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Lõhkekehade leiud Nõo vallas
teevad ettevaatlikuks

Aasta loom, valge metallpühvel otsis pikalt paika avalikus ruumis, et
vallaelanikele rõõmu pakkuda ja jäi lõpuks pidama Nõo rannahalli seinale. Päris isemoodi taiese maalis valla kunstnik Sirje Šults, millest valmis välitingimustes vastupidavale materjalile pilt. Foto: LIIA SIREL

Mai. Kevad on küll käes, kuid soojust napib endiselt. Kui päike
ka akendest sisse piilub, on õues enamasti tuuline ja jahe, nii et mõnusast kevadisest ilmast on siiani põhiliselt vaid unistada saanud.
Aprillikuusse jäi maha palju toredat. Avalikku ruumi ilmusid Nõo
valla juubeliaasta reklaamid, mis saavad edaspidigi täiendust. Toredaid elamusi pakkusid Nõocasti jutusaate ja veebisarja „Tähesäras
Nõo“ külalised. Nõo rannahalli seinale jäi pidama pikalt asukohta otsinud aasta looma, valge metallpühvli pilt. Nõo spordikooli hoone,
mis möödunud aasta detsembris autoavarii käigus kannatada sai,
on taas korras ja lisaks taastamistöödele ilmestab läikivat pallisaalipõrandat ja uhket kunstiseina väike täiendus.
Südamekuul võis märgata Nõo kergliiklusteel hulganisti rahvast liikumas, ka Nõo vallavalitsuse töötajad osalesid kahenädalasel
väljakutsel „Südamekuul liigun kogu südamest“. Kokku läbiti kahe
nädala jooksul 1111 km, läbitud kilomeetritega tehti ca 12 ja pool
ringi ümber valla.
Lisaks sinililledest sinetavale metsaalusele võisime nautida Nõo
Veskijärvel vahepeatuse teinud luigepaari uhket askeldamist järvel.
Kevadtööd on hoos ja ilmselt just seetõttu ei saa maikuu rahvakalendri tähtpäevade rohkusega hoobelda. Kevadpühade ja urbanipäeva vahele jääb aga Eestis 1922. aastast tähistatav emadepäev.
Traditsioon on saanud alguse Ameerika Ühendriikidest, kus
Ann Jarvis 1907. aastal organiseeris oma ema surma-aastapäeval
Graftonis esimese mälestuskoosviibimise, mille ta nimetas emadepäevaks. Päeva idee pärineski tegelikult Anni emalt Anna Reeves
Jarviselt, kellel oli 11 last. Ta suutis laste kasvatamise kõrvalt olla ka
sotsiaalselt aktiivne: organiseeris emade kokkusaamisi ning emade
tööorganisatsiooni. Traditsioon levis hoogsalt ning juba 1914. aastal
kuulutas USA Kongress maikuu teise pühapäeva ametlikult emadepäevaks. Euroopas kinnistus tähistamise ajana maikuu teine pühapäev 1930ndatel aastatel.
Eestisse jõudis emadepäeva tähistamine Soome eeskujul ning
esimese emadepäeva korraldajaks oli Helmi Mäelo ja see toimus
1922. aasta suvel Uderna koolimajas. Päeva mõtte üheks algatajaks
oli ka Naiste Karskusliidu juhataja Helmi Johanna Põld. Kahe aasta
pärast tähistati päeva juba üleriigiliselt.
Emadepäeva avalik taastähistamine algas Eestis 1988. aastal.
Päeva juurde on algusest peale kuulunud lilled: Ameerikas valged nelgid lahkunud ja punased nelgid elavate emade auks, Soomes roosid.
Paljudes maades on suurim emadepäevaga seonduv mure, et
seda päeva ei rikuks liigne reklaam ega kaubanduslikkus, et säiliks
päeva esialgne mõte: siduda ühte laste ja emade südamed ja liita
peret. Ann Jarvis toonitas, et sellest päevast ei tohiks kunagi saada rahakoti pidupäeva, see peab jääma avatud südamete päevaks.
Või nagu soovis Ann Jarvis: paremaid emasid – paremaid kodusid –
paremaid mehi ja naisi.
Ilusat emadepäeva ja õielõhnalist kevadet!
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Luke külast leitud miinide puhul on tegemist teise maailmasõja aegse leiuga. 2 x foto: PÄÄSTEAMET

Kevadiste aia-, põllu- ja metsatöödel võib lihtsasti sattuda
otsa vanale lõhkekehale. Tööliste või looduses uitajate kõrval
leiavad lõhkekehi tihtipeale ka
hobiarheoloogid. Viimase viie
aasta jooksul on demineerijad
Nõo vallas lahingumoona kahjutuks käinud tegemas neljateistkümnel korral. Maa seest on
välja tulnud erinevaid mürske,
käsigranaate ja miinipilduja miine. Enamik ohtlikke leide tuleb
Tamsa ja Luke kandist, ent oleme
väljakutseid saanud ka Tõravere
ja Nõgiaru ümbrusesse. Viimane
tõsine väljakutse Nõo valda oli
selle aasta 15. aprillil. Luke külas
leiti metsaistutamisel miinipildujamiin. Inimene talitas õigesti
ja helistas kohe hädaabinumbril
112, teavitas leiust häirekeskust,
kes edastas teate omakorda
Päästeameti Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijatele.
Demineerijate kohalejõudmise ajaks olid metsaistutajad
leidnud veel kolm miinipildujamiini. Demineerijad asusid ala
üle kontrollima ja leidsid lõpuks
kokku 140 miini. Tänu kodaniku
hädaabikõnele sai metsaalune

palju ohutumaks. Siinkohal rõhutan, et lõhkekeha leiust teavitamisel ei tasu kõhelda. Lõhkekeha või -aine vabatahtliku
loovutamisega ei kaasne ühtegi
karistust. See tähendab, et kui
avastate keldri- või kuurinurka
vedelema jäänud lõhkekeha,
millest olete kartnud teavitada,
siis tehke seda kindlasti. Demineerijad tulevad ja viivad ohtlikud esemed ära ilma liigseid
küsimusi küsimata. Kriminaalmenetluse seadustik välistab
kriminaalmenetluse, kui isik loovutab eseme vabatahtlikult.
Kriminaalmenetluse seadustiku §199 punkt seitse ütleb, et
kui isik loovutab vabatahtlikult
ebaseaduslikus valduses oleva
tulirelva, lõhkeseadeldise või
selle olulise osa, laskemoona või
lõhkeaine, siis kriminaalmenetlust ei kaasne.
Ohtlikust esemest või ainest
tuleb teavitada häirekeskust,
kes saadab sellele järele demineerijad või politsei. Ise neid
kuhugi viia ei tule ega tohi, sest
lõhkekehade käitlemine on siiski
karistatav.
Kui leiate lõhkekeha või selle

Miinipildujamiin

sarnase eseme, siis helistage julgelt 112 ja rääkige oma murest.
Tavaliselt kontakteerub demineerija enne väljasõitmist leidjaga isiklikult, et täpsustada asukoht ning uurida, kas leidja viibib
veel leiu piirkonnas. Kui teil ei
ole aega, et ese kohe üle anda,
siis on võimalik kokku leppida ka
mõni teine teile sobiv aeg. Meie
jaoks on oluline, et kõik ohtlikud
lõhkekehad saaksid kokku kor-

jatud, ja teeme seda võimalusel
teile sobival ning mugaval viisil.
Lõuna-Eesti pommigrupp
soovib ohutuid aia- ja metsatöid
ning jäägem ikka terveks.

VEIKKO ALLIK
Lõuna-Ees�
pommigrupi juhataja

Aprillikuu viktoriiniküsimusele vastasid õigesti need, kes pakkusid, et Nõo valla esimesele vallavanemale Hugo-Osvald Kikerpillile pühendatud ruum, mille
ametlik nimetus on Kikerpilli koda, asub aadressil Nõo alevik Voika 23 (praeguses vallamajas). Auhinna võitis Heli Veide. Palju õnne!
Seekord kutsume teid fotojahile! Oled kindlasti märganud juubeliaasta reklaami siin-seal Nõo valla avalikust ruumist. Leia üles võimalikult palju juubeliaasta
loosungeid, tee endast või sõbrast selle taustal pilt ja postita see valla Facebooki kanalis või saada e-postile: vallaleht@nvv.ee. Pildisaatjate vahel loosime iga
nädal välja juubeliaasta meene. Fotojaht kestab 25. maini. Juubelisäras aastat kõigile Nõo valla tähtedele!
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 22. aprillil.
1. „VOLISe istungil virtuaalse või elektroonilise osalemise
juhend“ — tutvustav ja kinnistav tegevus.
Kuigi istung viidi läbi veebikeskkonnas 8X8, oli varasemal volikoguliikmete koolitusel kokku lepitud, et edaspidi püüame hääletamisega hakkama saada ISKE nõuetele vastava elektroonilise infosüsteemi
VOLIS keskkonnas. Vallasekretär Aira Laul tutvustas veel kord VOLISe
kasutamise juhendit ning selgitas hääletamise läbiviimist VOLISes.
2. Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine.
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka rääkis
COVID-19 mõjudest lasteaedade töö korraldamisse. Juba enam kui aasta on olnud vajadus sulgeda üksikuid lasteaiarühmi ja soovitada vanematel lapsi võimalusel lasteaedadesse mitte viia.
Seni on volikogu vastu võtnud kaks otsust: 2020. aastal vanema
poolt makstava osa tasumise ajutiselt peatamine ning 2021. aastal
vanema kaetava osa maksmisel soodustuse andmine.
Vallavalitsus on teinud ettepaneku muuta määrust nr 20 „Nõo
Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks
vanemate kaetava osa määra kehtestamine“, täiendades seda sättega,
kus vallavalitsusel on õigus erandkorras kaalutlusotsuse alusel oma
korraldusega ajutiselt peatada või vähendada vanema poolt kaetava
osa suurust, kui see tuleneb eriolukorrast, hädaolukorrast või mõnest
muust ettenägematust asjaolust, mille tõttu ei ole ajutiselt võimalik
koolieelse lasteasutuse kohta kasutada.
Määruse muutmine pandi hääletamisele VOLIS keskkonnas. Määruse kehtestamise poolt hääletasid kõik istungil osalenud volikogu liikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.
3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Finantsjuht Pille Sügis andis ülevaate tulumaksust ja vallale eraldatavatest rahadest.
2021. aasta lisaeelarvega antakse kohalikele omavalitsustele kokku
46 miljonit eurot COVID-19 olukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks. Nõo vallale eraldatav summa on 187 413 eurot, sellest 46 347
eurot on mõeldud kriisimõjude kompensatsiooniks, 6066 eurot õpilaste distantsõppe toetuseks ja 135 000 eurot investeeringutoetuseks.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis korraldatud hangetest.
Põhikooli esimese korruse renoveerimise hange on lõppenud.
Laekus kaks pakkumist, suuruses 450 000 eurot ja 470 000 eurot. Ehitustööd peaksid valmis saama järgmise õppeaasta teise veerandi alguseks. Valmis on saanud tehnoloogiaklass.
Lõppenud on ka spordihoone avariijärgsed remonditööd. Kuna
tegemist oli liikluskindlustusega, siis vald ei pidanud kulutusi tegema.
Kivilinna platsi rekonstrueerimise hanke tulemusel tehti 11 pakkumist. Hetkel ei ole tööde teostajat veel välja valitud.
Sõlmitud on leping Illi suvilate juurdepääsutee projekteerimiseks.
Töid on alustatud Tõravere kergliiklustee rajamiseks, projekteerija tegeleb teekoridori projekteerimisega.
Arendaja on alustanud teise kortermaja ehitamisega Vahe tänavale.
Nüüdseks on teedel kevadine hooldus tehtud, kuid kevadel olid
teed ilmast tulenevalt paraku kaua aega halvas seisukorras.
Sel aastal oleks Nõo keskkooli rajaja Kalju Aigro saanud 100-aastaseks. Nõo kooli vilistlastel on kavas tema sünnipäeval, 6. augustil, paigaldada muusikakooli lähedusse parki mälestussammas (modernne
purskkaev). See on vilistlastepoolne kingitus ning kavand ja asukoht
on heaks kiidetud Kalju Aigro pärijate poolt.
Nõo kogudus on juba aastaid koos kooli ja vallarahvaga tähistanud 4. juunil Eesti lipu päeva. Sel aastal toimub see eriti pidulikult, kuna
Lipu platsil Nõo kiriku ees Eesti lipu kõrval on kavas avada suur mälestuskivi Martin Lipu luuletuse „Eesti lipp“ tekstiga.
Käesoleval aastal viiakse valla territooriumil kõvakatte alla ligi 17
km teid. Siinkohal tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes toetasid oma
allkirjaga pöördumist Maanteeameti ja toonase majandusministri poole saamaks mustkatte alla teelõigu Nõo kalmistu juurest endise Pangodi poeni. Sellest teelõigust kuulus ainult lühike osa plaaniliste tööde
alla, kuid kogukonna soov ja omamoodi surve viisid meid rõõmustava
otsuseni. Luke parki kontserdile ja teatrisse saab nüüd sõita tolmuvabalt.
Nõo valla inimesed on ka varem kokku hoidnud ja oma toetust
allkirjadega avaldanud. Tänu sellele on meil väheste valdade seas võimalik tähistada valla taastamise 30. aastapäeva.
Tänan teid, Nõo valla rahvas!

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
Vallavolikogu esimehe kontakt: krista@nvv.ee tel 5331 3452

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest aprillikuul
Vallavalitsus korraldas aprillikuus neli istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Haridusküsimustes
otsustati
— anda ajavahemikul 3. maist
kuni 28. maini 2021 Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades käivate
laste eest COVID-19 leviku tõkestamiseks (kontaktide vähendamiseks)
lasteaiast puudutud päevade eest
tasumisel soodustust vanema poolt
kaetava osa määrast, kui teenust ei
kasutata:
vähemalt viiel järjestikusel
tööpäeval – 25%,
6–10 järjestikusel tööpäeval –
50%,
11–15 järjestikusel tööpäeval –
75%,
16 või rohkem järjestikust
tööpäeva – 100%.
Finantsküsimustes
otsustati
— eraldada
* MTÜ-le Nõo Ratsaklubi rahalist
toetust summas 350 eurot Eesti Ratsaspordi Liidu rahvuslike karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks,
* Nõo valla 2021. aasta eelarve
Reservfondist 8000 eurot SA-le Luke
Mõis omafinantseeringu kulude katmiseks Leader programmi projektile
„Valitsejamaja I korruse rekonstrueerimine“.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba
* Nõo alevikus Luke tn 13 asuvale katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Voika külas Lepaoja vkt 2 ka-

tastriüksusel asuva ehitise ümberehitamiseks üksikelamuks,
* Illi külas Päeva katastriüksusel
asuva elamu lammutamiseks,
* Meeri külas asuvale Liivaku
katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Vissi külas asuvate Vapra tee
kruntide ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike rajatiste
(vee- ja kanalisatsioonitorustikud,
reoveepumpla ning tuletõrjevee
mahuti) ehitamiseks,
* Kolga külas asuvale Viira katastriüksusele päikesepaneelisüsteemi ja tuulegeneraatori ehitamiseks.
Mitte algatada keskkonnamõju
hindamist ehituslubade andmisel;
— anda kasutusluba
* Järiste külas asuvale Teeperve
katastriüksusele rajatud päikeseelektrijaamale kasutamise otstarbega
muu energiatööstuse rajatis,
* Nõo alevikus asuvate Vahe tänava korterelamute (Vahe tn 1, Vahe
tn 3, Lao tn 1b, Vahe tn 2, Vahe tn 4
ja Vahe tn 6) tarbeks rajatud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikele
kasutamise otstarbega külmavee- ja
kanalisatsioonitorustik;
— anda projekteerimistingimused Vana-Nõo tn 18 asuvale hoonestatud kinnistule üksikelamu ja
abihoone projekteerimiseks. Mitte
algatada keskkonnamõju hindamist.
Maaküsimustes
otsustati
— määrata Nõgiaru külas asuva
Tartu tn 8 katastriüksuse jagamise

Avatud on Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise
toetuse taotlemise voor
Nõo Vallavalitsus kuulutas välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse
Fondist rahalise toetuse taotlemine“.
Nõo valla Omaalgatuse Fondist (edaspidi: NOF) rahastatakse projekte
valla 2021. aasta eelarves selleks eraldatud summa ulatuses.
Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:
1) füüsilistel isikutel s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal
(klassil) jne;
2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.
NOF eesmärkideks on:
1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide
lahendamisel;
2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;
3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;
4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise
kaudu.
Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10 %. Omaosalus võib olla
mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga sõlmib Nõo
Vallavalitsus kirjalikult Projekti teostamise lepingu.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01. juuni 2021.
Taotluse saab esitada:
1) e-posti aadressile vald@nvv.ee,
2) läbi Nõo valla veebilehe teenuste-toimingute keskkonna,
3) panna vallamaja peaukse juures asuvasse postkasti.
Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF“.
Rahalise toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse, mis on
leitav Nõo valla veebilehel või läbi Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonna. Info: nvv.ee.
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.

käigus tekkivate katastriüksuste
nimed ja sihtotstarbed,
— muuta Nõo Vallavalitsuse
1. veebruari 2021 korralduse nr 57
punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt: Määrata erastatava maa 1993.
aasta maksustamishinnaks 790 eurot ja erastatava maa 1996. aasta
maksustamishinnaks 980 eurot;
— seada sundvaldus
* erateedele (Aiamaa-Unipiha
tee nr 5280043 lõik ja Sereski-Pärdi
tee nr 5280076 lõik) Nõo valla kasuks
erateede avaliku kasutamise tagamiseks,
* avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku
talumise kohustuse kehtestamiseks
AS Emajõe Veevärk kasuks Voika tänav T4, Voika tn 12, Vahe tn 6, Vahe
tn 8, Vahe tänav, Lao tänav T2 ja Lao
tänav T1 kinnisasjadele;
— lõpetada ostueesõigusega
erastamise menetlus Nõo vallas Vissi
külas asuva Mehiste üldmaa katastriüksuse osas.
Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— kooskõlastada
* Tõravere alevikku Nõlvaku kinnistule rajatava puurkaevu asukoht
vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid
poolt esitatud puurkaevu asukoha
kooskõlastamise taotlusele,
* Meeri külla Everdi kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht vastavalt Kaevupuurija OÜ poolt esitatud
puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlusele;
— vabastada korraldatud jäätmeveost olmejäätmete valdajad
aadressidelt:
* Ketneri küla, Luhasoo,
* Keeri küla, Metsavahe,
* Vissi küla, Kuusiku vkt 6.
Üldküsimustes otsustati
— kuulutada välja konkurss
„Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine“ ja moodustada konkursikomisjon (vt kuulutust samalt leheküljelt);
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— anda luba Meeri Küla Arendamise Seltsile 18. juulil 2021 ajavahemikul 12.00 kuni 18.00 Meeri külas
Kivistiku kinnistul läbi viia XIX Nõo
kihelkonna külade mängud. Korraldajatel tuleb tagada sündmuse
toimumise ajal kehtivate COVID-19
leviku tõkestamiseks kehtestatud
piirangute täitmine;
— tulemuste kinnitamine
* hankes „Nõo Põhikooli I korruse rekonstrueerimine Info- ja Teabekeskuseks” ja tunnistada vastavaks
kõigi ettevõtete esitatud pakkumised. Tunnistada edukaks AS Eviko
pakkumus ja sõlmida hankeleping
AS-ga Eviko pärast riigihangete seaduses sätestatud ooteaja möödumist,
* hankes „Toitlustusteenuse osutamine Nõo lasteaias Krõll” ja tunnistada vastavaks kõik esitatud pakkumused. Tunnistada edukaks Baltic
Restaurants Estonia AS pakkumus ja
sõlmida hankeleping Baltic Restaurants Estonia AS-ga pärast riigihangete seaduses sätestatud ooteaja
möödumist,
*hankes „Nõo alevikus Kivilinna platsi rekonstrueerimine” ja
tunnistada vastavaks kõik esitatud
pakkumused. Tunnistada edukaks
TERASTEENUS OÜ pakkumus ja
hankeleping TERASTEENUS OÜ-ga
pärast riigihangete seaduses sätestatud ooteaja möödumist;
— sõlmida kaks eluruumi üürilepingut
* Nõo vallale kuuluva, Sassi külas asuva Laguja koolimaja II korrusel
asuvate korterite nr 1 ja 2 kasutamiseks ajavahemikul 20.04.2021 kuni
19.04.2022,
* Nõo vallale kuuluva, Nõo alevikus asuva Voika 6–1 korteri kasutamiseks kuni 20. augustini 2021.

AIRA LAUL
vallasekretär

pane tähele!
Kuidas olla tark lapsevanem
Hea lapsevanem!
Praegune aeg on keeruline — sul on mitmeid rolle, mida täita ja
kõik justkui ootavad midagi.
Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe, võibolla ka mure lähedase pärast — sind peab jätkuma kõigi
ja kõige jaoks. Aga kuidas sul endal läheb? Kuidas sul päriselt läheb?
Kutsume sind üles kõige keskel märkama ka iseennast ja oma
vajadusi.
Lasteabi pakub tuge mure või segaduse korral. Helista 116 111,
kirjuta info@lasteabi.ee või vestle www.lasteabi.ee kaudu.
Veebilehelt www.tarkvanem.ee leiad infot laste kasvatamise
kohta ja nippe, kuidas iseennast hoida ja toetada.
Oleme sinu jaoks olemas!
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Roode talu aiandi
õitemere saladus

Roode talu lilleperenaine Triin Pala oma lemmikuteg. Foto: MILVI PENSA

Kõikidele Nõo kandi rohenäppudele teadaandmiseks! Meil lausa
käeulatuses, Luke tänav 7 Nõos asub kohalik aiand, kus viies kasvuhoones sirguvad suvelilled, laiutavad uhked amplid, ootavad tomatija kurgitaimed ning kastide kaupa erinevad maitsetaimed. Õuealal püsikud. Nii nagu mina, ei ole ilmselt paljud teisedki silmanud, et elumaja
taga ka kasvuhooned asuvad. Roode talu on oma tegemisi kenasti
koduleheküljel valgustanud. Sealt nähtu andiski tõuke aiandisse kohale minna. Oma silm on kuningas!
Elupõline nõokas Triin Pala (39) on see pühendunud ja töökas looduseusku lillehaldjas, kes selles suures majapidamises koos oma ehituspuussepast kaasa Janariga toimetab. Tütred Romi (16) ja Rena (14)
ning ema Tiia löövad samuti jõudumööda kaasa. Ettevõtmine ise on
juba aastaid täie hooga kulgenud.
„Esimese kasvuhoone panime püsti 2010. aastal. Siis hakkasime
laatadel ringi sõitma ja Tartu turul kauplema, kus meil on püsikoht.“
Varasemas elus on Triin töötanud Nõo lasteaias ja Nõo lihatööstuses. Kuremaa Põllumajandustehnikumist sai ta põllumajanduskaupade tundmise ja turustamise teadmised.
„Kuremaalt leidsin ka elukaaslaseks Janari, kes õppis kaubanduse
ja ärinduse erialal. Tema ongi minu peamine tugi, minusse enesekindluse süstija ja tagantutsitaja.
Roode talu on tegelikult täitsa olemas. See asub Riiviku külas,
Kambja vallas. Olime koos vennaga kõik suved vanaema-vanaisa juures maal. Toimetasime lehmadega, hobustega. Kord tõin metsast sõnajala ja istutasin selle taluõue lõõskava päikese kätte. Aga see hakkas
jõudsasti kasvama ja siis vanaema ütleski, et ma pean lilli kasvatama,
lilled armastavad mind. Vanaema hingelisus ja loodusearmastus liigutas mind lapsepõlves väga. Oli juhus, kui ühest lõkkest millalgi taluõue
suur mänd tulega pihta sai, siis vanaema lausa nuttis.“
Kui me Triinuga mööda kasvuhooneid kulgeme ja lavatsitel laiuvat
rohevälja hindame, jagab Triin oma töömeetodeid.
„Automaatset kastmissüsteemi meil ei ole. Kastan taimi kastekannuga. Mul on 200-liitrilistes tünnides erinevate väetissegudega veed.
Ma tahan igale taimele eraldi peale vaadata, näha, kuidas tal läheb. Taimedel on oma hing, minu jaoks on nad elushinged.“ Sellepärast Triinu
taimed nii ilusad ongi, et perenaine on neisse oma armastuse pannud.
Mis puutub kasvuhoonete kütmisse, siis siinkohal soovib Triin eraldi tänada oma naabreid, kes nende tossutamise on välja kannatanud.
Triin ei salgagi, et tööd on palju ja päevad pikad. Hingetõmbeaega
praktiliselt ei olegi. Perenaine avaldab, et ca 60 sordi ringis tellitakse
noortaimi kassettides. Osa lilli kasvatab ta ette seemnekülvidest.
Taimede turustamisele lisaks on aga Roode talu juba viis aastat
kandnud hoolt selle eest, et Nõo ja Tõravere keskused oleksid suviti
õiteilus.
Ka AHHAA Teaduskeskus Tartus on leidnud Roode talu näol
haljastuspartneri.
„Meil on hea meel, et inimesed on ikka heaperemehelikult meie
lilleseadetesse suhtunud ja pole neid ära lõhkunud,“ hindab Triin.
Triin tunneb, et teeb just õiget asja. „On suur rõõm ja rahulolu teha
just seda tööd, mis sulle meeldib.“ Uued plaanid on paigas. Kasvuhooned tahavad ümberehitamist. Pealehakkamisest selles peres kindlasti
puudust ei ole.
Aga eelseisval kevadel on puhkemas lillemeri. Kel taimesoovid
päevakorras, astugu julgelt Roode talu aiandisse, Luke 7 Nõos, soovitav
ette helistada 524 0904. Kindlasti leiate te siit ka mõne uudse üllataja!
MILVI PENSA

VALLA LEHT

LOODUSEST INSPIREERITUD

Urmas Tartese lummavad makrofotod.
Inga Tartese loodusmaalid
See oli aastaid tagasi, kui ma
oma naabrimehe toimetamisi muigamisi jälgisin: käis üks soliidne noor
mees sageli liblikavõrguga ringi
ja midagi ta seal rohu sees kükakil
toimetas. Kummaline hobi — seirasin ma sellist askeldamist hinnates.
Ega siis jutuks tulnud, et mehel tõsi
taga ja tegemist pühendunud putukateadlasega. Tänasel päeval on
Urmas Tartese nimi teada paljudele
loodusteadlastele ja -sõpradele nii
meil kui väljaspool Eestit. Tema sagedased esinemised teles ja raadioeetris, loengud ülikoolis ja erinevatel
loodusõhtutel on teinud temast populaarse ja armastatud esineja, kes
oma laialdaste teadmiste ja mõnusa
huumoriga on võitnud paljude vaatajate ja kuulajate tähelepanu ja lugupidamise.
Meil, nõokatel, on aga omakorda uhke tunne, et tuntud teadlane
ja loodusfotograaf on pärit Nõost.
Nimelt on Urmas Tartes ja tema abikaasa Inga Nõo Reaalgümnaasiumi
vilistlased aastast 1982. Urmase pere
elas Nõos, Inga pere Tõraveres. VVV
fotokonkursi „Märka mind!“ žüriis on
Urmas olnud tegev selle esimesest
toimumisest alates ja ta on hinnanud
sadu loodusfotosid.
Vallalehel oli jüripäeval mõnus
kohtumine Urmas ja Inga Tartese
kodus Ilmatsalus, kus jutuks tulid nii
kooliaeg, teadlasekarjäär kui tänased
tegemised.
Urmas, Inga! Mida Nõo kool
teie jaoks andis?
U.: Tugevad alusteadmised füüsikas ja matemaatikas. Need on ju
kõikide teaduste aluseks ja aitavad
paremini mõista ka eluslooduses
toimuvat. Täppisteaduslikud alusteadmised andsid oskuse näha
maailmaasju laiemalt, leida nähtuste
omavahelisi universaalseid seoseid.
I.: Samuti oli võimalus lähemalt
kokku puutuda arvutimaailmaga,
Nõo koolist saimegi oma esimesed
arvutialased teadmised ja oskused.
Tegemist oli koolivõrgus esimese
arvutipargiga, mida nüüd tänapäevastega võrreldes võib uunikumiks
pidada.
U.: Olin vist kolmanda klassi õpilane, kui ema küsis, kas mul on õpitud. Olin siis mõõdukalt solvunud ja
vastasin emale, et õppimine on minu
asi. Rohkem ta seda ei küsinud.
Õppimine oli meie jaoks võimalus, iseendi kohustus ja hool, see
arendas omavastutust ja iseseisvust,
mis on edasise elu jaoks väga oluline.
Meil vedas, sest meil oli väga tugeva
õpimotivatsiooniga klass.
Nõo kooli omapära oli pidev
osalemine erinevatel aineolümpiaadidel, mida ka õpetajad õhutasid.
Kuigi need olid rohkem seotud matemaatika ja füüsikaga, siis nende kõrvalt sai osaletud ka teistes ainetes.
Mul on meeles inglise keele olümpiaad (veel enne keskkooli), mille
jaoks harjutamisest vastsisustatud
keelekabinetis sai hea vundament
hääldusele, mida hiljem ka „päris
inglased” on neile omase viisakusega
tunnustanud. Keskkooli lõpuklassis
suunasin ennast ise bioloogiaolümpiaadile, kus kohtusin paljude tulevaste kursusekaaslastega.
(Urmas lõpetas Nõo kooli kuldmedaliga — MP).
Meie lend oli tookordse koolidirektori Kalju Aigro viimane lend,
1982. aasta sügisest jäi ta pensionile.
Urmas! Kuidas sa üldse sattusid bioloogia ligi?
U.: Juba algklassiõpilasena teadsin ma, et minust saab bioloog, see
oli kindlalt paigas.
I.: Kui ma esimest korda Urmasega tema vanatädi juures Suislepas
käisin, sain teada, et vanainimenegi
oli üllatunud ja imestas, et „putukauurijaks!?“, ikka ehitusmeheks vms.
(Urmas on lõpetanud TÜ bioloogia-zooloogia osakonna cum laude;
Inga on lõpetanud TÜ matemaatikaosakonna ja on rakendusmatemaatik
— MP).

Urmas ja Inga Tartes Muhu saarel Võlla rändrahnul. Foto: URMAS TARTES
Teie mõlema töökarjäär on olnud seotud suhtlemisega, inimestega, see eeldab organiseerimist ja
psühholoogilist vaistu.
U.: Administreerimistöö tähendas kokkupuuteid väga erinevate ja
huvitavate inimestega. Kuivõrd mul
oli kasutada ametiauto, siis näiteks
Tallinna mõnele Teaduste Akadeemia sündmusele sõites korjasin alati
auto kaasasõitjaid täis. Ja siis sai muidu igavast sõidust 2x2 tundi elavat
„ööülikooli”. Loomulikult kaasnes
administratiivtööga omajagu täiendavat vastutust ja keerulistel aegadel
tekkis ka piisavalt suhtekorralduslikke väljakutseid. Loengute pidamine
oli asjalik ja meeldiv suhtlus üliõpilastega.
(Urmas asus Zooloogia ja Botaanika Instituudis tööle 1989. aastal, oli
selle direktor aastatel 1996–2004 ning
2005–2010 töötas ta professorina Eesti
Maaülikoolis — MP).
I.: Minu töös olid suhtlemisest
ehk olulisemad Nõo koolist ja ülikoolist saadud programmeerimisoskused.
(Inga töötas aastaid Tähtvere vallas programmeerija, IT-spetsialisti ja
registrite pidajana — MP).
Viimastel aastatel olete olnud
ise oma aja ja ettevõtmiste peremehed.
Teist on kujunenud tõeline
vaba looduse elustiili tiim. Kuidas
te selleni jõudsite?
U.: 2010. aastast alates olen vabakutseline looduse vahendaja – pildistan, kirjutan, esinen. Olin oma elus
jõudnud teelahkmele selles osas, et
pidin valima kahe hea vahel — kas
pühenduda jätkuvalt akadeemilisele
karjäärile või astuda edasi mõneti uude ja teadmata, vabakutselise
valdkonda. Mul oli selge, et kui tahan
olla jätkuvalt edukas akadeemilises
elus, pean ennast tagasi tõmbama
looduse pildistamisest, ja vastupidi.
Kahte asja korraga väga hästi teha
pole võimalik. Sõnastasin enda jaoks
õigustuse, et parem olla maailma parim putukapildistaja kui keskpärane
professor.
(Sellele õigustusele andis aluse
2009. aastal maailma prestiižseimal,
Wildlife Photographer of the Year fotokonkursil saadud kategooria võit ja
mitmed varasemad auhinnad kodustelt konkurssidelt — MP).
Oma uurimistöös olin juba
jõudnud mingite tulemusteni ja ma

ise soovisin looduse vahendamises
veelgi paremaks saada, mida ma aga
teadus- ja õppetöö kõrvalt ei saanud
endale lubada. Looduse saladustesse süvenemine eeldab vabadust elu
seada looduse järgi. Nii see otsus
sündis.
I.: Mina loobusin riigitööst haldusreformi järel aastal 2018. Otsustasin pühenduda looduse saladuste
publitseerimisele.
Mis on need väljundid, millesse te nüüd panustate?
U.: Saan oma tööd ise planeerida. Lugeda erialakirjandust, hoida kontakte, korrastada fotokogu,
teha koos Ingaga retki loodusesse,
et märgata tavalist või erakordset,
jäädvustada fotosilmale unikaalseid
loodusvaateid või siis otsitud või
suure õnne kombel leitud putukat
või loodusnähtust. Loodus toimib
omasoodu, looduses juhtuvad asjad
siis, kui nad juhtuvad. Pead ennast
õigesti ajastama, et õigeid momente
tabada.
I.: Mina olen asunud Urmase pilte, pildilugusid ja teadmisi talletama
trükistesse. Läbisin ettevõtluskoolituse ning asutasin väikekirjastuse
Lugu ja Lumm. Oleme jõudnud välja
anda Urmase ja Arne Aderi koostatud fotograafiaõpiku nii trükisena
(2018) kui e-raamatuna (2021) ning
Urmase piltide ja Tuul Sepa tekstidega „Putukaraamatu“ koos värvimisvihikuga (2019). Oleme välja andnud
ka kaks putukaid tutvustavat „Putukakalendrit“ (aastateks 2020, 2021)
ja kaks „Maalikalendrit“ (2020, 2021).
(Maalikalendrite loodusvaated on
maalinud Inga ise peamiselt enda ja
Urmase fotodelt Eesti erinevatest paikadest. Ka värvimisvihikusse joonistas
pildid Inga —MP).
Inga! Kas nüüd oled sinagi
putukausku pööranud?
Mitte nüüd päriselt, aga enam
ma naljalt putukatele peale ei astu
ega neid nähes ei kiljata! (naerab
— MP). Koos Urmase ja lastega looduses matkata, eriti suviti Eesti väikesaari avastada — see on olnud
meie pere meelistegevus aastaid.
Kui lapsed veel väikesed olid, siis nad
olid varmad putukaid leidma, sest
nende silmad olid ju madalamal. Me
olime siis ja oleme nüüdki Urmasele
kui etteajajad ja kättenäitajad! (naerab — MP).
(Urmasel ja Ingal on kaks tütart.
Tütar Annika on koolitanud ennast

Euroopa Liidu välissuhete spetsialistiks ja diplomaadiks ning elab perega
Brüsselis. Tütar Saale on turundusjuht
Tartus — MP).
Kuidas te ise oma praeguste
arengutega rahul olete?
U.: Me oleme omajagu loomevõlas. Ideid ei jõua kõiki realiseerida
sellise sagedusega, mis planeeritud.
Iga süvenemine võtab alati plaanitust rohkem aega, kuid eks kusagile
tuleb muidugi ka kokkuvõtlik piir
teha ja hetke parimad teadmised
väljundiks vormida. Kuid oleme väga
rahul, et saame teha seda, mis meid
paelub. Tahame jagada oma teadmisi ja oskusi inimestele, kes samuti
on loodusteemadest huvitatud, või
juurde tekitada huvisädemekest uutele jälgijatele.
Tänaste fotokaamerate võimekus on teinud kättesaadavaks pildiolukorrad, millest veel paarkümmend aastat tagasi vaid unistada
võis. Looduses nähtut ja kogetut
saab sõnadega edasi anda, kuid õnnestunud fotot see ei asenda. Erakordse loodusfoto puhul on kindlasti
oluline sinna juurde kuuluv lugu, mis
teeb selle foto ainulaadseks.
Minu esimesed putukapildid
pärinevad 1985. aastast. Lugesin
eelnevalt läbi kõik Tartu Ülikooli
raamatukogus olnud asjakohased
fotoraamatud. Kombineerisin peegelkaamerale külge suurendiobjektiivi (spetsiaalseid makroobjektiive
polnud siis saada), välklambi ja sealt
edasi on olnud üks lõputu areng ja
õppimine.
1992. aastal oli mul Lundi Ülikoolis stažeerides võimalik külastada
tollast rootsi tuntud putukapildistajat Åke Sandhalli. Kuigi temal oli
põhimõtteliselt võimalus kasutada
tollase aja maailma parimat makrotehnikat, selgus, et põhimõtteline
tehniline lahendus oli meil väga sarnane.
Tänane elu on õnneks juba selline, et tehnika taha ei jää midagi.
Peab vaid ise hakkaja olema.
Vahest kõige rohkem mõjutab
tänast elu internetimaailm. Isegi
loenguid või koosolekuid saab vajadusel pidada kodunt lahkumata. Mis
siiski ei asenda vahetut suhtlust auditooriumiga.
(Urmas on olnud paljude loodusfotokonkursside žüriides. Ta on fotograafiaõpetaja ja on esinenud lektorina paljudel fotokoolitustel — MP).
Kui nüüd veel putukamaailma
süüvida, siis kas Eestimaa putukad
on kõik üles leitud?
Tõenäoliselt on kõik üle 5 mm
suurused Eestimaa putukaliigid üles
leitud. On imeväike tõenäosus, et
kuskil veel mõni suurem tundmatu
putukas peidus on. Väiksemate putukate puhul avastamist jätkub ka
meil. Endalegi on aja jooksul teadatuntuks saanud piirkonnad, kus putukate elustik on keskmisest mitmekesisem ja kuhu endagi pildiretked
ikka ja jälle viivad. Õnneks on üks sellistest — Kärevere piirkonna metsad
— minu kodule lähedal ja pakuvad
putukapõnevust aastaringi.
Just talvel tegutsevate putukate ellu olen süüvinud juba aastaid
ja sealt leiab ikka ja jälle põnevaid
üllatusi.
Me kõik oleme väsinud pikast
talvest ja lõputuna näivast koroonast. Mida soovitaksite meie Nõo
rahvale oma loodustarkuse varasalvest?
Nõo on hea koht, kust ellu astuda! Kodu ligidal tasub kindlasti taasavastada Vapramäge ja Vitipalu. Neis
paigus on palju looduse väge ja seninägemata sopikesi. Põnevaid leide ja
kohtumisi looduses!
Aitäh Inga ja Urmas Tartesele,
kes on leidnud sinasõpruse loodu-sega ja jagavad seda sädet ka
meiega.
MILVI PENSA
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Märkamine
annab elujõudu

Elvi Kokk koos poja Mihkliga. Foto: erakogu

Veebisarja „Tähesäras Nõo“ toimetajad käisid märtsikuus külas Elvi
Kokal. Saates rääkis pr Elvi oma noorusaastatest, tööelust ja kuidas omal ajal
noored Nõgiarus seltsielu käivitasid. Sari on järelevaadatav valla veebilehel
nvv.ee.
Pr Elvi oli tähelepanust sedavõrd liigutatud, et saatis tänutäheks vallalehele kirja, mille siinkohal avaldame.
30. sünnipäev inimese elus — see on aeg, kui ollakse näinud ja õppinud
päris palju, et tugevana edasi minna. Siis jõuab palju saavutada, ära teha.
Kui aga inimesel on elatud 3x30 aastat. Mis siis oli? See viimane kolmkümmend on rohkem mõtetes ja mälestustes. Kui oled jäänud päris üksi.
Mälestused enam ei suuda aidata. Tahad veel ikka midagi teha…, olla…,
aga ei suuda. Iga haigus, iga lapse saatus on võtnud tüki sinust… Jääb
ainult optimistlik ellusuhtumine — hea, et saan ise veel endaga hakkama.
Niisiis, mõtled olnu peale eriti praegusel koroonaajal, kui kaugel viibivad pereliikmed ei tohi külla tulla. Ja kui siis ühel päeval helistas väga noor
inimene ja küsis, kas oleksin nõus rääkima oma noorusajast, kuidas siin
omal ajal tööle ja elama hakkasin. Muidugi ma olin nõus. Kuna olen loomult
jutukas, tuli see ettepanek nagu kingitus.
Kokkulepitud ajal olidki kohal kaks kena noort inimest. Ma ütlesin,
et mind pildistada ei tohi, sest olen juba selline, kelle pildiga võib „lapsi hirmutada“.
Jutuajamine kulges ladusalt ja meeldivalt. Kui nad olid lahkunud, siis
ma tundsin end hoopis noormana ja elus olevana. Aitäh teile, kallid noored,
Janno, Andri ja Anne-Mai!
Nüüd on vaim värskem ja isegi jõudu on rohkem. Suudan olla positiivne ja pakkuda hingesoojust oma sõpradelegi, olgugi et ainult läbi telefoni.
Julgen öelda, et noored ei ole hoolimatud, nad tuleb lasta endale
lähemale.
Tänutundega ELVI KOKK

Pere ja head suhted
on õnne allikaks
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9. mai —
emadepäev

Emadepäeva eel ajasime juttu
Ene Mölteriga. Üle 40 aasta tagasi
Nõos kanda kinnitanud ja koos abikaasaga siin pere loonud, hindab ta
Nõod väga heaks paigaks, kus elada,
töötada ja lapsi kasvatada.
Ene nimetab end Põltsamaa
tüdrukuks. Seal möödusid tema lapsepõlv ja kooliaastad. Pärast keskkooli asus Ene õppima Tallinna Pedagoogilisse Seminari, mille lõpetas
1979. aastal lasteaiakasvataja erialal,
ja ta suunati tööle Nõo sovhoosi Nõgiaru lastepäevakodusse.
„Tol ajal toimus töökoha saamine suunamisega. Mul oli valida kasvataja töökoht kas Nõo sovhoosis
või Ääsmäel, Tallinna lähistel. Valisin
Nõo.“
Ene mäletab hästi oma esimest
Nõos käiku koos vanematega pärast kooli lõpetamist, et siinse kandi
oludega tutvuda. Koos isaga käidi
sovhoosi esimehe Kalju Kruusi jutul
Luke külas, kus asus Nõo sovhoosi
keskus, ja lepiti kokku, et elukohaks
saab üks tuba Nõo alevikus asuvast
kolmetoalisest korterist. Sel ajal oligi Nõo alevikus vaid üks kolmekorruseline maja.
„Nõgiaru lastepäevakodus olid
sõime- ja aiarühm. Minust sai aiarühma kasvataja ning osalise koormusega muusikakasvataja. Tol ajal
tegutses Nõgiarus nädalalasteaed,
osa lapsi tuli esmaspäeval ja koju
mindi alles reedel.“

Lapsepõlveunistusest
sai töö ja veel enamgi
Ene kasvas neljaliikmelises peres koos noorema vennaga, kellega
ollakse siiani lähedastes suhetes.
Lapsepõlvest on Enel palju toredaid mälestusi majalastega ühistest
mängudest ja ettevõtmistest.
„Ma ise ei ole lasteaias käinud,
aga käisin Põltsamaa kultuurimaja
laste laulu-mänguringis“.
Kui Ene oli 3-aastane, võttis taksojuhina töötav isa vahel lapse tööle
kaasa, sest Ene oli julge tüdruk ja
talle meeldis autos sõidu ajal laulda.
„Igal suvel käisime perega reisimas mööda Eestimaad, aga käidud
sai mitmeid kordi ka Lätis ning Leedus, millest on eriti toredaid mälestusi.“
Ene teadis väga kindlalt juba
väikese tüdrukuna, et soovib saada
lasteaia kasvatajaks. Juba lapsepõlves meeldis talle pisematega tegelemine ja põhikooli lõpus käis ta
aeg-ajalt naabrite juures väiksemaid
lapsi hoidmas. Suviti oli tal võimalus
töötada ka kodu lähedal asuvas lasteaias asenduskasvatajana.

Hingelähedane on
muusika ja tantsimine
„Muusika oli meie peres alati
tähtsal kohal. Isa mängis akordioni ja salaja proovisin ka ise seda
mängida. Mul oli suur tahe minna
muusikakooli akordionit õppima ja
3. klassi minnes alustasingi õpinguid. Lõpetasin Põltsamaa muusikakooli akordioni eriala 1972. aastal.“
Lisaks koolis õpitud paladele
meeldis Enele kuulmise järgi mängida tuntud lauluviise ja kaasa laulda.
„Olen olnud pillimeheks päris paljudel sünnipäevadel, isegi
Võhma restoranis sai esinetud. Kooli ajal laulsin tütarlaste ansamblis,
meid kutsuti esinema majandite
pidudele. Laule esitasime koos liikumisega ja riietuski oli ühtne.“
Ka tantsimine köitis meeli ja
kuuendas klassis alustas musikaalne
tüdruk rahvatantsuga tegelemist.
„Jah, meile tuli uueks klassijuhatajaks Helbe Pung, kes kutsus
neidude rühma tantsima. Keskkooli
lõpuni tantsisin, käisime ka kõigil
tantsupidudel, mis sel ajal toimusid.“
Koolist saadud rahvatantsupisik
ei jätnud Enet maha ka Nõos. Üles
sai otsitud Made-Heljo Ruul, kes
oli tantsurühma juhendaja, nii ta
1991. aastal taas rahvatantsu juurde
jõudis. „Tants on minu jaoks olnud

Ene ja Kaarel on uhked vanavanemad, neil on kuus vahvat lapselast. Foto: erakogu

väga oluline. See on ühislooming,
kus saab nautida ilusat muusikat
koos liikumisega ja tunda rühma
ühist hingamist. Oleme saanud käia
paljudel esinemistel, välisreisidel ja
tantsupidudel, millelt kaasa toodud
elamused ei unune. Olen väga tänulik Madele, kes mind toona avasüli
rühma vastu võttis!“
Kui Ene Nõgiarus kasvataja
ametit pidama hakkas, kutsus Nõgiaru kultuurimaja toonane juhataja
Sirje Šults noore naise juhendama
nii nais- kui ka meesansamblit.
„Omal ajal käis Nõgiarus suur
seltsielu, toimusid rahvarohked
peod ja kontserdid, esinesime mitmetel sovhoosi pidudel.“
1983. aastal asus Ene tööle Nõo
lastepäevakodus, ka elukoht oli vahepeal muutunud, ühest toast koliti
kahetoalisse korterisse. 1985. aastal
lõpetas Ene Tallinna Pedagoogilise
Instituudi ja temast sai Nõo lasteaia
metoodik.
„Lasteaia kollektiivid on olnud
ääretult toredad, toimus ühine seltsielu, koos tähistati tähtpäevi ja abikaasadki olid alati kaasatud. Sellest
ajast on mul väga soojad mälestused. Need lapsed, kellega ma kunagi
tööd alustasin, on nüüd juba ise kõik
lapsevanemad.“
Siis aga tõi elu veel ühe muudatuse ja 1993. aastal asus Ene tööle
valla sotsiaalnõunikuna, kus töötab
tänaseni. Vahepeal on ainult ametinimetus muutunud sotsiaalosakonna juhatajaks.

Kõik saab alguse
pesapunumisest
Oma abikaasa Kaarliga tutvus
Ene keskkoolis ja noored sobisid sedavõrd hästi, et jäädigi kokku. 1979.
aastal abielluti, ühine kodu loodi
Nõos. Kaarel asus majandis tööle
autojuhina.
„Kaarel on tehnikahuviline ja
lahtiste kätega mees. Ei ole tööd,
millega ta hakkama ei saaks. Nii näiteks meisterdas ta kartulipanekuagregaadi, tänu millele saame panna
kartuli maha traktoriga ja lausa kaks
vagu korraga.“
Ene sõnul on toimetamine
maamaja juures olnud perele oluline, sest omakasvatatud juurikad ja
õunad, pirnid, marjad on tervislikumad ning laste pered oskavad seda
hinnata.
Enet ja Kaarlit on õnnistatud

kolme lapsega. Ise pereväärtusi hinnates on nad ka oma lastesse istutanud pere- ja koduarmastuse.
Tütre Triini ja tema abikaasa Kaitise peres kasvab kolm last: Kätlin
(13), Grettel (10) ja Kirke (2). Vanema
poja Egerti ja abikaasa Triinu peres
on sirgumas kaks vahvat poissi: Karl
(8) ja Kris (2). Noorem poeg Riivo
kasvatab koos elukaaslase Annemariga väikest tütrekest Oliviat (2).
„Oleme väga õnnelikud, et lapsed on saanud hea hariduse ja neil
läheb ka tööelus hästi. Nad kõik on
väga tublid lapsevanemad ja hindavad pereväärtusi, mis on meie jaoks
nii oluline.“

Lapselastega veedetud
kvaliteetaeg on väärtus
Ene ja Kaarel naudivad lastelastega tegelemist täiel rinnal, üheskoos võetakse ette tegevusi nii toas
kui õues.
„Kui lapselapsed puhkuse ajal
maale tulevad, siis on meil palju
toredaid ettevõtmisi lastega läbi
arutatud ja planeeritud. Käime õues
mängimas, suvel ujumas, teeme
väljasõite põnevatesse kohtadesse
(Jääaja Keskus, AHHAA Teaduskeksus, Tartu Ülikooli botaanikaed jne),
käime kinos, teatris. Kindlasti küpsetame koos ja ei puudu ka meisterdamine ega maalimine. Nõos on
toredad mänguväljakud ning spordiplats, kus on head võimalused
lustimiseks. Kallistame ja räägime
palju. Kirke, Kris ja Olivia on veel väikesed ja ei ole meie juures vanemateta olla saanud, aga ka nendega on
meil hea side loodud...“
„Ma leian rõõmu iga päev väikestest asjadest. Aga erilist rõõmu
saan ma oma perelt, head suhted
laste ja lastelastega on üheks minu
jõu ja energia allikaks.“
Emaks ja vanaemaks olemise
rolli peab Ene väga tähtsaks.
„Olen väga õnnelik, et mul on
tore mees ja meil on kolm toredat
last. Lapsed on sündinud just parajate vahedega, nii et oleme saanud
iga lapse kasvamise aega nautida.
Kui oleme vanavanemate rollis, siis
pühendume sellele sajaprotsendiliselt, naudime koosolemist ja saame
neilt palju energiat.“
Suure pere traditsioonid on
olnud ühised koosviibimised erinevatel tähtpäevadel. Ühiselt tähistatakse sünnipäevi, koolide lõpe-

tamisi, lastelaste kooliminekut jne.
Suveperioodil tihti ka grillitakse
maamaja juures, mida nüüd keerulisel koroonaviiruse leviku ajal ei ole
saadud teha. Kuid hoolimata sellest
suheldakse omavahel sageli.
„Emade- ja isadepäeva on lapsed ikka meeles pidanud. Kui alati
ei saagi kõik kohtuda, siis on lapsed
omavahel kokku leppinud nn esindusisikud, kes tulevad tähtpäevalist
tervitama.“
Enet on mõjutanud tema perekond, kes on väärtustanud haridust
ja julgustanud jätkama õpinguid
kõrgkooliteel. Ta on elukestev õppija ja naudib seda tänagi.
„Pean end õnnelikuks inimeseks, sest olen eluteel kohtunud
väga toredate, positiivsete ning
edumeelsete inimestega ja tunnen,
et olen olnud hoitud.
Me õpime iga päev, iga kogemus õpetab ja rikastab meid. Pean
tähtsaks meeskonnatööd, seda nii
pereelus kui töökeskkonnas.“

Vabatahtlik töö rikastab
„Olen ääretult tänulik, et sain
osaleda kogukonna koolitusel 2015,
mida kureeris Tartumaal Lea Saul,
kes ärgitas mind koostama lõputööna Nõo valla Terviseprofiili. Siit sai
alguse Nõo valla tervisemeeskond,
kellega koos oleme teinud nii valla- kui ka maakondlikke projekte ja
saanud väga suuri kogemusi ning
ahaa-elamusi. Meeskonnaliikmed
on fantastilised, suhtuvad äärmise pühendumusega vabatahtlikku
töösse. Ka 2020. aasta Jõulubuss oli
tervisemeeskonna projekt, mis tõi
rõõmu paljudele meie valla lastele
ja peredele.“
Ene eestvedamisel tegutsev
Nõo valla tervisemeeskond on pälvinud ka mitmeid auhindu ja tiitleid.
10 aastat vedas Ene vallas lasteja noorte laagreid — kirjutas projekte, organiseeris ja korraldas. Laagrid
olid noorte seas populaarsed ja
andsid võimaluse noortele natuke
tööd teha ning omandada erinevaid
kogemusi. Oma tegususe ja ettevõtlikkusega ühiskonna heaks on Ene
pälvinud Kodanikupäeva aumärgi.
Soovime Enele ja tema perele
ilusat emadepäeva!
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist
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Aprill Nõo Põhikoolis
Aprilli viimane päev
oli stiilne

võistluste võitjatele ning aitäh kõigile osalejatele!
Kõikide osalenud raamatuseljaluuletustega saab tutvuda Nõo
Põhikooli Facebooki lehel asuvas
fotoalbumis.

Aprillikuu viimane päev, 30. aprill tõi koolikeskkonda stiilipäeva, mis
ka sel korral toimus veebipõhiselt
huviliste kodudes. Et parasjagu oli
künnikuu, siis oli sel korral teemaks
taluloomad — on ju aprill just see
aeg, kui koplitesse ilmuvad hobused,
karjamaadele suunduvad lehmad
ning kanad siblivad lumest vabanenud mullas. Tundus, et alanud kevad
andis inspiratsiooni nii mõnelegi
vahvate kostüümide ja näomaalingute väljamõtlemiseks.
Meie stiilipäeva galeriisse laekus
pilte nii jänestest, ratsutavast kauboist, notsust kui ka kassist. Parima
kostüümi auhinna saab sel korral 4.c
klassi õpilane Sofia Marie Rebane,
kelle notsukostüüm oli sigalahe. Selle õppeaasta viimane stiilipäev leiab
aset juba maikuus ning loodetavasti
on sel korral vähemalt algklassidel
võimalus stiilipäevast osa võtta ka
koolis.

Kevadmälumäng pani
õpilasi nuputama

Esikoht kirjanduslikul
mälumängul
Kolmapäeval, 28. aprillil toimus
kirjandusliku mälumängu Tartumaa
eelvoor, millest võttis osa 13 võistkonda. Juba sama päeva õhtuks olid
tulemused teada ja suur rõõm on
teatada, et Nõo Põhikooli võistkond
tõi võistluselt esikoha! Meie kooli
esindasid: Tuule Veidenbaum (3.a),
Maria Värno (3.c) ja Mirtel Raudsepp
(3.c). Õpilasi aitas oma juhendamisega raamatukogutöötaja Triinu Raudsepp.
Kokku oli võimalik saada 68
punkti, Tartumaa eelvooru võitja
Nõo Põhikool noppis võistluselt 65,5
punkti. Teisele kohale jäi Ülenurme
Gümnaasium 64,5 punktiga ning kolmandale kohale platseerus Palupera
Põhikool 64 punktiga.
Ühtlasi tähendab see seda, et
Nõo Põhikooli võistkond esindab
Tartumaad ka 15. mail toimuval üle-

Teele Trummali raamatuseljaluule võidutöö.
riigilisel võistlusel, kuidas läks noortel mälumänguritel seal, sellest juba
järgmises lehes.

Raamatuseljaluule võistlus
tõi vahvaid luuletusi
Aprilli alguses toimus selleaastane veebipõhine raamatuseljaluule
konkurss.
Sel korral võisteldi kahes vanuserühmas: õpilased ning täiskasvanud. Luuletusi saabus üheksa õpi-

laste ning kuue täiskasvanute poolt.
Pärast laekumistähtaja lõppemist
läksid saabunud tööd hääletusele,
kus kõik õpilased, lapsevanemad
ja õpetajad said mõlemast vanuserühmast valida ühe lemmikluuletuse.
Hääletuse
tulemusena
tuli
õpilaste kategoorias võitjaks Teele
Trummal 5.b klassist. Täiskasvanute
kategoorias tuli esikohale kehalise
kasvatuse õpetaja Gerli Odruski luuletus. Palju õnne raamatuseljaluule

Et pakkuda õpilastele pisut nuputamist ja harjutamaks internetist
infootsingut, toimus aprillikuu kevadine mälumängusari Nõo Põhikooli
õpilastele terve kuu vältel. Igal esmaspäeval küsisime Stuudiumis õpilastelt viis küsimust, mille vastuseid
ootas huvijuht sama nädala reedeni. Iga õige vastus andis ühe punkti,
osaliselt õige vastus aga pool punkti.
Küsimusi oli seinast seina, näiteks oli
küsimus kahe Läti linna kohta: ühes
neist elab ligi 23 000 inimest, teises
on aga alla tuhande elaniku. Mõlemad on kaunite lätikeelsete nimedega, kuid tähendavad inglise keeles
hoopis midagi eriskummalist. Üks
neist tähendab sookolli või koletist
ning teine ahvi. Õiged vastused olid
loomulikult Ogre ja Ape.
Või millist Kanadas ja Mehhikos
lubatud maiustust (mis on populaarne ka Eesti laste hulgas) on Ameerika
Ühendriikides keelatud müüa? Üle
piiri tuues on trahv kuni 2500 dollarit
maiustuse kohta. Vastuseks: üllatusüllatus, üllatusmuna Kinder Surprise!
Kokku oli mälumängu nelja vooruga võimalik teenida 20 punkti.
Maksimumpunktid saavutasid
Joosep Aarna (6.c) ja Kaur Antson
(5.b), kes jäid jagama esimest kohta.
Teisele kohale platseerusid 19 punktiga vennad Valtsid (Mattias 2.b ja
Madis 4.b). Kolmanda koha tubli 18
punktiga sai aga noorim osavõtja
Rebecca Soonvald (1.b). Loomulikult
saavad esikolmikusse tulnud mälumängurid ka auhindadega premeeritud.
REEMET RUUBEN
Nõo Põhikooli huvijuht

Nõo lasteaed Krõll luges samme
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saage tuttavaks

Brigit Haan,

noorsootööspetsialist
Aprillikuus asus Nõo noortekeskuses lapsehoolduspuhkusel
olevat noorsootöötajat asendama Birgit Haan.
Küsis LIIA SIREL
Birgit, palun tutvusta
ennast.
Olen pärit Viljandimaalt, Tarvastust.
Juured
toovad
mind aga Tartumaale Elva
valda, Kirepi
külla, kus elasid mu vanavanemad.
Veetsin seal
imearmsaid
nädalavahetusi ja suvevaheaegu. Neilt
olen omandanud ka mõnusa
Tartu murde, mida
pereringis
püüan
elus hoida.
Milline on sinu
haridustee?
Lõpetasin Tarvastu Gümnaasiumi ning Tarvastu Muusika- ja
Kunstikooli klaveri- ja kitarrierialal. Gümnaasiumi ajal tudeerisin
Tallinnas Eesti Teatri ja Muusika Akadeemias Uku Jolleri käe all ka
ooperilaulu.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist suundusin edasi Viljandi Kultuuriakadeemiasse huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialale. Kooli
lõpetasin pärast mõningaid eneseotsinguperioode aastal 2014 ja
seda siis juba ka draamaõpetaja kõrvalerialaga.
2017. aastal astusin uuesti kooli — seda siis Sydney 4Life Kolledžis, kus omandasin hooldaja eriala. Spetsialiseerusin eakate
hooldusesse ning võtsin juurde lisaaineid Tasmaania Ülikoolis dementsuse erialal.
Milline on sinu varasem töökogemus?
Noorsootöö alal olen varem töötanud Võhma linna noorsoo- ja
sporditöö spetsialistina. Suurimateks saavutusteks pean loomulikult nii Võhma linna noorte töömaleva alustamist kui ka Võhma
noortetoa loomist.
Maailmas ringi rännanuna olen pidanud põnevaid ameteid —
üheks neist oli liiklusreguleerija filmivõtetel. Toimetasin sagedasti
eestlastelegi tuttava seriaali „Kodus ja võõrsil“ võtete juures, aga
purki aitasin panna ka sellise Hollywoodi filmi nagu „Vaikse ookeani
võitlus: ülestõus“, mis on linastunud meilgi siin Eestis.
Pärast hooldaja eriala omandamist töötasin nii Austraalias kui
ka Uus-Meremaal hooldajana.
Millised on sinu hobid, mida meeldib vabal ajal ette võtta?
Minu esimeseks hobiks ja kireks on õppimine. Võtan sageli osa
erinevatest koolitustest ja kursustest. Meeldib väga reisida — olen
käinud Venemaal, Kesk-Euroopas, Inglismaal, Põhjamaades, Aasias,
Austraalias ja Uus-Meremaal. Meeldivad laua- ja mälumängud,
loen vahelduva eduga. Mulle meeldib endale oma huvide-hobide
osas esitada ka väljakutseid. Näiteks liitusin ülikooli ajal rahvatantsuga — teades, et ma pole tantsus just kõige andekam. Aga just
see väljakutse paelus mind. Jätkasin rahvatantsuga Võhmas ning
loodan seda teha ehk ka siin, Nõos.

Kõndijad võidutordiga. Üleval (vasakult) Helen L., Endla, Virge, Liis, Kairi. All (vasakult) Kersti, Andra, Henet, Helen K., Jelena.

Nõo lasteaiale Krõll esitati
Tartu lasteaia Piilupesa poolt väljakutse!
31. märtsil saabus Nõo lasteaia liikumisõpetaja Helenile
kiri, et Tartu lasteaed Piilupesa
aktivistidel tuli idee südamekuu
raames kutsuda välja Tartu lasteaia Rukkilille ja Nõo lasteaia
Krõll 10-liikmelised meeskonnad
võistlemaks sammude nimel. Au-

hinnaks 2 kg sefiiritort. Mõlemad
lasteaiad olid kohe nõus ja võistlus hakkas pihta 5. aprillil ning
kestis kaks nädalat.
Esimesel nädalal juhtis Tartu
Rukkilille lasteaia meeskond. Teisel nädal kõndisid meie lasteaia
naised veel rohkem kui varem
ning suutsime Tartu lasteaed
Rukkilillest mööda minna ja väljakutse võita. Kümnekesi kõndi-

sime kahe nädala peale kokku
2 889 764 sammu.
Meie meeskonda kuulusid
Helen K., Helen L., Kersti, Liis,
Andra, Endla, Virge, Kairi, Jelena
ja Henet. Kõige rohkem samme
ühes päevas ja üldse kokku tegi
meie Jelena (52 122 sammu oli
ühe päeva rekord).
Kuna südamekuu oli väljakutse lõpus poole peal, siis soo-

visime edasi jätkata sammude
lugemisega. Eesmärgiks panime
5 000 000 sammu südamekuu
lõpuks. Meile tulid appi veel mitmed meie lasteaia töötajad, kokku 14 kõndijat.
HELEN KLAOS
Nõo lasteaed Krõll
liikumisõpetaja

Millised on mõtted uues ametis?
Mõtteid on palju ja loomulikult ilusad. Esiteks muidugi jätkata
järjepideva noorsootöö teenuse pakkumisega – meie noortel on
koht, kus väljaspool kooli koguneda, kus on turvaline ja mõnus olemine, neisse suhtutakse ilma hinnanguteta ning esmane nõustamine mistahes murede korral on olemas. Teisalt muidugi ka sihipärane mõtestatud töö selle nimel, et igal noorel oleks võimalik leida
just endale sobiv suund — olgu selleks siis mõni hobi, huvi, toetav
sõprusring jne. Üheks eesmärgiks on kindlasti ka lapsevanemate
kaasatus ja teadlikkuse tõstmine noortekeskuse tegevustest.
Suur soov on toetada kultuurilist tegevust — draama, muusika,
rahvapärimus, kirjalik eneseväljendus, ajalugu ja koduloo uurimine
— sest tunnen, et olen neis ise tugev ja pädev. Loomulikult aga otsime ka viise arendada praktilisemaid oskusi, teadust, digipädevust
ning sporti.
Mida veel lehelugejale öelda soovid?
Lehelugejale soovin südamele panna teadmise, et noorsootöötajad oleme me tegelikult kõik siin kogukonnas olenemata
vanusest, haridusest või ametist. Meie endi eeskuju, kõnepruuk ja
käitumismaneer on see, mis meie noori mõjutab ja kujundab. See
ei tähenda, et eeskujulik käitumine on kõigilt kogu aeg nõutav —
pigem tuleks rääkida noortega ausalt ja hinnangutevabalt, miks
üks või teine nähtus meie elus toimub. Ja otse loomulikult — tuleb
jagada lootust. Elu on ju tegelikult ilus!
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VALLA LEHT

uudised pildis

NOBENÕO ürituste sari —
just Sulle, hea nõokas!
ANNELI VETKA
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Mis NobeNõo, mis ürituste sari,
küsite. Võtan endale siinkohal vabaduse küsida vastu, et kuidas te
veel ei tea või pole osalenud?!
NobeNõo on ürituste sari Nõo
vallas, mille alla koonduvad erineva sisu ja suunitlusega publikule
osalemiseks mõeldud sündmused.
Selleks võib olla nii spordivõistlus,
laager, külapäev, kontsert, töötuba
või mõni muu üritus, mis toimub
Nõo vallas ja mis ei ole suunatud
kindlale ja konkreetsele huvigru-

Tallinna keskraamatukogu tunnustas Margus Karu noortekirjanduse
auhinnaga eelneval aastal raamatukogust kõige enam laenatud Eesti
noorteromaani autorit. Tänavu esmakordselt väljaantava kirjandusauhinna pälvis kirjanik Kaia Raudsepp raamatuga „Nähtamatu tüdruk“.
Kaia töötab Nõo ja Nõgiaru raamatukogus. Ta on välja andnud ka teise
raamatu, mille pealkiri on „Lihtsalt ära jää üksi“. Nõo valla kodulehelt
(nvv.kovtp.ee/muinasjutud) on võimalik kuulata tema sisse loetud audio-muinasjutte lastele.
Pildil: Nõo raamatukogu juhataja Helle Voore (vasakul) õnnitlemas
värsket kirjandusauhinna võitjat Kaia Raudseppa. Foto: ANNELI VETKA
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pile, vaid on avatud osalemiseks
paljudele. NobeNõo sarja üritusi
on siiani läbi viinud kohalik omavalitsus ja selle allasutused, aga oma
ideega võivad valla haridus- ja kultuuriosakonda pöörduda ka klubid, seltsid, muud grupeeringud
ja ka lihtsalt eraisikud. Kui idee on
teostatav, aitame kindlasti nõu ja
jõuga kaasa selle elluviimisele.
Aga miks ikkagi selline nimi
— NobeNõo? Valla nime kasutamine sarja nimes oli ootuspärane,
et kogukond saaks aru, et oodatud
on kõik Nõo valla elanikud, ning
kui 2019. aasta kevadel valla nimele lisaks sobivat sõna või fraasi
otsisime, siis jäi silma sõna „nobe“.
Selle esimene tähendus on vilgas,
väle või kärmas. Samas on noorte
kõnepruugis sõnal ka teine tähen-

dus — lahe või mõnus. Mõlemad
tähendused sobisid meie arvates
hästi kokku mõttega pakkuda kogukonnale mitmekesiseid vaba
aja tegevusi, nii et sobiv nimi oligi
leitud.
Kui me 2019. aasta suvel Huvitegevuse laadaga sündmusi alustasime, ei osanud me uneski ette
näha, milliseks kujuneb 2020. aasta
ja ka 2021. aasta esimene pool. Viirusekriisist hoolimata toimus 2020.
aastal juba teine Huvitegevuse
laat, lisaks on vallarahval olnud võimalus kaasa lüüa mitmel nutiseiklusel, mälumängsarjas, tõukerattamatkal ja discgolfi sarjas. Discgolfi
sari jätkub ka piirangute leevenedes, nii et alates maikuust on iga
kuu viimasel reedel nõokatel võimalus seada sammud vallamaja

juures asuvale discgolfiväljakule ja
panna ennast lendavate taldrikute
seltskonnas proovile. Oodatakse
kõiki, ka eelneva ettevalmistuseta
huvilisi, sest tähtis ei ole võit, vaid
osavõtt!
NobeNõo ürituste sarja ja ees
ootavate sündmuste kohta saab
informatsiooni valla kodulehelt või
vabakas.ee veebilehelt.
Kui aga ka sinul on mõni põnev idee, mida võiks #NobeNõo
sarja raames ette võtta, siis anna
meile sellest märku:
Anneli Vetka — haridus- ja
kultuurivaldkonna juhataja, Nõo
Vallavalitsus; anneli@nvv.ee, 748
0639, 524 2627.
Kohtumiseni juba järgmisel
NobeNõo sarja sündmusel. Tule ja
löö kaasa!

Soojenev ilm meelitab lapsed vette
Kümne aasta jooksul on kodulähedased veekogud nõudnud sadu
inimelusid. Väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel.
Kevadsooja saabudes veedavad
paljud pered aega värskes õhus, liigutakse looduskaunitesse paikadesse, suvilatesse ja koduõuedesse. Pere
pisemad on harjunud päikeselise
ilma korral hullama neile valmispandud basseinides ja vannides, kodutiigidki mõjuvad lastele magnetina.
„Väikelastel on sageli soov kõike
ise järele proovida, katsuda, maitsta, loopida, igale poole ronida ning
seetõttu võivad nad kergesti õnnetustesse sattuda,“ ütleb ennetustöö
osakonna ekspert Mikko Virkala.
„Avalikes randades, kus võõra
keskkonna tõttu on oht lapse kadumiseks suurem, on harjutud lastel

rohkem silma peal hoidma. Kodune
õueala tundub aga sageli turvaline
ja võib tekkida olukordi, kus järelevalveks tundub piisavat sellest, kui
teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt
veendutakse, et laps on vaateväljas,“
sõnab Virkala.
Reeglina on väikelapsed väga
impulsiivsed, mistõttu võib rahulikult mängiv laps hetkega meelt
muuta ja ohtu sattuda. Õnnetused
juhtuvad ootamatult ja kiiresti – uppumiseks pole tarvis enamat, kui
vee läheduses paariks minutiks laps
silmist lasta. „Uppumine on üldjuhul
vaikne sündmus,“ hoiatab Virkala,
„karjumise ja appihüüdmiseta, sest
hingamisteedesse sattunud vee tõttu või kõrikrambi korral ei ole see füsioloogiliselt võimalik.“
Vette kukkumise vältimiseks tu-

leks kodused veekogud võimalusel
aiaga piirata. Avatud kaevud tuleb
kinni katta ja järsud kaldad tasub
teha prügist puhtaks – nii hoiab ära
libisemised. Ohtlikud võivad olla
ka veega täidetud kastmistünnid ja
muud veeanumad – ka need peavad
olema kaetud.

Mullu uppus Eestis üks laps, aastal 2017 uppus aga neli last, kellest
kolm olid alla 6–aastased. Kõik nad
uppusid kodukeskkonnas, kui olid
jäetud vaid hetkeks järelevalveta.
Loe lisa: www.veeohutus.ee.
PÄÄSTEAMET

Virtuaalsed kokkusaamiskohad võimestavad
kogukondasid — kas utoopia või reaalsus?
Nõo Muusikakooli õpilane Juhan Ivask (pildil) võitis Eesti Muusikakoolide Liidu saksofoni konkursi „Parim noor instrumentalist“ ﬁnaalis
II koha. Palju õnne! Suur tänu õpetaja Elle Fuchsile ning kontsertmeister Natali Kaasikule.

Nõo Reaalgümnaasiumi palliplatsi lähistele paigaldati 9-rajaline minigolﬁ väljak. Rajad on valmistatud Eestis ja paigaldajaks oli Golﬁkaubad
OÜ. Minigolﬁ väljaku tellis Nõo Reaalgümnaasium, rajatis läks maksma
8 400 eurot.
„Kuna Kriisi tõttu oli kooli eelarves kokkuhoid, siis oli koolipidaja
(HTM) nõus soetusega, mis rikastaks kehalise kasvatuse tundide ja
noorte vaba aja sisustamise võimalusi.
Nõo Reaalgümnaasium saab kasutada Nõo valla avaliku kasutuse spordiobjekte (staadion, discgolf, rannavõrkpalliväljakud, talvel liuväli ja
suusarajad), mistõttu oli soov ka kooli poolt sellesse valdkonda panustada.
Kui rahvas väljaku omaks võtab ja seda kenasti hoiab, siis võiks valla ja
ettevõtete koostöös seda väljakut täiendada veel 9 rajaga, mis annaks
rajale täisväljaku mõõtmed,“ rääkis Nõo Reaalgümnaasiumi direktor
Jaanus Järveoja.
Hetkel peab mängijatel kaasas olema oma varustus, hiljem on võimalik
golfikeppe ja -palle laenutada Nõo spordikoolist. Foto: LIIA SIREL

Kogukondlike ürituste korraldamine veebis võib tunduda lahja
alternatiiv n-ö päris kohtumistele
aga see võib olla ka võimalus teha
kokkusaamine hoopis ligipääsetavamaks ning suurendada inimeste
digioskuseid.
Tartumaa loometalgute eeskujuks olevad Vunki mano! loometalgud toimusid sel korral täies mahus
virtuaalselt. See oli sundseis, mida
vabatahtlikult ei oleks korraldajatena niipeagi ette võtnud. Liialt
tugev oli eelarvamus nii inimeste
valmisoleku kui võimekuse suhtes
veebipõhiseid arutelusid pidada ja
pikki tunde koos töölehti täita. Virtuaalsed loometalgud aga näitasid
vastupidist — inimeste õppimis- ja
kohanemisvõime on suur ning hoolikalt läbimõeldud ja tehniliselt ettevalmistatud korraldus võimaldab
kaasata inimesi ilma kodust lahkumata.
Loometalgud on kohtumispaik,
kuhu on oodatud iga inimene sõltumata oma taustast ja ettevalmistuses, et panustada mõnda tema jaoks
olulise teema lahendusse. Keskkond
ei tohi selle juures olla barjääriks ja
sellised üritused peavad olema kõigile kättesaadavad. Me nägime Vunki mano! loometalgutel seto väärikaid prouasid, kes nii väga tahtsid
leida lahendust üksildusse jäänud
eakatele ja olid samal ajal valmis õppima selgeks, kuidas käib osalemine
veebikohtumistel, kuidas kasutada
veebipõhiseid ühiseid töölaudu ja
jututubasid. Ei saa öelda, et see on
ainult vanematele inimestele väljakutse - igas vanuses inimesed,
kes ei puutu igapäevaselt kokku
arvutitööga ega käi distantskoolis,

ei pruugi teada, mis on Zoom või
Miro ja kuidas see töötab. Oluline
on nende inimeste peale mõelda,
luua turvaline ruum kohanemiseks
ja toetada õppimise protsessi ka siis,
kui ürituse esmane eesmärk ei ole
koolitus. See ongi elukestva õppe
üks idee - õppida igapäevasest kogemusest. Korraldasime paar päeva
enne loometalguid osalejatele lühikese eelürituse, kus tutvustasime
ürituse sisu kõrval ka veebikeskkondasid ning proovisime neid kasutada. Harjutasime koos ja osalejad
toetasid teineteise õppimist. Igal
meeskonnal oli ka oma juhendaja,
kes aitas tehnilistest raskustest üle
saada.
Veebiüritus ei erine füüsilisest
kokkusaamiseks üksnes ekraani olemasolu järgi. Kindlasti ei saa veebis
kasutada sama ürituse formaati ja
ajakava nagu tavaliselt. Teadsime,
et osalejatel oli väga suur hirm ekraaniväsimuse ja tüdimuse ees. Selle vältimiseks tuli ürituse ajakava
teha vaheldusrikkam ja luua erinevaid võimalusi, kuidas inimesed ise
saavad endale kujundada sobiva ja
mugava osalemise. Näiteks olid kavas paari tunni tagant lühiloengud,
mida ei pidanud ekraanilt jälgima,
vaid sai panna nagu raadio käima
ja samal ajal kodus midagi toimetada või hoopis jalutama minna. Kui
keskkond on parajalt tuttav ning
ürituse korraldus arvestab veebi
kaudu osalemise iseärasuste ja riskidega, on võimalik väga edukalt
korraldada kogukonna kaasamise
ja koosloome üritusi ka virtuaalselt. Põhiline tagasiside, mida Vunki
mano! loometalgute osalejad pärast
üritust andsid, oli üllatus, et arvuti

kaudu on nii hästi võimalik arutleda ja koos meeskonnaga lahendusi
mõelda ning peale kahte pikka päeva ei tulnud ekraaniväsimust peale.
Avatud meel, õppimisvalmidus ja
emotsioon ühisest ettevõtmisest
kaalus kõik üles.
Seega julgen öelda, et Tartumaa loometalgud igal juhul toimuvad 1.-2. oktoobril ja kui peakski nii
minema, et Kõrveküla koolimajas
kohtuda ei saa, siis oleme valmis ka
teistsuguseid lahendusi leidma.
KADRI KANGRO
Vunki mano! loometalgute
eestvedaja,
Võrumaa Arenduskeskuse
heaolu suunajuht
Nõo Valla Leht on avaldanud
käesoleval aastal toredaid meenutusi toimunud loometalgutelt.
Usun, et need lood on teid kõne-

tanud ja nii mõnelgi on tekkinud
soov: Ma tahan ka! Aga siin ongi
sinu võimalus!
Tartumaa loometalgud toimuvad juba 1.-2. oktoobril Kõrveküla
Põhikoolis. Kui sa leiad, et sinu kogukonnas on mõni lahendamist
vajav probleem, siis tule ja too oma
mõte loometalgutele.
Loometalgutel saab osaleda
igaüks, et kaasa mõelda kodupaiga
elu edendavate uudsete teenuste
arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises.
Loometalgutel saab kokku kodanike kogemus, ettevõtjate realistlikus, ekspertide pädevus ja ametnike vastutus. Kogu üritus lähtub
mõtteviisist, et igaüks saab käivitada muutusi, mida ühiselt ellu viia.
Võta ühendust 5191 4119 või
liia@nvv.ee
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist
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KredEx avas lasterikaste perede
kodutoetuse taotlusvooru
Taotlusvoor on avatud kuni
31.05.2021.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni
19-aastast (kaasa arvatud) last ja
kes moodustavad ühise leibkonna.
Toetussumma on kuni 10 000 eurot.
Kolme- ja neljalapseline pere, kellele
on eelnevalt ühe korra kodutoetust
eraldatud, saab teistkordselt toetust
taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt
ühe korra kodutoetust eraldatud,
saab teistkordselt taotleda 10 000
eurot.
Toetust saab taotleda:
eluruumi ostmiseks, kui perel
puudub isiklikku omandisse kuuluv
eluruum või kui see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ostetava
eluruumi ostuhind ei tohi olla suurem kui viiekordne toetussumma.
Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones
suguluses olevalt inimeselt,
ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev
eluruum ei vasta tänapäevastele
elamistingimustele. Ehitamise all
mõeldakse taotleja või tema kuni
15-aastase lapse omandis oleva
eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist,
muutmist või asendamist, tegevuste
elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti
koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.
Olulisemad tingimused:
Taotleja on seaduslik vanem,
abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d)
ja kasuvanem (vanema elukaaslane,
kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava
lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on kaks vanemat, peavad
mõlemad vanemad vastama taotle-

jale esitatavatele nõuetele ja esitama
taotluse koos ning neid käsitletakse
koos taotlejana.
Leibkonnaliikmeteks loetakse:
 taotleja,

taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või
eestkoste või hoolduslepingu alusel
peres kasvavad vähemalt kolm kuni
19- aastast last (k.a).
Leibkonda võivad peale nende
kuuluda ka täiendavad leibkonnaliikmed:
 taotleja 20. kuni 21. aastane
laps, kes on õpilane/üliõpilane,
 taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps,
 taotleja vanaduspensionieas,
puuduva töövõimega või püsivalt
töövõimetuks tunnistatud vanem.
2020. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355
eurot leibkonna liikme kohta kuus.
Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid (v.a vanemahüvitis), elatisraha
ja 2020. aastal makstud kodutoetust.
Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu eluruumi
renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, sinna kus reaalselt elatakse.
Taotleja või tema kuni
15-aastane laps/lapsed peab olema
toetusealuse eluruumi omanik või
kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
Taotleja ja/või tema kuni
15-aastase lapse omandis ei või olla
rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv eluruum. Välja arvatud juhul,
kui tegemist on kõrvuti või teineteise
peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühenda-

Jüripäeva
sulgpalliturniir

Auhinnalaud oli rikkalik. Foto: MART MÄERAND
Tore, et Tartumaal on sulgpallurite hulgas palju Eesti noortekoondise
kandidaate. Kuna nendele mängijatele on lubatud ühistreeningud ja omavahelised võistlused, otsustas Nõo Spordikool korraldada U17 koondise
kandidaatidele kontrollturniiri, et maandada kogunenud treeningstressi.
Eestimaal oli viimane turniir 8. novembril Tallinnas.
Kokku võistlesid Nõos kaheksa neidu ja samapalju noormehi, osalesid
Nõo Spordikool, SK Triiton, TÜASK mängijad. Mängiti kaheksal väljakul.
Meie mängijatest üllatas Heili Merisalu, kes võitis oma alagrupi, olles
seal noorimaks mängijaks. Finaalmängus kaotas ta viimasel täiskasvanute
GP etapil meistriliigas neljanda koha saanud Emili Pärsimile (Triiton) geimidega 15:21 ja 18:21. Kerttu Voore saavutas üksikmängus tubli 4. koha, aga
naispaarismängus, kus paariliseks Elisaveta Berik (Triiton), võideti I koht.
Noormeestel üksikmängus nii edukalt ei läinud, aga meespaarismängus
võideti II koht, Karl Aksel Männiku paariliseks Tregert Gustav Värv (TÜASK).
Marti Joost ja tema paariline Rasmus Roogsooga (Triiton) näitasid häid
paarismänge, kaotades võitjale ja teise koha paarile napilt kahepunktise
vahega, mõlemad poisid on Eestis U15 klassi liidrid üksik- ja paarismängus.
Väga rikkaliku auhinnalaua muretsesid Nõo Spordikool ja SK Triiton.
Leppisime Nõos kokku, et kordame samasugust kontrollturniiri juuni
teisel nädalal ja kutsume osalema lisaks veel ka neli U17 koondise kandidaati
Tallinnast ja Pärnust.
Septembri alguses on kavas Sloveenias Euroopa U17 klassi võistkondlikud ja individuaalsed meistrivõistlused, loodame, et võistlus saab ikka toimuda.

tud või kui toetust taotletakse nende
ühendamiseks.
Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri
andmetel kehtivat täitemenetlust
ja Krediidiinfo andmetel võlgnevust
suuremas summas kui 1500 eurot.
Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust
füüsilise isiku pankrotimenetluse
algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks. Samuti ei tohi taotleja
omandis ja projekti objektiks oleval
eluruumil olla kinnistusraamatus käsutamise keelumärget.
Teistkordset toetust saavad
taotleda pered, kellel on eelmine
toetus kasutatud, projekt tähtaegselt
lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.
Taotlejaks ei saa olla isik, kelle
suhtes on taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul tehtud toetuse
osalise või täieliku tagasinõudmise
otsus.
Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps annab
taotlusele lisapunkte ning puude
tõendamiseks esitatakse taotlemisel
koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.
Toetuse taotlemiseks
tuleb esitada:
Toetuse taotlus (KredExi
vorm).
Maksuandmete tõend(id)
kõigi täisealiste leibkonna liikmete
2020. a saadud maksustatav tulu
kohta.
Ehitustöödega sihtotstarbe
korral:
 ehitustööde eelarve (Kredexi
vorm),

hinnapakkumised. Kui töid
tehakse ise, siis üks hinnapakkumine
materjalide kohta. Kui töid teeb firma, siis kaks võrdlevat hinnapakkumist töödele,

fotod igast eluruumist ja
hoone välisilmest (fotod peavad ka-

jastama ka puudusi/tegevusi, mille
parendamiseks toetust taotletakse).
Eluruumi ostmise korral
omandatava eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), kuhu märgitakse esialgse
nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara.
Lisadokumendid, esitatakse
vastavalt vajadusele:
 välisriigi 2020. a tuludeklaratsioon, juhul kui täisealine leibkonna
liige on töötanud mitteresidendina
välisriigis,
 volikiri, kui esindusõiguslik isik
tegutseb volituse alusel,
 puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia, juhul kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava
puudega laps,
 õppeasutuse tõend juhul, kui
täiendav leibkonnaliige on õpilasest
laps vanuses 20-21 a,
 tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on
püsivalt töövõimetu või puuduva
töövõimega üle 19-aastane laps või
taotleja vanem,
 kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike
vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra
kokkulepe koos eluruumi plaaniga,
 eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral vabas vormis
eluruumi kirjeldus koos fotodega või
kohaliku omavalitsuse tõend, mis
kinnitab, et tegemist on eluruumina
mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.
Taotlust saab esitada KredExi
e-teenuste keskkonnast, e-posti teel
aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal, posti teel aadressil „Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama 4,
Tallinn, 10151.
Lisainfo KredExi kodulehelt.
KERSTI SAAR
toetuste haldur

Keskkonnaamet kutsub
maaomanikke taastama
ja hooldama pärandniite
Liigirikaste niitude säilimisse saab kaasa aidata iga maaomanik,
kelle kinnistul need asuvad. Riik toetab pärandniitude taastamis- ja
hooldustöid kaitsealadel. Keskkonnaamet ootab toetuste taotlusi
22. maini.
Pärandniidud ehk poollooduslikud kooslused või pärandkooslused on
liigirikkad rohumaad, mida on traditsiooniliselt kasutatud karja- või heinamaadena. Selle pärandi ja niitudele iseloomulike taime- ja loomaliikide elupaikade säilimiseks tuleb inimestel pärandkooslusi järjepidevalt hooldada.
Eestis peamiselt levinud kooslused on puisniidud, loopealsed, ranna-,
lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad. Selliste alade kasutusele võtmisel toetab riik võsaraiet, pilliroo eemaldamist, puude harvendamist ning karjaaedade rajamist, et hooldatud kooslustel oleksid avatud
maastiku ja haruldastele liikidele vajalikud tingimused. Loodushoiutoetust
taastamiseks saab maaomanik või rentnik taotleda 22. maini 2021, esitades
selleks Keskkonnaametile taotluse. Samuti on võimalik taastamistoetust
taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
„Pärandkooslustel on võtmeroll elurikkuse säilimisel, need pakuvad eluja toitumispaika paljudele haruldastele looma- ja taimeliikidele. Näiteks kannavad ülisuurt liigirikkust puisniidud, kus ühel ruutmeetril võib kasvada üle
70 erineva taimeliigi,“ sõnas Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja
Kaidi Silm.
Põllumajanduse intensiivistumise, rohumaade kultuuristamise ja seniste traditsiooniliste hooldusvõtete lakkamise tagajärjel on hooldatavate pärandniitude pind oluliselt vähenenud. Inimeste sekkumiseta võivad nii paljud liigid kaduda. Selleks, et liigirikkust säilitada või suurendada, tuleb alasid
pidevalt niites või karjatades hooldada. Hooldamata niidud võsastuvad või
roostuvad ning neile omane liigikoosseis muutub ja elurikkus väheneb.
Hooldamistegevusi ehk karjatamist ja niitmist koos niite koristamisega
toetab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Selleks saab maaomanik või -rentnik taotleda poollooduslike koosluste hooldamise toetust 2.
maist kuni 21. maini 2021 e-PRIAs. Keskkonnaamet kinnitab eelnevalt toetuse taotluse ja määrab alade hooldamistingimused.
Iga maaomanik saab Maa-ameti geoportaali looduskaitse kaardirakendusest kontrollida, kas ja milline väärtuslik poollooduslik kooslus tema maal
asub. Riigimaadel olevate niitude rendile andmist korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus.
Pärandniitude tegevuskava eesmärk aastani 2027 on hooldada pärandkooslusi Eesti kaitstavatel aladel 50 000 hektaril ja parandada nende
sidusust ning kvaliteeti. Selle eesmärgi saavutamine on oluline elupaikade
soodsa seisundi tagamiseks. Praegu hooldatavate looduslike niitude pindala
on umbes 38 000 hektarit.
Rohkem teavet poollooduslike koosluste toetuste kohta leiab
Keskkonnaameti kodulehelt.

MART MÄERAND
sulgpallitreener
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Jälgin juba pikemat aega seda
tralli, mis vaktsineerimise ümber käib,
ja ma olen nõus, et kogu see vaktsineerimine on jama ning riigipoolne
vaktsineerimise plaan on läbi kukkunud.
Lubage, ma selgitan.
Kohe, kui vaktsiin sai valmis, hakkasid siin-seal levima uudised, et vaktsineerimine on ohtlik. Peamiselt
seepärast, et vaktsiini väljatöötamine on tehtud kiirustades ja toimed
vajalikul määral katsetamata.
Loomulikult olid inimestel tavapäraselt jutuks kiibistamine ja orjastamine, aga seda ma ei uskunud — 5G jaoks on vaja SIM-kaarti ja ma
pole juba kaheksa aastat ühtegi uut paketti võtnud, kuid telefonimüüjad helistavad ikka.
See selleks.
Kui mulle helistati ja pakuti vaktsineerimise võimalust, siis muidugi
võtsin selle vastu lootuses, et ma saan oma nahal tõestada kõigile, et
jah, vaktsiin on ohtlik. Tekivad tüsistused ja kõrvalnähud. Kuna ma olen
oma vallas küllaltki prominentne ja tuntud persoon peamiselt seetõttu,
et olen külas kõige pikemat kasvu ja igalt poolt paista, siis mõtlesin, et
minu vaktsineerimisest vaevatud hääl jõuab kaugele.
Sõitsin linna ja sain oma süsti kätte – mitte midagi.
Ootasin veel paar nädalat ja sain teise süsti kätte — ikka mitte midagi.
Mitte ühtegi kõrvaltoimet ega tüsistust. Kui üldse midagi toimus,
siis mu enesetunne läks paremaks. Kas ma siis seda tahtsin?
Ei! Kus on minu kannatused?
Kus on minu vaevused?
Selgituseks, et ma sain Pfizeri-süsti, sest ma olen riskigrupis. Nad
isegi ei pakkunud mulle Astrat!
Kus on minu trombid, te aferistid?
Enne, kui süstile läksin, valisin endale sobivad hädad välja: peavalu — väga hea, lihasvalu — super, külmavärinad, väsimus ja nõrkus —
kogu komplekt suurepärane!
Me oleme aasta otsa siin kodus passinud. Perega on kõik jutud ära
räägitud, ma saaksin väsimuse ja nõrkuse üle kaevelda mitu nädalat.
Isegi kuu venitaks välja, kui tahaksin.
Isale helistati ja pakuti AstraZenecat. Ta keeldus. Kardab trombe,
väidetavalt. Vana inimene, mis sa enam kardad!
Ta ei näe lihtsalt laiemat pilti. Näiteks äkki praegu tuleb tädi või
naabri Priit külla, oleks nii palju rääkida, aga nüüd…
Seekord läks, nagu alati. Lubati palju, aga tulemus null.
Laske inimestel ometi vaevelda!
Seekord läks nagu alati. Lubati palju, aga tulemus null.
Laske inimestel ometi vaevelda!
JANNO PUUSEPP
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kuulutused ja teated
 Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd. Kõik vajalikud
tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast. Sisetööd, välitööd, abi- ja kõrvalhoonete ehitus. Tel 5672 6823.
www.teenustööd.ee.

Eestis kasvatatud
taimed otse
aiandist!

Asume Aiamaa
külas Nõo vallas.
E-P kell 10.00–19.00
Teistel aegadel helista tel 5850 0486 või 5331 3076.

 Müüa männikoore multši. 150 L kott/7 € või puistes
1m³/30 €. Kottide transport kaubikuga ja puistes kalluriga,
mahutavusega kuni 10m³. Tel: 501 8431.

AS Helia Puit müüb tükeldatud okaspuu küttepinde koos kohaleveoga. Pikkus 30, 40 või 50 cm, koormas 6 ruumi. Hind koos kohaleveoga 120 eurot.
Tel 501 2095.



 Maist oktoobrini vajatakse abilist aia- ja remonditöödeks Elvas. Tööaeg paindlik, sobib lisateenistuseks, ka kooliõpilasele. Materjalid ja tööriistad olemas. Tel 5650 2706.

Amplid, võõrasemad, kannikesed.
Lilled amplisse, terrassile, peenrale.
Köögivilja- ja maitsetaimed.

Leiad meid Nõo alevikus Luke tn 7

Võimalik taimed e�e tellida

tel 524 0904,
roodetalu@hotmail.com

Nõo Juuksurisalong
E–R 10–18

Oleme avatud E-P 17–20

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus

facebook/roodetalu

tel 745 5334

EVE AED
OÜ Nõo Aiaäri,
Vana–Nõo 3
Nõo alevikus

E, T, N,R 10–18

PÜSILILLED
SUVELILLED
AMPLID
KÖÖGIVILJATAIMED
ILUPÕÕSAD
Oleme avatud 1.maist T–L kl 10.00—18.00.
Vajadusel tellitud taimede kojuvedu.
Telefon 5569 7374, E-post eve.kirja@gmail.com
Koduleht www.aiaari.ee

Nõo vallamajas Voika 23
I korrus, tel 5662 6383

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

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

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

EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
P, 9. mai kl 11.00
Emadepäeva perejumalateenistus
N, 13. mai kl 18.00 Taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud
P, 16. mai kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 23. mai kl 11.00 I nelipüha jumalateenistus. Armulaud
E, 24. mai kl 18.00 II nelipüha jumalateenistus
R, 28. mai kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
P, 30. mai kl 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud
R, 4. juuni kl 13.00 Ees� lipu päeva tähistamine kiriku juures ja kirikus: Ees�
lipulaulu mälestuskivi ja kiriku abihoone õnnistamine, õp Mar�n Lipu luulekogu „Hilised õied“ esitlus
P, 6. juuni kl 11.00 Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
P, 13. juuni kl 11.00 Jumalateenistus

NÕO
PÄEVAKESKUSES

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

17. mail kell 13.00

SAAME JÄLLE KOKKU!
ARUTAME SUVISEID PLAANE.
Peame piknikku
päevakeskuse õuel.
Tel 745 5134, 5804 9730.

ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570;
e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus),
5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg nookirik.ee

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