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Kodukompostrite ja
biojäätmete konteinerite vajaduse
kaardistamine

5. oktoober —
õpetajate päev

Madis Tamm —
põllumehe amet
on põnev
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Maal elamise päeval ootas

külastajaid 15 asutust ja ettevõtet
Nõo noortekeskuse uksed
on avatud kõikidele
noortele
Laupäev, 25. september möödus meie vallas põnevate toimetamiste ja pidupäevahõngulise tähe
all. Tervelt 15 erinevat asutust, küll
ettevõtluse, hariduse ja teaduse
ning seltsielu valdkonnast olid aktiivselt oma esindajatega väljas, tähistamaks kolmandat korda toimuvat Maal elamise päeva. Vallaleht
käis paaris kohas põhjalikumalt
asja kaemas, teised jäid pildile fotojäädvustusena.
Vallamajas asuvasse staapi
juhatas külalisi kohale lõbus õhupalliallee. Fuajees askeldasid Nõo
tervisemeeskonna liikmed, kes
olid tegelikult ka kogu päeva organiseerimise ja õnnestumise taga.
Külalistele jagati siit mitmekülgset
infot.
Fuajees oli oma tegevust tutvustamas ka Kohalik Kinnisvara
OÜ. Tartust pärit abielupaar Heli ja
Viktor olid vägagi põnevil, sest neil
arenes vestlusest kasulik kontakt ja
nad loodavad vägagi meie kandis
kinnisvara soetada.
Eakam härra Enn oma prouaga
Otepää vallast olid nõuks võtnud
endale üks tore laupäev sisustada
ja nad valmistusid kõik meie avatud kohad läbi sõitma.
Raamatukogus olid näitusmüügiga väljas kohalikud vaibakudujad.
Noortekeskuse ruumidest kostus rütmikat muusikat ja siin täitis
kogu päeva rõõmus askeldamine.
Käis kibe vahvliküpsetamine — kõiki külalisi kostitati lahke pererahva
kombel. Kes soovis, sai mängida
erinevaid laua- või arvutimänge,
vaadata multikaid ja proovida
võimeid põgenemistoas. Noorte
positiivne energia sütitas kõiki,
kes keskusest läbi astusid. Väga
ühtehoidva ja tööka noorteaktiivi
eesotsas noortejuhi Hanna-Liisa
Tammega moodustavad juba staažikad tegijad Annabel Trees, Darja
Kozlova, Siret Kütt, Marii-Kristel
Koorik, Kaspar Raudsepp ja Aleksander Hüdsi, kes kõik peale Darja
õpivad Nõo Põhikooli 7.–9. klassis
ja kes ongi koos käinud aastaid.
Vallamajas toimus päeva lõpus
ka lõbus teatrietendus „Õiekesed“
Tabivere harrastusteatritrupilt.

Meerikad pidasid laata
Meeri seltsimaja juures kohtas
tõelist laadamelu. Erinevatel lettidel pakuti küll sooja söögipoolist,
küll talutoodangut, riidekaupa, käsitööd, taimi…
Ka kontserdielamused muut-

Observatooriumi kosmosebändi kontsert kutsus tähistama planeedil Maa elamise päeva. Foto: MARJA-LIISA PLATS

Meeri küla korraldustiim koos populaarse lüpsilehmaga. 2 x foto: LIIA SIREL

Viinamärdi talu lemmikuid olid uudistamas lapsed Elva vallast.

sid päeva pidulikumaks ja meeleolukamaks, viiuliõpetajad Kristel EerojaPõldoja ja Triinu Raudver esitasid mitu pala. Nemad olid esinenud suvel
ka kirikukohvikus.
Väljas oli loterii, millele olid oma panuse andnud paljud kogukonna
inimesed ja mille tulu kuulus seltsi edasiarendamiseks.
Mehed proovisid jõudu käesurumises. Naised võisid oma oskusi näidata lehmalüpsmisel. Isegi tantsukeerutamine käis asja juurde.
Lisaks Meeri oma rahvale olid kaasatud ka Nõgiaru ja Aiamaa küla
esindajad. „Meeri küla on ühinenud „Arukate külade“ arenguprogrammiga. Selle programmi raames ongi küladele üleskutse laiendada ja elavdada sidemeid oma naabritega,“ valgustab tegevust juhatuse liige Anneli
Saaroja.
Meeril oli selle päeva õnnestumisse panustanud Meeri kohvikute
päeva organiseerinud aktiiv. „Selle ürituse kordaminekust saime hoogu
juurde. Kes see ikka teeb, kui ise ei tee,“ arvasid eestvedajad Anneli, Külli,

Angelina, Kerli, Kristi koos teiste abilistega. Nemad arvavad, et maal ongi
väga äge elada, oma elu edendada ja ühistegemistest rõõmu tunda.

Observatooriumis kõlas kosmosemuusika
Kolmas pikem peatus oli Tõraveres, Tartu observatooriumis. Siin
sai päeva jooksul kaasa teha stellaariumi giidituuril, orienteeruda ümbruskonnas, lapsed said paberist meisterdada satelliiti ja kosmosesondi.
Kosmosealleel kohtas nii paljusidki lastega peresid jalutamas. Isa Kalver
Tartust oma kahe eelkooliealise tütrega avaldas, et on siin varemgi käinud
ja et seegi päev oli kindlalt plaanitud kaasa teha.
Selle päeva tõmbenumbriks oli kindlasti observatooriumi bändi esinemine. Bänd ise oli end üles seadnud külastuskeskuse esimese korruse
fuajees. Tänu võimendusele sai aga kontserti nautida ka õues.
Bändi koosseisu kuuluvad observatooriumi töötajad. Solist Kairi

Janson on kommunikatsioonispetsialist. Kitarrist Jan Pisek, kes on
mänginud ka akordioni, on kaugseireteadlane. Basskitarri mängib
Mait Lang, kes on samuti kaugseireteadlane. Trummidel on astronoom Jaan Laur. Taustalaulja ja
ka solistina esineb Mait Langi tütar
Helen, kes on Tamme gümnaasiumi õpilane. Helipuldi taga tegutseb
juhtivinsener Viljo Allik.
Bänd tegutseb aktiivselt 2018.
aastast. Bändi loomise mõte tekkis observatooriumirahva ootusest
oma jõulupidusid muusika saatel
organiseerida. Bänd on esinenud
enamasti observatooriumi üritustel.
Sellel kontserdil kõlasid kosmoselaulud nii eesti kui välismaiste
autorite repertuaarist.
„Meie kutsume oma kontserdiga üles tähistama planeedil Maa
elamise päeva!“ tervitas solist Kairi
kõiki kohaletulnuid.
„Koit Toome ütles paar suve tagasi meie bändi kuulates, et oskaks
tema ka nii hästi teadust teha, kui
need teadlased muusikat teevad!“
kommenteeris naljatamisi arendusjuht Tanel Liira.
22. septembril Vändras toimunud Maal elamise päeva avaüritusel sõnas riigihalduse minister Jaak
Aab, et Maal elamise päev on hea
näide, kus kohaliku elu arendamise
nimel tegutsevad ühiselt kohalikud kogukonnad, omavalitsused,
riigipoolsed partnerid ja kohalikud
ettevõtjad. Ta lisas, et ministeeriumite poolt vaadatuna on Maal
elamise päev muutunud oluliseks
traditsiooniks, mis peab kindlasti
jätkuma ning selle tegelikke mõjusid saab näha ja hinnata pikemas
vaates.
„Maal elamise päev on tulnud,
et jääda! Külastajatelt saadud tagasisidest selgub, et sellist valla
visiitkaartpäeva on inimestele vaja.
Meil oli asutustes kokku ca 1000
külastust. Kuigi omavalitsused pidid oma plaane koroonaviiruse leviku tõttu piirama, oli siiski paljude
huviliste rohkus igati rõõmustav,“
lausus tervisemeeskonna liige Liia
Sirel.
Seekordne Maal elamise päev
oli taaskord tõenduseks, et maal
elatakse huvitavat ja mitmekülgset
elu. Et siinne rahvas naudib loodust
ja maalähedust, saab sellest nii
keha- kui vaimujõudu. Oskab hoida
ja kaunistada oma kodu, loob väärtusi oma perele ja kogukonnale.
Maal on hea elada.
MILVI PENSA
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 23. septembril.
1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine hääletamise korraldamiseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.
Vallasekretär Aira Laul rääkis jaoskonnakomisjonide moodustamisest ja
esitas volikogule kinnitamiseks komisjonide koosseisud.
2. Raamatukogude ümberkorraldamine.
Praegu on vallas kolm eraldiseisvat raamatukogu, pärast ümberkorraldamist jääb alates 1. jaanuarist 2022 üks asutus, Nõo raamatukogu, mille
harukogud asuvad Lukel ja Nõgiarus.
3. Nõo raamatukogu põhimääruse kinnitamine.
Tulenevalt raamatukogude ümberkorraldamisest on vajalik kinnitada
uuele asutusele põhimäärus.
4. Tõravere ja Luke lasteaedade ümberkorraldamine.
Ümberkorraldamisega liidetakse 1. märtsist 2022 Luke lasteaed Segasumma Tõravere lasteaiaga Tõruke, lõpetades Luke lasteaia Segasumma tegevuse iseseisva asutusena. Liitmise teel moodustuva lasteaia nimeks saab
Nõo lasteaed Tõruke.
5. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord — määruse muutmine.
Määruse kehtestamine uues redaktsioonis tuleneb Sotsiaalkindlustusameti poolt esitatud ettepanekutest korra täpsustamiseks/parandamiseks,
samuti seoses muudatustega sotsiaaltransporditeenuse osutamise korralduses.
6. Nõo valla erateedel tasuta lumetõrje teostamine.
Määrusega kehtestatakse Nõo vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks
määramata erateedel tingimused tasuta lumetõrje tegemiseks. Tasuta lumetõrjet on õigus saada erateele, mis viib aastaringselt kasutatava elamuni.
Teenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus.
7. Nõo valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Eelarve maht suureneb 186 867 euro võrra, koos lisaeelarvega on valla
eelarve maht üheksa miljonit eurot.
8. Nõo valla eelarvestrateegia 2022—2025 vastuvõtmine.
Vallavalitsus esitas avaliku arutelu tulemuste põhjal korrigeeritud Nõo
valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.
Volikogu võttis eelarvestrateegia vastu, see on leitav Nõo valla kodulehel.
9. Riigihanke „Nõo Veskijärve parkla rajamine“ korraldamiseks
nõusoleku andmine.
Vajadus parkla rajamiseks suurenes koos kergliiklustee valmimisega,
kuna inimesed hakkasid autosid parkima sõidutee ja kergliiklustee vahelisele haljasalaribale.
Nõo Veskijärve kui supluskoha teenindamiseks kavandatud parkla rajamiseks korraldatakse riigihange 2021. aasta sügisel. Parkla peaks valmima
2022. aasta suplushooajaks ja sinna saaks rajada 60–65 parkimiskohta.
10. Riigile kuuluva vara tasuta võõrandamise taotlemine (Nõo
alevikus, Vana-Nõo tn 7a asuv kinnisasi).
Taotletaval maal asub looduslik, tänaseks kõrgete puudega haljasala.
Maa-ala ümbritseb väikeelamute piirkond. Maaüksuse omandamisega saab
vältida taotletava maa-ala eraomandisse jõudmist ja selle ümberplaneerimist näiteks elamumaaks, et säilitada sellel alal olemasolev kõrghaljastus ja
arendada see väikeelamupiirkonna avaliku ruumi osaks koos võimalike avalike ruumi elementidega (mängu- ja spordivahendid, koerte aedik).
Sellest tulenevalt on ettepanek taotleda Nõo alevikus Vana-Nõo tn 7a
kinnisasja tasuta võõrandamist vallale.
11. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Lõuna-Eestis on COVID-19 nakatunute arv pidevalt suurenenud. Nõgiaru lasteaed oli suletud, kuna enamik töötajaid olid nakatunud viirusesse.
Eelarvestrateegia reservnimekirja lisati kooli juurdeehitus summas
1,3 miljonit eurot. Kuna õpilaste arv koolis suureneb, on vaja juurde ka klassiruume. Palju tunde toimub rühmades.
Ja oligi viimane istung selle volikogu
koosseisuga.
Soovin kõigile tervist, päikselist
sügist ning edu uuele volikogule!

KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

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.

Nõo vallavalitsuse telefoninumbrid

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

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

513 9123

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

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

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest septembrikuul
Vallavalitsus korraldas septembrikuus kokku viis istungit. Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad
Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Haridusküsimustes otsustati
— avada Nõo Muusikakoolis
õppeastmena eelkooli õppegrupp
5–6-aastastele lastele;
— kinnitada
* laste arvud Nõo lasteaia Krõll
rühmades 2021/2022. õppeaastaks,
* Nõo Muusikakooli eelkooli õppetasuks 30 eurot õpilase kohta ühes
õppetsüklis (6 nädalat, eelkool asub
tööle 30. septembrist 2021),
* Luke lasteaed Segasumma ja
Tõravere lasteaed Tõruke hoolekogude koosseis;
— moodustada Nõo lasteaia
Krõll Päikesekrõllide rühmast sobitusrühm, mille koosseisus on 18 last;
— kooskõlastada Nõo Põhikooli
töötajate koosseis 2021/2022. õppeaastaks.
Finantsküsimustes otsustati
— suunata Nõo valla eelarvestrateegia 2022–2025 volikogule vastuvõtmiseks;
— eraldada Nõo valla 2021. aas-

ta eelarve reservfondist 15 535 eurot
kultuurimaja saali ja fuajee renoveerimise käigus ilmnenud Päästeameti
poolt ohutuse tagamiseks ettekirjutatud täiendavate lisatööde teostamiseks.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba
* Nõo alevikus Veski tn 19 asuvale katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
* Meeri külas asuvale Everdi katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Tõravere alevikus Torni tn 4
asuvale katastriüksusele Tõravere
meteoroloogiajaama püstitamiseks,
* Nõo alevikus asuvale Veski tn
10 katastriüksusele abihoone püstitamiseks,
* Nõo alevikus asuva Liivaoru tn
1 katastriüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike
veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks,
* Nõo alevikus asuvate Tuule

Kodukompostrite ja
biojäätmete konteinerite
vajaduse kaardistamine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks.
Nõo vallavalitsus kavatseb esitada KIK-ile toetuse saamiseks
taotluse, kuid vajab selleks infot, kui paljud majapidamised on kodukompostri või biojäätmete konteineri soetamisest huvitatud.
Vastavalt taotlusvooru tingimustele on kodukomposter kodumajapidamises tekkinud biojäätmete lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine
kinnine komposter.
Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud kuni
140-liitrine kogumismahuti.
Toetuse tingimustes ei ole piiritletud piirkondade ja majapidamiste
suurust, kellele konteinerit või kompostrit anda. Tingimuseks on, et konteineri või kompostri saavad kinnistud, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht
vähemalt ühel isikul.
Biojäätmeid ei tohi panna segaolmejäätmete konteinerisse, need
tuleb kas kinnistul kompostida, üle anda jäätmevedajale (konteineriga)
või viia jäätmejaama.
Toetuse saamise korral kodukompostrite ja biojäätmete kogumismahutite soetamiseks, korraldab Nõo vallavalitsus hanke kompostrite ja konteinerite ostuks.
Huvitatud isik saab kompostri või konteineri omanikuks, kuid peab tasuma Nõo vallavalitsusele omaosaluse kuni 26% kompostri või konteineri
maksumusest. Kompostrit või konteinerit peab kasutama sihtotstarbeliselt vähemalt 3 aastat konteineri saamisest.
Kui eelpool toodud nõuded on täidetud ja arusaadavad ning kui on
soov kas kompostrit või konteinerit soetada, siis palun soovist ja aadressist teada anda.
Info saata hiljemalt 18. oktoobriks 2021 keskkonnaspetsialist
Merike Kruusele tel 5343 3648 või
e-post merike@nvv.ee
MERIKE KRUUSE
keskkonnaspetsialist

tn 20, 21 ja 22 kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks,
* Meeri külas asuvale Öpiku katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Aiamaa külas asuvale Vana-Karujärve katastriüksusele puurkaevu
rajamiseks,
* Uuta külas asuvale NurgaLeoski katastriüksusele üksikelamu,
abihoone, sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
— kooskõlastada Luke külla Mõisa Puurkaev kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Maaküsimustes otsustati
— määrata
* Luke külas asuva Kitse katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimedeks Kitse,
Loojangu, Tuulevarju ja Pärnaoja ja
sihtotstarbed vastavalt elamumaa,
maatulundusmaa, maatulundusmaa
ja transpordimaamaa,
* Nõo alevikus asuvale Meegleri
katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatud liikluspinnale nimeks Meegleri tänav,
* Vissi külas asuvatele Kingu,
Vahe ja Lohu kinnistute detailplaneeringuga kavandatud liikluspindadele
nimedeks Päikese tänav ja Vihma tänav;
— seada sundvaldus Nõo valla
kasuks
* erateele (Illi-Laguja tee nr
5280001 lõik), mis paikneb Ketneri
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külas asuval Tigasepõllu kinnisasjal
eratee avaliku kasutamise tagamiseks,
* erateele, mis paikneb Meeri
külas Silva väikekohas asuvatel kinnisasjadel (Silva vkt 1, Silva vkt 2, Silva
vkt 3, Silva vkt 4, Silva vkt 5, Silva vkt
9, Silva vkt 10, Silva vkt 11, Silva vkt
12), eratee avalikuks kasutamiseks
määramise eesmärgil,
* erateele, mis paikneb Ketneri
külas asuvale Leesikamäe kinnisasjal,
eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
Sundvalduse seadmise teel
eratee avalikuks kasutamiseks määramisega on Nõo vallal õigus teed
kasutada, remontida ja hooldada,
paigaldada teele liikluskorraldusvahendeid ning püstitada liiklusohutuse tagamiseks vajalikke rajatisi.
Üldküsimustes otsustati
— kehtestada Nõo Põhikooli
halduses oleva traktori TYM 273 HST
TURF kasutamisel teenuse hinnaks
35 eurot iga traktori kasutamise
tunni eest. Teenuse osutamise aja
sisse loetakse objektile sõit ja sealt
garažeerimiskohta tagasijõudmise
aeg. Teenuseks loetakse traktori kasutamist kõigi füüsiliste ja juriidiliste
isikute poolt (v.a Nõo vallavalituse
hallatavad asutused). Tunnistada
kehtetuks varasem korraldus.
AIRA LAUL
vallasekretär

uudised ja teated
Nõo vald sai toetust Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehituseks
Nõo vallavalitsus esitas Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme alusel taotluse toetuse saamiseks Tõravere jalg- ja jalgrattatee
ehitamiseks, lähtudes Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 29.07.2020 kinnitatud taotlemisõigusega projektide nimekirjast.
Juunikuus valmis Tinter-Projekt OÜ poolt koostatud Tõravere jalgrattaja jalgtee põhiprojekt lõigus Tõravere alevik kuni põhimaantee nr 3 JõhviTartu-Valga, TÖÖ: 18-21-T.
Riigi tugiteenuste keskuse 17. augusti 2021 otsusega nr 11.2-28/1011 tunnistati Nõo Vallavalitsuse toetuse taotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati.
Projekti kogumaksumus on taotluse kohaselt 131 014 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75% projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne suurus on 80 000 eurot.
Nõo valla omafinantseeringu minimaalne määr on 25% abikõlblikest kuludest, mis on vähemalt 51 014 eurot.
Nõo vallavalitsus on ette valmistamas riigihanget Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehitaja leidmiseks.
Tõravere jalg- ja jalgrattatee valmib hiljemalt 30.11.2022.

Meeri mõisas tänavavalgustuse ehitus
Meeri külas Meeri mõisas algas tänavavalgustuse ehitus. Töid teostab hankel parima pakkumuse teinud Dynamo OÜ. Tööde maksumuseks koos käibemaksuga on 24 835 eurot. Olemasolev majadevaheline betoon- ja puitmastidel õhuliinidega välisvalgustus asendatakse 17 metallmastidel LED
tehnoloogial põhineva valgustiga. Valgustusega saab kaetud kogu Mõisa
tee. Tööd valmivad käesoleva aasta detsembris.

Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine
Oktoobri- ja novembrikuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi
elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler.
Huvilistel palume hiljemalt 25. oktoobriks teatada vallavalitsusele
(e-post merike@nvv.ee või tel 5343 3648) äraantava elektroonika loetelu,
asukoht ning kontaktisiku telefoninumber.
Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava
juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs. Veopäevast antakse
kõigile registreerunutele teada.

Algas Voika tänava haru rekonstrueerimine

Ohtlike jäätmete kogumisring
Nõo vallas laupäeval, 06. novembril
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu järgmist liiki
ohtlikke jäätmeid: vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed,
taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja
kahjulike ainetega saastunud taara jne.
Vastu ei võeta asbesti sisaldavaid jäätmeid ning elektri- ja elektroonikajäätmeid ning nende ohtlikuid osi.
Kogumisring toimub järgmiste kellaaegade ja peatuspaikadega:
10.00–10.35 Nõgiaru külas endise raamatukogumaja juures
(Nõo tn 4 esisel platsil)
10.45–11.20 Meeri külakeskuse juures
11.30–11.50 Tõravere garaažide juures (Observatooriumi tn 17)
12.10–12.25 Laguja külakeskuse juures
12.35–12.50 Tamsa bussipeatuse juures (Tamsa tn 2 kinnistu lähedal)
13.00–13.20 Luke raamatukogu juures
13.30–13.50 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmepunkti platsil
13.55–14.10 Nõo alevikus Nõgiaru tn 6 vastas
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS.
Info Nõo valla keskkonnaspetsialistilt tel 5343 3648,
e-post merike@nvv.ee.

Septembris algasid Nõo alevikus asuva rannahalli ja katlamaja juurde
mineva Voika tänava haru rekonstrueerimisega seonduvad tööd. Tööde
teostajaks on hankel soodsaima pakkumuse teinud Terasteenus OÜ. Lepingujärgselt on tööde maksumuseks koos käibemaksuga 143 887 eurot.
Tööde üheks eesmärgiks on juurdepääsu parandamine ettevõtlusega
seonduvale alale (Voika tn 12, 14a, 14b, 14c, 14d). Ettevõtlusega seotud
tee korrastamiseks on saanud Nõo vald riigilt toetust 19 887 eurot.
Rekonstrueerimise käigus korrastatakse umbes 200 m ulatuses tänavat,
rajatakse jalgteid ning ehitatakse ringristmik. Ringristmik rahustab liiklust
ja annab võimaluse rekonstrueeritava Kivilinna platsi paremaks sidumiseks Voika tänavaga ning loob võimaluse järgnevalt ehitada välja Vahe
tänav.
Tööd valmivad käesoleva aasta lõpuks.
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Külas koduvalla suurettevõttel

Kui kividele antakse uus elu
Kõik, kes me oleme kiviusku ja imetleme paljudes Eesti
kodudes talletatud maakivist
seinu või vundamente, oleme
ka ise otsinud põllupeenardelt
või rannaaladelt suuremaid või
väiksemaid kivimürakaid, et neid
oma aedadesse paigutada ja kivide seletamatut energiat enda
ligiduses hoida. Kivide lummav
maailm on sedavõrd salapärane
ja siduv, selles on peidus päikesesoojus ja aegade ürgsus.
Mõnele inimesele on aga
kivid sedavõrd imetlusväärne
materjal, et nad suudavad seda
vormida nii, nagu mõttelend tiivad annab.
Selline võlur on Illar Käsper
(42) Unipiha külast Kivila talust,
kelle loodud meistriteosed panevad ahhetama. Mees ise ütleb,
et kivi on aastatega tema jaoks
muutunud „pehmemaks“. Kus
seda enne on kuuldud, et kivid
„pehmemaks“ muutuvad!?
Aga oma silm on kuningas ja
nii vallaleht ka kohal käis.
Võnnu kandist Kurista külast
pärit Illar Käsper koos perega
omandas Kivila kinnistu 2005.
aastal ja juba kolm aastat hiljem
kolisid nad uude koju. Enne seda
elati seitse aastat Tartus.
Kõik meie oktoobrikuu lehe
kangelased on tõelised maaelufännid.
„Linnaelu on närviline ja väsitav. Nüüd, kui aastaid siin elame, Ettevõtja Illar Käsper Unipiha külast on pühendunud kivide ümbertöötei jõua ära oodata, millal linna- lemisele. Foto: MILVI PENSA
käigust tagasi jõuab ja koduõuel
jälle vabalt hingata saab,“ õhkavad õndsalt maaelu damentide, siseviimistluse, kõnniteeplaatide jne
eelistavad Illar ja tema kaasa Margit.
jaoks. Sisustuselementidest valmistab Illar lauaKivila taluõu on muljetavaldavalt suur ja kau- lampe, seinakelli, vaagnaid, taldrikuid, kraanikausnilt kujundatud. Varasema kokkuvarisenud hoo- se jne.
ne asemele on kerkinud uus elamu. Territooriumi
Hoides käes kivist taldrikut, mille pind lummab
keskel laiub suur tiik kaldataimedega, siin saab ka oma loodusliku kivitoimega, imetledes laualampi,
talisuplust harrastada. Peremehe unistus — palki- mille esipaneelis on valgust läbikumav kivim, sadest saun— asub tiigikaldal. On avarust, rohelust, tud tahestahtmata vaimustusse— mis värvide ja
ilu — kõike, mis on sündinud pererahva visa töö ja mustrite mäng kivi sees peidus on.
pühendumuse kaudu ja mis nüüd neid endid rõõMeistritööks tuleb pidada ka Illari kivist valmustab ja kosutab.
mistatud lauaplaati, kus ta on kivimosaiigina ku„Üldse on meie kinnistu 5,5 ha suur, hooldata- jundanud Eesti kaardi.
vat õueala on vast hektari jagu. Margit on kujunNende endi kodutalus on kõikjal Illari kätedanud üle kümne lilleklumbi,“ selgitab Illar.
tööd näha — küll kiviplaatidest laotud saunakors„Alguses laius siin ainult võsa. Olin siiatuleku ten, küll kõnniteed ja grillialused.
vastu. Veel kaks aastat tagasi istusin lihtsalt trepil
ja passisin,“ naerab Põlvast pärit ennast linnatüdKivivaimustus ja loomingulisus
rukuks pidanud Margit. „Nüüd rassib ta lillepeeIllar ise on asjade käiguga väga rahul.
narde vahel hommikust õhtuni!“ hindab Illar.
„Kivi on väga tänuväärne materjal. Ta üllatab
Kivide töötlemisest on saanud elutöö
Kivila talu territooriumile on Illar rajanud oma
ettevõtluse. See baseerub maakividel. „Küllap on
see saatus!“ arvab peremees ja valgustab, et talu
nimetus Kivila ongi tuletatud tohutust kivilademest, mis kinnistul asub.
Illari huvi käsitöö ja puidunokitsemise vastu
ilmnes juba koolipõlves. Talle meeldib mõelda, et
vastavad geenid on ta pärinud oma vanaisalt.
„Mulle hakkas silma üks vanaisa tehtud tool,
mis oli juba lagunenud ja ootas parandamist. Võtsin selle töö ette. Vanaisa ennast polnud ma näinud, ta puhkas juba maamullas. Pärast sõjaväge
töötasingi ma üle 20 aasta erinevates puidufirmades, kus valmistasime eritellimusmööblit.
Vast 7–8 aastat tagasi rääkis üks töökaaslane,
et tema sõber valmistab kivist erinevaid asju. See
hakkas ka mind huvitama. Hakkasin katsetama.
Minu esimesed tööd olid kivist seened. Esimeseks
töövahendiks oli tavaline kuvalda.“
Illari kivist taotud seened ääristavadki suurt
lilleala, kiviseened on juba õrna samblakihi peale
kasvatanud.
Nüüdseks on Illar asutanud ühemehefirma
Kiviteenused OÜ, mis on käigus olnud juba 2018.
aastast. Avaras kivitöötlemishoones seisavad kivipress ja kivilõikamissaag, elumaja all on suur tööruum väiksemate toodete viimistlemiseks.
Tootekataloog annab ülevaate erinevatest
toodetest: lõigatud kiviplaadid majaseinte, vun-

igal sammul. Olen ise ka alati põnevil, kui kivi on
purustatud, tema sisemuses peituvad tõelised
üllatused. Kive on mustrite poolest väga palju erinevaid sorte. Eks nad ikka kipuvad korduma. Aga
aeg-ajalt jääb ikka näppu mõni ainulaadne.
Oma kivitöö alguses tegin kõike käsitsi, n-ö
põlve otsas. Esimese kivisaagimismasina ehitasin
ma ise valmis. Nüüd on abiks rasketehnika, mis
olulisel määral tööd kergendab. Nt kivi on võimalik saagida alates viiest millimeetrist. Varem tõstsin
ma raskeid kive käsitsi pressi alla, nüüd teeb seda
tõstuk. Seega võib öelda, et kivi raskus ei tekita
enam nii palju peamurdmist, ka edasine kivi töötlemine tuleb kergema vaevaga kätte.
Olen katsetaja ja iseõppija, see on loominguline töö, mille kallal tuleb nuputada ja ka piisavalt
aega pühendada. Kivi on igavene materjal, see on
pühendumise töö, sa pead selle sees olema.“
Illari paljud tööd on jõudnud eestlaste kodudesse ja ta on juba omajagu tuntust pälvinud.
„Me oleme väljas käinud 20-l laadal,“ avaldab
meister.
Abikaasa Margit on kõikjal nõu ja jõuga abiks
olnud. Pojad Erik (17) ja Romet (15) on veel koolipoisid ja nendel on omad tegemised. Kas neist isa
järgijaid kasvab, näitab aeg.
Illari suurest kivivaimustusest ja tema paljudest töödest jääb aga maha jälg, mis on kividest
taotud ja meistritööks saanud.
MILVI PENSA

Lihalõikajate turvavarustusse kuuluvad spetsiaalsed jalanõud, traatrõngastest põll ning kinnas.
Foto: VALLO KRUUSER

Oktoobris toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal, mille eesmärk on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat
suhtumist ettevõtlusesse ning
innustada kasvupotentsiaaliga
ettevõtjaid tegutsema.
Nõo Lihatööstus pakkus ajakirjanikele võimaluse saada osa
ekskursioonist suurimas eestimaisel kapitalil põhinevas lihatööstuses. Kutsutute seas oli ka
Nõo Valla Lehe toimetus.
Külalisi ootas ees ringkäik
tootmises ja kohtumine Nõo
Lihatööstuse nõukogu esimehe
Simmo Kruustükiga.
Alustasime päeva tootmistuuriga, meid saatmas ning
küsimustele vastamas tegevjuht
Ragnar Loova.
Tootmisse sisenejad said
selga ühekordsed riided, jalga
jalanõud ja pähe mütsi, kõik
ikka hügieenireeglite täitmise
eesmärgil. Ka liikumine ruumides toimus valmistoodangualast
tooraine suunal n-ö mustalt alalt
puhtale.
Töökeskkond tootmises oli
suures osas jahe, kuid esmalt
lõi uudistajatele vastu soojus
suitsutamisahjudest, milles parajasti vorstid-singid valmimas.
Edasine liikumine toimus järjest
jahedama töökeskkonna suunal, põnevat vaatamist pakkus
pakendamisrobot, mis asendab
inimtööjõudu ja pakib tooteid
efektiivsusega kuni 80 pakki minutis.
Peatudes pikemalt lihalõikajate liini juures, sai üsna kohe
selgeks, et tegemist ei ole kerge
tööga.
„Meie palgasüsteem on seotud kvaliteediga. Aastatepikkuse
kogemusega ja vilunud lihalõikajad teenivad 2000–2500 eurot
kuus. Töö nõuab muidugi pikka
harjutamisperioodi, et suuta
rümp lõigata keskmiselt 2,5 minutiga. Maksimaalselt suudab
lihalõikaja päevas lõigata 3–4
tonni liha,“ rääkis Ragnar Loova.
Olgu siinkohal öeldud, et

ajakirjanikel oli samuti võimalus
lihalõikamises kätt proovida ja
neil kulus selleks ca pool tundi.
Keskkonnasõbralik
ettevõte
Nõo Lihatööstus liigub keskkonda säästvate eesmärkide
suunas, toodete pakendid on
viidud võimalikult keskkonnasõbralikuks, millega on suudetud ca 20% pakendamismaterjali
vähendada. Tootepakenditel kasutatakse keskkonnasõbralikke
värve ning toorainet, mis pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest või on taaskasutatud.
Ettevõttes on kasutusele
võetud ka tehase ahjudest tekkiv
jääksoojus, mis on suunatud tagasi ringlusesse. Ka paberkandjal infovahetus on minimeeritud
ning üle on mindud nutilahendustele, mille tulemusel vähendati paberikasutust osakonniti
kuni 25%.
Nõo Lihatööstus kandideerib aasta keskkonnasõbraliku
ettevõtte tiitlile.
Tunnustust on kohalikule ettevõttele varemg jagunud, kuid
septembri keskpaiku teavitas
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, et nende korraldatud konkursi „Ettevõtluse auhind 2021“
kolme parima pereettevõtte nominendi hulka kuulub Nõo Lihatööstus. Pereettevõtete konkursi
finaalsaade on eetris 7. oktoobril
ETV kanalil.
Eelistatuim lihatööstus
Baltikumis
Kuigi ettevõttel tuleb silmitsi
seista tööjõupuudusega ja koroonalainest tingituna on tulnud
erinevate raskustega rinda pista,
ei takista see kõik aga tegutsemast kogemustega ettevõtet,
kes on seadnud eesmärgiks olla
eelistatuim lihatööstus Baltikumis.
„Nõo Lihatööstuse eksport
moodustab 20–22% ettevõtte
käibest, peamised eksportturud

on Läti, Leedu ja Soome, vähesel
määral ka Ida-Euroopa.
Tootearendus ja kontaktid
aitavad turul läbi lüüa. Uuringutulemused näitavad, et inimene
valib lihatoote selle kvaliteedi
ja oma maitse-eelistuste järgi.
Eestlased hindavad tervislikkust
ja kodumaisust, mistõttu on
tõusutrendi näidanud ka kanalihatoodete tootmine,“ rääkis Simmo Kruustük.
Nõo Lihatööstuse tooted on
70-80% ulatuses kodumaisest
toorainest. Lihatööstus on valmis seda protsenti suurendama,
kui partnerid suudaksid tarnida
lihakoormaid regulaarselt.
„Vaatamata kasvule või elupöörangutele on Nõo Lihatööstus alati jäänud pereettevõtteks.
Põhiväärtused on samad, töötajate siht on sama, ühtehoidev
tunne on sama — pakkuda inimestele ehedaid ja tervislikke
lihatooteid ning olla kogukonna
jaoks alati olemas,“ lausus Kruustük.
Ringkäik oli silmaringi avardav ja ülevaatlik, täname võimaluse eest tutvuda valla suurettevõtte köögipoolega.
Ahjaa, kas teadsite, et Nõo
Lihatööstuse esinduspood sai
31. augustil üheaastaseks? Sünnipäeva puhul oli poes kohal
Joel Ostrat, kes tutvustas enda
retsepti järgi valminud Nõo
tooteid ja uut müügiartiklit, jäätisebrändi „Külm“. Ka ostlejatel
oli pidupäev, sest kõigi ostjate
vahel loositi välja 100 eurot poe
krediiti.
9. septembril möödus aasta
Nõo Lihatööstust 28 aastat juhtinud Toomas Kruustüki surmast.
Lihatööstuse töötajate esindus
eesotsas Toomase poja Simmo
Kruustükiga istutasid pikaaegse
juhi mälestuseks Nõo vallamaja
lähedal asuvasse parki püramiidtamme.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist
Augustis algasid režissöör
Triin Ruumeti ﬁlmi „Tume paradiis“ võtted. Eelnevalt otsiti
üle Eesti võttekohti.
Nõo valla mees Kalev Smidt,
kes tegutseb samuti ﬁlmi- ja
telemaailmas, soovitas ﬁlmimeeskonnale võttepaigana
Nõo vallamaja. 26. septembril ﬁlmitigi Nõo vallavalitsuse
ruumides ﬁlmi üks stseen.
Triin Ruumet on ﬁlmi kohta
öelnud, et „Oodata on traagika ja musta huumori piiril
balansseerivat draamat, milles peategelased otsivad oma
õnne ja armastust.“
2 x foto: ANDRI VIINALASS
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5. oktoober — õpetajate päev
5. oktoobril on õpetajate pidupäev. Õpetajate päev on tähtpäev,
mis on ellu kutsutud õpetaja ameti
väärtustamiseks, s.o elukutsega seotud probleemidele ja saavutustele
tähelepanu pööramiseks.
Albert Einstein on öelnud: „Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest
eneseväljendusest ja tarkusest.“
Haridusasutuste töötajad meenutavad oma elu parimaid õpetajaid.

Mairi Küberson (geograafiaõpetaja): „Minu lemmikõpetajad olid
ilmselt rohkem seotud nende ainetega, mis mulle endale ka rohkem
meeldisid.
Algkoolis tuli meie lapsehoolduspuhkusele läinud 3. klassi õpetajat
asendama õp Milvi Küünal. Mäletan
teda väga sooja, heatahtliku ja armsa inimesena. Meeles on nõukogude
ajale iseloomulik seik, kui õpetaja
rääkis meile ükskord kommunismist
(ilmselt oli see kohustuslik osa õppeprogrammist) ning seletas, kuidas
kommunistlikus riigis, kuhu poole me
pidime teel olema, on poes kõik asjad
tasuta ning igaüks võtab poest seda,
mida tal on tarvis ning nii palju, kui tal
seda kaupa vaja on. Mina, tollal 9-aastane tüdruk, ei suutnud kuidagi sellist
olukorda ette kujutada. Kahjuks (või
õnneks) pole ma seda aega näinud.
Meeles on põhikoolist veel loodusõpetuse õpetaja Malle Varkel, kes

kontrollitöö ajal pani ette päikeseprillid, et õpilased ei näeks, kus suunas
ta vaatab. Nii avastas ta mõnegi spikerdaja, sest näoga oli ta ühes suunas, aga silmad keeras teise pingirea
poole.
Vaieldamatult oli aga minu lemmikõpetajaks Ülo Kaio, kes andis
mulle põhikooli 5. ja 6. klassis matemaatikat. Ta oskas oma ainet huvitavalt edasi anda ning oli koolis suur
autoriteet. See õpetaja pani mind
sügavalt huvituma matemaatikast.
Olen üsna kindel, et kui ma poleks
saanud sisse TÜ geograafia erialale,
siis oleksin praegu matemaatikaõpetaja. Õp Kaio lubas mul aeg-ajalt koolis tunde asendada. Pühapäeva hommikuti, kui teised pereliikmed veel
magasid, seadsin mina sammud kooli
poole, et osaleda matemaatikaringis.
Vahetundide ajal tegeles ta ainult
poistega, korraldades neile erinevaid
liikumismänge. Kui vahel tüdrukud
protesteerisid, siis ütles ta rahulikult,
et koolis on rohkem naisõpetajaid,
kes tüdrukutele võivad samasugust
tegevust leida.“

Ilona Tars (Nõo Põhikooli direktor): „Mul ei olnud lemmikõpetajat,
kuid oli üks õpetaja, kellest pidasin
õpilasena väga lugu ja meenutan ka
nüüd, täiskasvanuna, teda suure tänutunde ja austusega. Selleks õpetajaks oli keemiaõpetaja.
Ta oli õpetaja, kes pani õpilasi
pingutama ja võimete korral nõudis

rohkem. Ta suutis panna õpilasi oma
ainet armastama, vähemalt minul
kasvas huvi keemia vastu just tänu
tema isiksusele ja õppemetoodikale.
Keemiaõpetaja kutsus enamasti
õpilasi perekonnanimega. Ühel päeval kutsus õpetaja mind eesnime pidi
tahvli juurde, sest olin teinud kontrolltöö väga heale hindele. See oli
mulle tookord väga suur tunnustus
õpetaja poolt, sest eelnevalt olid klassis ainult mõned õpilased, keda õpetaja kutsus eesnimega — õpilasi, kes
olid õppeaines väga head. Mõistsin,
et õppides tunniks väga hästi keemia
ära, olin õpetajat austanud oma pingutusega. Pärast seda hakkas keemia
mulle väga meeldima ja sain aru, et
keemia ei olnud raske, vaid väga põnev ja loogiline. Õpetaja nõudlikkus
ning õigel ajal pingutuse märkamine
ja tunnustamine sütitasid minu huvi
keemia vastu ning muutsid mind ka
inimesena.
Aitäh, õpetajad, ja eriline tänu
keemiaõpetajale. Püüan ka ise oma
õpilastele anda seda, mida andsid
õpetajad mulle — nõudlikkust, hoolivust, märkamist ja tunnustamist.“

Kristi Voore (Nõo lasteaed
Krõll direktor): Minu lemmikõpetaja oli õpetaja Sirje. Ma olen aastaid
töötanud lasteaias, aga lapsena ma
ise lasteaias pole käinud. Sirje oli koolis minu esimene õpetaja. Ta oli last
õpiprotsessis ning koolikeskkonnas
märkav, julgustav ja toetav, mis on

väga olulised omadused. Maapõhikoolis, kus ma käisin, olid klassid
väikesed ja õpetajal seetõttu rohkem
võimalusi igale lapsele tähelepanu
suunata.
Kohtasin just sel suvel juhuslikult
õpetaja Sirjet. Jäime korraks vestlema ja mind hämmastas, et kuigi ta
on õpetanud aastate jooksul väga
paljusid lapsi ja klasse, tundis ta palju aastaid hiljem mind täiskasvanuna raskusteta ära. Õpetajatel on ikka
hämmastav mälu! Ju on selles tõetera, et lastega töötamine hoiab ka
ennast vitaalse ja nooruslikuna. Kohtudes oli ta koos abikaasaga, kes oli
tema kõrval juba enne seda, kui mina
läksin esimesse klassi. Oli tore neid
endiselt koos näha. Samas viis see
mu mõtted taas pereväärtuste muutumisele ühiskonnas. Nii pikaajaliselt
koos elavaid ja ühiselt eluraskustele
vastupidavaid peremudeleid jääb
meie ümber üha vähemaks. Muutused peres ja sellega kaasnevad rasked
hetked mõjutavad iga last peres ühel
või teisel viisil ning selliseid hetki üle
elanud lapsi on meie ümber üha rohkem. Mõjud kanduvad haridussüsteemi ja õpetaja igapäevatöösse nii
lasteaias kui koolis.“

Krista Bergmann (NRG huvijuht ja uurimistöö aluste ning inimeseõpetuse õpetaja): „Lemmikõpetajaid oli mitmeid, kui peaksin kedagi
eriliselt välja tooma, siis oma esimese
õpetaja Marje Püvi toonasest Tartu
10. Keskkoolist (praegu Mart Reiniku
Kool) ja keskkooli ajast Irene Leisner
Tartu 5. Keskkoolist (nüüd Tamme
Gümnaasium).
Kooli minnes olime selles mõttes eriline klass, et alustasime ühest
lasteaiast rühmana koos nullklassis
ja saime oma esimeseks õpetajaks
Marje, kes oli meie õpetajaks ja klassijuhatajaks algkooli lõpuni. Kasvasime
sedavõrd kokku, et käisime veel palju
aastaid pärast kooli lõppugi tal kogu
klassiga kodus külas — need külaskäigud olid justkui omamoodi klassi-
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Tartumaa tunnustab

Kallid õpetajad,
ilusat õpetajate päeva!
Tartumaal tunnustati haridustöötajaid ja anti üle aasta õpetaja
tiitlid. Tartumaa aasta õpetaja 2021 laureaadid on
Nõo Põhikoolist:
Heli Leedjärv — aasta klassiõpetaja
Nõo Reaalgümnaasiumist:
Tiina Tuuling — aasta klassijuhataja
Mairi Küberson — aasta gümnaasiumiõpetaja
Nõo lasteaiast Krõll:
Helen Luigla — Tartumaa aasta tugispetsialist

PALJU ÕNNE!
kokkutulekud. Just õpetaja Marje oli
see, kes meid niimoodi koos hoidis, ta
oli meie jaoks olemas nii koolis kui ka
pärast kooli.
Irene Leisner, eesti keele ja kirjanduse õpetaja keskkoolipäevilt, oli
niivõrd värvikas ja särav inimene, kelle sarnaseid ei kohta just sageli. Tema
suurepärane väljenduslaad, huumorimeel, kõlav hääl ja naer panid alati
kuulama. Ta õpetas meile palju enamat kui ainult oma õppeainet, ta pani
meid huvitama kirjandusest, teatrist
ja ka kunstist. Võib julgelt öelda, et
ta õpetas meile elu, sest lisaks koolitükkidele rääkis ta sageli ka muudel

teemadel, mille üle tekkis arutelu.
Käisime kord teatris vaatamas
„Polkovniku leske“ (Ita Ever peaosas),
peaosatäitja oli kilinaid-kulinaid täis
riputatud. Järgmisel päeval tunnis
arutades tegi see meile väga nalja,
sest õpetaja Irene paistis meile just
nagu lavalt maha astunud — nimelt
armastas ta alati kanda keesid ja pärleid ning sõrmuseid oli tal sõrmedes
rohkem kui üks, rääkimata alati laitmatult lakitud küüntest. Aga tema
kandis need alati välja.“
Küsis LIIA SIREL

Saage tuttavaks — uued õpetajad Nõo Põhikoolis
Eele Avalo —

matemaatika õpetaja

Alates 2003. aastast olen töötanud
koolis põhiliselt huvijuhina, kuid ka arvuti-, karjääriõpetuse
õpetajana ning pidanud osakoormusega
mitmeid teisi ameteid
koolis. Kaks aastat tagasi
võtsin sihiks õppida ümber
matemaatikaõpetajaks ning täna
olen oma esimese magistriaasta läbinud põhikooli mitme
aine õpetaja erialal. Magistriaastate lõpuks omandan matemaatikaõpetaja ja sotsiaalpedagoogi kutse.

Martin Mölder —
kehalise
kasvatuse õpetaja

Anna-Maria Vahur —

eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

inimeseõpetuse õpetaja

Lõpetasin sellel suvel Tallinna Ülikoolis
psühholoogia inimeseõpetuse kõrvalerialana. Varem olen töötanud Jõgeva Põhikoolis
õpilasnõustajana.

Olen eesti keele
ja kirjanduse õpetajana sõnakunsti viljeleja, ridade vahelt lugeja ning trükimusta
mõtestaja. Pean lugu
inimsuhete ilust, aktiivsest liikumisest metsas ja
saalis ning andekusest laval.

Mariliis Saarniit —

Olen ka ise õppinud
Nõo Põhikoolis ja lõpetanud Nõo Reaalgümnaasiumi, Tartu Ülikoolis
lõpetasin klassiõpetaja
eriala. Õpingutega paralleelselt töötasin kaks aastat Tallinna 32. Keskkoolis.
Elu tõi mind taas kodukanti
ja aasta 2021 läheb minu elulooraamatus kirja ühe tööalase unistuse täitumise aastana — alustan klassiõpetajana Nõo
Põhikoolis.

inglise keele õpetaja

Tulen Avinurme
Gümnaasiumist, kus
eelnevalt õpetajana töötasin. Olen
omandanud
treenerikutse ja andnud
k o r v p a l l i t re e n i n g u i d
Mustvee spordiklubis. Vabal
ajal osalen ka ise korvpallitreeningutel — mängin oma võistkonnaga meeste amatöörliigas
Eesti meistrivõistlustel. Sport ja liikumine on minu jaoks
olulisel kohal ja loodan, et suudan uutele õpilastele pakkuda huvitavaid tunde, mis innustab neid ka oma vabal
ajal aktiivsed olema.

Inga Roos —

klassiõpetaja

Tiina Tuuling —

Kathy Sarapuu —
abiõpetaja

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eesti ja
soome-ugri keeleteadust ning omandanud ka õpetajakutse. Suurem osa
minu tööelust on olnud seotud keeletoimetamisega, kuid ka
õpetajatöö ei ole mulle
võõras. Töö kõrvalt jätkan
enda teadmiste ja oskuste täiendamist Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal.

Olen
lõpetanud
Tartu Ülikooli inglise
filoloogia 1985. aastal
ning töötanud inglise
keele õpetajana viies
erinevas Eesti koolis.
Alates 2001. aastast
olen elanud Nõos ja töötanud Nõo koolides, millest
viimased 10 aastat vaid Nõo
Reaalgümnaasiumis.
Koolis õpetamise kõrvalt olen pikemat aega tegelenud inglise keele riigieksami koostamise ja hindamisega ning mõnda aega ka täiskasvanute õpetamisega. 2005/2006. õppeaastal töötasin vahetusõpetajana
Pennsylvania osariigis USAs.

Mariliis Pahva —

loodusainete
õpetaja

Olen õnnelik, et
minu unistus saada
õpetajaks on täitunud. Omistasin bakalaureusekraadi Eesti
Maaülikoolis ning hetkel jätkan õpinguid Tartu Ülikoolis gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
magistriõppes. Oma tööd teen
südamega ja olen igati toeks meie noortele.

Liisbet Kuzenko —
logopeed

Õpin Tartu Ülikoolis
magistriastme viimasel kursusel logopeediks. Oma tööd teen
südamega, väärtustan head koostööd ja
oskust olla loov. Ootan põnevusega oma
esimest õppeaastat Nõo
Põhikoolis.

Tarvi Ree —
eripedagoog
Olen lõpetanud
Tallinna Ülikooli eripedagoogika erialal
ja lisaks läbinud mahuka täiendkoolituse
Tartu Ülikoolis. Oma
töös naudin ma kõige
rohkem seda, et ükski
päev ei ole teisega täpselt
sarnane ning iga päev on väljakutseid pakkuv. Samuti on oluline võimalus oma tööga aidata õpilasi, et nad tulevikus
tuleksid iseseisvalt toime.
Vabal ajal mängin ma korvpalli ning naudin looduses
olemist.

Kadri Roball —

ühiskonna- ja ajalooõpetaja

Omandasin Tartu Ülikoolis humanitaarteaduste magistrikraadi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal.
Õpingutejärgselt töötasin Järvamaa Kutsehariduskeskuses ajalooõpetajana, olen töötanud ka koolieelses lasteasutuses.
Pärast lapsehoolduspuhkuse pausi asusin uuesti
ametisse õpetajana. Kooliaasta alguse lävel on mul väike
närv sees, aga loodan, et õpilased on toredad ja võtavad
mu kiiresti omaks.

Gita Roose —

sotsiaalpedagoog

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust,
semiootikat ja kultuuriteooriat, maailmakirjandust ja teatriteadust, Tallinna Ülikooli magistriõppes sotsiaaltööd ja
sotsiaalpedagoogikat.
Eesti keelt ja kirjandust olen õpetanud nii kooliõpilastele üldhariduskoolis kui ka täiskasvanud keeleõppijatele
keelekursustel. Huvitava töökogemuse sain juhendades
intellektipuudega noorte kunsti- ja käsitööringi. Sotsiaaltöö valdkonnas olen ennast täiendanud töötades Rootsis.
Vabal ajal meeldib viibida looduses, matkata, teha käsitööd, tegeleda kunstiga. Huvitab teater, kirjandus, psühholoogia, tervislik ja loodust säästev eluviis.
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Huvitegevuse laadal tehti kogukonnakunsti

Huvitegevuse laadal jätkus põnevat tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Sündmuse pildigalerii on leitav:
https://nvv.kovtp.ee/pildigaleriid. Fotod: LIIA SIREL

Nõo Põhikooli mudilaskoor, juhendaja Anne Kasesalu-Roops.

Nõo muusikakooli ja põhikooli vahelises pargis toimus juba
kolmas huvitegevuse ja -hariduse
laat.
Need, kes varem huvitegevuse
laadal käinud, teavad, et sündmusel
tutvustatakse Nõos toimuvaid vaba
aja veetmise ja huvihariduse omandamise võimalusi. Aga mitte ainult,
kohale oli tulnud ka naabervallast
Kaitseliidu Elva Malevkond militaartehnikaga ja Naiskodukaitse Elva
jaoskond, kes laadalistele sõdurisuppi ning sooja teed pakkus.
Nõo muusikakooli tagusel alal
näitasid laulu- ja tantsutrupid oma
oskusi, demonstreerides, millega on
võimalik tegelema asuda uutel huviringidega liitujatel. Laulis Nõo põhikooli mudilaskoor, tantsisid Triiniksi
noored, kultuurimajas tegutsev Nõo
Vana Tantsu Klubi…
Ühise telgi alla koondunud Luke
mõis ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu

SA olid kaasa toonud vahvad vanaaegsed mängud. Populaarseks osutusid pakukargud, millega sai sõpradega võisteldes lõbusat pakukõndi
teha. Põnev oli ka kotil kividega tripstraps-trulli mängida ja kuulata võis
linnulaulu, et oma ornitoloogilised
teadmised proovile panna.
Nõo muusikakooli õpilaste kontserti „Helid akendelt“ oli võimalus
kontaktivabalt uudistada läbi muusikakooli saali akende, muusika kostus
laadaalale siiski kõlaritest, kuid pala
ettekandja musitseeris ruumis sees.
Ka spordikool näitas, milliste
spordialadega on nende juures võimalik tegelda. Kooli sisehoovis said
korvpallimängust huvitatud käe valgeks korvivisetes, võimalik oli mängida discgolfi ning avatud ustega
spordihoone ootas huvilisi sulgpalli
mängima ja hip-hoptantsu treeningule.
Pargialale oli raskete tõste-

pommidega end üles seadnud
Taavi Merisalu, kes korraldas rahvale
sangpommivõistluse. Parimad said
auhinnatud Nõo Lihatööstuse kinkekottidega.
Nõo gaidide platsil kohtusin nelja toreda tüdrukuga, Kadi-Ly, Diandra, Diane ja Sandraga, kes olid sündmusele välja tulnud oma tegevust
tutvustama ja uusi liikmeid värbama.
Sain teada, et Nõos tegutseb kümmekond gaidi ja nende koondused
toimuvad põhikoolis igal reedel.
„Gaidide tegevuseks on noorte
õpetamine ja õppimine läbi tegevuste, ootame liituma igas vanuses
gaidlusest huvitatud noori,“ lausus
Diandra.
„Gaididega liitumiseks võid võtta ühendust Nõo põhikooli huvijuhiga,“ lisas Kadi-Ly.
Tüdrukud rääkisid, et laual olevatest kookide-küpsiste müügist
saadav tulu annetatakse Eesti Gaidi-

de Liidule Raplamaal asuva laagriala
ülesehitamise fondi.
Nõo gaidide ees seisab käesoleval õppeaastal suur väljakutse, veebruaris tuleb Nõos läbi viia Heade
Mõtete Päeva nädalavahetuse laager
kogu organisatsiooni noortele.
Edasi liikudes märkasin, et slacklinel askeldas nii noori kui ka vanemat rahvast ja polnud vist hetke, kui
keegi kahe puu vahele tõmmatud
liinil oma tasakaaluoskust proovile
ei pannud.
Instruktor Karoliina, kes ka ise
liinil kiikudes akrobaatilisi trikke ette
näitas, rääkis: „Nõos hetkel slacklinetreeningud ei toimu, aga kellel on
soovi, võib liituda Tartus asuva võimlemisklubi Akrosega.
Oleme välja tulnud oma tegevust tutvustama, et huvilised saaksid
ise proovida ja katsetada seda tunnet, mis liinil olles tekib. Tasakaalu
harjutamine treenib inimese süvalihaseid, see lihasgrupp aitab ära hoida vigastusi, mis trauma tagajärjel
võivad tekkida, mistõttu on see igas
eas inimestele kasulik treening.“
Avastasin ka ühe põneva laua,
kus tehti kogukonnakunsti. Nõo
kultuurimajas tegutseva kunstiringi
juhendaja Sirje Šultsi näpunäidete
järgi tekkisid lõuendile värvilised
käejäljendid. Noored olid värvidega
kaetud laua juures järjekorras, jälgides põnevusega, kuidas ühistööna
taies valmib.
„Kindlasti leiab valminud töö
väärika koha Nõo kultuurimajas,
kuhu seda iga soovija saab vaatama
tulla,“ lausus Sirje Šults.
Laadapäeva juhtis #Nõocast,
Kaidi Pajumaa ja Mikk Sügis käisid
laadalaudade juures tegevustega
tutvumas ja kogu räägitu kandus
pargialale läbi kõlarite.
Laada peakorraldaja, haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Anneli
Vetka soovitas kõigil piiluda internetikeskkonda vabakas.ee, kust leiab
infot huvitegevuse kohta ja ka vallas toimuvate sündmuste teave on
koondunud samasse portaali.
„Sügisest on tulemas taas mälumängusari, uus ala on sõudeergomeetrite võistlus ja juba alustas
discgolfi sari. Tegevust ja mõnusat
vaba aja veetmise võimalust leiab
iga soovija,“ rääkis Anneli Vetka.
Aitäh #NobeNõo tiimile taaskord vahvat sündmust korraldamast
ja kohtumiseni juba uuel aastal!
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noortekeskuses

Nõo valla noorteaktiiv kogub hoogu

Koolitaja Mariliis Maremäe rääkimas põhimääruse loomisest ja selle
vajalikkusest. Foto: HANNA-LIISA TAMM

21. septembril toimus Nõo noortekeskuses koolitus „Nõo valla noorteaktiivi põhimääruse loomise workshop“. Kohale oli tulnud
Mariliis Maremäe, kes on ise noor ja aktiivne noortevolikogude veteran ja koolitaja. Koolituse eesmärgiks oli saada teadmisi põhimäärusest, selle loomisest ja selle vajalikkusest. Püüdsime mõista, miks on
seda dokumenti vaja ja mida taoline dokument võimaldab meil teha
oma koduvallas. Töötasime läbi umbes kolme erineva noortevolikogu
põhimäärused ja tõime kõikidest välja nende head ja vead. Kogutud
näidete põhjal teeme valmis ka oma põhimääruse, mille soovime vastu
võtta vahetult pärast käesoleva aasta kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisi.
Miks üldse selline töötuba ja projekt vajalikud on, küsite? Seetõttu,
et tahame oma valda luua samuti noortevolikogu põhimõttel toimiva
noorteaktiivi. Noorteaktiivi põhimõte tuleb selline, et meil on tulevikus
13–15 tegevliiget, kes on n-ö „noorte hääl“ ja korraldab elu noortele
mõeldes, nende jaoks ja pärast. Plaanis on kirjutada projekte, korraldada üritusi ja teha reklaami ka koduvallale, kes toetab noori inimesi,
nende ettevõtmisi ja innustab tegutsema suurelt.
Noortevolikogul ei hakka olema niivõrd poliitilist sisu, tahame olla
sõltumatud ja ajada vaid seda, mis noortel silmad särama paneb. Soovime, et iga noor tahaks meie ridadesse kuuluda ja teha kaasa ägedaid
üritusi, projekte ja osaleda väljasõitudel. Ootame alati kõiki noori tutvuma meie noortekeskusega ja osalema noorteaktiivi ridades.
HANNA-LIISA TAMM
noorsootöötaja

Nõo noorteöö

LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Koolipere tegemistest
septembrikuus
Spordinädalad kutsusid liikuma
Euroopa Spordinädala raames toimusid spordinädalad ka Nõo Põhikoolis. Lastele sai pakutud pea kahe nädala jooksul palju mitmekülgset
ja põnevat sportlikku tegevust. Külas käisid:
Olümpiasportlane ja maratoonar Tiidrek Nurme, kes rääkis oma
põnevast sportlasteest, näitas oma olümpiamängude varustust ja palju muud toredat. Jalgpalliklubi FC Elva tegi väiksemate õpilastega väga
vahvad jalgpallitrennid. Eesti Maaülikooli spordiklubi treener ja endine
Eesti juunioride koondise treener Talis Mölder tutvustas huvitavat saalihokit. Eesti Korvpalli Liidust tuli õpilastele korvpallitrenni läbi viima
Jalmar Joosep. Judo näidistrenni õpilastele viis läbi Altia Spordiklubi
treener Tarvo Jõgeva.
E-õppe päeval ootas õpilasi ees liikumisväljakutse, kus tuli spordirakendusega jäädvustada oma vähemalt ühe kilomeetri pikkune distants.
Osavõtjaid oli ligi 60 ning pikimad distantsid ületasid 10 kilomeetrit!
Õpilased said oma teadmisi näidata ka sportlikus mälumängus, kus põhirõhk oli sel korral suvistel Tokyo olümpiamängudel. Sel aastal osales
sportlikus mälumängus rekordarv võistkondi.
Kõikidele sportlikku sügist soovivad
NPK kehalise kasvatuse õpetajad
Sügislaat tõi koolitundidesse elevust
Mihklikuu viimasel päeval, 30. septembril peeti Nõo Põhikoolis vahetundide ajal aulas suurt sügislaata, kuhu oli oma kaupa pakkuma kogunenud üle 40 müüja. Esimesed kaubapakkujad olid aula ukse taga kohal juba enne poolt kaheksat hommikul, et endale parimat müügikohta
saada. Laadalt sai soetada nii erinevaid maitsvaid küpsetisi (viineripirukad, muﬃnid, koogid, vahvlid), õunamahla, suhkruvatti, tossujooki,
mett kui ka vahvat käsitööd (liblikaprosse, kaarte, vilditud ja heegeldatud mänguasju ning sõbrakäevõrusid). Eriti pikad sabad looklesid tossujoogi- ja suhkruvatileti juures, kuid ostjaid jagus ka kõikjale mujale.
Kell 13.05 oli igal vahetunnil õpilasi magnetina tõmmanud laat lõp-

Noored õhtusööki nautimas. Foto: HANNA-LIISA TAMM

Õpetaja Martin Mölder ja Tiidrek Nurme.

penud ning ka enamik vahvat laadakaupa uue omaniku leidnud. Särasilmsed lapsed tahtsid end juba sügislaada lõppedes hakata registreerima jõululaadale, mis loodetavasti sel aastal leiab aset 16. detsembril.
Laadal müüjana osalemiseks tuli õpilastel annetusena kaasa võtta
kilo kassi- või koeratoitu loomade varjupaiga heaks. Rõõm oli pärast
laata tõdeda, et sügislaadalt saab varjupaika viia ligi 51 kilogrammi
loomatoitu! Loodetavasti koguneb
pärast jõululaata meile kokku ligi 100
kilo kassi-ja koeratoitu, millega varjupaigaloomi jõulude ajal rõõmustada
REEMET RUUBEN
saame.
Nõo Põhikooli
huvijuht

Noored tulid mõttele korraldada ühine koosolemine enne kooli ja
siit kasvas ka idee noortekas ööbida. Kui mõte heaks kiidetud, tuli plaanida tegevused ja menüü. 25. augustil kohtusimegi noortekas. Korraldasime hääletuse erinevate toitude vahel ning käisime siis üheskoos
poes, et vajalik kraam osta. Söögiks tegime ahjukartuleid ja grillvorste.
Pärast õhtusööki arutasime natuke ka noorteka asju. Nimelt vaatasime
üle noortekeskuse kodukorra ning tegime ettepanekuid selle muutmiseks ja täiendamiseks. Ühe uue muudatusena pakuti välja see, et
noortekeskuses ei või juua energiajooke, sest kõigile ei ole see lubatud.
Seega võiksid ka vanemad kui 16-aastased arvestada noorematega ja
energiajooke noortekeskuses mitte juua.
Pärast vaatasime filmi ja chillisime. Pool tundi enne südaööd käisime õues GPS-kunsti tegemas. Iga noor sai ülesandeks teha ühe tähe
sõnast „noortekas“. Meil oli tõesti väga tore ja mõnus olemine.
ANNABEL SUTT, Nõo noor
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Segakoor Vega tähistab 35. sünnipäeva

Maria Jürisson õpetamas spiraalkimbu valmistamist. 2 x foto: erakogu

Esmaspäeviti kell 19 täitub
Nõo muusikakooli saal lauluga
— pärast pikka koroonapausi on
segakoor Vega alustanud taas
kooriproovidega. Sellel hooajal
ootab tähistamist ka meie koori
35. sünnipäev.
Alanud hooajal on plaanis mitmeid kontserte: jõululaulud paneme helisema jõulude ajal, tulekul
on koori 35. sünnipäeva kontsert
ning kevadel on emakeelepäeva
paiku plaan helisema laulda Arvo
Pärdi keskus Tabasalus. Loodame
väga, et koroonapandeemia ei riku
meie lauluplaane ja laseb kontsertidel toimuda! Nimelt on Arvo
Pärdi keskuses toimuv emakeelepäeva kontsert juba teine katse
seal laulda — eelmine katse just
koroonapandeemia tõttu luhtus.
Koori juhatab kindla käe ja
humoorika sõnaga Marje Metsis.
Vega repertuaaris on nii klassikalisemat kui ka popmuusikat, laulame jõululaule ning juubelikontserdiks harjutame nii vanu lemmikuid
kui ka päris uusi teoseid.
Veidi segakoor Vega ajaloost
Segakoor Vegat tunti esimestel eluaastatel Elva noortekoori

Segakoor Vega Tõraveres (2019) kohtumas laulupeotulega. Foto: erakogu

ja eksperimentaalkoorina. Koor
alustas proove oma esimese dirigendi Ain Tarro käe all Nõo vanas
muusikakoolis 1986. aasta oktoobris. Esimene avalik esinemine oli
28. detsembril 1986. aastal Nõo ja
Elva kooli ühisel uusaastapeol Nõo
kooli saalis.
Pärast väikest kõrvalepõiget
Elvasse jäädi 1988. aastal pidama

Tõraverre. Seal leidis koor 1989.
aastal ka sobiva nime, mida kannab uhkusega tänini: Vega, mis
on heledaim täht Lüüra tähtkujus.
Lüüra on aga teadaolevalt ainuke
muusikaga seotud tähtkuju nimi.
Nõkku kolisid kooriproovid 2009.
aastal.
Kui tunned, et tahaksid meie tegemistest osa saada, siis oled väga

meie koori laulma oodatud! Segakoor Vega teeb proove Nõo muusikakoolis esmaspäeviti kell 19–21.
Ootame lauluhuvilisi kõikidesse
häälerühmadesse, eriti bassidesse ja
sopranitesse!
MIRJAM ESPERK
segakoor Vega laulja

Madis Tamme jaoks on põllumehe amet põnev

Laura Klaus kimpudega koduteele minemas.

Lilleline päev

Raudtee tänavas
Nõos, Raudtee tänaval toimus 31. augustil töötuba „Esimese
koolipäeva kimp õpetajale“, mida viisin läbi oma esivanemate
majas, kuhu asusin koos perega elama kaks aastat tagasi.
Minu õpetajatöö algas 2011. aasta sügisel Luua Metsanduskoolis taimeseade õpetajana. Aastate möödumisel lisandusid
õpetatavate ainete hulka sisehaljastus ja istutusalad, mida õpetatakse maastikuehitust õppivatele õpilastele.
Tunnen, et minu kutsumus on õpetada, olen läbi viinud palju
koolitusi Jõgevamaal Luua Metsanduskoolis. Nähes oma kodus
potentsiaali töötubade teostamiseks, sai esitatud taotlus toetuse saamiseks Nõo valla Omaalgatuse Fondi.
Lillekimbu valmistamise töötuppa oli palju soovijaid — kirja
sai lausa 37 osalejat, kelle hulgas oli nii lapsi kui ka lapsevanemaid. Töötoas õpetasin personaalselt lähenedes, kuidas valida
taimmaterjali, kuidas teha spiraalkimpu, et kõik varred oleks
õiges suunas spiraalis. Näitasin taimmaterjali varte lõikamist,
kimbu kinnisidumist ja töövahenditega ohutult ümberkäimist.
Valminud kimbu võis igaüks dekoreerida liblikaga või paelaga.
Osalejad olid rõõmsad ja lahked kiitust jagama, et selline
töötuba teoks sai. Mulle oli üllatuseks, kui hästi oskasid lapsed
lillevarsi spiraali laduda.
Rõõmsameelne tüdruk, Laura Klaus (11), tuli töötuppa koos
vennaga jalgratastel ning hiljem lahkusid nad kahe ilusa lillekimbuga rattakorvis.
Minu kui koolitaja eesmärgiks oli laste ja nende vanemate vahelise sideme tugevdamine läbi käelise tegevuse, samuti
tahtsin tehtud tööga muuta esimene koolipäev nii lastele endile
kui ka õpetajatele rõõmsamaks.
Tore, kui noored edaspidi ise proovivad looduslikest taimedest kimpu meisterdada — loodetavasti tekkis selle vastu väike
huvi. Meie järgmine töötuba on „Jõulupärja ja -seade meisterdamine“ ning toimub see detsembri alguses. Peagi jagame selle koolituse infot erinevates veebikanalites. Jälgige reklaami ja
olge aktiivsed registreerima, et saada osa mõnusast koolitusest
koos asjatundliku juhendajaga.
Järgmine õpituba toimub detsembri alguses, jälgi reklaami
ja registreeri oma osalus varakult!
Maria Jürisson, töötoa läbiviija

Vissi küla kaugemas servas,
Vellaverre viiva tee ääres, asub looduskauni Viisjaagu järve läheduses
Pääsukese talu. 2017. aasta kevadel
kolis varem Tõraveres elanud Madis
Tamm (36) perega oma vanavanemate tallu ja on seal nüüd kindlalt
kanda kinnitanud.
Eelmise aasta kevadest võttis noorperemees ette põhjalikud
hoonete renoveerimistööd. Eesseisev tööpõld on lai.
„Soovime endale rajada hubase talupidamise,“ on Madisel koos
kaasaga kindel siht silme ees.
„Seoses õpingutega olen elanud nii Tartus kui Tallinnas, aga
maaelu sobib mulle rohkem.“ Ka
Sigrit noogutab jaatavalt. Järelikult
mõlemad noored inimesed tunnevad end maal koduselt.
Madis on hariduselt taimekasvataja. Ta on lõpetanud Olustvere
Põllumajanduskooli.
Sigrit (33) on lõpetanud Maaülikooli põllumajandusliku tootmise ja turustamise erialal. Tema suureks hobiks on fotograafia, milles
ta end läbi kursuste veel professionaalsemaks on püüdnud arendada.
Neil on kaks poega. Viieseks
saav Karl käib lasteaias, pooleteisene Uku on kodus ema hoole all.
Paar naabrite elamist jääb silmapiirile.
„Meil on naabritega väga vedanud. Koos on kindlasti lõbusam.
Võiksime oma küla moodustada!“
on Pääsukese talu noored naabritest vaimustatud.

Kui pojad astuvad
isa jälgedes
Madis peab enda põllumeheks
kujunemist asjade loomuliku arengu käiguks.
„Mul on praeguseni silme ees
pilt, kui ma esimest korda Soone
farmi astusin, siis polnud seal veel
lehmigi sees,“ meenutab Madis
elavalt. „Olin siis vast 6–7aastane.
Ma ei ole kindel, et kui isa ei oleks
tegelenud just sellega, millega ta
tegeleb, kas ma siis oleksin praeguse tee valinud,“ mõtiskleb poeg.
(Isa Andres Tamm on Soone Farmi
omanik ning lapsed Madis, Tõnis ja
Elsa on kaasatud, tegemist on perefirmaga — MP).
„Vend Tõnisega oleme juba
maast madalast teinud kõikvõimalikke töid, mida vaja oli, ja olnud
kõikide tegemiste juures. Kui väikesest peale maaeluga kokku ei
ole puutunud, kust see huvi ja poolehoid siis ikka tuleb.“ Täiskasvanud poegadel on tänasel päeval
firmas oma kindlad vastutusvald-

Tammede pere oma koduhoovi kaskede all. Foto: MAARIKA TEPPER

konnad. Juba 12 aastat on Madis
juhtinud ja vastutanud taimekasvatusala eest.
„Kindlasti olen ma igapäevaselt
kursis ka piimatootmisega, kõik on
ju omavahel seotud,“ hindab Madis.
„Jah, põllumehe elu võib olla
aeg-ajalt pingeline, aga ma ei ütle,
et see on raske põli. Lihtsalt mõnel
perioodil tuleb rohkem panustada.
Nagu öeldakse, põllumehe elus
on võlu ja valu koos. Mulle isiklikult sobib, et mingit konkreetset
tööd saab teha paari nädala kaupa.
Ma ei kujutaks ette, et ma teeksin
rutiinselt üht ja sama tööd aastast
aastasse.
Mulle väga meeldib mu töö.
Põllumajandus on selline valdkond, kus vastu tahtmist tegeldes
on väga raske edukas olla, peab
huvi olema.“
Soone farmil on haritavat maad
800 hektari jagu. Kasvatatakse nisu,
rapsi, hernest, osa on rohumaa all.
„Põllumehe peamised murekohad on ilm ja hinnad. Selle suve
kuumus mõjus saagikusele isegi
rohkem kui põud, vili küpses kiiresti, aga ei jõudnud täis areneda. Kui
mõnel aastal oleme alustanud koristusega 15. augusti paiku, siis tänavu olid põllud selleks ajaks juba
koristatud.
Turustamisel oleme seotud
maailmaturul valitsevate hindadega. Siin on vaja ära tabada õiget
momenti, millal soodsalt oma kaupa pakkuda.“

Tehnika abil loodusega
imesid võlumas
Põllumajandustootmises on
viimaste aastatega kindlasti palju
muutunud. Põlluharimises on käibel uued tehnoloogiad, mis tagavad suurema efektiivsuse.
„Meie teostame juba 10 aastat
otsekülvi,“ selgitab Madis. „Külvame otse kõrrepõllule, et säilitada
olemasolevat mullaelustikku ja
seda võimalikult vähe häirida.“
Ka masina- ja tehnikapark on
oluliselt täienenud ning kasutusel
on uued innovaatilised seadmed.
„Meie põldudel töötavad automaatroolimisega traktorid. Traktoritel on interneti kaudu seadistatud põllukaardid, mille järgi traktor
põllul sõita oskab. Ainult keerulisemaid manöövreid teeb juht,“ valgustab Madis uudse tehnoloogia
võimalusi.
„Sellel aastal paigutasime kolmele põllule ka andurid, mille on
turule toonud Eesti firma PaulTech.
Need seadmed mõõdavad mulla ja
õhu temperatuuri, mulla niiskust ja
soolsust. Soolsuse hindamine annab nt teada, kui suur on väetamise
vajadus.
Veel oleme koostöös TÜ Tartu
observatooriumi kaugseire teadlastega, tänu kellele saame regulaarselt jälgida satelliidipilte ja selle
kaudu jälle hinnata oma põldudel
toimuvat.“
See, kui innustunult Madis räägib elust ja asjade edenemisest, on

märk sellest, et tegemist on oma
valdkonna tõsise professionaali ja
spetsialistiga, kes oma tööd ka armastab.
„Põnev on! Tegemist on ju traditsioonilise alaga — mäng loodusega. Aga kui liita kokku kaks maailma, loodus ja tehnika, siis muutub
väga palju. Suureks väljakutseks
ongi, et suuta tänapäeva võimalustest parim välja otsida ja ellu rakendada.“
Lisaks pidevale enesetäiendamisele on Madis võtnud nõuks ka
teiste põllumeestega oma võimeid
ja oskusi proovile panna.
2020. aasta viljelusvõistlusel
tuli Madis oma talinisu võistluspõlluga tulukuselt esimesele kohale
ja saagikuselt jagas esimest ja teist
kohta. Samal võistlusel, nii eelmisel
kui selle suvel, osales ka meie teine
põllumees Udo Jüriado Kolgalt.
Mihklipäev 29. septembril on
möödas ja põllutööd on ka Madisel
selleks korraks tehtud — nii nagu
rahvakalendri järgi märgitud.
„Tegemisi jätkub edasigi küllaga. Soone farmis toimetame kogu
perega,“ kinnitab Madis.
Maasoolaks tituleeritud põllumehe amet ei kao kuhugi, kui sellised pühendunud noored mehed
nagu Madis Tamm ja paljud temataolised rivis on.
Edu Madise perele.
MILVI PENSA
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Koguduse suvi 2021

Sulgpallihooaja
esimesed võidud
Nõo mängijatele

VALLA LEHT

Nõo vald ajapeeglis

Võrgupidu Nõo kultuurimajas, 2000ndate alguses. Foto: Nõo koduloomuuseumi arhiivist

Koguduse suvisest bussiekskursioonist osavõtjad 20. juulil Vändra
kiriku juures. Foto: ARTUR SAAR

Esta Tamm, kes töötas valla juhina aastatel 1995–2003, meenutab
vallavanemaks olemise perioodi.
(algus Nõo Valla Lehe septembrikuu numbris)

EELK Nõo koguduse suvi 2021 oli tegus, nagu ikka. Oluliselt ei takistanud seda ka tervishoiukriisist tulenevad piirangud. Järgnevalt
väike ülevaade tehtust.
15. juunil algas iga-aastane „Teeliste kirikute“ projekt, mille raames
hoidis kogudus kirikuuksi lahti viiel päeval nädalas. Suur abi seejuures tuli meie suvekohviku perenaiselt Anne-Ly Juhkamilt, kes
juhatas soovijad kirikusse ka siis, kui kirikuvalvajat parajasti polnud.
Tähtis algatus oli sel suvel koguduse jaoks ka aktsioon „Suvesupp
lastele 2021“, millest saab pikemalt lugeda Nõo Valla Lehe septembrinumbrist.
3. juulil toimus Rannu Püha Martini kirikus EELK Valga praostkonna laulupäev. Laulurahva hulgas oli ka meie koguduse segakoor,
kes esines ainsa koorina iseseisvalt väikese kavaga. Koori juhatasid
Ragne Meier ja Kärri Toomeos-Orglaan. Meie koori laul kõlas hästi ja
pälvis kiidusõnu.
5.–7. juulini toimus RMK Soontaga puhkealal EELK Valga praostkonna 24. noortelaager. Meie kogudust esindas laagris üheksa täiskasvanut ja 13 alla 18-aastast noort.
18. juuli peajumalateenistusel tähistati leeri mälestuspäeva. Õp
Mart Jaanson õnnistas kolm mälestuspäevalist, kellest kahel täitus
leeripäevast juba 65 aastat, kolmandal aga 20 aastat.
19.–20. juulil toimus meie koguduse traditsiooniline bussiekskursioon. Sedapuhku väisati EELK Pärnu praostkonda. Külastati Saarde,
Treimani, Häädemeeste, Tahkuranna, Tori, Sindi, Pärnu Eliisabeti,
Audru, Tõstamaa, Pärnu-Jakobi, Vigala ja Vändra kirikuid. Ööbiti
Pärnu Lõuna Hostelis. Lisaks kirikuile külastati ka Lavassaare Raudteemuuseumi.
28. juulil tõi Nõo valla elanik Vilma Roose kirikusse õp Mart Jaansonile väga huvitava eseme: aastast 1897 pärineva ristimisvaagna.
Vaagna oli kogudusele annetanud pr Roose ema Maria Sapelson,
kes oli k.a mais saanud 100-aastaseks. Pr Roose arvas, et tema ema
valdusse on ristimisvaagen sattunud Nõo koguduse endise köstri
Theodor Roosilehe (1869–1925) kaudu.
1. augustil külastasid Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel meie koguduse 2021. aasta eestpalvekogudust Paistus.
Paistu kirikus toimunud jumalateenistusel teenis kohalik õpetaja
Allan Kährik, jutlustas õp Mart Jaanson. Lauluga teenisid kaasa meie
segakoor Ragne Meieri ja Kärri Toomeos-Orglaane juhatusel ning
meesansambel.
6. augustil pidas õp Mart Jaanson kirikus koos u 50 maasturite kestvussõidust „Klaperjaht 2021“ osavõtjaga palvuse. Kuulati Jumala
sõna, lauldi ja palvetati selle nimel, et Issand õnnistaks ettevõtmist
ja hoiaks ära õnnetused.
9.–14. augustini toimus meie koguduses tavapärane kuulutusnädal.
Seekord tõid kogudusele jutluse kaudu vaimulikku külakosti õpetajad Siimon Haamer (09.08.21) ja Allan Kährik (10.08.21). 11. augusti
õhtul pidas kogudus meie kirikus koraalipüha, millest võib põhjalikumalt lugeda septembrikuu Nõo Valla Lehest. Kuulutusnädala
õhtud 12. ja 13. augustil olid samuti pühendatud muusikale. 14. ja
15. augustil aga tähistati Tarvastus, Nõos ja Keeril eesti ärkamisaja
suurkuju, Keeri mõisnku Hans Wühneri 185. sünni- ja 110. surmaaastapäeva.
13. augustil ja 18. augustil töötasid meie kirikuaias Nõo õpilasmaleva esindajad: tehti korrastustöid ja laoti küttepuid kirikuaias valminud uude puukuuri. Suur tänu vahvaile malevanoortele ja Nõo
noorsootööspetsialistile Birgit Haanile, kes noored kiriku juurde
tööle tõi!
8. septembril toimus Otepää kirikus ja kultuurimajas EELK Valga
praostkonna korraline sinodikoosolek. Meie kogudusest osalesid
sinodil peale praost Mart Jaansoni sinodisaadikud Jaan Aruväli ja
Helen Luigla. Muuhulgas toimusid koosolekul ka praosti valimised.
Praostiks valiti ka järgmiseks neljaks aastaks Nõo koguduse õpetaja
Mart Jaanson.
15. septembri õhtupoolikul toimus Hariduse pargis Nõo valla Huvitegevuse laat. Oma väljapanekuga oli kohal ka meie koguduse esindus. Koguduse suvised tegemised lõpetas 25. septembril toimunud
üle-eestiline Maal elamise päev.
Kogu suve jooksul külastas kirikut ja kirikuaeda tavalisest rohkem
inimesi. See on kooskõlas koguduse sooviga: kõik on oodatud tutvuma kirikuga ja kristliku usuga.
On ju viimane aluseks meie kultuurile ja annab lootuse elule pärast surma!
MART JAANSON
Õnnistatud sügist, kallis Nõo EELK Nõo koguduse
kihelkonna rahvas!
õpetaja

Raamatukogu uhked ruumid vallamajas
Esta Tamm: “Meenub üks toredamaid projekte, kui raamatukogu Nõo lasteaiast vallamajja kolisime. Ehitus sai alguse lasteaiakoha
soovijate arvu kasvamisest ja juhataja Maire Kubri jõulisest pealekäimisest, et kolida raamatukogu kasvõi vallamajja. Alguses keerulisena
näiv soov pani mõtte liikuma, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
saab…
Kutsusime appi Üllar Variku, kes oli varemgi raamatukogusid projekteerinud, tema andis kinnitust, et meie mõte on teostatav, ja kokkuvõttes tuli lahendus hea. Lisaks raamatukogule said ruumid muuseumile ja avasime internetipunkti, protsessi käigus renoveeriti ka fuajee.
Nõo Koduloomuuseum asutusena sai loodud küll varem ja see
tekkis vajadusest talletada meie lugu, et inimeste valduses olev info
kaduma ei läheks. Registreeritud muuseumile, kellel on kohustus materjale säilitada, anti infot, esemeid ja pilte meelsamini.
1996. aasta vallapäevadel oli mul esimene suurem avalik esinemine. Mäletan oma sõnavõttu, mille alustasin lausega „Me teema täna
ajalugu…“ ja meie loo talletamiseks sai loodud muuseum ning välja
antud Nõo Valla Lehe esmanumber, mis tuli paljundusmasinast.

Esmakordsed medalivõitjad Rando Penner ja Emilia Ainso.
Foto: MART MÄERAND

18. septembril toimus Tallinnas noorte GP-4 etapp sulgpallis.
Nõo Spordikooli noored mängijad saavutasid häid kohti, oleme ju
ka tublisti suvekuudel harjutanud.
Üllatasid U11 klassi noormängijad, kes jõudsid esmakordselt
pjedestaalile.
Emilia Ainso mängis välja finaalikoha, kus vastane Kirsika Vaidla
(Viimsi SK) oli seekord parem, vastavalt geimidega 21:17 ja 21:12.
Rando Penner üllatas aga oma mõtestatud ja julge mänguga,
finaalmäng kujunes kolmegeimiliseks, võitis selle vanuseklassi liider Karl Markus Kasekamp (Triiton) geimidega 21:13, 14:21 ja 21:18.
22.–23. oktoobril Pärnus toimuvateks Eesti noorte meistrivõistlusteks valmistumisel on veel kindlasti võimalus oma mänguoskusi
parandada. Vanemad mängijad näitasid samuti head taset, võisteldes seekord ka vanemates mänguliikides, et saada tugevamaid
mängukogemusi.
Kerttu Voore saavutas II koha U19 klassi üksikmängus ja samuti
II koha U17 klassi segapaarismängus koos Karl Aksel Männikuga.
Heili Merisalule kaks esikohta U17 klassi paaris- ja segapaarismängus, paarilisteks vastavalt Emilia Šhapovalova ja Tregert
Gustav Värv (mõlemad TÜASK).
Marti Joost võitis I koha U15 klassi segapaarismängus, paariliseks Marija Paskotši (Tondiraba SK), ja mängis tublilt U17 klassi
üksikmängus, kaotades alagrupi otsustavas mängus kaks aastat vanemale Rasmus Taltsile (Tallinna Sulgpallikeskus) geimidega 20:22
ja 20:22.
Plaanis on osaleda ka Soome
rahvusvahelisel turniiril
28.–31. oktoobril 2021. aastal.
MART MÄERAND
Nõo Spordikooli
sulgpallitreener

Minuti kirjutis #199
Tööõnnetuse asjaolude kirjeldus.
Neli kolimisteenust pakkuvat
meest, kes spetsialiseeruvad klaverite kolimisele (edaspidi kannatanud) palgati ühte Mulgimaa
pulma külalisteks. Palkajaks oli isik
Tamm (edaspidi peigmees), kellel
oli kindel kavatsus ühe Lätimaalt sissetoodud naisisikuga abielluda (nimi kohtule teada). Peigmehega tehti üle telefoni suusõnaline leping.
Peigmehe antud tööülesanded olid kindlal hetkel, kus ta annab märku pruut ära röövida, kuna ükski kohal olevatest külalistest ei olnud nõus seda tegema — laske või maha. Kohale saabudes tekkis kannatanudel kahtlus, et pruut võib olla palju suurem,
kui esialgu kokku lepitud. Peigmees kinnitas, et kõik on nii, nagu
kokkulepitud, ja ärgu üldse muretsegu.
Kell 22.34 kohaliku aja järgi andis peigmees märku ja kannatanud asusid positsioonidele. Sidusid pruudile rihmad ümber ja
hakkasid „pruuti röövima“. Selle käigus tõmbas üks kannatanu selja ära ja teine väänas jala välja. Pruut kukkus kolmandale otsa nii,
et too jäi tervenisti tema alla lõksu, tema on siiamaani kadunud
ning otsitakse koertega.
Neljas pääses väiksemate kriimustustega, aga kannatab posttraumaatilist stressi.
Peigmees keeldub maksmast kokkulepitud tasu põhjendusega, et töö ei olnud kokkuleppe kohaselt täidetud.
Kannatanud pöördusid töövaidluskomisjoni ja ootavad otsust.

JANNO PUUSEPP

Välissuhted hoogustasid valla arengut
Soomlastega sõprussidemete omamine ja nende pealt õppimine toetas üsna paljuski valla arengut. Vallavalitsuse struktuuri mudeli
võtsime kasutusele nende näitel, meil toimus samuti osakondadele
üleminek.
Tekkis mõte luua päevakeskus, ka noortekeskuse idee hakkas küpsema sealt. Nõo vald oli üks esimesi, kes alustas avahooldusteenuse
osutamisega. Meie esimesed arvutid tulid Soomest, rääkimata kinkepakkidest, humanitaarabist jne.
Tekkis vajadus spordielu korraldamise järele ja loodud sai spordijuhi ametikoht. Majandi 80ndatel ehitatud spordihall oli üsna viletsas
seisus. Spordihalli katuse vahetus oli minu ametiaja jooksul üks esimesi investeeringuid.
See oli hetk, kui vallal hakkas tekkima raha ka millekski muuks
peale hädavajalike tegevuste korraldamise.
Koolimaja põletamine ja kultuurimaja lammutamine
Vana Nõo koolimaja oli majavammist sedavõrd puretud, et hoone
hävitamist soovitasid mükoloogid ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste
poolt tehtud ekspertiis. See oli raske ja ebapopulaarne otsus, kuid eks
seda arutelu oli päris pikalt enne otsuse langetamist.
Päästeamet tuli asjaga kaasa ja toona oli lühike periood, kui Päästeamet kasutas selliseid põletamisi õppuste läbiviimiseks.
Kogukonnarahvas oli erineval arvamusel, meediakajastuses leidis
see hukkamõistu, kuid vaibus küllaltki kiiresti.
Kui vaadata kooli tulevast arengut, siis tagantjärele võib ju öelda,
et maja hävitamisega sai koolikompleksi arengule teene tehtud.
Kultuurimaja lammutamise osas olime strateegiliselt targemad
ja meil oli teadmine, mida sinna ehitada soovime. Uurisime ka põletamise võimalust, kuid läheduses olid puud, mis oleksid kahjustada
saanud ning Päästeamet oli ka põletamise praktika selleks ajaks ära
lõpetanud.
Kultuurimaja oli samuti emotsionaalselt keeruline lammutada,
sest maja ehitati omal ajal paljuski talumeeste annetuste toel.
Meeskonnatöö tagab edu
Volikogu esimeestega oli alati hea koostöö, opositsiooni ja koalitsiooni volikogus toona polnud, kuid igas koosseisus oli paar inimest,
kes n-ö ohjad pingul hoidsid ja ei lasknud mugavustsooni langeda,
alati tuli kõik võimalikud aspektid läbi mõelda.
Meeskond oli meil väga tore ja ühtehoidev. Ilma tugeva ja toetava
meeskonnata oleks olnud tunduvalt raskem keerulistel aegadel toime
tulla. Aasta lõppedes vaatasime üheskoos tagasi läinud aastale, igaüks
pakkus välja mõtteid, mida toredat tehtud sai. Sellised ühistegevused
aitasid kaasa meeskonnaks kasvamisele. Olime hea tiim, aga kui vaja,
siis ka enesekriitilised.
Vallavanemaks olemine on olnud kõige põnevam, arendavam
ning kordumatum aeg minu tööelus. Suured tänud Kalle Jürgensonile ja Tiit Kubrile, kes olid minu eelkäijatena kõige keerukamad aastad
valda juhtides ajad üle elanud.”
LIIA SIREL
Septembrikuu küsimusele vastasid õigesti need, kes ütlesid, et
Nõo alevikus Vana-Nõo 1a asunud pood kandis nime Laki pood ja
seda käis avamas olümpiavõitja Erki Nool.
Auhinna võitis Liidia Soidla. Palju õnne!
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Erakond Eesti 200

101 EIKO KEEMAN

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
199 JANEK ORAV

Eesti Reformierakond
Paremini hoitud Nõo vald on tugevate külade ja kindla keskusega vald. Selle juhtimine
on avatud, sel on hea potentsiaal oma elanikele parimat elukeskkonda pakkuda ning seda
iseloomustab ettevõtlikkuse soosimine ja töökohtade arvu suurenemine. Valla tugevused
on korras koolid ja lasteaiad, toimivad ja kvaliteetsed sotsiaalteenused, laialdane kultuuri- ja
huvitegevusvõimaluste olemasolu kõikidele
vanuserühmadele ning tulevikku suunatud
ökonoomsete lahenduste kasutamine infrastruktuuris. Paremini hoitud ja korras taristuga
vald on turvaline ning suudab pakkuda oma
elanikele head elukeskkonda, vaba aja veetmise võimalusi ning vajadustekohaseid sotsiaalja tervishoiuteenuseid.
JUHTIMINE

Teeme konstruktiivset koostööd
kogukondadega.

Oleme kiire asjaajamise ja avatud
juhtimisega hea partner nii kodanikule kui ka
ettevõtjale.

 Seisame selle eest, et praegu kodanikele pakutavad teenused ei kaoks ning
arendame neid edasi.
 Oleme valla juhtimises avatud ja
läbipaistvad.
KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

Tunnustame ja märkame tublimaid.
 Renoveerime Nõo kooli staadioni.
 Viime spordirajatiste ja mänguväljakute halduse ühtse juhtimise alla.
SOTSIAALVALDKOND

Jätkame elanikele sissetulekust
mittesõltuvate toetuste maksmist.
 Märkame ja toetame iga abivajajat.

Tagame elanike vajadustega sobivate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse.
ELUKESKKOND, MAJANDUS
JA TURVALISUS

Uuendame ja rajame mängu- ja
spordiväljakuid valla igas külakeskuses.
 Ajakohastame valla tänavavalgustuse.


Seisame hea selle eest, et laiendada
kergliiklusteede võrgustikku ning tagame kvaliteetse teehoolduse nii talvel kui ka suvel.

Laiendame ühistranspordivõimalusi,
lähtudes inimeste reaalsetest vajadustest.
 Jätkame alevike ja külade moderniseerimist, toetame kortermajade hoovide heakorrastamist.
 Toetame koerte mängu- ja harjutusväljaku loomist Nõo alevikku.

102 ARNO ANTON

103 KRISTA LOOG

ETTEVÕTLUS JA TURISM
 Teeme aktiivset koostööd ettevõtjatega ja toetame innovaatilisi lahendusi majanduse
edendamiseks.
 Toetame vallas eelduste loomist ettevõtluse arendamiseks, sh ettevõtluse koja rajamist.
 Jätkame olemasolevate turismiobjektide tegutsemise ja kogukondade uute algatuste
toetamist.

104 PRIIDU PAAVEL

105 ÜLLAR SOOM

Valimisliit „ÜHTNE NÕO VALD“
Oleme ajaloolise identiteediga tugev
ja iseseisev vald.
Nõo vald jäi iseseisvaks tänu kogukonna kaasamisele ja vallaelanike kindlale soovile oma asju ise ajada. Algatasime
allkirjade kogumise, käivitasime ja viisime
lõpuni kampaaniad „Iseseisev Nõo vald“
ja „Aiamaa-Pangodi tee mustkatte alla“.
Väärtustame olnut — säilitasime haldusreformi käigus oma ajaloolise, Nõo
kihelkonna nime ning algatasime mälestusmärkide paigaldamise Nõo vallale
tuntust toonud inimestele.
Soovime, et koduvald oleks jätkuvalt
ühtne ja terviklik — sellest ka valimisliidu nimi „ÜHTNE NÕO VALD“, mille alla on
koondunud kandidaadid alevikest ning
erinevatest küladest.
VALIME VALLAVANEMA AUSA JA
LÄBIPAISTVA KONKURSI TEEL.
Meie soov on, et kõigil oleks vallas
hea ja turvaline elada ning kogukond
oleks kaasatud valla tegevustesse.

ja kutsub üles eelistama oma vallas toodetud kaupu ja teenuseid. Loome traditsiooni korraldada igal aastal „Nõo valla
ettevõtjate festival“. Vallale oma turg.
 Peame oluliseks turvalist liiklemist.
Kergliiklusteed Nõo alevikust küladesse
ja varjualused bussipeatustesse. Etapiviisiliselt valla kruusateed tolmuvabaks.
Valgustatud külad!
 Ehitame uusi sotsiaalkortereid. Organiseerime eakatele ühisüritusi ja väljasõite. Korraldame koostöös toitlustusettevõtjatega abivajajatele sooja supi veo.
 Loome noortele rohkem vaba aja
veetmise võimalusi. Skate-park, kooli
staadioni rekonstrueerimine. Ehitame
lastele korraliku mänguväljaku.
 Teeme kõigile vallaelanikele sportimise soodsamaks.
 Ehitame Veskijärve äärde laululava.
Toetame seltsielu külades.
 Rajame koertele mänguväljaku
ning ujumiskoha.

 Tagame maksumaksja raha kasutamise läbipaistvuse.
 Kompetentsed vallaametnikud
tööle kodaniku jaoks. Informatsioonivahetus senisest paremaks. Kaasame noori
valla arengusse!
 Vaja on uut lasteaeda ja laiendada
koolimaja.
 Vald peab olema kohalikku ettevõtjat toetav. Loome Nõo Valla Ettevõtjate Liidu, mis reklaamib valla ettevõtjaid

Kuidas me oma lubadused
tagame?
Valla eelarvele lisaks taotleme eurorahasid ja muid toetusi, selleks võtame tööle professionaalse projektikirjutaja.

124 OTT TAMBETS

125 SANDER
KRIISA

126 JAAN LOOS

134 RAIDO
RANDOJA

135 HEIKI PRAAKLE

144 VALERIK
JERLAKAS

145 KRISTIINA
KOLBERG

106 KRISTA
KVARNSTRÖM

107 HILLE LAOS

108 JANAR SAVIIR

109 AIGAR BRETT

110 ERLE
HERMANN

111 VIKTOR KORS

112 URMAS OJA

113 KAI TOOM

114 ANNE-LY
JUHKAM

115 ANNEMARI
POLIKARPUS

116 EERIKA
SOOTLA

117 ANTS
LILLEVERE

118 ANNE
MARKVARD

119 ELERI
VISNAPUU

120 JOEL URVAST

121 IMBI TANILSOO

122 HELI VEIDE

123 EVE TAMBETS

127 ANTI PERKSON

128 TIINA
PERKSON

129 RAGNE MEIER

130 PRIIT MEIER

131 KERLI PRUULI

132 ANGELINA
TOMILINA

133 KÄTLIN
RANDOJA

136 KÜLLIKKI
TOKMAN

137 HELVI VENNIK

138 PILLE REIU

139 AINI HERMANN

140 MERILY TUUM

141 EDDA-MERIKE
PELT

142 MAIRE
JAKOBSON

143 JANNE
JERLAKAS

146 URMAS
PRAAKLE

147 URMAS SILD

148 KALMER VAKK

149 TIINA SIMMUL

150 MALLE
KÜNNAPUU

151 RAIVO
KÜNNAPUU

152 RAINER
JUHKAM

153 JAANUS PALA

Iga küla, iga kodu, iga inimene on
Nõo vallale oluline. Ühtse Nõo valla nimel!
Vali meid ja saad parima väikevalla
Eestis!

9

NÕO

Nr 9 (283) / oktoober 2021

VALLA LEHT

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021
Valimisliit HEA VALIK

Valimisliit „ÜHTNE NÕO VALD“

Teeme hea valiku kaasaegse ja mugava Nõo valla
arenguks
Nõo vallal on läinud hästi. Oleme viimase 30 aastaga suutnud
rajada endale hubase kodupaiga, kus inimestel on hea elada ning
noortel on tegevust. Siiski on vaja käia pidevalt ajaga kaasas, et
meie vald vastaks nendele standarditele, mida tänapäeva inimesed oma elukeskkonnale pidevalt kergitavad. Inimesed soovivad
elukeskkonda saada juurde täiendavaid võimalusi ja mugavaid
lahendusi. Seda me neile pakume ning kavatseme pakkuda ka
171 RAIN
edaspidi.
SANGERNEBO
154 REIN
RANDMAA

155 HEDI LAOS

157 IVO HAGEL

158 VILJAR
BIRNBAUM

156 JANNE TULIS

159 TAURI SMOLIN

160 TÕNU KRUUSE

161 KATRE
HÖDEMANN

162 SIIM
HÖDEMANN

163 KARMEN
PITILIMOV

164 JAAN SONNE

165 SILVER
SINILILL

166 REIN SOOVIK

167 ANDRES
NEEME

169 SANDER JETS

168 EGLE NEEME

170 TOOMAS
SOOTLA

Valimiste periood koondub ühte
nädalasse.
 Esmaspäevast laupäevani
saab hääletada nii pabersedeliga
jaoskondades kui ka elektrooniliselt.
 Elektrooniline hääletamine
toimub leheküljel www.valimised.ee
ajavahemikul 11. oktoobril kella 9.00
kuni 16. oktoobril kella 20.00.
 Pühapäevasel valimispäeval

173 MARGE ALTIN

174 ENE ARUS

176 RAILI ILVES

177 ANDRES JUUR

178 JAANUS
JÄRVEOJA

179 GAILI KANGUR

180 HARRI KUBRI

181 SILVER
LEHESAAR

182 TANEL LIIRA

183 PILLE LINDE

184 ANDRES LOMP

185 TEET MARRAN

186 TAAVI
MERISALU

188 MAIT RAIG

189 PRIIT
RANDALA

190 MART
RAUDSAAR

191 MIRLIAN
REBANE

Mida on valimisliidu HEA VALIK liikmete aktiivsel
kaasalöömisel viimase nelja aasta jooksul ära tehtud?
Viimase nelja aasta suurim projekt on olnud Nõo–Elva jalg- ja
jalgrattatee ehitamine. See pole siiski ainus teeprojekt. Meie kaasalöömisel pöörati palju tähelepanu valla teede korrashoiule ning
turvalisusele. Sai rajatud väga palju uusi tänavavalgustusi, et vallaelanikel oleks ka pimedal ajal turvaline liikuda.
Teede kõrval oleme väga palju panustanud laste ja noorte
arengusse. Meie eesmärk on teha lasteaiad ja koolid korda ning
hoida Nõo valla lapsi tervete ja rõõmsatena. Selleks:
 Said korda tehtud lasteaiad nii Nõos, Tõraveres, Nõgiarus
kui ka Lukel. Nõo lasteaed sai juurdeehituse kahe uue rühma ava- 175 VELLO BRETT
miseks.
 Renoveeriti Nõo Põhikooli ja loodi tehnoloogiaklass. Kooli
ümbrusesse rajati uusi vaba aja veetmise võimalusi, näiteks välijõusaal ja minigolfiväljak.
 Avati Nõo Spordikool, millega suurenes harrastavate tegevuste hulk.
 Nõo Noortekeskusesse loodi uued käsitöö-, keraamika- ja
loovtegevuse klassid.
Mida teeb valimisliit HEA VALIK ära tulevikus?
Nõo vallas peavad olema moodsad võimalused. Inimeste
tööelu on muutunud paindlikumaks ja sellised peavad olema ka
võimalused:

Viime äri- ja eratarbijateni kiire interneti võimaluse, et
anda Nõo valla ettevõtjatele võimalused pakkuda inimestele rohkem paindlikku töökorraldust.
 Loome võimalused hooldust vajavate eakate ja puudega
laste ajutiseks hoidmiseks, et anda võimalus nende lähedastele
oma aega paindlikumalt planeerida.
 Valitsemine tähendab tänapäeval üha rohkem kodanikkonna kaasamist. Loome kaasava eelarve ning tekitame selles
eraldi read noortele ja eakatele. Toetame aktiivseid kodanikke,
asutame külade esinduskogu ning elukogenud vallaelanike nõukoja.
Hoiame lapsed terved ja rõõmsad:
 Laiendame huvitegevuse valikud ja suurendame lastega
seotud toetusi, et peredel oleks võimalus oma lapsi võimalikult
tegusana hoida.
 Jätkame erinevate liikumisharrastuse võimaluste arendamist – renoveerime kooli staadioni ja rajame ajakohase rulapargi.
Et kõigil oleks meie vallas hea ja turvaline liikuda, siis:
 Teeme teid tolmuvabaks.
 Rajame üha rohkem valgustusi
tänavatele ja bussijaamade juurde ning
laiendame videovalvet.
 Taotleme kergliiklustunneli rajamist Tõravere teeristi Tartu-Elva maanteel.
Et elu Nõo vallas liiguks ajaga kaasas,
tuleb olla püsivas arengus. Valimisliidul
HEA VALIK on kogemus, nägemus ja tahe
teha Nõo valla elukeskkond veelgi kaasaegsemaks ja mugavamaks. Tule 17. oktoobril valima ning tee HEA VALIK!

192 REEMET
RUUBEN

valimiste info
Ajavahemikul 11. oktoobrist kuni
17. oktoobrini toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised, sel
ajal valivad Nõo valla elanikud Nõo
Vallavolikogu liikmed järgnevaks
nelja–aastaseks perioodiks.

172 JÜRI ALISTE

toimub ainult valimisjaoskondades
pabersedeliga hääletamine.
Kuigi Nõo vallas on avatud kolm
valimisjaoskonda, ei ole valija enam
seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valija
saab hääletada ükskõik millises neist
kolmest Nõo vallas avatud hääletamisruumist.
Jaoskond nr 1, asukohaga Nõo
vallamajas töötab kõigil seitsmel
päeval:
11.—16. oktoobrini kell 12.00
kuni 20.00.
17. oktoobril kell 9.00 kuni 20.00.
Jaoskonnad nr 2 ja 3 vastavalt
Tõraveres, Observatooriumi Külas-

193 KADI
SARAPUU

tuskeskuses ja Luke Raamatukogus
töötavad ainult kolmel päeval:
15.—16. oktoobrini kell 12.00
kuni 20.00.
17. oktoobril kell 9.00 kuni 20.00.
Väljaspool elukohta hääletamist
ja asukohas hääletamist (isikud, kes
valimisperioodil viibivad Nõo vallas,
aga kelle elukoht on mujal) ning kodus hääletamist korraldab ainult valimisjaoskond nr 1. Neist väljaspool
elukohta ja asukohas hääletamine
saab toimuda vaid ajavahemikul
11.—14. oktoober.
Reedel (15.10), laupäeval (16.10)
ja pühapäeval (17.10) saab hääletada
ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas sh kodus.
Kodus hääletamist korraldatakse ajavahemikul 15.—17.oktoober,
kodus hääletamiseks saab hääletuskasti koju kutsuda telefonitsi, telefoninumbril 5430 1364 või vallasek-

187 JAAN POOM

194 VARMO
SAVIMÄGI

195 LEMBIT TORU

retäri telefoninumbril 505 6439 kuni
valimispäeval hiljemalt kella 14.00-ni.
Palume siiski tungivalt kodus hääletamist taotleda võimalikult varakult,
et jaoskonnakomisjoni liikmed, kes
kodus hääletamist korraldavad ei
jääks valimispäeval pimedal ajal külades valijaid otsima või hiljaks valimispäeva õhtul hääletusruumi tagasijõudmisega.
Esmakordselt on valimisjaoskondades elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades
kasutusel olnud pabernimekirjad.
Valimisjaoskonna
hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest
valijate nimekirjast valija poolt
esitatava kehtiva isikut tõendava
dokumendi alusel valija hääleõigust.
Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.
Hääletamisõigus on Nõo valla

196 ZOJA
UDALTSOVA

197 ALO
VEENPERE

198 KAIDO VOOR

elanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht on Nõo vallas.

ja üldine info kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste kohta valimiste
kesksel veebilehel www.valimised.ee

Tänavustel kohalikel valimistel
saab Nõo vallas valida 99 kandidaadi
seast. Esindatud on kaks valimisliitu
ja kolm erakonda.
Nõo Vallavolikogu valimiste korraldamise info asub Nõo valla veebilehe lingil: nvv.kovtp.ee/valimised-21

Head saabuvat valimispäeva!

AIRA LAUL
valimiskomisjoni
esimees

NÕO

Nr 9 (283) / oktoober 2021

VALLA LEHT

NÕO
PÄEVAKESKUSES
Tel 745 5134, 5301 8753

4. oktoobril kell 13.00
FILMIPÄEV
13. oktoobril kell 18.00
„PROFESSOR SAI VÄRSKE
ÕHU MÜRGITUSE“
Teatrietendus Rannu Rahvamajas

20. oktoobril kell 13.00
LUULEPÕIMIK
Külas on Tiit Tirmann

28. oktoobril kell 9.00
SÕIDAME LINDORA LAADALE

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.
Koduleht: teenustööd.ee.


Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322.

 Litsentsiga korstnapühkija. Oma redel kaasas.
Tel. 5191 6605.

1. novembril kell 18.00
„CHARLOTTE LÖWENSHÖLD“
Teatrietendus Rannu Rahvamajas

7. novembril kell 13.00
REISIMULJED MONTENEGROST

Sammumisvõistlus kõigile!
FitSphere mäng
Kuidas osaleda: Lae alla FitSphere telefonirakendus, loo
endale konto, leia sündmus „Nõo valla rahvas liikuma“,
märgi „Osale võistlusel“ ning hakka sammuma!
NB! Enne liikumist ava rakendus ja käivita treening!
Mäng kestab 21. oktoobrini.
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Hea kohalik käsitöömeister!
Registreeri oma osalus novembri lõpus toimuval kohaliku käsitöö ja omatoodangu laadal. Aitame Nõo inimestel
jõulukingid osta koduvalla meistritelt.
Info ja registreerimine: tel 5191 4119
või e-post liia@nvv.ee

16. oktoobril

SÜGISLAAT

Elvas, keskväljaku
parklas.

Tule ostma
või müüma.
Tel 5661 8707.

22. oktoobril loositakse välja vägevaid
auhindu! Peaauhinnaks 2x50 euro väärtuses
V-Spa kinkekaart, lisaks sportlikud auhinnad
(YesSport ja Nõo Spordikool), maitsemeeltele
lisavad särtsu Nõo Lihavürst ja Kommipomm.
Auhindade võitjad kuulutatakse välja Nõo
Spordikooli Facebooki lehel.

lisainfo spordikoolist, tel 5308 9738

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

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

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




   

   
 
   
 
   
   
  
    
   
 



EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
P, 10. okt kl 11.00
P, 17. okt kl 11.00
K, 20. okt kl 12.00
R, 22. okt kl 19.30
P, 24. okt kl 11.00
P, 31. okt kl 11.00
P, 7. nov kl 11.00
P, 14. nov kl 11.00
K, 17. nov kl 12.00
R, 19. nov kl 19.30
P, 21. nov kl 11.00

Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Misjonipüha jumalateenistus
Usupuhastuspüha jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Isadepäeva perejumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor

EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, Nõo alevik, 61601 Nõo vald, Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570;
e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg nookirik.ee

Õpetaja kõnetunnid kiriku käärkambris
K ja R, kl 9.30–11.30, N, kl 16.00–18.00

NÕO

VALLA LEHT

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

tel 745 5334

Jõulupärja ja –seade
meisterdamise töötuba
4. ja 5. detsembril 2021
kell 10.00–16.00 Nõos, Raudtee tn 6
Juhendaja: Maria Jürisson
Registreeri: maria.jyrisson@gmail.com
Kohtade arv on piiratud. Osalustasu 5 €
Toetab Nõo valla Omaalgatuse Fond

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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