus uuris
taaskord veebitänaval Nõo vallas
tegutsevatelt ettevõtete ja asutuste eestvedajatelt, millised on
nende ootused 2021. aastale.
Küsis LIIA SIREL

Maal elamise päeval ja kui olukord
lubab, ehk üllatame veel mõne
üritusega.
Loodame, et inimeste huvi kohaliku toidu ja ajaveetmisvõimaluste vastu kasvab ka uuel aastal,
sest põnevat avastamist jätkub
kõigile.
Ilusat alanud aastat!“

Esimestel päevadel oli postipunktis külastajaid hõredalt. Foto: LIIA SIREL

selles kriisis oma uksi sulgema.
Ootame nii kohalikult omavalitsuselt ja ennekõike riigilt seda, et
fookus ei kaoks olulistelt teemadelt. Inimesed peavad tundma, et
nende inimõigused on riigi poolt
kaitstud ja kedagi ei tohi kohelda
teistmoodi nende usulise, soolise
või seksuaalse suunitluse pärast.
Iga inimene on eriline ja seda ei
tohi unustada. Omalt poolt lubame jätkata kvaliteetsete taimede
kasvatamist ning ootame juba aprillikuust kõiki meie aiandisse.
Soovime kõigile paremat aastat, kui oli 2020. Hoidke oma keha
ja vaimu.“

Alates 4. jaanuarist 2021 on avatud Omniva Nõo postipunkt aadressil
Voika 23, Nõo alevik (Nõo vallamaja I korrusel, sissepääs perearstikeskuse
poolsest uksest).
Postipunkti lahtiolekuajad:
E,T,K,R kell 9.00—11.00
N kell 15.00—17.00
L,P suletud
Postipunktis pakutavad teenused
kirisaadetise, postipaki vastuvõtmine ja väljastamine,
ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine,
postimaksevahendite (postmargid) ja pakendite müük,
maksete vahendus.
Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks
kirjakandja tasuta koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida Omniva kliendiinfo telefonilt
661 6616. Tellimusi võetakse vastu E kuni R kell 9–20 ja L ja P kell 9–15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid
kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine,
rahakaartide kättetoimetamine,
ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine,
postimaksevahendite müük,
maksete vahendus.
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise
klientidele maksimaalselt mugavaks.
OMNIVA

VALLA LEHT

Denis Pretto, Viinamärdi
Talu peremees: „Meie oleme algava aasta osas optimistlikud, kuigi aasta esimesed kuud tõotavad
koroonaviiruse leviku valguses
tulla kõigile keerulised.
Kuna inimestel ja eriti lastel
on piirangutest tuleneva stressiga
raske toime tulla ja selle leevendamiseks on parimad just tegevused, mis toimuvad vabas õhus, siis
plaanime uuel aastal pakkuda varasemast enam tegevusi nii lasteaedadele-koolidele kui ka agroturismi teenuseid turismiﬁrmadele.
Eelmisel aastal võeti väga hästi vastu meie pop-up talupood,
millega jätkame ka sel aastal. Idee
on laiendada pop-up talupoodkohvikuks, kus oleks veelgi mõnusam nautida meie gelatot, cannolisid ja lambapiimaga kohvi.
Kindlasti osaleme taaskord
Avatud Talude Päevadel ning

Elisa Padar ja Raiko Lauer,
ettevõtjad Elisa Taimetarest:
„Soovime, et alanud aastal saaksime COVID-19 viiruse kontrolli alla
ning õpiksime kõik koos sellega
elama. Tervis on meie kõige kallim
vara ning iga inimene peab võtma
vastutuse oma tervise eest ise,
keegi teine seda meie eest ei tee.
Teadvustades seda, saame edukalt koos edasi liikuda. Loodame,
et Eesti inimene jätkuvalt toetab
meie Eesti oma tootjaid ja ettevõtteid. Olgu nendeks siis meie
kodumaised toidu- ja taimekasvatajad või meie tublid turismiettevõtted. Puhka Eestis on võtmas
uusi mõõte ja soovime väga, et
inimesed avastaks kauneid paiku
Eestis — neid on meil palju! Loodame väga, et paljud neist ei pea

Martin Sööt, Järiste Veinitalu peremees: „Olude sunnil
puhkasid eestlased rohkem Eestis.
Loodame, et sellel aastal koroonakriis taandub, aga siseturism
jääb. Lisaks loodame, et ka välisturistid leiaksid meid üles. Eelmisel
aastal sai loodud 19 veinitootjat
ühendav MTÜ Eesti Veinitee. Sellel aastal üritame kindlasti Eesti
Veiniteega jõulisemat turundust
teha — Toscana võib oodata, Eesti veinimajad ootavad sind! 2020.
aastal said mitmed meie tooted
võistlustelt auhinnad ja 2021. aastalt ootame vähemalt sama taset.“

üks
küsimus

Anneli Saaroja ja Kristjan
Matson, Meeri külaseltsi aktivistid: „2021. aasta toob ikka
kaasa uusi mõtteid ja lootusi —
uue alguse. Soovime, et alanud
aastal inimesed märkaksid ja
toetaksid üksteist rohkem. Naabri vastu näidatakse üles rohkem
lugupidamist ja tolerantsust ning
arvestatakse teineteisega. See
on hea tunne — olla märgatud.
Ole siis palun tähelepanelik ja
märka enda ümber teisi. Ole siiras
ja soe.
Ja meie usume, et meid märgatakse ja kogukond osaleb erinevates seltsi tegevustes aktiivselt. Heaks võimaluseks on Nõo
kihelkonna külade mängud, mis
on sellel aastal Meeri küla korraldada. Kogume juba mõtteid, milliseid mänge ja tegevusi läbi viia,
et osaleda saaksid nii noored kui
ka eakamad. Igav ei tohiks hakata osalejatel ega pealtvaatajatel.
Loodame, et kogukond toetab
meie ettevõtmisi.
Ja südames me ikka usume,
et oleme tugevamad viirusest.
Kõike kaunist alanud aastaks!“
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Liidia Aruväli — kõik
persoon
saab alguse sõnast

Käsitöökoja töötoas pakutakse mitmekülgseid tegevusi.
2 x foto: GEA JÄRVELA

Luke käsitöökojas valminud pokaalid võib leida ka Järiste Veinitalu
kinkekomplektist.

Luke mõis üllatab
tegevustega
Kindlasti teab enamik vallalehe lugejatest, et 24. septembril avasime imelisel suviselt soojal ja päikselisel päeval Luke mõisa käsitöökoja.
Kahjuks ei lubanud kurikuulus viirus meil teostada kõike seda, mis aasta lõpus plaanidesse võtsime, aga loodame, et avamispäeva ilm toob
majale samasuguse päikeselise tuleviku.
Kuid siiski, julgemad ja vähem kartlikud jõudsid meie töötubadesse või tulid meile meisterdama oma seltskonna või perega.
Mida me sügisel käsitöökojas tegime?
Alustasime keraamika töötubadega ja tänaseks on meil tegutsev
seltskond kasvanud mõne väga toreda keraamikahuvilise naisega.
Lisaks meisterdasime dikroidklaasist ehteid, valmistasime mixed-media
tehnikas vahvaid kingitusi, tegime pokaalist küünlahoidjaid ja klaasist
aknakaunistust. Tegime meriinovillast salli ja viltisime villahaldjaid.
Enne isadepäeva oli käsitöökojas väga vahva isa ja lapse meisterdamise töötuba, kus valmis linnu söögimaja ning enne jõule said lapsed
koos ema-isaga teha savist päkapikku.
Viiruseajale omaselt oli iga päev muutuses ja meie püüdsime selles muutuses toimetada ning kohaneda. Loetelust võib saada aimu
pakutavatest töötubadest, mida lahkesti viime läbi ka seltskondadele
ja peredele, väga tore on ühiselt koos meisterdades tähistada näiteks
oma sünnipäeva. Samuti ootame huviga ettepanekuid, milliseid uusi
töötubasid ja tehnikaid on soov huvilistel proovida. Meelsasti võtame
vastu tellimusi eriliste kingituste tegemiseks.
Aasta lõpuks valmis Luke mõisa uus koduleht (www.lukemois.ee),
kus on eraldi leht ka käsitöökojale. Valminud on uus e-pood, kus saab
osta ka kinkekaarti või suviseid kontsertide pileteid. Meil on hulk plaane ka uueks aastaks, seetõttu tasub Luke mõisa kodulehel ja Facebooki
lehel silm peal hoida. Uuel aastal alustame tegevustega käsitöökojas ja
kärnerimajas niipea, kui reeglid seda lubavad.
Miks tulla just meie käsitöökotta meisterdama?
Meil on rohke töötubade valik, mille seast meelepärane valida.
Meie juures on koduselt hubane. Siin on juhendajad, kes on ise
andnud panuse käsitöökoja valmimisse — nad teevad seda suure
südamega.
Meil saad juurde tellida mõisakohvikus valminud toidud ja nautida
neid käsitöökojas valminud Luke mõisamustriga nõudelt.
Vahelduseks võid jalutada Lõuna-Eesti ühes kaunimas ja ehedal
kujul säilinud pargiarhitektuuriga mõisapargis.
Meile tulles annad sa oma pisikese panuse mõisahoonete
rekonstrueerimise jätkamiseks.
Mida uut on oodata mõisas aastal 2021?
Luke mõisa hooaja avaüritus tuleb koos kohvikutepäevaga
pühapäeval, 23. mail ja selleks päevaks on mitu uut üllatust, mida
tasub vaatama tulla. Meie esimesel kontsertide juubelisuvel pakume teile uusi elamusi ja kohtumist vanade lemmikutega. Tulemas on
10. teatrilaagri teatrisuvi, uhkem kui kunagi varem. Ja mis peamine, jätkame Luke mõisa valitsejamaja esimese korruse rekonstrueerimistöid
ja juba päris varsti saame kasutusele võtta terve valitsejamaja esimese
korruse.
Luke mõis — see on koht, kuhu võid jätta oma südame. Meie
ootame Sind.

GEA JÄRVELA
Luke mõisa
perenaine

Kui paljud meist võivad tänulikud olla selle üle, et koduaia õunapuud otse koduaknast sisse vaatavad
ja kaugemadki panoraamid silma
rõõmustavad. Selle aasta jõululaupäevaeelsel hommikul imetlesin just
sellist idülli Voika külas ühes armsas
peremajas, kus õunapuul siblis ringi
lugematul arvul tihaseid, nagu oleks
Suur Loodus ise kaunistused puudele saatnud. Laual auras kuum kohv
ja perenaine tõi lisaks veel perepoja
Jaani enda küpsetatud pekiga koduleiba.
Milline peaks veel olema ettekujutus ühest tõelisest eesti perest keset Eestimaa talve ja jõuluaega?
Perenaise Liidia Aruvälja (68)
enda olek oli sama armas kui tema
kodu: triibuline rahvariideseelik mõjus nii esivanematehõngulisena ning
tema jutt oli nii soe ja avatud, et juba
eos kogesin äratundmisrõõmu —
selles peres ollakse kahe jalaga maa
peal ja et kellelegi siin pole midagi
niisama taevast alla kukkunud.
„Mulle meeldib, et mul on
tempo taga!“ avaldab väike habras
naine. Aga suurematest rabelemistest on ta siiski otsustanud ennast vabaks võtta. Võib öelda, et Liidia Aruväli on elukutselt elupõline logopeed
ja eripedagoog, viimased 15 aastat
töötas ta Luke, Nõgiaru ja Tõravere
lasteaedades logopeedina. Kevadel
ta lihtsalt tundis, et nüüd on õige
aeg teatepulk noorematele üle anda
ja tööandjale teatas ta, et loobub
sügisel. Nüüdseks on seljataga hüvastijätupeod oma kallite kolleegidega. Portreepildil istubki Liidia oma
suurte lillesülemite taustal.
Aitäh Liidiale südamega tehtud
töö eest nii pikkade aastate jooksul!

Peaaegu 40 aastat logopeedi
ja eripedagoogina
Liidia perelugu on täis keerukaid
ajaloomomente ja elutraagikat. Tema
ema ja isa olid ingerisoomlased, kes
omal ajal deporteeriti ümber Pärnusse. Isa surma järel jäi ema 45-aastasena üksi nelja tütre ja pojaga.
„Vend on tõeline kingitus!“ särab
nüüdki õde. Tänasel päeval on vend
Tartu Salemi kiriku koguduse pastor.
„Meie juures käis alati palju
külalisi. Ema oli lahke kõigi vastu,
ka nende, kes veidi naljakamad või
kummalisemad olid. Tal leidus alati
aega ära kuulata nii noori kui vanu,“
meenutab nüüd tütar heldimusega
möödunud aegu. Ja on veendunud,
et ema südameheadus ja inimlikkus,
ka lauluarmastus ja haridusejanu
kandusid edasi tema lastesse.
Liidia õppis Pärnus Rääma ja
Ülejõe koolis. Kõrghariduse omandas ta Tartu Ülikoolis, mille lõpetas
logopeedi, eripedagoogi diplomiga.
Ülikooli lõpetamise järel 1981
asus ta koheselt tööle. Samal aastal
ta ka abiellus. Tema esimeseks töökohaks sai Kammeri kool, kus ta töötas viis aastat eripedagoogina. Sel
perioodil sündisid ka lapsed.
Järgmised 11 aastat töötas ta
lastehaigla psühhoneuroloogiahaigla osakonnas nii Lauristini kui Oru

Ja ka meie jõuluaegses vestlusringis laseb ta oma mõttelennul
kulgeda.
Mõtisklusaineks on „Me oleme
need, millega me ennast toidame“
ja sõnum meie kõigi jaoks on vägagi
aktuaalne.
„Meil on kaks silma, kaks akent
maailma. Kui me need hommikul
avame, on meie endi asi, kas me
märkame ilusat ja head ja laseme
sellel endasse voolata või keskendume halvale ja inetule. Meil on kaks
kõrva. On enda otsustada, kas kuulame häid ja ilusaid sõnu, kvaliteetset muusikat või eelistame räigust,
roppust, müra. Meil on suu ja võime
otsustada, kas lausume sõnu, mis
toetavad ja annavad uut energiat või
paiskame sõnu, mis hävitavad ja suudavad purustada elu.
Kui me hoolime, siis ka kontrollime endid, mida valida, kuidas
käituda.”

Liidia suurim varandus
on tema pere

Liidia Aruväli peab üksteisest hoolimist esmatähtsaks. Foto: MILVI PENSA

tänaval logopeedina. Veel on ta töötanud eripedagoogina Tartu Meelespea lasteaias autistlike lastega,
samuti Nukitsamehe lasteaias.
2005. aastast töötas Liidia Nõo
valla kolmes lasteaias logopeedina.

Liidia on soovinud elus
kasulik olla
Liidia eneseotsingute tee oli
algul käänuline.
„Tegelikult asusin ma alguses
kehakultuuri õppima ja kaks aastat
käisin seda rada. Tegelesin nooruses
aktiivselt suusatamisega, mõtlesingi
sellele alale keskenduda. Suusatasin
võrdselt koos ülikoolikaaslastega
küll Siberis, Kaukasusel, Hibiinides,
Tjan-Šanil, Elbrusel, Koola poolsaarel. Mööda Karjala jõgesid tegin kaasa paadimatkasid. Nii mõnigi kord
sattusime eluohtlikesse seiklustesse.
Aga sisemine hääl ütles, et see
pole päris see, mida ma tahan. Vahetasin eriala, sest lootsin, et defektoloogina olen rohkem kasulik.
Minu ümber on olnud palju toredaid kolleege, kellega päev päeva
kõrval koos elasime ja töötasime. Ka
kõik need lapsed, keda kunagi tundma sain, läksid väga südamesse.
Minu töö logopeedina on ju
tegelikult looming. Ma sean lapse
kõnehäälikuid, arendan tema kõneoskust. Mõne lapse seisukohalt on
see peamine probleem. Nendel juhtudel ma pean mõjuma lapse tahtele
nii, et temas üldse tekiks kõnesoov,
tahe rääkida. Sõnal on hindamatu
väärtus, see annab ajule impulsi ja

tekivad erinevad ettekujutused, arusaamad väärtushinnangutest.
Pean väga oluliseks koostööd
vanematega. Logopeedina ja eripedagoogina olen püüdnud anda
vanematele ideid väikelastega suhtlemiseks, mängimiseks, laste arendamiseks. Ekslik on nende vanemate
arusaam, kes arvavad, et kui tekivad
probleemid, siis viin lapse spetsialisti
juurde ja küll tema kõik vead parandab. Edu seisneb väga paljus peres
endas: last tuleb võtta sellisena,
nagu ta on, leida üles tema tugevad
küljed ja märgata neid ning edasi
arendada.
Kindlasti ei tohiks jääda ka poolele teele. Kui lasteaialaps on logopeedi poolt toetatud, siis peaks jätkuma tema abistamine ka koolitee
alguses.

Iga inimene vajab enda
kõrvale teist hoolivat
inimest
„Lasteaedades
olin
üpris
populaarne tädi (naerab — MP).
Minu juures soovisid käia ka terved
(ilma kõneprobleemideta) lapsed.
Mul oli traditsiooniks rääkida erinevaid õpetlikke lugusid ja lapsed kuulasid neid heameelega.
Nende vestluste kaudu püüdsin lastes ka õigeid hoiakuid kujundada.“
Vaimusilmas näen Liidiat igapäevaselt laste keskel toimetamas
või oma kabinetivaikuses konkreetse lapsega südamest südamesse,
silmast silma rääkimas.

Liidia enda jõuvarud on erinevate elukeerdkäikude jooksul üpriski
proovile pandud. Aga ta on olnud
visa edasipürgija.
Nende perel on tulnud mitmel
korral ühest kohast teise kolida. Viis
aastat tagasi võtsid nad oma jõududega ette ühe maja renoveerimise
Voika külas ja nüüdseks on sellest
saanud mõnus ning hubane kodu.
Liidia abikaasa Jaan Aruväli on
pikki aastaid töötanud geoloogiainstituudis vaneminsenerina.
Neil on neli last ja üheksa lapselast vanuses 15 aastat kuni 6 kuud.
Poeg Jaan (38) elab Nõos ja töötab Cramos. Poeg Joonatan (37) elab
Tallinnas ja tegeleb IT-valdkonnas.
Tütar Annikki (35) elab Saaremaal ja
on tšelloõpetaja. Tütar Lemme-Liis
(29) on medõde ja elab Ülenurmel.
Minu küsimuse peale, kuidas ta
ennast ka lõõgastab, vastab Liidia
naerdes, et seda polevatki vaja.
„Ekstra ei pea küll pingutama.
Viibime Jaaniga palju looduses, sõidame ringi. Armastan siiamaani suusatada, üle-eelmisel lumega talvel
suusatasin 120 kilomeetrit. Varem
olen ka kahel maratonil osalenud.
Teen käsitööd, heegeldan, küpsetan.
Meeldib väga lugeda, armastan luulet ja soovitan „Eesti rahva elulood“
I–III raamatuid, inimeste elulood on
mind alati paelunud. Olen ka Nõo
koguduse liige.
Kõige toredam aeg on aga alati
koos lastega viibides.“
Seinal ilutseb suur perefoto, kus
aukohale on seatud Liidia 90-aastane
ema.
Jõulude puhuks tulevadki laste
pered lähedalt ja kaugemalt, sest nii
on selles peres kombeks.
Aitäh Liidiale lahke vastuvõtu
eest. Olgu ikka soojust täis tema
kodu ja paistku päike tema ja tema
pere peale. Meie oleme tänulikud
tema sügava tööpanuse eest.
MILVI PENSA

Minuti kirjutis #106
Mulle meeldib kingitusi teha.
Eriti neile, kes neid vajavad või
väärtustavad. Seepärast üritan
olla oma kingitustega praktiline.
Midagi, mida saab inimene kasutada. Näiteks lõikelilli kingin
harvem, sest need surevad ära.
Mõnikord ma vaatan mingile asjale otsa ja see kohe kiirgab oma
tulevase omaniku järele. Seega
mõnikord ma ei kingi üldse seepärast, et mingi tähtpäev oleks
või sündmus, vaid lihtsalt kinkimise pärast. Seepärast, et ma
tean, et see inimene, kes selle
saab, vajab seda. Sest tegelikult

me ju teame oma elus, et asjadel
pole tähtsust, aga inimestena me
ikkagi kuhjame enda ümber asju.
See on lihtsalt midagi, mida
me teeme. Eks sel ole põhjus ka,
aga me ei taha ja ei viitsi seda endale teadvustada. See oleks keeruline. Selle jaoks on inimesed,
kes selliseid asju mõtestavad, ja
võib-olla pole seda vajagi.
Ükskord ma nägin riiulil botaseid ja ma teadsin täpselt ühte
väikest last, kellele neid vaja
läheks. Värv oli õige. Suurus oli
õige. Hind oli õige, ehk siis allahinnatud suuremaks, kuna oli

koolieelne aeg ja kõik
otsisid paaniliselt lastele jalanõusid. Aga
sellised me inimestena oleme. Me ostame
asju siis, kui on tungiv
vajadus. Sest kevadel,
kui hinnad on soodsamad, me
väga ei viitsi veel sügise peale
mõelda. Võibolla nii peabki olema. Nii on alati olnud.
Aga lapsele kingitus meeldis. Ütles isegi „lahe“ ja küsis siis:
„Kust sa teadsid, et mul uusi ülilahedaid botaseid vaja on?“
Ma naeratasin hellalt, kal-

listasin teda ja ütlesin: „Sest üks
väike hiina tüdruk, umbes sinu
vanune, tegi need tossud spetsiaalselt sulle!“

JANNO PUUSEPP
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Teistmoodi esimene lasteaia jõulupidu

Nõo Muusikakoolis
Segasumma pere lunastas jõuluvanalt pakid näidendiga „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“. Foto: MARGE ALTIN

Sel aastal jäi ära kujuteldamatu hulk jõulupidusid ja jõuludega
seotud üritusi üle terve Eesti. Kuid
15. detsembril pidasid Luke lasteaiapere suured ja väikesed maha
ühe vahva jõulupeo, mille käigus
etendati külla saabunud jõuluvanale ning lastevanematele (kes
Segasummas toimuvat läbi Google
Meet videosidekeskkonna kodudes või tööl jälgisid) muinasjutt
lumivalgekesest ja kurjast võõrasemast ning tema võlupeeglist.
Lasteaialapsed andsid publikule vägeva etenduse, kus suuremad lapsed mängisid sõnalisi rolle

väga andekalt ning loomakeste ja
päkapikkude rollis olnud pisemad
peolised said samuti oma ülesannetega väga tublisti hakkama ja
pidasid vapralt vastu. Selle viimase
puhul on muide kindlasti roll ka
Luke lasteaia Segasumma kokatädil Marjul, kes toeka ja isuäratava
jõululõunaga väikeste näitlejate
kõhud täitis. Lapsevanemana kiidan kõiki osalisi väga toreda elamuse eest sel keerulisel ajal! Lasteaia õpetajad Hiie ja Maris, direktor
Marge, muusikaõpetaja Annika ja
nende abilised Kadri ning Aili olid
etenduse, laulude ja saali dekoree-

rimisega palju vaeva näinud ning
lapsevanemad laste kostüümidega samuti: selle tunnikese jooksul
sündiski kõigi vaatajate silme all
pisike jõuluime!
Veebiülekanne toimis laitmatult — direktor Margele au ja
kiitus, et suutis samaaegselt striimida ülekannet ning pildistada ja
ﬁlmida, sest kindlasti ei olnud see
ülesanne kergete killast. Kuid juba
päeva-paari möödudes oli kõigil
lastevanematel võimalus alla laadida jõulupeo fotod kui ka video,
mida lastega hiljem üheskoos vaadata.

Jõuluvanale ka suur aitäh, et
selle pika ja ohtliku teekonna ette
võttis — pisut kõhnavõitu ta ju oli,
kuid karmil koroonaajal on igasugused piirangud ka jõuluvana
mõjutanud. Huumorimeel ja heasüdamlikkus olid igatahes püsima
jäänud, isegi kui paar lisakilo kõhult kadunud olid.
Kodus diivanil teleka ees oma
lapse esimest jõulupidu nautida ei
saa just paljud lapsevanemad! Seega on tulevikus, mida meenutada!
REEMET RUUBEN
Segasumma lapsevanem

Jõulukontserdi salvestus Nõo kirikus. Ksülofonil Kirke Maran, klaveril
Natali Kaasik. Foto: KÄTLIN VIRGO
Head sõbrad!

Nõo Põhikoolis

les said osaleda kõik soovijad ka
väljastpoolt kooli. Nõo alevikku oli
peitunud 15 punkti koos lahendamist vajavate küsimustega. Tuli
vaid tõmmata oma telefoni Loquiz
rakendus, panna kokku meeskond
ja seiklus võiski alata!
Kes eelnimetatud tegevustes
osaleda ei soovinud, sai välja tuua
enda jõulurõõme ja muresid, need
üles pildistada ja seejärel vastavasse Stuudiumi õppekausta üles laadida. Enamik muresid olid seotud
lumeta jõuludega ja enamik rõõme
lumiste jõududega — võta nüüd
siis kinni, kas oli jõulude ajal lund
või mitte.
Loodetavasti leidsid kõik õpilased endale väljundi, millega tegeleda enne väljateenitud jõuluvaheaega.

Detsembrikuu stiilipäev
tõi hetkeks suve tagasi

Märgiaktus toimus sel korral Nõo Muusikakoolis. Kõnepuldis 9. klassi õpilane Elis Luigla. Foto: REEMET RUUBEN

Traditsiooniline
märgiaktus
toimus õigel hetkel
2. detsembri hommikupoolikul
peeti Nõo Muusikakoolis selleaastast Nõo Põhikooli märgiaktust, kus
kooli märgi said endale 38 õpilast 9.
klassidest.
Aktuse avas kooli direktor Ilona
Tars, kes pärast lühikest kõnet andis kätte auhinnad kodanikupäeva
kõnevõistluse võitjatele, seejärel sai
sõna Henri Soidla 8. klasside esindajana ning luulepõimikuga esinesid
tema kõne lõppedes ka 8. klassi tütarlapsed Kirke ja Säde Riin.
Seejärel oli sõnajärg 9. klassi
käes, kes oli enda nimel kõnelema
valinud Elis Luigla. Muusikalise poole eest hoolitses kauni klaveripalaga
Adriana Pilisner. Pärast meeleolukat
esinemist oli käes märkide jagami-

se aeg ning õpilased 9. klassist said
pärast märgivande ettelugemist endale rinda kinnitada Nõo Põhikooli
märgid. Samuti löödi lõpuklassi
poolt nael koolilipu vardasse ja anti
lipukandmise õigus üle 8. klassi lippuritele. Ametlikule osale järgnes
ka pildistamine lõpualbumi tarbeks.
Turvalisema olemise huvides osalesid sel aastal märgiaktusel vaid 9.
klassi õpilased ja klassijuhatajad, direktsioon ning 8. klassi õpilased, kes
olid seotud aktuse korraldamisega.
Märkimisväärne on ka see, et
juba järgmisel päeval pärast märgiaktuse toimumist saadeti kogu
põhikool distantsõppele, mistõttu
oli kindlasti kõigil asjaosalistel hea
meel, et vahetult enne kõikide koolisündmuste ärajäämist ja edasilükkumist sai maha peetud järjekordne
traditsiooniline sündmus Nõo Põhikoolis.

Jõuluvaheajale
projektipäevadega
21. ja 22. detsembril ei toimunud Nõo Põhikoolis tavalisi distantsõppetunde nagu kahel eelneval nädalal. Selle asemel pakuti õpilastele
võimalust osaleda vahvates tegevustes: küpsetada piparkooke piparkoogikonkursile, osaleda nutiseikluses või pildistada oma jõulurõõme
ning muresid. Piparkookide küpsetamine oli tehtud võimalikult lihtsaks — kooli poolt antud toidupakis
olid piparkoogitaigen ja glasuur
ning direktor koos õppealajuhataja
ning tütarlaste käsitööõpetajaga
olid ette valmistanud ka näitliku õppevideo. Lisaks oli võimalik videote
järgi ka hommikuputru ja datlikooki
valmistada.
Nutiseiklus toimus koostöös
NobeNõo meeskonnaga ning sel-

Jõulukuu stiilipäevaks valis
Nõo Põhikooli õpilasesindus suvevaheaja, sest septembris alustasime stiilipäevade sarja jõuludega.
Kuna 16. detsembril toimunud
stiilipäev langes sel korral ajale,
mil koolimaja tühjades koridorides
puhus vaid ventilatsioonist tulev
tuul ja õpilased tegelesid õppetööga koduseinte vahel, kujuneski
stiilipäev ka sel korral sarnaseks
kevadistele e-stiilipäevadele. Stuudiumisse laetud vahvatest fotodest
oli näha, et lapsed igatsevad suve
— oli ju soe ning koroonagi oma
väikesteks kahanenud numbritega tundus hetkeks teisejärguline.
Ka mõned õpetajad lõid stiilipäeval kaasa ja olid riietunud suviselt.
Juba jaanuaris, vaheaja lõppedes
kuulutame välja ka septembri, oktoobri, novembri ja detsembri stiilipäevade parimad kostüümid ning
premeerime neid auhindadega.

REEMET RUUBEN
Nõo Põhikooli
huvijuht

2020 aasta oli väga teistsugune. Tavapärased muusikakooli õpitegevused oli vaja läbi viia hoopis teises vormis. Oli keeruline, kuid samas väga arendav aasta. On meeldiv tõdeda, et nii õpetajad kui õpilased ja lapsevanemad
tulid suurepäraselt kaasa uue olukorraga, uute õpivormidega. Vaatamata
kõigele sai tehtud palju: lõpuklassi õpilased lõpetasid ja uued õpilased astusid muusikakooli. ILOPi ja heade inimeste abiga saime uue klaveri, Varaaida
ja Nõo valla abil soetasime digivahendeid õppetegevuse läbiviimiseks. Toimus järjekorras juba teine Liivimaa pianistide ja viiuldajate suvekool ning sai
valmis muusikakooli uus arengukava ja isegi jõulukontsert sai salvestatud
ning toimus veel palju põnevat.
Suur tänu kõigile ning suurepärast alanud aastat!
KÄTLIN VIRGO
Nõo Muusikakool
direktor

Kodanikupäeva
kõnevõistlus
Juba 8. klassis tutvustati meile 9. klassis eesootavat kodanikupäeva kõnevõistlust ning saime ka kuulata toonase lõpuklassi kõnesid. Mäletan selgelt, kuidas nende kõnesid kuulates tekkis mul hirm kõnevõistluse ees, see
sama hirm tuli esile vist kõigil meie lennus. 9. klassi jõudes oli see kartus
endiselt alles ning osaliselt suuremgi. Pärast loovtööde kaitsmist, kooliaasta
algul pidime hakkama kohe varsti oma kõne teemat valima, ka see tekitas
närvipinget. Lõpuks tuli aeg alustada oma kõne kirjutamisega, oli kuulda,
kuidas kõik isekeskis koridorides arutasid teemasid ning mõtteid lahti, elevus ja hirm olid segunenud omavahel.
Kui kõigil kõned pea laitmatuseni lihvitud, tuli sammud seada eelvoorudesse.
Eelvoorude päeval ajas pinge kõiki lausa iiveldama, aga õnneks julgustati ohtralt üksteist ning kokkuvõttes sujus üritus ladusalt.
Eelvoorudes olid enimräägitud teemad kiusamine ja sallimatus. Pärast
eelvooru tuli kolm päeva ärevusega oodata eelvooru tulemusi ning lõpuks
pääses ﬁnaali 12 õpilast. Finaalis räägiti teemadest nagu: homofoobia, stereotüübid, distantsõpe, armastus, sallimatus, kliimasoojenemine, avatud
maailma võimalustest ja hirmudest, haridussüsteem, aeg, meie inimesed,
metsaraie ja puhta spordi võimalikkusest. Finalistid olid tõeliselt tublid ning
ﬁnaalipäev läks väga hästi, kuigi tekkis ka pisut tehnilisi viperusi. Siiski sai
8. klass kõnesid kuulata videoülekandes.
Märgiaktusel kuulutati välja kodanikupäeva kõnevõistluse esikolmik ja
eripreemiad. Kõnevõistluse võitis Elis Luigla, kes mõtestas originaalselt lahti,
mis on tema arvates armastus. Teist ja kolmandat kohta jagasid Ellen Veidenbaum ja Mariana Ots. Publiku lemmikud olid Kelli Kõivik ja Mariana Ots.
Lisaks anti välja eripreemiad.
Kõnevõistlus pani meid mõtlema oluliste teemade üle ja end ületama.
See on väärtuslik kogemus.
LOTTA-LY PINDMAA
9. klass
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Nõo Spordikooli tegemised sügisperioodil

Nõo rannahalli ÜKE treening enne viiruse piiranguid.

ÜKE treeningrühm Vapramäe matkarajal, hundikuristikus puhkepausi pidamas. 2 x foto: KATRINA KALLAS
Nõo Spordikool on nüüdseks
ametlikult tegutsenud neli kuud —
õppekavadejärgse õppega alustati
01. septembril. Spordikoolis on viis
riiklikult kehtestatud õppekava: korvpall, tantsuline võimlemine, akrobaatika, üldkehaline ettevalmistus (ÜKE)
ja sulgpall. Just sellised spordialad
on saanud teoks tänu Nõo vallas varem aktiivselt tegutsenud kohalikele
spordiklubidele ja aktiivsetele treeneritele, kes otsustasid spordikooliga
liituda.
Treenereid on spordikoolis 12
ning koos teenindava personaliga on
huvikoolis kokku 18 töötajat. Spordikoolis õpib 31.12.2020 seisuga üle
saja lapse — korvpallis 30 last, tantsulises võimlemises 47 last, akrobaatikas 14 last, ÜKE spordialal 14 last
ning 01. jaanuarist 2021 liitub meiega
ka Nõo Sulgpalliklubi, kus hetkel on
õppimas üle 30 lapse. Spordikoolis
õppivate laste ja noorte vanusevahemik on 6–24 aastat ning spordikooli
on võimalik astuda igal ajal olenemata päevast ja kalendrikuust!
Sügisperiood on möödunud
edukalt, treenerid ja noored sportlased on andnud endast parima, et harjutada ja võistelda regulaarselt, hoolimata keerulisest riiklikust olukorrast.
Mitmedki võistlused ning esinemised
tühistati viiruse leviku tõttu. Esimesed sügiskuud saime treenida suures

osas siseruumides, samas ei heidutanud ka õues treeningutel osalemine
kedagi! Mida aeg edasi, seda enam
viisime rühmade treeningud siseruumist õue — esmalt viirusest tingitud
piirangute tõttu ning teisalt vahelduse eesmärgil. Värskes õhus liikumine
on kasulik nii kehale kui vaimule,
lisaboonuse andsid erinevad treeningpaigad Nõo ümbruses ning laste
rõõmus meel õues treenimise üle.
Tantsuline võimlemine ja akrobaatika viis treeninguid läbi erinevates paikades Nõo lähiümbruses, näiteks spordihoone läheduses asuvatel
platsidel või vallamaja taga, kus ühtlasi harjutati ka detsembris toimuvaks Triiniksi jõulupeoks. Suurematel
esinemistel kahjuks käia ei saadud,
kuid lapsi motiveerib treenimine
2021. aasta VI Eestimaa võimlemispeo jaoks, mis toimub 4. juulil 2021.
aastal Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil.
Üldkehaline ettevalmistus sai
sügisel trenne läbi viia nii Nõo rannahallis kui spordihoones. Rannahalli
kasutamise eelis on liivase aluspinna
olemasolu, mis on toredaks vahelduseks harjutuste sooritamisel ning pakub ka mängulusti. Treeningute mitmekesistamise eesmärgil käisid ÜKE
rühmad sügisperioodil ka Vapramäe
matkarajal ning Luke mõisa territooriumil, tihti treeniti Nõos Veskijärve
ümbruses. Hoolimata kehvadest

teated

ilmadest ja läbimärgadest kinnastest
olid õuetreeningud aktiivsed, lõbusad ja ühtsustunnet suurendavad!
Korvpall
Korvpalli eriala detsembrikuu
pidi esialgsete plaanide kohaselt
tulema trennide- ja võistlusterohke.
Lisaks tavapärastele trennidele pidid
toimuma kuuel nädalavahetuse päeval kokku kaheksa miniklassi, U14 ja
U16 poiste võistlusmängu. Kahjuks
jäid mängud COVID-19 viiruse leviku
tõttu ära. 1. veebruarini Eesti Korvpalliliidu egiidi all mänge noorteklassides ei toimu. Loodetavasti saame pärast seda tavapärasesse rütmi tagasi
ja mängud kevadeks peetud.
Treeninguid pidime alates 6.
detsemberist algajatele ja miniklassi lastele läbi viima õues. Põhirõhku
panime liikumisele ja sellistele mängudele, mida sai välitingimustes läbi
viia ning samas olid seotud ka korvpalliga ning üldkehaliselt arendavad.
Lapsed olid hästi valmistunud: kihiliselt ja soojalt riides, kaasas joogipudelid ning võimalusel tulid vanemad
trenni lõpus lastele järele, et nad ei
külmetuks. Lisaks püüdsime arvestada bussigraaﬁkutega, et laps ei peaks
enne ja pärast trenni kaua õues ootama. Treeningud olid huvitavad ja
mitmekesised, sest treeneritel on välitingimustes treeningute läbiviimise
kogemused kevadest ja sügisest ole-
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 Kvaliteetne puitbrikett ja pellet, asukoht Puhjas.
Transport Tartumaa piires tasuta. Tel 511 9782.

tel 745 5334

Müüa toorest ja kuiva
kü�epuud
Transport hinnas. Pikkus ja jämedus
vastavalt soovile. Lepp/haab/

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

NÕO

VALLA LEHT

Sulgpall
Sulgpalli treeningtöö toimub
momendil kolmes treeningrühmas.
Ettevalmistavas ja ka II treeningastmes toimub ettevalmistus tõsise
treeningtööga jätkata soovijatele.

Nõo Juuksurisalong

 Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud tööd
kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abija kõrvalhoonete ehitus.Tel 5672 6823. www.teenustööd.ee.

segapuu alates 35 €/rm kask 38 €/rm.
Kaminapuu 40 l haluko�d 2 € ko�.

mas. Lapsed olid tublid ja said väljas
treenimisega hästi hakkama. Praegu
on neil väike talvepuhkus, aga jaanuaris trennid jätkuvad. Esialgu küll
väljas, aga saame hakkama!
Kuna U14 poiste võistkond osaleb EMV I divisjonis, said nemad loa
treenida saalis maksimaalselt üheksakesi ning järgides kõiki ettekirjutatud
nõudeid. Saime teha palju vajalikke
trenne ja arendada neid korvpallielemente, milles oleme vastastele alla
jäänud. Lisaks teeme individuaaltreeninguid ka talvisel koolivaheajal, et
pallitunnetus ei kaoks ning mängijad
areneksid. Järgime põhimõtet, et kui
sina parasjagu puhkad, teeb keegi
teine trenni ja saab sinust paremaks.
Loodame, et nii ei lähe. U14 mängijad on tublid olnud ja EMV-l ollakse
kaheksa tugevama hulgas, kus tuleb Eesti tippudega võidelda. Poisid
annavad endast parima ja küll lisaks
arengule tulevad ka võidud!
Liikumine ja suhtlemine on lastele oluline. Trenne ja trenniaegasid
on nädala lõikes piisavalt ja kõik soovijad on saanud osaleda, kui ainult
tahtmist on...

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

Noored kossusõbrad Tormi Reivelt ja Joosep Tiisler (viskel) visketrenni
tegemas. Foto: RAUNO VOORE
I treeningastmes toimub peaaegu
professionaalne treeningtöö, 5x2
astronoomilist tundi nädalas, suve- ja
koolivaheaegadel toimuvad veel pikemad treeningud. Aga kahes eelnevas treeningastmes saavad ka harjutada need noored, kellele lihtsalt on
see hea vaheldus oma tegemistele.
Selle aasta septembris ja oktoobris
toimusid kaheksal nädalavahetusel
võistlused. Lisaks Murufondi poolt
toetavatele mängijatele eritreeningud Tartus, tihe koostöö oli ka TÜASK
sulgpalluritega. Sügisel, Eesti noorteja juunioride meistrivõistlustelt tuli
kuus meistritiitlit ja 11 medalikohta.
Pole ju halb tulemus Nõo lastele.
Euroopa juunioride võistkondlikel
meistrivõistlustel oktoobri lõpus saavutas pronksmedali Eesti koondise
koosseisus mänginud Oskar Männik.
Endine Nõo Sulgpalliklubi mängija
Kristin Kuuba püsib kindlalt Tokio
Olümpiakursil.
Euroopa täiskasvanute võistkond saavutas detsembri algul
Inglismaal Euroopa võistkondlikel
meistrivõistlustel 9. koha jagamise.

Veidi nagu uskumatu, et koondisesse
kuulunutest olid pooled Nõost välja
kasvanud mängijad — Kristin Kuuba,
Helina Rüütel, Mikk Järveoja, samuti oleks ka Kati Kreet Marran nende
seas olnud, aga vahetult enne turniiri saadud vigastus ei võimaldanud
koondisega liituda. Seega Nõost on
sirgunud häid mängijaid, nemad on
eeskujuks noortele.
Nõo Spordikooli meeskond vaatab positiivselt 2021. aasta suunas,
ehk olukord riigis näitab leebumise
märke ning spordinoored saavad
aktiivsemalt osaleda ka võistlustel ja
esinemistel. Kuigi peamine eesmärk,
hoida lapsi ja noori aktiivsetena,
rõõmsatena ja entusiastlikena, on
meil väga edukalt korda läinud! Loodame uuel aastal veel rohkem noori
spordikooli ridadesse kutsuda ning
kes teab, ehk toob uus aasta ka spordialade valiku suurenemist! Olgem
aktiivsed ja liikugem iga päev värskes
õhus!
NÕO SPORDIKOOLI
MEESKOND

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

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

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

Go Wood OÜ
Pinglagede paigaldus, fassaadi soojustamine,
välis- ja sisevoodri vahetus.
Kuurid, garaažid, varjualused, saunad ja terrassid.
Üldehitustööd.

E-post info@gowood.ee tel 5615 7741
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