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tunnustati tublisid

Eesti sünnipäeva eel kuulutati välja

Aasta Tegu ja Aasta Tegija

Rain Sangernebo pälvis maakonna kõrgeima teenetemärgi „Tartumaa
Kuldne Tammeoks“. Tunnustus anti üle Tartumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimehe vastuvõtul Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges
saalis.
Sel korral on laureaate kolm: akadeemik Mart Ustav, kaua vallavanemana töötanud Rain Sangernebo ning pikaaegne Rõngu raamatukogu
direktor Laine Meos.
Teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks tunnustatakse Tartumaa
kodanikke, kes on pikka aega oma tegevusega võimestanud ja rikastanud Tartumaa arengut, andnud suure panuse siinsele majandusele,
kultuurile, elukeskkonnale ja inimeste heaolule. Pildil: Rain Sangernebo ja Laine Meos. Foto: ASTRID HALLIK

Eestimaa uhkus on Luke noormees Martin Lillevere (vasakul).
20. veebruaril TV3 ja Fenix Casino koostöös toimunud tänugalal „Eestimaa uhkus“ tunnustati Eesti inimesi, kes on meile kõigile eeskujuks,
sest on korda saatnud midagi erilist ja kangelaslikku. Ka nõokatel on
põhjust uhkust tunda, sest kogukonnahoidja auhinna pälvis Luke
noormees Martin Lillevere.
Martin on noor, kes tegi midagi toredat kogukonna heaks ja rajas Lukele mänguväljaku. Auhinna andis Martinile üle lauljatar Anne Veski.
Aitäh Martin! Oled meile kõigile eeskujuks.
Foto: KALEV LILLEORG

Väljapaistavate tegevuste eest said tunnustatud: (esireas vasakult) Mart Jaanson, Liivia Valgerist, Kai Toom, Krista Kvarnström, Martin Lillevere, (tagareas vasakult) Anne-Ly Juhkam, Angelika Lall ja Angelina Tomilina. Foto: LIIA SIREL

23. veebruari õhtupoolikul toimus Nõo
kultuurimajas Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud pidusündmus.
Pidupäeva kontsertlavastusest oli võimalik osa saada kohapeal, aga ka veebi vahendusel. Nii oligi otseülekannet jälgimas 115
vaatajat ja kultuurimaja saalis nautis sündmust ca 60 külalist.
Lavastuses pakuti põnevat ettekannet
Rein Annuki esituses iseseisvusmanifestist Eestimaa rahvastele, millele oli vahele pikkinud mõttekilde Janno Puusepp.
Kuna käesoleval aastal tähistab ka Eesti põhiseadus 30. sünnipäeva, siis oli huvitavaid
noppeid sellestki dokumendist ette kandmas
Maria Möller.
Nõo vallavanem Maano Koemets rääkis
pidupäevakõnes, kui oluline on valla inimeste, kogukonna ja omavalitsuse roll Eesti riigi
püsimises. „Tugevad kogukonnad loovad seal
elavatele inimestele turvatunde, tugevad kogukonnad püüdlevad alati veel paremate
tulemuste poole. Ka omavalitsus ei tohi olla
rahul saavutatuga, vaid peab leidma uusi võimalusi, et inimestel oleks siin hea elada, töötada, tegeleda ettevõtlusega,“ sõnas ta.
Vabariigi aastapäev on olnud ikka see
päev, kui vallavolikogu ja vallavalitsus on
jaganud tunnustust silmapaistvate tegude
eest möödunud aastal.
Sündmusel kuulutati välja Nõo valla
2021. aasta tegu ja tegija.

Aasta Tegija 2021 — Martin Lillevere,
Luke mänguväljaku rajamine.
Aasta Tegu 2021 — Kalju Aigro 100. sünniaastapäevaks püstitatud mälestussammaspurskkaev.
Tunnustust olid vastu võtmas seltsingu
„Kalju Aigro 100“ eestvedajad Krista Kvarnström ja Kai Toom. Nende kahe naise aktiivsel
tegutsemisel see mälestusmärk Nõo haridusparki rajatud saigi.
Tänukirjad anti väljapaistvate tegude
eest:
Angelina Tomilina — uuendusliku lähenemise eest kogukonnaelu rikastamisel,
Liivia Valgerist — pikaajalise tegevuse
eest kangakudumise traditsioonide hoidjana,
Margit Keeman — silmapaistva muusikalise tegevuse eest Nõo Muusikakooli ja
Nõo valla kultuurielu rikastamisel,
Suvesupi meeskond — uue algatuse
loomise ja lastele lõunasöögi pakkumise eest
suvisel koolivaheajal. Tänuavaldust tulid vastu võtma Angelika Lall, Mart Jaanson, AnneLy Juhkam ja Angelina Tomilina,
Rauno Voore — pikaajalise tulemusliku
panuse eest spordielu edendamisel ja noorte
liikumisharrastuse juurde toomisel.
Vallajuhtidel oli üle anda Kultuuriministri
tänukiri Nõo raamatukogu pikaajalisele töötajale Helle Voorele — südamega tehtud
töö eest lugemistraditsiooni hoidmisel ja
edendamisel.

Volikogu esimees Jaanus Järveoja kiitis
Eestimaa inimeste heldust annetuste tegemisel, kuid ei suutnud meenutada, et keegi
oleks annetanud vabatahtlikult riigile. „Kui
meil on käes häda, siis teame, kuhu pöörduda — riigi või vallavalitsuse poole. Aga ka
riik või vald vajab vahel meie abi. Ameerika
Ühendriikide president John F. Kennedy on
öelnud „Ära küsi, mida sinu riik saab teha sinu
heaks, küsi endalt, mida sina saad teha oma
riigi heaks.“ Toetame oma valda läbi mõistmise ja vahel ka oma aega andes. Meie tunnustatavad on seda teinud ja panustanud meeletus koguses oma aega kogukonna heaks,“
rääkis volikogu esimees.
Kahjuks oli paha viirus oma töö teinud
ja kõik tänukirja saajad kohal ei viibinud. Nii
oli ka tõvevoodis üks väljakuulutatud esinejatest. Kaire Vilgats saatis soojad tervitused
nõokatele Paul Neitsovi vahendusel, kes pakkus külalistele meeleoluka muusikaelamuse.
Kultuurimaja sammassaalis oli Soolo catering katnud kohvi- ja tordilaua, kus külalised said pärast pidulikku osa keha kinnitada.
Pidusündmus
on
järelevaadatav
Youtube
kanalis
youtube.com/
watch?v=p2TuWGi02Ns
Õnnitlen kõiki autasustatuid ja tänan korraldajat piduliku sündmuse eest.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus
17. veebruaril. Tööülesannete tõttu
puudus volikogu üks liige ja ajastule koJAANUS
haselt osales üks liige istungil veebi teel.
JÄRVEOJA
Veebi teel osalemine on nüüd ja edaspidi
vallavolikogu
lahendatud igati kaasaegselt. Nimelt kaesimees
sutatakse nii volikogu kui ka vallavalitsuse
tööks (sh istungite ja koosolekute läbiviimiseks) keskkonda VOLIS. Enam ei pea volikogu istungil hääletamisel
kätt tõstma, vaid seda tehakse arvuti abil. VOLIS-es hääletamisel ei ole
oluline, kus inimene füüsiliselt asub. Nii saabki kuskil mujal asuv istungil
osaleja näha toimuvat veebi teel ja saab ka sõna võtta ning hääletada.
Kui tehnilised asjaolud täpsustuvad ja suurenevad keskkonna kasutamise kogemused, saavad volikogu istungeid otseülekandes jälgida kõik
huvilised (küll aga mitte sekkuda istungi käiku).
Veebruarikuu istungi päevakorras oli neli punkti.
1. Ülevaade Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 tegemistest ja
plaanidest.
Nõo vald on üks 19-st omavalitsusest, kes on liitunud projektiga
Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024. Koostöö eesmärk on Euroopa kultuuripealinna programmi põhjalik ettevalmistamine ja elluviimine lisaks
Tartu linnale kogu regioonis. Istungil andis SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti
koordinaator Annela Laaneots ülevaate SA Tartu 2024 eesmärkidest,
koostööst omavalitsustega, omavahelisest kommunikatsioonist, tutvustas tegevuskava ja muid kultuuriprojekti Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024 elluviimisega seotud tegevusi.
Kogu projekti eelarve on 24,5 miljonit eurot, millest suurema osa
katavad Eesti riik ja Tartu linn (mõlemad 10 miljonit). Lõuna-Eesti omavalitsused ja erasektor annavad kumbki 1,5 miljonit. Välisrahastust tuleb samuti 1,5 miljonit. Liitunud omavalitsustega on kokkulepe, et valla poolt
panustatud summale lisab SA Tartu 2024 omalt poolt sama palju.
Rahalise arvestuse aluseks on Nõo valla elanike arv 01.01.2021.a seisuga, mis on 4345 inimest. Vastavalt koostöölepingule jääb nimetatud
elanike arv rahastuse baasiks kogu lepingu perioodiks kuni aastani 2025
ja seda hiljem ei muudeta, sõltumata elanike arvu tegelikust muutusest.
Aastatel 2021, 2022 ja 2025 maksab vald 1 € elaniku kohta ja aastal 2023
ja 2024 2 € elaniku kohta, 2024. aastal täiendavalt 2,2 € elaniku kohta
vastavalt omavalitsuse territooriumil toimuva Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 programmi sündmuste toetuseks.
Millised projektid selle raha eest Nõo vallas realiseeruvad, selgub lähema paari kuu jooksul ja siis teavitatakse sellest ka üldsust.
Ettekande käigus vastas Annela Laaneots volikogu liikmete küsimustele ning toimus arutelu.
2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine
Vallavanem Maano Koemets tutvustas ettepanekut muuta vallavalitsuse struktuuri — kaotada korrakaitseametniku 0,4 ametikohta ja
selle asemele luua jurist-menetlusspetsialisti 0,5 ametikohta. Muudatus
tuleneb asjaolust, et see ametikoht ei ole seotud ainult järelevalve ja politseitööga. Töötaja ülesandeks on näiteks valla esindamine kohtus ametniku pädevuses olevates asjades ning ka elanike nõustamine. Kuna uus
ametikoht kuulub vallakantselei koosseisu, on ametniku rakendamine
vallasekretäri asendajana paindlikum.
Pärast põhjalikku arutelu otsustas volikogu vallavalitsuse struktuuri
kinnitada ning lähemal ajal kuulutatakse uuele ametikohale välja konkurss.
3. Ülevaade „Nõo valla arengukava 2039” koostamise protsessist
Vallavalitsus on alustanud „Nõo valla arengukava 2039“ koostamise
protsessiga. Valla arenguspetsialist Piia Raig tutvustas arengukava koostamise hetkeseisu ja edasisi plaane. Arengukava koostamise konsulteerimiseks on sõlmitud koostööleping ettevõttega Domus Dorpatensis
Strartlab. Jaanuaris toimus esimene töökoosolek, kus arutati arengukava koostamise protsessi, teemavaldkondade kaardistamist, huvigruppide kaasamist ja ideekorje läbiviimist. Veebruarist algasid arengukava
temaatilised koosolekud. Valla kodulehe kaudu on võimalik teha igal
inimesel oma ettepanekuid Nõo valla arengukavasse. Loomulikult võib
oma ettepanekud edastada ka meili teel või esitada need paberil kirjapanduna raamatukogusse, päevakeskusesse, Meeri seltsimajja, Nõo
Coopi poes olevasse kasti või viia vallamaja postkasti. Kui töögruppides
on arutelud toimunud ja kõik ettepanekud on analüüsitud, järgneb arengukava projekti koostamine. Seejärel toimub arengukava tutvustamine,
taas arutelud ning ettepanekute kogumised. Praeguste plaanide kohaselt peaks Nõo valla arengukava kinnitamine toimuma volikogu oktoobrikuu istungil.
4. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused
Vallavanem Maano Koemets andis ülevaate vallavalitsuse osakondade tegevusest volikogu istungite vahelisel ajal ning vastas volikogu
liikmete küsimustele.

Vallavolikogu järgmine istung toimub 17. märtsil.

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

Vallavalitsuse üldmeilid: vald@nvv.ee või kantselei@nvv.ee
Volikogu esimees: jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee tel: 503 0469

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest veebruarikuul
Vallavalitsuse istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad
korraldused on leitavad kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS, mille aadress on volis.ee
Iga istungi järel koostatakse vallavalitsuses lühikokkuvõte vallavalitsuse istungist, mis avalikustatakse hiljemalt istungile järgneval päeval
Nõo valla veebilehel aadressiga nvv.ee.

Sotsiaaltöö valdkonnas otsustati

— osutada kohaliku omavalitsuse ülesandeks olevaid teenuseid;
— anda nõusolek osaleda koostöös Elva vallavalitsusega projektis „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil“, mille läbi suurenevad võimalused Nõo valla abivajadusega eakate ja puudega inimeste abistamisel.

Haridusküsimustes otsustati

— võimaldada pere ringis lähikontaktseks osutunud Nõo vallavalitsuse
hallatavate koolide ja lasteaedade töötajatel jääda koju, säilitades samas karantiiniperioodiks töötaja töötasu. Vastavat töökorraldust rakendatakse alates
1. jaanuarist 2022 kuni 30. aprillini 2022;
— anda Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades käivate laste eest
COVID–19 leviku tõkestamiseks lasteaiast puudutud päevade eest tasumisel
soodustust vanema poolt kaetava osa määrast, kui lasteaed või lasteaiarühm
on koroonaviiruse levikust tulenevalt suletud, järgmiselt:
lasteaed või rühm on suletud 4–5 järjestikust tööpäeva — 25%,
lasteaed või rühm on suletud 6–10 järjestikust tööpäeva — 50%,
lasteaed või rühm on suletud 11–15 järjestikust tööpäeva — 75%;
— mitte anda lasteaia kohamaksu tasumisel soodustust, kui lasteaed või
lasteaia rühm ei ole COVID–19 tõttu suletud ning lapse lasteaeda mittetoomine on olnud vanema enda valik.

Ehitusküsimustes otsustati

— anda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks alljärgnevatele katastriüksusele:
* Vissi külas asuvale Vapra tee 11,
* Uuta külas asuvale Nõlva tee 1,
* Uuta külas asuvale Veeru tee 9,
* Nõo alevikus Veski tn 15. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel, kuna tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja kavandatavad tegevused ei halvenda olemasolevat keskkonda.

Uuskasutuskeskuse
kaubik on 19. märtsil Nõos
Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb 19. märtsil Nõo alevikku ja
peatub kell 13.00–14.00 vallamaja vastas asuva jäätmepunkti platsil (Voika 14). Kaubik võtab vastu kodus liigseks muutunud asju, mis on
puhtad ja terved ja võiksid veel kellelegi rõõmu valmistada. See on mugav võimalus anda asjad kodu lähedal uuesti kasutusse. Nii vähendame
prügi teket ja säästame keskkonda.
Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab ära tuua puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, mänguasju, nõusid, köögitarvikuid, spordi- ja hobivahendeid, kodutekstiile, sisustusesemeid ja väiksemat kodutehnikat. Uuele
ringile saab anda ka hooajaväliseid asju, näiteks kevade hakul seisma
jäänud talispordivahendeid või koguni jõuluehteid.
Kuigi Uuskasutuskeskus võtab vastu pea kõiki korralikus seisukorras
asju, on ka mõned erandid. Turvalisuse kaalutlusel ei võta Uuskasutuskeskus vastu turvatoole ja -hälle, gaasipliite ja kineskooptelereid, lisaks
katkiseid ja määrdunud esemeid. Kogumisringi ajal palub Uuskasutuskeskus mitte tuua mööblit ega ka suures koguses raamatuid, et autosse
kõik kenasti ära mahuks. Kui tegemist on nõukaaegsete raamatutega,
siis tasub jälgida, et tegemist oleks pigem ilukirjandusega, sest mitmekümne aasta tagused teatmeteosed on tänaste infovõimaluste juures
suuresti aegunud.
Uuskasutuskeskus sordib kõik asjad ning suunab seejärel heas korras
esemed uuesti ringlusse. Osa asju läheb abivajajatele, suurem osa aga
müüki. Asjade müüki panekuga katab Uuskasutuskeskus oma kaupluste
ülalpidamiskulud. Alates 2004. aastast tegutseval Uuskasutuskeskusel
on peagi avatava Viljandi kauplusega kokku 17 poodi. Tartus on Uuskasutuskeskusel kaks kauplust, üks kesklinnas Riia 11 ja teine Annelinnas
Kalda tee 24. Keskusel on ka oma e–pood pood.uuskasutus.ee. Lisaks
saavad Tartumaa inimesed mugavalt asju ära tuua Lõunakeskuse parklas
asuvasse kogumismajja, mis on iseteeninduslikult avatud 24/7.
Uuskasutuskeskus toetab oma koostööpartnerite kaudu suurperesid, naiste kriisikodusid, koduta jäänud inimesi ja loomade varjupaiku
ja teisi abivajajaid. Veel teeb Uuskasutuskeskus tihedat koostööd teatri-,
muusika- ja filmitegijatega, õpilasfirmade, kunstitudengite ja käsitöölistega, kes saavad materjalide ning laenutuste soovidega otse Uuskasutuskeskuse poole pöörduda.
ESME KASSAK
turundus- ja kommunikatsioonijuht
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— anda kasutusluba
* Unipiha külas Metsatuka katastriüksusel asuvale ümberehitatud ja laiendatud üksikelamule kasutamiseks elamuna,
* Nõo alevikus asuvate Veski tänava kruntide ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikule veetorustikule ja kanalisatsioonitorustikule kasutamise otstarbega külmaveetorustik ja kanalisatsioonitorustik,
* Nõo alevikus Vahe tn 1 asuvale katastriüksusele püstitatud korterelamule kasutamise otstarbega muu kolme või enama korteriga elamu.
Mitte algatada keskkonnamõju hindamist, kuna tegevustega ei kaasne
olulist keskkonnamõju ja kavandatavad tegevused ei halvenda olemasolevat
keskkonda.
— anda projekteerimistingimused Nõo alevikus Kuuse tn 2 asuvale katastriüksusele abihoone projekteerimiseks. Mitte algatada keskkonnamõju
hindamist projekteerimistingimuste, kuna tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja kavandatav tegevus ei halvenda olemasolevat keskkonda.
— keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest päikeseelektrijaama
rajamiseks Luke külas asuvale Uue–Kõlli katastriüksusele, kuna kavandatav tegevus ei ole kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarbe
osas.

Maaküsimustes otsustati

— määrata Nõo alevikus asuva Tartu tn 16 katastriüksuse jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed;
— seada sundvaldus AS Emajõe Veevärk kasuks
* avalikes huvides vajaliku ühiskanalisatsioonitorustiku talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo alevikus asuvale Veskijärve kinnisasjale. Sundvaldus
seatakse ühiskanalisatsioonitorustiku ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja muul viisil kasutamiseks sidevarustuse
tagamise eesmärgil avalikes huvides,
* avalikes huvides vajaliku ühisveevärgitorustiku talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo alevikus asuvale Meeri tänava kinnisasjale. Sundvaldus seatakse veetorustiku ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks,
asendamiseks ja muul viisil kasutamiseks sidevarustuse tagamise eesmärgil
avalikes huvides kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis on tehnorajatise omanik kohustatud tehnorajatise likvideerima ja maa korrastama.

Üldküsimustes otsustati

— kinnitada 2022. aasta hankeplaan,
— sõlmida eluruumi üürileping Nõo vallale kuuluva, aadressil Tamsa küla,
Tamsa tn 2, korteri nr 1 kasutamiseks. Leping sõlmitakse tähtajaga kolm aastat,
— teha annetus Ukraina elanike toetuseks
summas 4381 eurot, mida on täpselt sama
palju, kui oli 1. jaanuari seisuga Nõo vallas elanikke. Annetus kanti Ukraina elanike toetuseks
üle Eesti Punane Rist MTÜ-le.
AIRA LAUL
vallasekretär

Nõo valla arengukava
koostamine

Haridus- ja kultuurivaldkonna arengukava noortevaldkonna töörühma
seminar. Arutelu juhtis Reelika Alunurm (vasakul). Foto: LIIA SIREL
Nõo valla arengukava koostamise käigus on töötatud tervikuna välja
arengukava koostamise protsess ja pandud paika kaasamistegevused. Nõo
vallavalitsus koos DD StratLabi meeskonnaga on viinud erinevate teemavaldkondade (haridus- ja kultuur, sotsiaalhoolekanne ja tervis, ettevõtlus ja
turism ning avalik ruum) töörühmadega läbi kaasamisseminarid hetkeolukorra kaardistamiseks. Seminarid toimusid üheaegselt nii Nõo kultuurimaja
saalis kui ka veebis ning kolme tunni jooksul käisid väga elavad ja sisukad
arutelud. Lisaks vastas Nõo valla arengukava 2039 ideekorje küsitlusele veebis 116 inimest ja paberkandjal edastas oma vastused seitse inimest. Täname kõiki, kes on kaasamiskohtumistel ja küsitlusele vastates oma mõtteid
meiega jaganud!
DD StratLabi konsultandi Reelika Alunurme sõnul on kohalikel asjatundlikel inimestel olemas kogu vajalik arusaam sellest, mis on hästi, mis vajab
veel arendamist ja mida olukorra parandamiseks ette võtta. Pannes kogutud
arvamused kokku oluliste numbriliste andmetega saab tegelikust olukorrast väga hea ülevaate. Nüüd on arengukava koostamise juhtrühmal koos
teemavaldkondade töörühmadega võimalik hakata tegelema analüüsiga,
hindamaks millised on kõige olulisemad teemad, mida arengukavas tuleks
kindlasti käsitleda.
Järgmisena selgitab arengukava koostamise juhtrühm koos konsultandiga välja olulised järeldused ning püüab kirjeldada vajalikud arengusuunad. Seejärel aitab konsultant määratleda konkreetsemad eesmärgid, mõõdikud ja olulised tegevussuunad.
Täpsemate tegevuskavade jaoks jätkatakse tööd töörühmades, kuhu
kaasatakse jälle kõik olulised huvigrupid.
Arengukava teemal saad silma peal hoida Nõo valla kodulehel:
nvv.kovtp.ee/arengukava-koostamine.
PIIA RAIG
arenguspetsialist
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pane tähele!

Kas sina oled hädaolukorraks valmis?

Päästeamet on lasknud läbi aastate uurida elanike kriisivalmidust.
Viimaste kriisivalmisoleku uuringu tulemuste põhjal on Eesti elanike
teadlikkus hädaolukordade osas veidi paranenud — seda nii teadmiste,
tegevuste kui ka oskuste osas. Samas võib öelda, et Eesti elanike valmisolek kriisideks on endiselt ebapiisav. Uuringu järgi on kõige väiksem valmisolek kortermajade elanikel, eakatel ning muukeelsel elanikkonnal.

Päästeamet soovitab

Varu koju oma pere jaoks joogivett, ravimeid k.a retseptiravimeid ja toitu ning arvesta ka koduloomadega. Toitu varudes soeta
toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ning mis ei rikne liiga kiiresti.
Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad ja tikud.
Varu koju sularaha.
Kontrolli, et sõiduautol oleks vähemalt poole paagi jagu kütust.
Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav
raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras
abi vajada ja lepi nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate.
Arvesta seejuures, et kriisi korral ei pruugi tavapärased sidevahendid
toimida.
Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning omavalitsuse ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.
Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel
alusta pikendamist.
Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus
mingil põhjusel olla ei saa (näiteks elektrikatkestus).
Mõtle läbi, milline oleks lähim salvkaev joogivee tarbeks, kus
oleks võimalik teha süüa tahkekütte pliidil.
Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas ja liiva, soe tekk ning taskulamp.
Veendu, et su telefon, arvuti vm nutiseade on tugeva parooliga
kaitstud. Võimalusel kasuta kaheastmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna oma isikuandmeid ja paroole ei telefoni ega e-kirja
teel mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis teavita politseid.
Kriisiajal infot andev raadiojaam on Vikerraadio.
Kuidas olla valmis kriisiolukorraks, vaata ka: olevalmis.ee ja lae alla
mobiilirakendus „Ole valmis!“

Kogukonnad saavad
toetust küsida
Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprillini kell
16.30.
Taotlusi saab esitada kogukonna arengu meetmesse ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotleda
saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotlused esitatakse keskkonnas etoetus.rtk.ee.
Rohkem infot leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt tartumaa.ee/programmid.
Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla konsultant
Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.
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Vaba rahvana vabal maal
Tormine ja süngete tuuleiilidega ilm valitses meie viimatisel vabariigi sünnipäeval. Selline mühisev ja kurjakuulutav nagu võib-olla
104 aastat tagasi ja nagu ka seekordsel 24. veebruaril. Ilmgi oleks
justkui tunnetanud suuri muutusi
maailmaruumis, kui hakkasid tulema ärevad uudised Ukraina kandist. Ei ole siin maailmas midagi
kindlat ja iseenesest mõistetavat.
Et elada rahus, on vaja valmistuda
sõjaks, ütlevad teoreetikud.
Aga meie siin oma vabal maal
soovisime sellel päeval olla oma riigi sünnipäevameeleolu lainel.
24. veebruari hommikust peale helisesid meie kõikide südamed
sinimustvalge kutsungis ja ühtehoidmistunne oli tugevam kui kunagi varem.
Veel enne päikesetõusu kogunesid paljud Nõo kandi elanikud
Nõo kiriku esisele väljakule, et Eesti
Vabariigi 104. aastapäeva üheskoos tervitada. Kell 7.22 heiskasid
lipu vallavanem Maano Koemets ja
volikogu esimees Jaanus Järveoja.
Jaanus Järveoja kutsus tervituskõnes kõiki üles järgima oma
sisemist sinimustvalget moraalset
valgusfoori teostamaks ainult väärt
ja ühiskonnale kasulikke samme ja
otsustusi.
Nõo raamatukogu direktor
Karin Evik pöördus tervitusega rahva poole seoses raamatukogude
aastaga ja sõnumiga Hando Runneli sõnade kaudu, et rahvas algab
raamatust.
Veel jagus kirikuõpetajal Mart
Jaansonil tänusõnu koostöö eest
vallale ja volikogule seoses mälestuspinkide paigaldamisega Nõo
kiriku esisele väljakule Nõo vallas
elanud ja tegutsenud Eesti muusika- ja hariduselu suurkujudele.
Mart Jaanson õnnistas sisse mälestuspingid Aleksander Lättele,
Eduard Tubinale ja Martin Lipule.
Õnnistuse sai ka uuenenud ilmega
Nõo kiriku infotahvel.
On väga oluline säilitada ja

Laulis Nõo koguduse segakoor.

edasi kanda Nõoga seotud auväärset pärimuskultuuri, kinnitas kirikuõpetaja Mart Jaanson.
Laulsid koguduse segakoor ja
meesansambel. Kogunemise järel
paluti kõiki kirikuaeda kohvile-koogile Anne-Ly Koogikoja lahke perenaise kutsel.
Loodame, et sellest esimest
korda koos kogukonnaga pidulikust lipuheiskamisest Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul kujuneb
ilus traditsioon.
Kell 14 jätkus pidulik sündmus
Nõo kirikus. Oikumeenilisel jumalateenistusel teenisid EELK Nõo
koguduse õpetaja Mart Jaanson ja
EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse munkpreester Orenti Kampus.
Kaitseliidu Tartu maleva Elva
malevkonna pealik, kapten Marko
Tiirmaa asetas kirikus pärja Vabadussõjas langenud kangelaste
auks ja kutsus kõiki üles praeguses
keerulises ajas säilitama rahu ning
veelgi rohkem kokku hoidma ja
palvetama rahu säilimise nimel.
Pikema ettekandega esines
Nõo raamatukogu direktor Karin
Evik, kes rõhutas piibli tõlkimise
tähtsust 1739. aastal meie rahvus-

Abipakkumised
Ukraina põgenikele
koondab Pagulasabi
Sotsiaalministeerium kutsub kõiki inimesi ja organisatsioone,
kes soovivad pakkuda abi Ukraina sõjapõgenikele, tegema seda
MTÜ Eesti Pagulasabi vahendusel. Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja hoiab sidet riigiasutustega.
Nii inimesed kui ka ettevõtted ja tööandjad saavad oma abipakkumised sisestada aadressil: pagulasabi.ee/paku-abi. Pagulasabi kaardistab ka nii ajutisi kui püsivaid elukohavõimalusi pagulastele. Samal aadressil saab pakkuda ka transporti, teenuseid,
esemeid jm abi.
Sotsiaalkindlustusametile saab oma abistamise plaanidest
teada anda aadressil ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Annetustega Ukraina inimeste abistamiseks on järgnevad võimalused:
Algatus „Ukraina heaks!“ — ukrainaheaks.ee vahendab
kolme Eesti vabaühenduse — MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo
ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse kaudu abi Ukraina rindelähedastele elanikele ja teistele haavatavatele gruppidele. Rohkem infot
nende tegevuste kohta leiab kampaania lehel: facebook.com/ukrainaheaks.
Eesti Punane Rist — redcross.ee kogub nii esemeid kui
rahaannetusi ja toimetab need abivajajateni Ukraina Punase
Risti kaudu. Punane Rist kogub vaid UUSI esemeid: kasutamata
hügieenitarbeid (pesuvahendid, seep, hambapasta, hambaharjad, mähkmed, hügieenisidemed jms), voodipesu, tekke, patju,
magamiskotte, rätikuid. Täpsema info annetuste kogumispunktide kohta ja annetuskonto leiab Eesti Punase Risti veebilehel:
redcross.ee/anneta/ukraina.
Toetame ukrainlasi, kes jätkuvalt meie abi väga vajavad!
SOTSIAALMINISTEERIUM

24. veebruari hommikul kogunesid inimesed Nõo kiriku juurde lippu
heiskama. Foto ANGELIKA LALL

keele kujunemisel ja loetles paljusid näiteid meie keelega kohandunud piibliainelistest väljenditest.
Jätkuvalt astus üles koguduse
segakoor Kärri Toomeos-Orglaane
juhatamisel, orelil mängis Katre
Hödemann. Samuti kõlasid lau-

lud kiriku meesansambli esituses.
Pidutunne oli kõikide meeltes ja
südames.
Hoia, Jumal, Eestimaad! Elagu
Eesti!
MILVI PENSA

Maal elamise päev
tuleb taas
Sel aastal toimub Maal
elamise päev 24. septembril. Tegemist on üleriigilise külastuspäevaga, mille fookuses
on elukeskkond maapiirkondades siin toimivate teenuste,
kogukonna tegevuste, vaba aja
võimaluste, töökohtadega ning elukohtadega.
Maaelu maine kandjateks on eelkõige maal elavad inimesed
ise, kellele päev võimaldab näha oma elukeskkonda värske pilguga
ning sellest uhkusega edasi rääkida.
Külastuspäeva raames saavad maapiirkondades elavad ja tegutsevad inimesed ise näidata, et maal elamine ja töötamine on küll
linnast erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv elustiil.
Sündmuse eesmärk on:
näidata, et maal on olemas ja kättesaadavad kõik võimalused
mitmekülgseks tööalaseks eneseteostuseks,
teadvustada, et maal elamine ja tegutsemine on emotsionaalselt nauditav.
Kes on peamised sihtrühmad
Inimesed, kes mõlgutavad soovi vahetada elukoht linnast
maale või ühest maapiirkonnast teise.
Kohalikud kogukonnad, kelle eneseteadvust ja kogukonna
tunnet päev tõstab.
Nõo vald võtab külastuspäevast osa kolmandat aastat ja sel korral näitame kuidas Nõos maal elamise võlusid tutvustatakse natuke
teisiti kui varem.
Kutsume asutusi, ettevõtteid, seltsinguid, loomeinimesi ja
muidu vahvaid tegelasi, kes soovivad oma tegevusi külastuspäeval tutvustada, endast teada andma tel 5191 4119 e–post
liia@nvv.ee
Osale Maal elamise päeval ja tule näita mida kõike Nõo
vallas teha ning näha saab.
LIIA SIREL
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Tutvustame
volikogu liikmeid

Jätkub rubriik: sõna saavad volikoguliikmed.
Meie volikogu 15st liikmest on juba peaaegu pooled ennast vallalehe veergudel tutvustanud ja ka jaganud oma mõtteid, kuidas Nõo elu
järjest paremaks muuta.
Kindlasti on arenguplaanide teostamine seotud valla rahakotiga,
aga arenguplaanidesse oma väärt mõtete esitamine, oma valijate soovide ja murekohtade väljatoomine ja nendele volikogus koos lahenduste
otsimine on iga volikoguliikme tõsine ülesanne ja otsustuste käik ning
sõltub paljuski erinevate volikoguliikmete südikusest, teadlikkusest ja
elutarkusest.
Seekordses rubriigis on n-ö vaba mikrofon Krista Kvarnströmi ja
Hille Laose käes.
Küsis MILVI PENSA

Krista Kvarnström, volikogu aseesimees, haridus- ja kultuurikomisjoni liige: „See on mul nüüd juba
mitmes kord volikogu koosseisu kuuluda. Nõo vald, selle
kestmajäämine ja ajalugu
on minu jaoks olulised. Olen
püüdnud anda oma parima
meie ajaloo väärtustamiseks ning Nõos töötanud
suurkujude Martin Lipu ja
Kalju Aigro mälestuse „kivisse raiumiseks“.
Sündisin ja keskhariduse
sain Nõos. On uhke tunne olla
Nõo kooli vilistlane, see seob veel
aastate möödudes nii paljusid inimesi üle
Eestimaa. Omandasin metsandusliku kõrghariduse ja see viis mind aastateks Nõost eemale, kuid tulin tagasi ja enam kui 20 aastat olen juhatanud siin eakate päevakeskust. See töö on andnud mulle palju rõõmu
ja ühtlasi aidanud paremini mõista nii elukaare teises otsas olevat kui ka
enesega mitte nii hästi toimetulevate inimeste vajadusi.
Seetõttu pean vajalikuks kõige muu valla arengu jaoks olulise kõrval ka sotsiaalkorterite ja seeniormaja ehitamise sissekirjutamist Nõo
valla arengukavasse.
Ma armastan reisida ja naljatamisi olen öelnud, et milleks seda üksinda teha — võtan parem bussitäie inimesi kaasa. Lugeda meeldib
mulle ka, juhtub et varaste hommikutundideni. Loodus annab jõudu
— kõnnin palju ja pistan aiahooajal sõrmed jälle mulda ning elu näib
helgem.

Hille Laos, haridus- ja kultuurikomisjoni liige. „Olen volikogu liige nüüdseks juba teist
ametiaega. Nõoga seob
mind 15-aastane ajalugu,
kui aastal 2006 kolisin oma
perega Nõkku. Hariduselt
olen veterinaar ja minule
on oluline Nõo inimeste
ja lemmikute tervis ja heakäekäik. Pean oluliseks, et
Nõo vald jääks iseseisvaks ja
siin saaksid noored Eesti parimat
haridust. Ära ei tohi unustada ka meie
eakaid, sest nemad on meie parimad emad/isad

Janno Puusepp kirjutab
näidendeid elust enesest
Märtsikuus oleme traditsiooniliselt rääkinud teatrijuttu. Teatrikuu raames on võimalus tänada
ja tunnustada teatritegijaid, heita
pilk teatriinimeste tegemiste salasoppidesse, kogeda teatrimaailma lummavat puudutust.
Ka Nõo vallas tegutseb noor
ja andekas näitekirjanik, lavastaja
ja näitleja, kes on viimase kümne
aasta jooksul kirjutanud 40 täispikka näidendit, millest enamik on
ka lavalaudadele jõudnud.
Janno Puusepp (36) Järiste külast on see hakkaja loomeinimene,
kelle kutsumus on meie igapäevaelu traagikat ja koomikat üles tähendada ja seda siis omas võtmes
vaatajatele pakkuda. See on tal
hästi õnnestunud.
Jaanuaris Palal toimunud Tartumaa Kultuurkapitali tänuüritusel
Kultuuripärl pälvis Janno tänukirja
loomingulise tegevuse eest näitekunsti valdkonnas 2021. aastal.
Õnnitleme!
Janno ise peab ennast mustahuumori-inimeseks, kellele meeldib asju tögamisi öelda ja kes naudib ka ise teiste inimeste vimkaga
või puäntidega vürtsitatud nalju
või juhtumeid kuulata.
Vallalehel oli võimalus Jannot
õnnitleda ja ka veidi tema tegemiste kohta pärida.

Arstiks, näitlejaks, bussijuhiks,
politseinikuks. Ema jutu järgi ka
kirjanikuks.
Nõo põhikooli, hiljem juba
Rannu keskkooli ajal sündisidki
minu esimesed kirjutised. Veel
praegugi on mõned minu endised
koolikaaslased ühendust võtnud
ja kuulutanud, et on leidnud minu
tollaseid materjale. Rannu koolis
tegin ka oma esimesed näitlejarollid, juhendajateks on olnud Jüri
Lumiste ja Anneli Vikat.
Pärast kooli lõpetamist töötasin restoranis Volga ja Kotka Keldris. Samal ajal jätkasin kirjutamist
ja näitlemist.
Tervise mõttes oli füüsilist
tööd järjest raskem teha ja nii ma
Nõkku tagasi kolisingi.

EAS koostöös Tartu Ärinõuandlaga kutsub ettevõtjaid osalema Soome, Rootsi, Taani ja Norra sihtturgude hübriidseminarile. Seminaril jagatakse infot
turgude võimalustest mööbli-, sisekujunduse- ja disainimaailmas.

Järiste külast pärit Janno Puusepp on kirjutanud kümne aasta jooksul
40 näidendit. Foto: MILVI PENSA

Kelleks sa ennast kõige rohkem pead — kirjanikuks, lavastajaks, näitlejaks? Miks?

Seminaril on EASi Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras resideeruvad ekspordinõunikud, kes jagavad teavet, kuidas valmistada oma ettevõte ette turgudele
paremaks sisenemiseks ning kuidas seal edukalt tegutseda. Seminaril teevad online-ettekanded sihtturgude eksperdid/ kohalikud ettevõtjad.
Lõunapausi ajal toimub võrgustumine ja seminari
järel on võimalik broneerida turu ekspertidega personaalsed kohtumised.
Seminar on mõeldud nii neile ettevõtetele, kes
alles planeerivad siseneda Soome/ Rootsi/ Taani/ Norra turule, kui ka neile, kes juba tegutsevad nimetatud
turgudel ning soovivad oma tegevust laiendada. Seminar toimub eesti ja inglise keeles ja on tasuta.
Toimumisaeg: 22. märts 2022 kell 9.30–12.30.
Privaatnõustamised kell 13-16 SPARK Demo,
Narva mnt 3 Tartu.

Eelkõige oled tuntuks saanud oma näidendite kirjutamisega. Millest sinu näidendid on?

Täpsema info sündmustest leiad Tartu Ärinõuandla
kodulehel: arinouandla.ee või elo@arinouandla.ee
või tel 511 3932.

Elu ise kõnetab mind. Ma ei
taha mingit meeletut kunsti teha.
Ma tahan kajastada asju, mis mind

Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Ärinõuandla kutsuvad kaasa mõtlema selle üle, milline on
moe- ja tekstiilivaldkond tulevikus.
Häkatonil osalemiseks ei pea olema valmis
ideed, piisab, kui on valdkondlik huvi, soov ja valmidus teha koostööd meeskonnas ning fantaseerida
võimalike tulevikuvisioonide üle. Sind on ootamas
põnevad inspiratsiooniesinejad ja mentorid.

Toimumisaeg: 18. märts 2022 kell 17–21 ja
19. märts 2022 kell 9.30–15 SPARK Demo, Narva
mnt 3 Tartu.
Häkaton on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Sinu üks viimaseid näidendeid „Raamid“ on pälvinud suure publikumenu. Selle tükiga
käisite hiljuti ka välismaal. Mis
on „Raamide“ fenomen?

Kelleks sina väikese poisina
soovisid saada?

Tartu Ärinõuandla kutsub koolitusele

Osalema on oodatud MOE, IT, MÄNGUNDUSE
ja TEHNOLOOGIA huvidega inimesed! Eelnevad
kogemused või oskused pole olulised.
Teemad, millele mõtleme jagunevad kolmeks:
roheline+mood (sh taaskasutus, ringmajandus, jätkusuutliku moe arendamine),
digi+mood (moetööstuse või selle teenindusprotsesside digitaliseerimine; digitaalsed rõivad või
aksessuaarid; lisaks hologrammid, virtuaalreaalsus,
mängulisus, lisatud reaalsus),
materjalitehnoloogia+mood (sh soojendavad või jahutavad riided, tervist/meeleolu mõjutavad
riided).

olen lavastanud veel mujalgi teatrites üle Eesti.
Lavastustöö on väljakutseid
täis. Tekst võib ju iseenesest lihtne
olla. Iseasi, kuidas lavastaja suudab seda elustada ja serveerida,
keskkonnaga sulandada.
Lavastustöös pean silmas, et
tulemus mulle endale meeldiks.
Kui ma ise häbi ei tunne, siis pole
ka vaatajatel põhjust pettuda.

Kirjutamine on kõige südamelähedasem. Kirjutan rõõmuga,
nokitsen n-ö vaimselt. See on võimalus elada omas maailmas, olla
sõltumatu, olla mina ise.
Asjade ja olude sunnil kujunes
nii, et kirjutamine muutus elus
minu väljundiks. Ka kogesin, et
minu loomingu järele on nõudlus,
et on tarbijaid, kellele ma korda
lähen.
2021. aasta sügisel ilmus trükist minu esimene näidendite kogumik „Minejad“, kuhu on koondatud 10 näidendit. Koostamisel
on ka teine kogumik. Võin öelda,
et „Minejad“ on minule endale
kõige südamelähedasem tükk
praegu, ka publik on selle soojalt
vastu võtnud, „Minejaid“ on tänaseks mängitud 70 korda.
Veel meeldib mulle kirjutada
minutikirjutisi. Need on tekitatud
n-ö kirjutamisharjutuste pealt.
Võtad näiteks ühe minuti ja selle
aja jooksul tekitad mingi mõtteloo. Või kui tuleb äkitselt mingi
uitmõte ja siis viie minuti jooksul
suudad kirjutada üles mõttearenduse.
Olen kirjutanud lugusid, artikleid, novelle, satiiritükke, mida on
ka siin-seal avaldatud.
Ma olen rahul sellega, et mul
on midagi teha. Et ma saan teha
seda, mis mulle meeldib ja rahuldust pakub.

ja vanavanemad.
Armastan reisida, kuid töö kõrvalt selleks väga palju aega ei jää.
Kogu oma vaba aja pühendan perele ja loomadele!
Olge hoitud!“
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ennast puudutavad. Minu lavatükid on päriselust, need pole õhust
välja imetud. Minu näidenditesse
on põimitud erinevad eluliselt
huvitavad seigad, situatsioonikoomikad, lapsesuu ütlused, lausekoomika, kalambuurid, satiir,
must huumor.
Žanrilt on nad pigem tragikomöödiad või isegi energilised komöödiad, nagu Luke suveteatris
etendunud „Kui kõlab koputus“.
Enamik minu näidendeid on
lavastatud ja mulle meeldib, et
nad elavad nüüd oma elu.
Tänasel päeval nikerdan vaikselt ühe ja teise tellimustöö kallal.
Püüan iga päev midagi kirjutada.
Ka olen asunud kirjutama valla tellitud suvetükke 2023. ja 2024.
aasta suveks.
Peab tegutsema, niisama ei
viitsi olla. See on selline eestlaslik
värk.
Oled kätt proovinud ka
lavastaja ja näitlejana. Oled
nendeski kategooriates harrastusteatrite ülevaatustel auhinnalisi kohti saavutanud.
Lavastaja töö juurde jõudmine toimus läbi enda näitlejaks
olemise, seda veel keskkooli ajal.
Olles näitleja, soovisin ma oma
rollitäitmist oma tahtmise järgi
sooritada. Tollal sain eitava vastuse. Lavastaja näeb alati laiemat
pilti kui hetkesooritus. Siis käiski
krõks läbi ja mulle aimus, et mul
on, millega tööd teha.
Olen lavastanud 30 lavateost.
Kõige pikemalt olen tegutsenud
teatris Must JaAm koos minu
pikaajalise mõttekaaslase ja kolleegi Anne-Mai Tevahiga, samuti
olen staažikas tegija Vilde Teatris,
varem ka Rannu EMUs. Aga lisaks

Selle tüki tähendus ja sisu on
üldinimlik ja universaalne, see on
arusaadav ka sõnadeta. On paljusid peresid, kus puututakse kokku
sarnase probleemiga: ohverdada
ennast teise inimese elushoidmisele või saata haige hooldekodusse. Soovisin läbi selle tüki näidata
neid valusaid kääre ja pidevat ringirattana kulgemist väljapääsmatust olukorrast.
Teksti on tükis vähe, aga see
on paljuütlev. Et mõjuda publikule, otsisime filmilikke elemente, lavastasime aegluubis kaadreid.
Mulle meeldibki minimaalsete vahenditega hakkama saada.
Näiteks „Minejates“ oli laval ainult
neli tooli, „Koputuses“ ainult kapp
ja laud.
Kui on tahtmist, siis saab ka
ilma rahata teha kvaliteetseid asju.
Selle tagavad siis inimesed, meeskond, kellega töötad, meeskonna
ühtsus. Harrastusteatrites sünnivadki paljud asjad emotsiooni
pealt. Rahad kuluvad rohkem reklaami, kütuse, rekvisiitide peale.
„Raamide“ sünniidee sai alguse eelmise aasta alguses, kui Seasaare teater, kellega ma tihedat
koostööd teen, sai kutse osaleda
Saksamaal Stuttgardis teatrite
festivalil teema all „Piirid“. Koroona tõttu lükkus seekordne festival
sügisesse. „Raamid“ valmisid kevadel, järgnesid proovid. Esietendus
toimus Viljandis Seasaare teatris.
Septembris-oktoobris
toimuski
välisturnee, lisaks Stuttgardile
esinesime ka Leedus Jurbarkase
kultuurikeskuses. Meid võeti mõlemal pool hästi vastu, sõlmisime
palju tutvusi.
Nüüd, märtsi alguses, viime
„Raamid“ Saaremaale, kus toimub
viis etendust.
Sinu tööülesanded on seotud ka Nõo kultuurimajaga ja
siinse teatrielu koordineerimisega. Millega meid tänavusel
kevadel üllatad?
Kindlasti soovin jätkata Nõo
teatristuudio traditsiooni ja alustada uue koosseisuga. Koroona
tõttu pole kahjuks veel aktiivset
liikumist suutnud käivitada. Kui
vähegi õnnestub, siis on plaanis
vähemalt kaks korda kuus saada
Nõo kultuurimajja esinema külalistrupp. 1. aprillil etendub Nõo
kultuurimajas Seasaare teatri „Kui
kõlab koputus“ ja veel ootame
aprillikuus külla professionaalset
Kuressaare teatrit.
Mida soovid oma paljudele
fännidele ja Nõo rahvale üldisemalt?
Olge terved, ärge sattuge
haiglasse! Terves maailmas on
praegu keerulised ajad, säilitage
kindlat meelt! Kui on mure, võite
mulle kirjutada!

MILVI PENSA
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Heli Veide aitab kuulmisprobleemidega inimesi
3. märts on rahvusvaheline
kuulmispäev ja selle puhul on paslik meelde tuletada, et kuulmine
on inimese igapäevaelus väga
oluline — sellest sõltub, kuidas
me tajume ümbritsevat ja orienteerume ümbritsevas keskkonnas.
Sel päeval pööratakse tähelepanu
kuulmisele ja kuulmise hoidmisele.
Mitteametlike andmete kohaselt
on Eestis 200 000 inimest, kellel on
kuulmiskahjustused. Kuulmislanguse põhjuseid on väga erinevaid.
Tänapäeval on kuulmise langus sagenev tervisehäda üha nooremate
seas — sellele tasub tähelepanu
pöörata!
Vallaleht käis külas Heli Veidel, kes on Tartumaa Vaegkuuljate
Ühingu juhatuse liige ja läbinud
töötukassa abil kogemusnõustaja
koolituse. Heli Veide tahab aidata neid, kel on hakanud kuulmine mingil põhjusel nõrgenema.
Selliseid inimesi on ta sõnul aina
rohkem ja rohkem ning seda põhjustab suures osas mürareostus ja
sagedane kõrvasiseste klappide
kasutamine.
Heli ise on kuulmiskahjustusega ja kasutab kuuldeaparaati, mida
saab valjemaks keerata, et kuulata
kaasrääkija häält. Tal on ka huultelt
lugemise oskus ja samuti suhtleb
viipekeeles. „Oma kuulmise kaotasin ma neljakuuselt streptomütsiini tõttu, tänu sellele ravimile jäin
ma aga ellu, kuid kuulmisnärv sai
kahjustatud.“
Heli hinnangul puudub kuulmisprobleemidega inimestel sageli info olemasolevatest asutustest,
kuhu pöördudes võib kuulmisabi
saada. „Kutsun kuulmislangusega
inimesi meid üles leidma. Tartumaa Vaegkuuljate Ühingus toimuvad mitmesugused infopäevad,
meil käivad rääkimas TÜ Kõrvakliinikumi personal, kuulmisõde
jt spetsialistid, jagades asjakohast
teavet — räägitakse kuulmiskahjustustest, mis kuulmislangust
põhjustab, millised on uued abivahendid, kuidas enda kuulmist hoida jms. Antakse ülevaade kuulmiskeskuse tegevustest, mida teha, et
teada saada, kas su kuulmine on
korras jne.“
Heli tegeleb ka vabatahtliku
kogemusnõustajana, ta suunab ja
soovitab kuulmishäirega inimesi
kuulmisuuringutele, kuhu on võimalik saada perearsti saatekirjaga.
„Hea uudis on see, et eelmisel
aastal sai Eesti Vaegkuuljate Liit
kuulmisbussi. Kuulmisbussi peamine eesmärk on, et kuulmisalast
nõu ja esmatasandi abi saaksid
inimesed üle terve Eestimaa, sõltumata elukohast. Siin nõustatakse nii kuulmislangusega inimest
ennast kui ka tema pereliikmeid,
sõpru või kolleege. Me ei küsi ravikindlustuse olemasolu, tänu millele on kuulmisbussi jõudnud inimesed, kes on tundnud juba aastaid,

ka kuulamise võimalused on ka
kuulmispuudega isikutel kaasaegsemaks muutunud ja äpi abil on
võimalus lasta muusika otse kuuldeaparaati.
„Kuulmislangusega inimeste
hea abiline on plastikkaart „Kuulen
halvasti“. Näitan suhtluspartnerile kaarti, kus on kirjas, et mul on
kuulmispuue ja kuidas minuga suhelda. Kaarte väljastab Eesti Vaegkuuljate Liit oma liikmetele.“
Praegune olukord on kõikidele
keeruline, aga maskide kandmine
on oluliselt halvendanud vaegkuuljate ja kurtide jaoks info kättesaadavust, kõige rohkem tekib
arusaamatusi kaubanduses, vahel
jääb isegi ostutehing katki, tunnistab Heli.
„Mõni klienditeenindaja võtab
maski eest seniks, kui saavad olulised asjad aetud. Kõige lihtsam
on, kui klienditeenindajal on läbipaistev visiir. Ka arsti juures või
ametiasutustes on maski tõttu asjaajamine muutunud keeruliseks,
palju tekib probleeme politseiga
suhtluses. Häirekeskusega käib
suhtlemine SMSi teel, mis on aga
aeganõudev ja abi ei pruugi õigeaegselt jõuda,“ on Heli nördinud.

Heli tahe õppida ja areneda
on toonud ta kuuljate maailma

Heli tutvustab kuulmislangusega inimestele toodetud abivahendeid ja paneb südamele, et oskaksime oma
kuulmist hoida. Foto: LIIA SIREL

et kuulmine pole enam päris hea,
kuid kõrvaarsti juurde minekut on
lükatud edasi.“
Kuulmisbussis on kasutada
audiomeeter, mis aitab tuvastada kuulmislangust. „Meil ei anta
diagnoosi, vaid suunatakse vajadusel edasi arsti vastuvõtule. Arsti
juurde minek on igal juhul kasulik,
kuna arst saab vaadata ka inimese
kõrva ja tuvastada tal näiteks kõrvapõletiku või vaigukorgi. Sinu elu
läheb igal juhul paremaks, kui sa
midagi ette võtad. Kuulmisbussis
tagatakse sinu konfidentsiaalsus
ja ei maksa häbeneda,“ räägib Heli.
Sageli märkavad inimese kuulmislangust pereliikmed. Kuulmislangusega isik ei saa tihtipeale ise
arugi, et tal on probleem. Kui ta
paneb näiteks televiisorit kõvemaks või räägib kõva häälega, siis
võiksid pereliikmed sellele tähelepanu juhtida.

Vaegkuuljate abivahendid
on pidevas uuenemises
Tartumaa Vaegkuuljate Ühingus toimuvatel loengutel räägivad
spetsialistid muuhulgas järjest
kaasaegsemaks muutuvatest abivahenditest.
„Kuuldeaparaadid
uuenevad ja kõigile ei puugi üks
ning sama kuulmist hõlbustav abivahend sobida. Meie juures saad
mitmekülgset personaalset nõustamist,“ ütleb Heli.
Ühingus tutvustatakse ka
spetsiaalselt kuulmispuudega inimestele mõeldud suitsu- ja vinguandureid, uksekelli ja äratuskelli.
Heli näitab tema kasutuses olevat
äratuskella, mis käib padja alla ja
annab vibreerides märku, et aeg
on ärgata.
Kuulmispuudega abivahendeid on võimalus osta soodustingimustel. Enam ei ole paberkand-

jal abivahendi kaarti kasutusel,
sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt.
„Palju infot avaldame ajakirjas
„Meie Auris“. Ajakirju jagame maakondades olevate vaegkuuljate
ühingutes, kuid see on leitav ka
meie kodulehelt vaegkuuljad.ee.
Kodulehega tasub kindlasti tutvuda, sest siin on kirjas olulist teavet
kuulmisabist, koolitustest ja üldse
meie tegemistest,“ tutvustab Heli.
„Meie perel on abivahendina kasutusel televiisori võimendi. Läbi kõrvaklappide tuleb heli
kuulaja kõrva, vastuvõtja abil saab
reguleerida hääle endale sobivaks.
See seade on eelkõige abiks mu
kuulmispuudega abikaasale.“ Heli
ise armastab muusikat kuulata läbi
kodukino kõlarite, mis küll häirib
teinekord naabreid, kuid muusi-

Heli on pärit Viljandimaalt,
tema koolitee algas Tartus, Hiie
koolis, mis oli kuulmispuudega
laste kool, kuid juba lasteaias sai
ta selgeks viipekeele. „Esimeses
klassis õppisime sõrmendamist ja
suu pealt lugemist, kuulasime läbi
kõrvaklappide häält. Koolis oli viiplemine keelatud, kuna see pärssis
kuulmispuudega lastel kõne arengut, aga me viiplesime omavahel
salaja.“
Heli peab seda õigeks, et koolis
omavaheline viiplemine lubatud ei
olnud, see aitas väga palju kaasa
kõne arengule. „Hakkasin rääkima
viiendas klassis, lugesin palju raamatuid, mu sõpruskond kasvas ja
see aitas mul kuuljate maailmas
toime tulla.“
Tänapäeval on abivahendid
teinud suure arenguhüppe ja
vaegkuuljad saavad hakkama ka
tavakoolis.
Heli esimene töökoht oli Tartu
remondiehitusvalitsuses, kus ta
töötas näitagitatsiooni kunstnikuna. Tallinna kaugõppekeskkoolis
võttis noor naine maalimisosakonnas süvendatult kunstitunde. Õppimise ja enese arendamise soov
on olnud tal alati suur, 90ndatel
asus ta õppima Tallinna meditsiinikooli, kuid toona oli viipekeele
tõlki raske saada ja kool jäi kahjuks
pooleli.
„Olen töötanud apteegis abilisena ja TÜ Kliinikumis erinevatel
töökohtadel, käisin ka ülikooli sisseastumise katsetel, mis kahjuks
ebaõnnestusid. Tänu tööle kliini-

kumis on mul tulnud palju reisida
ja inimestega suhelda.“
Heli on elu jooksul palju õppinud, kuid vaegkuuljatel on
alati vaja õpingute juurde n-ö
abivahendit teise inimese näol.
„Kogemusnõustaja ja tugiisiku
koolitused sain läbitud tänu kirjutustõlketeenusele.“
(Kirjutustõlketeenust on võimalus tellida Viipekeeletõlkide OÜst.
Kirjutustõlketeenus on tõlketeenus,
mida osutatakse vaegkuuljatele ja
kurtidele, kes eesti viipekeelt ei valda
ja kes kasutavad suhtlemisel eesti
keelt. Kirjutustõlgi teenuse eest tasub Euroopa Liit. – LS)
Eestis on kaks riigikeelt, eesti
keel ja eesti viipekeel. Igal riigil on
oma viipekeel, on olemas ka rahvusvaheline viipekeel.
Heli ja ta abikaasa Heiki kodune keel on viipekeel. „Mõnele televiisorist näidatavale saatele on võimalik lisada alla subtiitrid, mis on
meile väga suureks abiks saadetest
arusaamisel.“
Heli loetleb veel suhtlemise
abivahenditena
sõrmendamist,
mobiiltelefoni,
lemmikloomad
on head märguandjad, kui keegi
liigub või on ukse taga, ka lapsed
aitavad. Veel on olemas kaugtõlke
vorm, mis toimub Skype’i vahendusel. Heli ennast aitab aga kõige
enam kuuldeaparaat.
Heli poeg Robert Emerson
on olnud väiksena oma vanematele abiks suhtlemisel. Kui pere
kohvikus käis, siis esitas tellimuse
tema. Ta on kohanenud oma vanematega rääkima, arvestades
nende keelelist eripära. Praegu on
tal oma pere, kus kasvab kaks last.
Vanaemana on Helil natuke hirm,
kas lapselaste kuulmine ikka säilib.
Kuna vanaisa poolt on tegemist
geneetilise kuulmishäirega, siis
ikka pidevalt kontrollitakse pesamunade kuulmist.
Heli sõprusringkonnas on
palju kuuljaid ja talle meeldib üle
kõige suhtlemine. Kuulmispuudega inimeste seas on selliseid, kes
hoiavad kuuljatest eemale. „Kui
suhtluses tuleb ette arusaamatusi, siis peab selle selgeks rääkima,
muidu tekivadki vastuolud ja hirm
edasise suhtlemise ees. Kuuljad
on palju mind aidanud, me õpime
üksteiselt vastastikku,“ ütleb Heli.
Heli sõnum kõigile on: „Hoia
oma kuulmist! Hoiduda tuleb suurest mürast, mis teeb kuulmisele
kahju. Muru niites, lehepuhuriga töötades, puid saagides pane
pähe müra summutavad kõrvaklapid. Inimesed, kes viibivad pidevas
ventilatsiooni müraväljas, võivad
kogeda kohinat peas, ka see kahjustab meie kuulmist, rääkimata
mootorsõidukite mürast.“

LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Abivahendite soetamisel või laenutamisel tasub teada soodustuse võimalusi

Abivahendite valdkond on viimase aastakümnega oluliselt arenenud ja toodete valik kui ka kättesaadavus laienenud. Teinekord piisab juba ühest
abivahendist, et aidata inimesel taastada iseseisev
harjumuspärane toiming.
Abivahendite soetamisel ja laenutamisel tasub
teada, et riik toetab abivahendi saajat, hüvitades
teinekord ka koguni 90% toote või rendi maksumusest (hüvitamisele kuuluv protsent sõltub tootest ja

sellele kehtestatud piirhinnast). Riikliku soodustuse
saamiseks tuleb küsida arstitõend, mille väljastab
sõltuvalt abivahendi tüübist kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde või ämmaemand,
rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut. Arstitõendil peab olema kirjas konkreetne
abivahend(id), millele tõend kehtib. Kindlasti on oluline jätta meelde, et kõikidel vanaduspensionäridel
on automaatselt õigus saada riiklikku soodustust
uriinipidamatustoodetele (ligikaudu 40% sõltuvalt
tooterühmast ja riigi poolt kehtestatud piirhinnast).
Seega, kui teiste abivahendite ostmisel või laenutamisel küsitakse arstitõendit, siis nii täiskasvanute
sidemeid, mähkmeid kui ka niiskust imavaid aluslinu ja uriinipidamatuse nahahooldustooteid saavad
eakad soetada soodushinnaga, ilma et nad peaksid
selleks eraldi arsti käest tõendit paluma.
2020. aasta lõpus kadus paberkandjal abiva-

hendi kaart ning inimese info abivahenditehingute
kohta hakkas liikuma elektrooniliselt. Sotsiaalkindlustusameti e-teenuse arendus võimaldab jälgida
oma ostu- ja renditehingute andmeid ameti iseteenindusest ning tänu sellele ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega seda paberkujul kaasas
kandma. Soodustuse saamiseks on seega abivahendikeskusesse tulles vaja kaasa võtta vaid arstitõend
(v.a vanaduspensionäridel uriinipidamatustoodetele) või rehabilitatsiooniplaan ning isikut tõendav
dokument.
Riikliku soodustusega saab tooteid soetada ka
mugavalt koju kätte või endale lähimasse pakiautomaati e-poest pood.itak.ee! Ainsa e-poena Eestis
saab ITAKi kodulehelt itak.ee soetada vajaminevaid
abivahendeid koos riikliku soodustusega. Selleks on
vaja e-poodi sisenedes end identifitseerida kas IDkaardi, mobiili-ID või Smart-ID kaudu ning olemas-

oleva arstitõendi saab e-poe keskkonda ise sisestada.
Nõu saamiseks tasub kaaluda abivahendite spetsialistiga kohtumist. Väga paljude toodete olemasolu või üksikasjadega ei ole kursis ka kõik perearstid.
ITAKi Terviseabivahendite ettevõttes, mille alla kuuluvad alates sellest kuust ka kõik Rehabilitatsiooniabi
kauplused, on võimalik broneerida aeg tasuta personaalsele nõustamisele. Selleks tuleb võtta ühendust
näiteks Tartus Ringteel asuva kaupluse füsioterapeudiga (margit@itak.ee või tel 5886 3950).
ITAK OÜ eesmärk on aidata inimestel elada täisväärtuslikku elu. Seega ei pea ka kartma, et nõustamisele tulekuga kaasneksid mingid kohustused või
tasud.
GERLI SELGE
ITAK turundusjuht
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Nõo Reaalgümnaasiumis
Alustuseks märgime, et kuigi
viimastel nädalatel kasvasid haigestunute arvud oluliselt ka Nõo
Reaalgümnaasiumis, siis distantsõppele meil ühtegi klassi saata
vaja ei olnud. Küll aga tuli mõnel
õpetajal tundi anda kodust veebi
teel ja osa õpilasi jälgisid klassiruumis toimuvat tundi ise kodus
viibides.
Kuigi koroona tõttu on olümpiaadide ja võistluste korraldamine keeruline, said gümnasistid
veebruaris osaleda päris paljudel
konkurssidel ja seda edukalt.
Emakeele
piirkonnavoorus
saavutas 10. klasside arvestuses
1. koha Ida Lill Põllu ja pääses ka
edasi vabariiklikkusse vooru. Annike Kaldaru saavutas 2. koha ja
Anete Ainjärv ja Helena Mardim
jagasid 3. kohta. 11. klasside arvestuses saavutas 2. koha Helen
Kivisikk ja 12. klasside arvestuses
Krislin Pihus 1. koha. Õpilasi juhendavad Karin Kaljumägi, Ruth
Maal ja Kristina Veidenbaum.
Samuti toimusid matemaatika-,
geograafia-, füüsika- ja kunstiolümpiaadid — ootame tulemusi.
Nõo Reaalgümnaasiumi esindus koosseisus Mihkel Maspanov,
Jan Markus Salum, Oskar Unn saavutas Tartu Ülikooli Game Jamil
(videomängude tegemise üritus)
juunioride liigas esimese koha.
Kes soovib mänguga tutvuda,
siis link on avaldatud meie kooli
kodulehel.
Kahel nädalavahetusel said
gümnasistid osaleda väitluskoolitusel, mida viis läbi Eesti Väitlusselts. Ühele osale koolitusest oli
noortele kogemuste jagamiseks
kaasatud ka Nõo valla noorsootöötaja Hanna-Liisa Tamm.
11. veebruaril toimus Nõo
Reaalgümnaasiumis virtuaalne
lahtiste uste päev. Alustuseks
anti ettekandega ülevaade koolis

Kuigi ei taha
me istume maha
ja kokku end võtame
ja poodi ja sahvri ja keldrisse
tõttame.
Ja lauake saabki kaetud
ja mõttetuse mõtted maetud.
Siirast rõõmu tunneme pärast
pidu,
kui vaatame lillesülemit ja loeme
õnnitlusridu.
Oh, mis toredad on nende soovid,

12.03 kell 13 Filmipäev „Monty ja tänavapidu“ kultuurimajas. Pilet 5 €, soodushind 4 €.

19.03 kell 11 Kultuurilooline jalutuskäik Mart Jaansoniga. Algusega Nõo kirikust.
26.03 kell 12 NobeNõo discgolfi võistlus. Nõo Discgolfi
pargis.
Märtsikuus saad imetleda Nõo raamatukogu keskkogus
kahte näitust: „Meie koduste raamatukogude pärlid“
ja Rein Lõhmuse puutööde näitust „Aja jälg puidus“.
Oleme avatud T–R 9-18 ja L 10-14.
9.04 kell 13 Filmipäev „Ainbo. Amasoonia süda“ kultuurimajas. Pilet 5 €, soodushind 4 €.

Tule tantsima erinevate
rahvaste tantse!

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamisel loeti ette Eesti iseseisvusmanifest koolimaja katuselt.

õppimise ja elamise tingimustest
ning seejärel said kõik vaadata
koolikompleksi tutvustavat videot.
Kooli sisseastumiskatsed toimuvad 22. aprillil.
Loomulikult tähistati koolis
ka sõbrapäeva. See oli ühendatud
stiilinädalaga. Igaks päevaks oli
kooliperele antud soovitus kanda
mingit värvi riideid. Oli päris palju
õpilasi ja ka õpetajaid, kes üleskutset järgisid.
22. veebruaril tähistasime koolis Eesti Vabariigi 104. aastapäeva,
mis seekord toimus välitingimustes. Koolipere kogunes koolimaja
ette, kus abiturient Carmen Pajuste
heiskas rahvuslipu. Lauldi üheskoos hümni ning kuulati direktor

Juba 15 aastat on meerikad tähistanud vabariigi sünnipäeva lipuheiskamisega päikesetõusul. Seejärel kaetakse ühiselt laud. Traditsiooniks
on ka saanud Helle–Maia luuletus sünnipäevalapsele.

No mis ma teen?
No mida ma teen?
No kus ma teen?
Oh, oleks ometi see juba läbi!
aga hinges oleks justkui veidi häbi.

kuhu minna
12.03 kell 13 NobeNõo discgolfi võistlus. Nõo Discgolfi
pargis.

Meeri seltsimajas

Kui me oma sünnipäev on käes,
siis kirume, toriseme täies väes:
milleks ometi on seda tähistada
vaja?
Kust ma võtan selle aja?
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nende naljajutt.
Oh, mis toredad on mu sõbrad,
töökaaslased ja isegi naabrimutt.
Kui aga me riigi sünnipäeva
peame,
siis ju varavalges end „lille“ seame.
Siis on rutt kõigil jalges
ja sära silmade sinimustvalges.
Siis on kõik kui üks pere —
võhivõõrad ja tuttavad ja naabridki
teevad „tere“.
Kõigil on tore
ja kui seistakse ühises segases reas,
käib peast läbi mõte —
kas mul hümni sõnad on ikka peas?
Ja nii, kallid meerikad!
Istume täna jälle rõõmsalt
me vabariigi sünnipäeva lauas.
Ma soovin, et sellist istumist
jätkuks veel kaua.
/Helle–Maia Sonn/

Jaanus Järveoja ja õpilasesinduse
presidendi Sandra Poltani sõnavõtte. Väga efektne oli Eesti iseseisvusmanifesti ettekandmine kolme abituriendi (Rasmus Susi, Tõnis Käär,
Angelo Raoul Lomabardo) poolt.
Seda tehti koolimaja madalama
osa katuselt. Aktus lõpetati lauluga
„Põhjamaa“.

Sel õppeaastal tegutseb
Nõo Reaalgümnaasiumis
kaks õpilasﬁrmat
Õpilasfirma Teksioon disainib
vanadele kasutatud teksatagidele
uue väljanägemise. Lisaks valmistatakse ka riide- ja teksatükkidest
kotte ning raamatute järjehoidjaid. Õpilasfirma liikmed on Helen

Kivisikk, Kulla Kangur, Karl Martin
Raid ja Eduard Leibur.
Õpilasfirma Fress toodab Eestist korjatud ravimtaimedest siirupeid, millest saab teha kuuma või
külma maitsevett, aga seda saab
kasutada ka ühe koostisosana kokteilides või smuutides. Õpilasfirmasse Fress kuuluvad Helar Kond,
Maivo Sirelbu ja Kert-Kristofer
Kljutšnik. Mõlemad firmad osalesid
Tallinnas Kristiine keskuses Eesti
õpilasfirmade laadal.
Õpilasfimades tegutsevaid õpilasi juhendab Svetlana Keisk.
KRISTA BERGMANN
Nõo Reaalgümnaasiumi
huvijuht

Sulgpalliuudised

Edukad sulgpallurid
Vaatamata piirangutele, on Nõo sulgpallurid septembrist tänaseni osalenud 15. sulgpalliturniiril, sealhulgas võidukal võistkondlikul Balti matšil Lätis ning lisaks on veel Rannar Zirk osalenud eraldi mitmel juunioride Euroopa
karikaetapil. 1. jaanuarist on Rannar Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi mängijate nimekirjas, eks me oleme kogu aeg ettevalmistanud tublisid
mängijaid Tartu linnale. Tore, et nad seal edasi areneda saavad.
4.–6. veebruarini toimunud Eesti meistrivõistlustel kuulusid viis endist
nõokat medalisaajate ringi: Kristin Kuuba, Helina Rüütel, Mihkel Talts, Mikk
Järveoja. Kati–Kreet Marran tuli lausa kahekordseks Eesti meistriks paaris- ja
segapaarismängus.
Ka Nõo Spordikooli noored U15 ja U17 vanuseklassi mängijad osalesid
meistrivõistlustel edukalt. Meeste üksikmängus jagasid 9.–16. kohta Marti
Joost ja Karl Aksel Männik. Heili Merisalu jäi jagama 5.–8. kohta nais- ja segapaarismängus.
Nädal hiljem toimunud noorte GP–1 etapil Tallinnas läks ka edukalt.
Heili Merisalu (U17), mängides U19 vanuseklassis, saavutas 1. koha
paarismängus ja 3. koha üksik- ja segapaarismängus. Andre Looskari saavutas U13 klassis 2. koha üksikmängus ja 1. koha paarismängus koos Rando
Penneriga. Artur Aun sai sama klassi üksikmängus 3. koha. Marti Joost (U15),
saavutas U19 klassi paarismängus 3. koha, üksikmängus aga 5. koha. Karl
Aksel Männik osaledes nädal hiljem täiskasvanute GP–5 etapil, saavutades
meeste esiliiga paarismängus 2. koha.
Ees on ootamas veel mitmeid turniire välisriikides ja Eestis.
MART MÄERAND, sulgpallitreener

25. märtsil õpetab Ukrainast
pärit särav tantsija ja tantsuõpetaja Natalya Kulishenko Nõo
kultuurimajas mustlastantsu. Kui
seoses olukorraga Ukrainas ei
õnnestu Natalya Kulishenkol Eestisse jõuda, viib koolituse läbi tema
õpilane Marina Liinar.

Töötuba toimub reedel,
25. märts kell 17.30.
Tantsukoolitusele ootame kõiki huvilisi, sõltumata sellest, kas oled
varem tantsimisega tegeletud või mitte.
Võta kaasa lai seelik. Seeliku puudumisel ära jäta tulemata, kohapeal on
samuti võimalik seelikut laenutada.
Vanusepiiranguid ei ole. Tule ja tunne muusikast ning liikumisest
rõõmu!
Palume eelnevalt registreeruda liinarmarina@gmail.com või
tel 506 1728. Osalustasu 10 eurot.
Koolituselt saadud tulu läheb Natalya Kulishenko ja tema võitlejatest
pereliikmete toetuseks.
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Lõuna–Eesti liigub üheskoos Euroopa
kultuuripealinna tiitliaasta poole
tide hindamine. Suve alguseks on
teada, millised projektid pürgivad
programmi ehk saavad kutse produktsiooni läbirääkimistele, kus SA
Tartu 2024 ja projekti elluviija vahel
kõik olulised detailid kokku lepitakse.

Enamik programmist
selgub sel aastal

Annela Laaneots andmas Nõo vallavolikogu liikmetele ülevaadet Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegemistest ja plaanidest. Foto: LIIA SIREL
Aasta tagasi jaanuarikuu lõpus
sõlmisid 20 Lõuna–Eesti omavalitsust koostöölepingu Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. 12
kuud on möödunud erinevate ettevalmistustööde tähe all. Esimesi
silmaga nähtavaid ja käega katsutavaid tulemusi saab näha juba sel
aastal.
Tänavu on kõige olulisemaks
ülesandeks Lõuna–Eestis regionaalse
taotlusvooru kaudu leida projektid ja
nende eestvedajatega kokku leppida sündmused, mis esindavad Lõu-

na–Eestit Euroopa kultuuripealinna
programmis. Samal ajal toimub ka
Tartu linnas rahvusvaheliste projektide taotlusvooor.
Ettevalmistused
regionaalse
taotlusvooru jaoks algasid juba aasta tagasi. Vedasime neid koostöös
regionaalse ekspertkomisjoniga, mis
koosneb Lõuna–Eesti maakondlikest
kultuurijuhtidest. Ühiselt töötasime
välja regionaalse taotlusvooru protsessi ja tingimused, mis põhinevad
kultuuripealinna loomingulisel kontseptsioonil Ellujäämise Kunstid.
Mais ja juunis tutvustasime taot-

lusvooru Lõuna–Eesti kõikide omavalitsuste kultuuriloojatele, mis koos
Tartu linnaga Euroopa kultuuripealinna ette valmistavad ja ellu viivad.
Kokku toimus üle Lõuna–Eesti 11
kohtumist, kus tutvustasime taotlusvooru eesmärke ning tingimusi. Oktoobris oli meie laual 99 ideekavandit. Nende samade kavandite pealt
esitasid ideede eestvedajad tänavu
jaanuarikuus juba valmis projektid.
Nüüd oleme jõudnud sinna etappi,
kus regionaalse ekspertkomisjoni,
Tartu 2024 meeskonna ja loomenõukogu eestvedamisel toimub projek-

Samaaegselt regionaalse taotlusvooruga, mille kaudu selguvad
sündmused, mis hakkavad toimuma
kultuuripealinna aastal Lõuna–Eestis,
toimub ka Tartu linna rahvusvaheliste sündmuste taotlusvoor. Koos
projektidega, mis olid kirjeldatud
Tartu 2024 poolt Euroopa kultuuripealinna konkursi kandidatuuriraamatus on aasta lõpuks teada u 75%
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
programmi jõudvatest sündmustest.
2022. aasta on igati märgiline, sest
teeme otsuseid, mis mõjutavad meid
tiitliaastal! Samuti on vaja kaaluda,
millised juba olemasolevatest Lõuna–Eestis toimuvatest sündmustest,
mis „Ellujäämise kunstide“ väärtusi
kannavad, võiksid olla osa kultuuripealinna programmist ning mis oleks
nende uudne aspekt kultuuripealinna aastal.
Kuna möödunud aasta kulges
paraku paljuski koroonaga seotud
kitsenduste tähe all, siis vaatamata
sellele püüdsime teha Lõuna–Eestit
omavalitsuste vahel võimalikult palju koostööd kultuuripealinna nimel.
Seda nii omavalitsusjuhtide tasandil, kes moodustavad Tartu 2024
Omavalitsusjuhtide Foorumi, kui ka
iganädalaselt, maakondlike kultuurijuhtidega. Lisaks kohtume kaks korda
kuus kõigi omavalitsuste kontaktisikutega, kes kultuuripealinna teema-

del omavalitsustes järge hoiavad ja
vajalikke teemasid eest veavad. Tõsi,
tulenevalt koroonaviirusest on kohtumised olnud enamasti zoomis.
Kõige meeleolukam oli kindlasti
omavalitsuste esindajate möödunudsügisene ühisvisiit Kaunasesse,
et näha, milline on olukord paari kuu
pärast algavas Euroopa kultuuripealinnas. Ka see aasta seame sammud
Kaunasesse, et koguda inspiratsiooni ja nippe, kuidas 2024. aastat võimalikult hästi korraldada. Kaunas
2022 regionaalne koordinaator oli
veebruaris ka Eestis ja kõigil meie
omavalitsuste kontaktisikutel oli võimalik temaga kohtuda ja Kaunase
ettevalmistuste ning koostöö kohta
küsimusi küsida ja nende kogemusist
õppida.

Huviline, hüppa paati
Selleks, et kõigil lõunaeestlastel oleks võimalik kultuuripealinna
eesmärkide ja plaanidega tutvuda
ja oma mõtteid jagada, osaleb Tartu 2024 tiim ka tänavu Lõuna–Eesti
suursündmustel. Tänavu on eesmärk
olla kohal iga omavalitsuse ühel suursündmusel. Nõo vallas ollakse väljas
sügisel toimuval Valguse festivalil.
Soovime, et Euroopa kultuuripealinna korraldamise enneolematust võimalusest motiveeritud inimesed saaksid olla osa kultuuripealinna
tiimist. Nii nagu 2021. aastal, saab ka
käesoleval aastal panustada kultuuripealinna vabatahtlikuna. Möödunud
aastal aitas Tartu 2024le kaasa 100
vabatahtlikku.
Lõuna–Eestisse, seekord Põlva
maakonda, tuleb käesoleval aastal
ka kultuurikorraldajate teadmiste ja
oskuste edendamiseks mõeldud Kultuurikompassi konverents. Möödu-

nud aastal toimus see Võru maakonnas ja ülemöödunud aastal Viljandis.
Uudisena on ka 14–19 aastastel
Lõuna–Eesti noortel võimalik tulla
kultuuripealinna tiimi sündmuste
korraldamise oskusi ja kogemusi
omandama. Selle uue ettevõtmise
nimi on Tartu 2024 Extended. Käesoleval aastal alustab programmi esimene lend, järgnevatel tulevad uued.
Loodame ja teeme tööd selle
nimel, et Lõuna–Eestis toimuv, nii
Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused kui kõik muu eriline jõuaks
paljude eestlasteni. Nii oli Eesti üks
populaarsemaid telesaateid Terevisioon külas Lõuna–Eestis. Siit läks
möödunud aasta lõpus ja käesoleva
aasta alguses eetrisse kokku viis saadet, üks igast maakonnast. Samuti
kandis Eesti Rahvusringhääling üle
22. jaanuaril Otepää Keskväljakul
toimunud Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupidu — menukat ja hoogsat
kultuurisündmust, mis oli eelsoojenduseks kahe aasta pärast toimuvale
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
avatseremooniale.
Euroopa kultuuripealinna elluviimiseks tehtav koostöö, mida viib ellu
Tartu linn koos 19 Lõuna–Eesti omavalitsusega — Antsla vald, Elva vald,
Kambja vald, Kanepi vald, Kastre
vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää
vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald,
Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald — on
eesmärgipäraselt käima läinud.
ANNELA LAANEOTS
Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 Lõuna–Eesti
koordinaator

Peaasi ajab naerma! ehk vaimset tervist toetav improkomöödia
Vaimne tervis on oluline osa
meie elust. Aga need mured on tihti
nähtamatud ja häbimärgi pitseriga. Oluline on luua toetav ja hooliv
vaimsest tervisest rääkimise kultuur.
Lisame vaimse tervise teemade avamisele huumorinüansi ning kutsume selleks Lõuna-Eestis ellu vaimse
tervise kohvikud, vaimse tervise
teemalised improkomöödia harrastusgrupid ning stand-up etendused,
kus laval jagavad oma vaimse tervise lugu nii professionaalid kui kohalikud inimesed.
„Peaasi ajab naerma“ improkomöödia etendusele eelneb ka
improkomöödia töötuba. Etendusele lisaks on võimalik osaleda ka
etendusejärgselt vaimset tervist
puudutavas aruteluringis. Töötuba, etendus ja aruteluring toimuvad 2. aprillil Nõos.
Küsimustele vastavad Peaasi
ajab naerma! projektijuht Minna
Sild ja üks Ruutu10 eestvedajatest
Martin Junna.
Miks plaanite korraldada
Nõos kohalikele elanikele suunatud vaimset tervist toetava improkomöödia etenduse?
Minna: Nõos toimuv vaimse
tervise improkomöödia etendus
on üks kolmest selleteemalisest
etendusest, mis MTÜd Peaasjad ja
Improkool sel kevadel Lõuna-Eestis
korraldavad. Tegelikult on need seotud Euroopa Kultuuripealinn Tartu
2024 projektiga Peaasi ajab naerma!
Soovime vaimse tervise teemasid
Lõuna-Eesti inimestele ja Tartu 2024
sündmuste külastajatele lähemale
tuua ning kasutame selleks sõbraliku huumori prismat. Meie suur soov
on, et rohkem inimesi oskaks ja julgeks vaimsest tervisest rääkida, iseenda ja end ümbritsevate inimeste
vaimset tervist toetada ja vajadusel
professionaalset abi otsida.
Kolm etendust toimuvad eelkõige seetõttu, et soovime 2024. aastal

käivitada vaimset tervist toetava
improkomöödia
harrastusgrupid
Lõuna-Eesti kogukondades. Selleks
soovime koolitada 15 Lõuna-Eesti aktiivset inimest ja eestvedajat
vaimse tervise improkomöödia
hobigruppide läbiviijateks. Etendused on üks viis, kuidas Lõuna-Eesti
inimestele improkomöödiat ja selle
seoseid vaimse tervise toetamisega
tutvustada ning loodame seeläbi
leida ka huvilisi, kes sooviksid õppida oma kogukonnas vaimse tervise
improkomöödia gruppe läbi viima.
Palun selgitage, mida peate
silmas selle all, et „Peaasi ajab
naerma!“? Mida see teie jaoks tähendab?
Minna: Projekti pealkiri „Peaasi
ajab naerma!“ tähendab meie jaoks
seda, et tihti on elus keerukatel olukordadel kaks poolt — on see väga
raske ja muret tekitav pool ning samal ajal võib olla ka midagi naljakat,
kas situatsioonikoomikat või mõni
humoorikas kaasnähtus. Samuti
võib ka olla vaimse tervisega seotud
murede puhul. Meie mõtte- ja tundeelus, harjumustes, käitumises ja
uskumustes võib olla päris palju sellist, mis on samal ajal nii veidi traagiline kui ka humoorikas. Ehk siis meie
oma peaasjad võivad meid tihtipeale naerma ajada. Just seda aspekti
tahame me välja tuua, et iseenda
raskuste üle on vahel täiesti sobiv ka
sõbralikult nalja visata. On ju huumor see, mis aitab leevendada pingeid ja inimestel omavahel paremat
ühendust luua. Loomulikult on hästi
oluline see, mille/kelle üle ja kuidas
nalja visata — siin on üks kuldreegel, et kui visata nalja iseenda üle ja
heatahtlikult, siis see on tõenäoliselt
kõige turvalisem viis.
Peaasi ajab naerma! projekt on
tegelikult laiem kui vaimse tervise
improkomöödia tegevused — lisaks
toome me Lõuna-Eesti lavadele Kinoteatri eestvedamisel ka vaimse
tervise teemalise stand-up comedy

õhtuid. Kogu projekti kohta saab lugeda ja kontaktid leiab veebilehelt
tartu2024.ee/peaasi
Improteater on eelkõige siiski
tuntud harrastusteatri vormina.
Kuidas võiks see ka osaleja vaimset tervist toetada?
Martin: Kui sa oled etendusel
publiku rollis, siis saad naerda ja
tunda positiivset õhkkonda. Naer ja
positiivsus ikka turgutavad vaimset
tervist. Kui sa oled impro harrastaja,
siis selle tegemine on lõbus ja õpetab oskusi, et tunda end vabamalt.
Minna: Tegelikult on mujal
maailmas erineval moel improteatri
harrastamist vaimse tervise teemadega põimitud, kuna seda on teaduslikult uuritud, et improkomöödia harrastamisel võib olla vaimset
tervist toetav mõju. On leitud, et
improkomöödiaga tegelemine võib
aidata vähendada ärevustunnet,
suurendada eneseväljendus- ja
esinemisjulgust, parandada suhtlemisoskuseid, vähendada täiuslikkuseihalust ja parandada meeleolu.
Täpselt nii nagu Martin ütles, siis positiivne õhkkond ja kaaslaste toetus
on see, mis juba väga palju aitavad
meie vaimset tervist hoida ja kaitsta.
Ega te ometi kellegi vaimse
tervise üle laval naerma hakka?
Martin: Etendus on sõbraliku
atmosfääriga ja kedagi maha ei tehta. Kuigi etendusel kaasatakse publikut võrdlemisi palju, siis tegu ei ole
õelate koomikutega, kes publikut
mõnitavad. Impro on väga toetav.
Publik saab tunda, kuidas näitlejad
toetavad nii üksteist kui ka publikut.
Olete mõlemad ka ise improteatri tegemistes kaasa löönud.
Kuidas see teie vaimsele tervisele mõjunud on? On teil ehk mõni
hea näide või kogemus, mida jagada?
Martin: Hästi on mõjunud
vaimsele tervisele. Kõik teame ütlust
„vigadest õpime“, aga sellest hoolimata ei julge ikkagi paljud vigu

teha. Mina julgen ja ei põe nende
pärast. See aitab mul omandada
uusi oskusi kiiremini kui varem.
Minna: Mina olen improkomöödiat natuke harrastanud ja läksin sinna, kuna tundsin, et hakkasin
iseennast ja maailma natuke liiga
tõsiselt võtma, tahtsin õppida uuesti mängima ja lustima. See eesmärk
õnnestus väga hästi, sest impro on
väga mänguline ja seal saab kohati
teha totakaid asju, mida kõik koos
teevad, ja see aitab hästi ennast
oma „raamidest“ välja tuua. Ma tahtsin ikka, et kõik alati kindla peale
väga hästi õnnestuks, aga impros
on palju neid hetki, kus tulevad n-ö
vead sisse, aga alles impros saad aru,
et need pole vead, vaid võimalused,
ja grupikaaslased oskavad need
tihtipeale pöörata nii kihvtideks
olukordadeks, mida poleks osanud
ette kujutadagi. Ehk siis impro aitas
ka mõista, et me kõik oleme inimesed, vahel ütleme midagi totakat või
eksime, aga hästi oluline on olla ise
hea kaaslane teistele sellistes olukordades ja omada häid kaaslasi ka
enda ümber.
Mida võib Ruutu10 ja Peaasi.ee korraldatavalt improtuuri
etenduselt oodata?
Martin: Naeru ja rõõmsat suhtumist vigadesse. Kuidagi värskendav on näha inimesi, kellel läheb
sassi, aga selle asemel, et end karistada, on nad rõõmsad ja muudavad
vea vahvaks etenduse osaks.
Minna: Lisaks räägime ka täpsemalt, kuidas impro vaimset tervist võib toetada, miks võiks impro
harrastusgruppides osaleda. Lisaks
etenduse vaatamisele saab publik
end registreerida ka pärast etendust
toimuvatesse avatud improtundidesse, kus saab mõnusas õhkkonnas
ise natuke improkomöödia mänge
ja harjutusi proovida.

2. aprillil Nõo kultuurimajas näeme!

Hää Lõuna–Eesti kogukonnavedur!
Ootame sind haakuma Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024 programmi projektiga Tartu Maailmaülikool.
Meil on soov koos maailma parandada ja üksteist inspireerida! Tartu Maailmaülikool on kogukonna–akadeemia
tüüpi sündmuste sari, mis toimub Lõuna–Eestis 2024.
aastal, mil Tartu on koos Lõuna–Eestiga Euroopa kultuuripealinn. Seal kohtuvad Lõuna–Eesti aktiivsed kogukonnad
ning maailma tippteadlased, et vahetada kogemusi ning otsida koos lahendusi globaalsetele probleemidele lokaalselt ja
vastupidi.
Mida peaks üks lõunaeestlane tegema, et Tartu Maailmaülikooli sündmus jõuaks just tema kodukanti? Arutage asja
teiste kogukonnaliikmetega. Valige organisatsioon, mis soovib asja eest võtta ja andke endast meile märku. Sooviavaldusi oodatakse 21. märtsini 2022 ja kõigi ideekorjes osalenud kogukondadega võetakse ühendust.
Üleskutse ja ideekorje vormi kogukondadele leiab Tartu
Ülikooli eetikakeskuse kodulehelt: eetikakeskus.ut.ee.
Lisainfo: Triinu Laan triinu.laan@ut.ee tel 5332 2153.
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NÕO PÄEVAKESKUSES

14. märtsil kell 13.00
Tõnu Õnnepalu ja Lars My�ngu
Mõ�sklusi ahjust ja kütmisest
Külas on Nõo raamatukogu
direktor Karin Evik

21. märtsil kell 13.00
TOOMAS PAURI RAAMATU ESITLUS
28. märtsil kell 13.00
MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA
Külas on Volli Valkenklau
30. märtsil kell 18.00
SÕIDAME TEATRISSE

Tel 745 5134, 5301 8753

4. aprillil kell 13.00
REISIPÄEVIK

Sammumisvõistlus
Nõo valla rahvas liikuma

FitSphere rakenduse kaudu
Kuidas osaleda: Lae alla FitSphere telefonirakendus, loo
endale konto, leia sündmus „Nõo valla rahvas liikuma“,
märgi „Osale võistlusel“ ning hakka
sammuma!

Esimene etapp toimub
4.–17. aprill 2022.

kuulutused ja teated

Äpi kohta info: theﬁtsphere.com
Võistlejate vahel loositakse auhindu!
Liigume terviseks!

lisainfo spordikooli kodulehel ja
Facebookis
FIE Raivo Kägo likvideerib ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Autode kokkuost. Kiired tehingud, raha kohe kätte!
Tel 553 3060.
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda tel 552 7322.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.

Paju Pagar OÜ

Ostan põllu- ja metsamaad Nõo vallas. Vaatan üle kõik
pakkumised. Sobivusel kiire tehing! Tel 5551 2345.

ETTETELLIMISEGA

Ohtlike puude raie. Tööd korvtõstukiga (21 m ja 3 m).
Kändude freesimine. Puiduhakkuri teenus.
info@maastikuhooldus.ee,
tel 5810 8597.

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

AS Ees� Keskkonnateenused võtab tööle

PRÜGIAUTO JUHTE
Töötasu 1900-2700 eurot kuus.

Palun saata lühike enesetutvustus
meiliaadressile personal.tartu@ekkt.ee

EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
P, 13. märts kl 11.00
P, 13. märts kl 13.00
T, 15. märts kl 17.30
K, 16. märts kl 12.00
N, 17. märts kl 18.00
R, 18. märts kl 19.30
L, 19. märts kl 11.00
P, 20. märts kl 11.00
P, 27. märts kl 11.00
P, 3. apr kl 11.00
P, 10. apr kl 11.00
N, 14. apr kl 18.00
R, 15. apr kl 11.00
P, 17. apr kl 11.00
E, 18. apr kl 18.00

Jumalateenistus
Kevadise leerikursuse algus kirikus. I avatund
Osadusgrupi tund kiriku käärkambris
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Kevadise leerikursuse algus kirikus. II avatund
Taizé-palvus kirikus
Kultuurilooline hommik kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Armulaud. Mar�n Lipu päev.
Laulab Nõo kiriku meesansambel
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
Suure Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud
Suure Reede jumalateenistus. Armulaud
I ülestõusmispüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
II ülestõusmispüha jumalateenistus

Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus),
5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee. Veebilehekülg nookirik.ee
Õpetaja kõnetunnid kiriku käärkambris K ja R, kl 9.30–11.30, N, kl 16.00–18.00
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Nõo Juuksurisalong
E–R 10–18
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus

tel 745 5334

EELK Nõo koguduse KEVADINE LEERIKURSUS
13. märtsil 2022 kell 13.00 (I avatund)
17. märtsil 2022 kell 18.00 (II avatund)
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus, Tartu tn 2, Nõo alevikus.
Tutvutakse Piibliga, kiriku õpetuse ja ajalooga ning koguduseeluga.
Edasised tundide toimumisajad lepitakse kokku ühiselt.
Info 5661 1443, mart.jaanson@eelk.ee, nookirik.ee

E, T, N,R 10–18
Nõo vallamajas Voika 23
I korrus, tel 5662 6383

Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Geellakkimine
Jumestus
Parafiiniravi kätele
Depilatsioon
Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
Kinkekaardid
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