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Ilusat kooliaastat!

Algamas on järjekordne õppeaasta Nõo Põhikoolis

Taas punab päiksekiirtes pihlapuu
ja kase kuldses kuues mängib tuul…
Käes on septembrikuu ning üks suvi on jälle seljataha jäänud. Teadmistepäev 1. september tähendab paljudele juba tuttava kooli- või lasteaiatee läbimist, samas on palju ka neid, kes nüüd selle tee esimest korda ette
võtavad.
Nõo Põhikooli 1. septembri aktusel olid ilmselt ärevil nii 9. klassi alustavad noormehed ja neiud kui nende nooremad ametivennad, kes võeti
kooliperre ja 1. klassidesse vastu aabitsate jagamisega. Põhikooli viimast
aastat alustavatel noortel on ehk mõtteis küsimus, kas kooli saab lõpetada
ilma lõpueksamiteta või tuleb siiski sooritada kolm teadmiste proovi. Ja kui
lõpueksameid ei tule, siis mida kooli lõpetamiseks täpselt tegema peab?
Värsked koolijütsid aga püüavad endas talletada kõike uut, maadeldes küsimustega nagu: Kuidas seened sambla sisse saavad? Miks päike öösel ei
paista? Mis dinosaurustega juhtus? Ja nii edasi ja edasi…
Koolis saab vastused nii nendele kui paljudele teistelegi küsimustele,
tuleb vaid ise olla kohal ja anda endast parim. Õpilastele soovitakse tihti
õpihimu, aga siinkirjutaja soovitab õpihimu kõrval säilitada ka uudishimu.
Just uudishimu ning huvi maailma vastu toidab õpihimu ja nende kolme
kombinatsioonis läheb teadmiste omandamine lennates.
Õpetajatele soovin jõudu kõikidele miks-küsimustele vastamisel ja
rahulikku meelt ka kõige Tootsima poisi või tüdruku õpi- ja uudishimu
hoidmisel.
Vanematele soovin usaldust kooli ja õpetajate vastu, nii saab jätkuda
avatud dialoog haridusvalikute ja õppekorralduse üle. Ärge jääge kooliga
kaugeks ka siis, kui teie võsuke on esimese kooliastme lõpetanud, vaid leidke aega tulla ühisüritustele ja koosolekutele, sest koostöö on heade suhete
aluseks.
Vahvat kooliteed kõigile!
Anneli Vetka
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

1. septembril Nõos Põhikoolis kooliteed alustanud esimeste klasside õpilased ja klassijuhatajad Helju Sarapuu, Kadri Luud ja Liana Jõgar. Foto: LIIA SIREL

piltuudis

Nõo Põhikooli direktor Ilona Tars.
Foto: LIIA SIREL

Käesolev õppeaasta tõotab
Nõo Põhikoolile tulla hea — rohkete väljakutsetega ning koostöisem
kui iial varem. Meid on täna palju
rohkem kui aasta tagasi. Esimeses
klassis alustab kooliteed 51 õpilast
ning ka kõikidesse järgnevatesse
klassidesse lisandub uusi õpilasi.
Oleme kasvanud üle 450 õpilasega kooliks. Lisaks oleme kasvanud
õpetajate arvult, meiega liitub sel-

lel õppeaastal kümme uut õpetajat
ja 11. septembrist üheteistkümnes
uus meeskonnaliige — õppealajuhataja Eve. Seega alustame seda
õppeaastat ilma õppealajuhatajata
ning ka see on olnud algava kooliaasta üks väljakutsetest. Lisaks vahetasime e-kooli Stuudiumi vastu
ja õpetajatel tuleb hakata jagama
klassiruume. Veel vajavad sisustamist uued ruumid, mis tuli klassiruumideks teha. Kuid üheskoos
saame me hakkama.
Väljakutsed panevad pingutama ja rohkem koostööd tegema,
millest sünnib kasu kõigile, sest tuleb olla loovam, ettevõtlikum ning
koostöisem. See muudab nii kooli
meeskonna kui ka kogu koolipere tugevamaks ning loob pinnase
saada üheskoos veel paremaks ja
ühtehoidvamaks. Uute õpetajate
lisandumisel ei ole õpetajad enam
nii ülekoormatud, Stuudiumile
üleminek annab palju rohkem võimalusi, mis omakorda lihtsustab
paljusid meie tegevusi. Uute õpi-

Bussijaama jämm

28. augustil 2019 toimus Tallinna Teletornis kooliaasta algusele pühendatud haridus- ja teadusministri vastuvõtt Eesti haridusjuhtidele.
Nõo vallast osalesid minister Mailis Repsi vastuvõtul Luke lasteaia Segasumma direktor Marge Altin ja õpetaja Hiie Alajõe (ülemisel pildil)
ning õpetaja Ira Veski ja õpetaja abi Jane Kuusk Nõgiaru lasteaiast
(alumisel pildil). Fotod Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

Nõo bussijaama pargis toimus 2. septembril bussijaama jämm, mille korraldas suve lõpetamiseks ja ilusa kooliaasta tervitamiseks Nobe Nõo meeskond.
Noortele pakkusid muusikalist meelelahutust poplaulja Emily J ja eestikeelse räpiga tegelev huumoriräpi trio Küberünnak & Karmo. Muusikalistele
vahepaladele sai nautida kaasaegset tänavatantsu JJ-Street tantsukooli südikate tantsijate esitluses. Tantsud olid sedavõrd kaasa haaravad, et nii mõnigi
noor sai pisiku alustada tänavatantsu teeringuid juba sel hooajal.
Õhtut vedav Nõo Põhikooli huvijuht Reemet Ruuben kaasas noori viktoriini ja vahvatesse mängudesse.
Viimasena lavale astunud räpibänd Küberünnak & Karmo (pildil) tõmbas
Nõo noored sellise hooga käima, et pargi alt koguneti esimeste rütmide saatel
lava ette bändile hasartselt kaasa elama.
Soovime noortele sama entusiastlikku kooliaastat!
(NVL)

laste lisandumine annab võimaluse
juurde saada uusi sõpru ning õpetajale võimaluse olla veel kellegi
toetaja, julgustaja ja inspireerija.
Püüan ka ise oma tegemistega
julgustada rohkem unistama, õppima, ebaõnnestumistega toime tulema ning inimesena arenema. Pingutan ja töötan iga päev enda ühe
unistuse nimel, milleks on kool,
kuhu tahavad tulla õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad ning külalised. Kus saame olla loovad, ettevõtlikud, julged ja õpihimulised.
Kus märkamine ja toetamine on
igapäeva osa. Kus tuntakse üheskoos rõõmu õnnestumiste üle ja
ebaõnnestumisi võetakse kui ühte
osa õppeprotsessist. Kus lapsevanema ja kooli koostöö on sellisel
viisil, et mõlemad pooled tunnevad, et tegemist on koostööpartneritega ning ühiselt tegutsedes
sünnib suurim kasu lapsele. Kus
koolipidaja ja kogukond tunneb
uhkust avatud ja arenguvõimelise
ning tulevikku vaatava organisat-

siooni üle.
Olen tänulik õpetajatele, kes
jätkavad rasket ja töist teed Nõo
koolis ja tänan uusi õpetajaid, kes
valisid endale töise tee Nõo Põhikoolis. Soovin edu ja õnnestumisi
teie tegemistes ning rõõmu nii õpilastest kui ka koolist tervikuna.
Soovin, et 1. klassi õpilane tunneks rõõmu, et temast sai koolilaps
ning 9. klassi õpilane lahkuks kevadel teadmisega, et kõik need aastad, mil ta viibis Nõo Põhikoolis on
andnud talle teadmised, oskused
ja julguse enda seatud eesmärkide
saavutamiseks. Soovin kõikidele
õpilastele toredat teadmiste ja oskuste omandamist ning koolis käimise ja olemise rõõmu.
Loodan, et sellest pinevast aastast võidame kõik ning üheskoos
loome meie õpilastele võimaluse
saada parimat haridust.
Ilusat kooliaasta algust kõigile!
ILONA TARS
Nõo Põhikooli direktor
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vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu istung toimus 22. augustil.
1. Tartumaa Arendusselts — suurprojektide taotlusvoorust ja
arendustegevustest.
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Kallas rääkis senisest tegevusest, strateegiast 2015–2022 ning arendustegevustest. 15.–30. oktoobril
on avatud 2019. aasta II taotlusvoor ja 1. oktoobrini noorte väikeprojektide
taotlusvoor.
2. Sihtasutusega Luke Mõis sõlmitud lepingutest.
Eelarvekomisjoni esimees Mart Raudsaar rääkis komisjoni seisukohast
vaadata üle Nõo valla ja Sihtasutuse Luke Mõis vahel sõlmitud lepingud,
kuna mõni neist hakkab peatselt lõppema ja poolte õiguste ning kohustuste hulk peaks olema võrdne.
SA Luke Mõis juhatuse liige Gea Järvela andis ülevaate sihtasutuse
tegevusest selle loomisest alates ja rõhutas, et kui sihtasutus 2007. aastal
asutati, siis asutajaliikmeteks olid 13 eraisikut ja Nõo vald. Asutajaliikmed
panustasid Luke mõisa hoonete projekteerimisse ligi 1,35 miljonit krooni.
SA Luke Mõis on teinud vallale oma ettepanekud lepingute osas ja pärast
arutelu tõdeti, et mõlemad osapooled on valmis läbirääkimisteks lepingute teemal.
3. Nõo valla eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine.
Eelarvekomisjoni esimees Mart Raudsaar sõnas, et komisjon on III lisaeelarvet arutanud ja otsustanud saata selle volikogule vastuvõtmiseks. Finantsjuht Pille Sügise sõnade kohaselt suureneb eelarve maht 43 842 euro
võrra ja 2019. aasta eelarve kogumahuks saab 8,4 miljonit eurot. Volikogu
otsustas lisaeelarve vastuvõtmise poolt.
4. „Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise
kord“ muutmine.
Vallasekretär Aira Laul põhjendas määrusesse sisseviidavaid muudatusi. Kui seni on haridusasutusteks loetletud Nõo Põhikool ja Nõo Muusikakool, siis nüüd on ettepanek viia see kooskõlla seaduse sõnastusega,
mille kohaselt haridusasutusteks on üldhariduskool ja huvikool. Määrusesse lisatakse juurde punkt direktori valimiseks asutatavale haridusasutusele. Täpsustatakse ka konkursiteate avaldamise sõnastust. Volikogu liikmed
kiitsid määrusesse sisseviidavad muudatused heaks.
5. Ettepanekute tegemine Tartu maakonna arengustrateegia tegevuskavasse 2019–2022.
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja Sven Tarto sõnade kohaselt on
maakonna arengustrateegia tegevuskavasse esitatavate projektide taotlusvoor avatud 30. septembrini ja iga vald saab sinna esitada kuni kaks
projekti. Nõo vald esitab oma projektidena Tõravere kergliiklustee ehitamise ja Nõo rannahalli kaasajastamise. Kõik volikogu liikmed hääletasid
selle otsuse poolt.
6. Meegleri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine.
Meegleri Kodu OÜ esitas taotluse Nõo alevikus asuva Meegleri katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamiseks, kuhu on kavas
6-hektarilisele maa-alale moodustada 13 elamumaa krunti, üks sotsiaalmaa ja üks transpordimaa krunt ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja
abihoonete püstitamiseks. Algatatav detailplaneering on kooskõlas valla
üldplaneeringuga. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletasid kõik volikogu
liikmed.
7. Nõo valla eelarvestrateegia 2020–2023 eelnõu tutvustamine ja
suunamine avalikule väljapanekule.
Eelarvekomisjoni esimees andis ülevaate komisjoni koosolekul toimunud arutelust ning finantsjuht Pille Sügis tutvustas eelarvestrateegia
eelnõu põhjalikumalt. Tulumaksu laekumist on prognoositud igale aastale
+5%. Arvesse on võetud spordikooli avamist 2020. aasta septembrist ning
uue rühma avamist Nõo lasteaias juba 2020. aasta jaanuaris. Lastevanemate osalustasu määr lasteaedades on seotud miinimumpalgaga, hetkel
on see 5,5% ja suureneb 2023. aastaks 7%-ni. Leiti, et huvikoolide õppemaksusüsteem peaks olema võrdne nii muusikakoolis kui loodavas spordikoolis ja õppemaksu suurus seotud kehtiva miinimumpalgaga. Oluliste
finantseeringute rahastamiseks on kavas võtta uusi laenusid. Plaanis on
põhikooli esimese korruse, katuse, fassaadi ja aula rekonstrueerimine, Kivilinna platsi väljaehitamine ning kultuurimaja saali ja fuajee renoveerimine.
Sven Tarto andis ülevaate eelarvestrateegiasse planeeritavatest teedest.
Eelarvekomisjonis oli arutatud ka sotsiaalmaja ehitamist, kasutades
selleks Kredexi toetust, kuid komisjon leidis, et selle asemel oleks mõistlik
kasutada toetust vallale kuuluva Luke raamatukogu hoone renoveerimiseks ja ehitada sinna üürikorterid. Esimesel korrusel olevad külakeskuse
ruumid seisavad juba aastaid kasutamata ja samuti on hulgaliselt vaba
pinda hoone teisel korrusel. Esialgu jäi Luke raamatukogu renoveerimine
küll reservnimekirja, kuid volikogu esimees rõhutas vallale kuuluvate korterite ehitamise vajadust ja vallavanem Rain Sangernebo andis lubaduse
Luke raamatukogu hoone peatseks renoveerimiseks, kuhu esimesed asukad võiksid sisse kolida juba 1. septembriks 2020. Juba praegu tegeletakse
projekteerimistöödega, et välja selgitada ehitustööde tegelik maksumus.
Volikogu otsustas suunata Nõo valla eelarvestrateegia 2020–2023
eelnõu avalikustamisele Nõo valla veebilehele 26. augustist kuni 8. septembrini.
8. Nõo spordikooli asutamisega seotud tegevuste tutvustamine.
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka rääkis, et rajatava
spordikooli avamine on planeeritud 1. septembriks 2020. Praegu tegeletakse asutuse põhimääruse ja direktori ametijuhendi koostamisega.
Direktori ülesanneteks saavad huvikooli juhtimine, spordihoone töö korraldamine ning valla sporditöö edendamine. Oktoobri lõpus kuulutatakse
välja konkurss direktori leidmiseks ning spordikooli direktor asuks ametisse 2020. aasta jaanuaris.
9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Vallavanem Rain Sangernebo rääkis remonditöödest lasteaedades.
Nii lasteaias kui põhikoolis kimbutab ruumipuudus.
Paraku on suurenenud kuritegevus, on olnud palju vargusi ning vandaalid on öösel sodinud mitmeid vallale kuuluvaid ehitisi.
Sven Tarto rääkis, et OÜ-ga Moreen on sõlmitud teede ja tänavate
pindamise leping. Mustkatte alla saavad Nõo alevikus Lätte, Kooli, Pargi,
Pärna, Aia, Nurme ja Kalda tänavad ning Etsaste külas asuva Tamsa-Etsaste
tee lõpuosa.
Jalgtee II osa asfalteerimine peaks toimuma septembris. K. Aigro tänava jalgtee ehituseks esitatud pakkumised osutusid nii kõrgeteks, et sel
aastal jalgteed ei rajata ja järgmisel aastal kuulutatakse välja uus hange.
Volikogu järgmine istung toimub 26. septembril.
KRISTA
KVARNSTRÖM
vallavolikogu
esimees

vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest augustikuul
Vallavalitsuse istungitel anti augustikuul välja korraldusi vallavalitsuse pädevuses olevates küsimustes ja lahendati muid vallaelu
küsimusi.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on
avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Sotsiaalvaldkonnas otsustati
— eestkosteküsimusi, puuetega
isikute kodukohanduse projektidega
seonduvaid küsimusi ja muid sotsiaaltöö erinevatesse valdkondadesse kuuluvaid küsimusi.
Haridusvaldkonnas otsustati
— kehtestada Nõo Muusikakoolis lapsevanema poolt makstavaks
õppetasuks põhi- ja huviõppes 30
eurot kuus ja vabaklassi tunnitasu
alljärgnevalt:
* lastele ja õppivatele noortele
kuni 19 eluaastani (k.a) 15 eurot tund,
* täiskasvanutele 20 eurot tund.
Õppetasu maksmisest vabastamist ühele lapsele on õigus taotleda vanemal, kelle perest õpib Nõo
Muusikakoolis kolm või enam kuni
19 aastast last. Erandkorras on õppetasu maksmiseks võimalik taotleda
toetust.
— kinnitada Nõo noortekeskuse
poolt läbi viidava täiskasvanute keraamikaringi osalustasuks 35 eurot
kuus. Huviringi eest tasumine toimub ülekandega Nõo vallavalitsuse
arvelduskontole või sularahas Nõo
vallavalitsuse
raamatupidamisse
hiljemalt teenuse kasutamise kuule
järgneva kuu 10. kuupäevaks.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba:
* Luke külas asuvale Põllula

katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
* Luke külas Piiroja kinnistul asuva sauna laiendamiseks,
* Nõgiaru külas Nõo tn 38 asuvale kinnistule päikeseelektrijaama
rajamiseks,
* Vissi külas Karlimäe kinnistule
üksikelamu ja abihoone püstitamiseks,
* Nõo alevikus Raudtee tn 2a
asuvale kinnistule ajutise konteinertankla ja selle teenindamiseks
vajalike rajatiste ehitamiseks;
—
anda
projekteerimistingimused:
* Meeri külas Kaarhalli katastriüksusel asuva tootmishoone laiendamiseks,
* Voika külas asuvale LokutajaAndrese katastriüksusele üksikelamu
püstitamiseks,
* Kääni külas asuvale metsanurga kinnistu koosseisus olevale
Metsapõllu katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks;
— anda kasutusluba:
* Nõo alevikus Järve tn 11 asuvale elamule ja abihoonele,
* Vissi külas Vahe vkt 1 asuvale
kinnistule püstitatud aiamajale.
Maaküsimustes otsustati
— seada avalikes huvides kasutatavate rajatiste talumise kohustuse kehtestamiseks vajalikud sund-

JÄÄTMEJAAM
Selli tn 19, Tartu, avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16
Tartu linnas Selli tn 19 (endine Turu tn 49) asuvas jäätmejaamas võetakse Nõo valla elanikelt tasuta vastu ohtlike jäätmeid (akud, patareid,
värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu, tekstiil.
Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t),
ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid (48 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

Planeeringuteated
Nõo Vallavolikogu algatas 22.08.2019 otsusega nr 73 Nõo vallas Nõo
alevikus asuva Meegleri katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 6,0 ha ja see hõlmab
Meegleri katastriüksust (registriosa nr 11619450, katastritunnus
52801:001:0753, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Sepa katastriüksust
(registriosa nr 2804104, katastritunnus 52801:010:0043, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa) ning avalikult kasutatava Lao tänava lõiku. Planeeringuala on hoonestamata.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale elamukruntide ja avaliku
ruumi moodustamine ning ehitusõiguse määramine ehitiste (üksikelamud
ning abihooned) püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Nõo valla
üldplaneeringuga.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Nõo vallas Nõo alevikus
asuva Meegleri katastriüksuste ja selle lähiala detailplaneeringu algatamise
otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Nõo Vallavalitsuses (Voika tn 23,
Nõo alevik) ja Nõo Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo
vallas Tõravere alevikus asuva Ojamaa katastriüksuse ja selle lähiala
detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 16.08-30.09.2019 vallakantseleis. Planeeritava ala pindala on ca 4,9 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus
olemasoleva elamu laiendamiseks ja uue elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga.
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel
http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Nõo Vallavalitsuse telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei 				
745 5108, 513 9123
Vallasekretär 			
745 5303
Sekretär-registripidaja 			
745 5335
Sotsiaalosakonna juhataja 		
745 5475
Sotsiaaltööspetsialist 			
745 5004
Lastekaitsespetsialist 			
742 6144 		
Avalike suhete spetsialist 		
745 5005
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja
745 5332
Keskkonnaspetsialist 			
745 5332
Ehitusspetsialist			745 5504
Arenguspetsialist, Maaspetsialist		
745 5434
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
748 0639
Finantsjuht 			
745 5002
Finantsosakond
		
745 5360, 745 5003

Vastuvõtuajad: T kl 9–12 ja 13–16; R kl 9–12

valdused:
* Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks ja avalikes huvides vajaliku
sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks,
* Telia AS kasuks sideehitise talumise kohustuse kehtestamiseks,
* AS Emajõe Veevärk kasuks veeja kanalisatsioonitorustike talumise
kohustuse talumiseks,
* Nõo valla kasuks erateede avaliku kasutamise eesmärgil;
— määrata
* Luke külas Oja tn 3 asuvate ehitiste aluse ja nende teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 0,23 ha,
* Kääni külas asuva Kingu katastriüksuse jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed: Kingu — maatulundusmaa ja Kingumetsa — maatulundusmaa,
* Luke külas asuva Vana-Mutike
katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kasteheina —
elamumaa, Vana-Mutike — maatulundusmaa;
— võtta vastu ja lubada avalikule väljapanekule Tõravere alevikus
paikneva Ojamaa katastriüksuse ja
selle lähiala detailplaneering (loe lisa
planeeringu teadetest).
Keskkonnaalastes
küsimustes otsustati
— rahuldada ja jätta rahuldamata hajaasustuse programmi esitatud
projektide rahastamise taotlused;
— kinnitada kaks hajaasustuse
programmi raames eraldatud toetuse kasutamise aruannet;
— kooskõlastada Altmäe küla
Vana-Kirila kinnistule rajatava puurkaevu asukoht;
— lugeda hooajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
olmejäätmete valdaja aadressilt Vissi
küla Lõuna tn 10.
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Üldküsimustes otsustati
— tunnistada riigihankel „Nõo
valla kruusateede remont 2019“
vastavaks ettevõtjate Moreen OÜ,
AS TREV-2 Grupp, OÜ Melior-M ja
AS Eesti Teed esitatud pakkumused
ja sõlmida hankeleping AS-iga Eesti
Teed;
— lükata tagasi kõik Kalju
Aigro tänava kergliiklustee ehitamiseks esitatud pakkumused, kuna
need ületasid eeldatavat maksumust
ja Nõo valla hetke rahalisi võimalusi.
Nõo vallavalitsus vaatab hanke tingimused ning muu hankega seonduva
üle ja kuulutab välja uue hanke 2020.
aasta alguses;
— sõlmida eluruumi üürileping
Observatooriumi tn 5 korteri nr 24
kasutamiseks;
— viia läbi suuline enampakkumine Etsaste külas asuva Rebaseuru
kinnistu võõrandamiseks (enampakkumine on lehe ilmumise ajaks juba
toimunud);
— anda luba avaliku ürituse korraldamiseks FIE Sirle Sillastele Nõo
laada korraldamiseks 15. septembril
2019 kl 9.00 kuni 15.00.
Finantsküsimustes otsustati
— ette valmistada III lisaeelarve
vastuvõtmine;
— suunata volikogule ülevaatamiseks ja avalikule väljapanekule
Nõo valla eelarvestrateegia 2020 –
2023;
— eraldada
* Nõo valla 2019. aasta eelarvest
660 eurot töömalevas olnud noorte
töötasu osaliseks katteks,
* Nõo valla 2019. aasta eelarvest
Luke raamatukogu majanduskulude
suurendamiseks.

AIRA LAUL
vallasekretär

keskkonnateated
Ohtlike jäätmete kogumisring
Nõo vallas laupäeval, 28. septembril
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.
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
13.00–13.20 Luke raamatukogu juures
13.30–13.50 Nõo alevikus vallamaja vastas asuva jäätmejaama platsil
13.55–14.10 Nõo alevikus Nõgiaru tn 6 vastas
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS.
Info Nõo valla keskkonnaspetsialistilt tel 745 5332,
e-post merike@nvv.ee.

Elektroonikajäätmete kogumisring
29. septembril on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler.
Huvilistel palume hiljemalt 24. septembriks teatada vallavalitsusele
(merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning
kontaktisiku telefoninumber. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema
toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud
ligipääs.

Pakendikotiteenus Nõos ja Uutal
Kõikidel Nõo aleviku ja Uuta küla eramajadel on võimalus liituda väga
mugava pakendijäätmete kogumislahendusega – pakendikotiteenusega.
VIIS PÕHJUST MIKS TELLIDA PAKENDIKOTT

 Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse
pakendikonteinerisse, kus ei pruugi olla pakendite jaoks ruumi),
 üks 150 liitrine kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid,
 kogumispäeva eel saadab Ragn-Sells AS meeldetuletuse,
 pakendikotiteenus on tasuta,
 sinu panus keskkonda, sest pakendid lähevad taaskasutusse.
KUIDAS TELLIDA
 Helista tellimiseks Ragn-Sells AS-le 60 60 439 või kirjuta
tellimus@ragnsells.com,
 peale lepingu sõlmimist saadetakse teile esimesel korral
pakendikott postiga,
 edaspidi viiakse see ära iga 28-päeva tagant ja jäetakse postkasti
uus kott.
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Nõos tähistati taasiseseisvumispäeva ansambli Swingers kontserdiga

Kui Birgit ja Mikk laulma hakkasid, kogunesid lapsed lava ette lustima. Sündmuse pildigaleriid vaata: https://nvv.kovtp.ee/pildigaleriid. Foto: LIIA SIREL
Kui ma pool tundi enne peo algust Nõo Veskijärve äärde jõudsin,
olid Soolo cateringi tüdrukud juba
torditelgis askeldamas. Pidulaud
oli kaetud ja ootamas külalisi, laua
keskel ilutsesid kolmes sortimendis
šokolaadi-, kama- ja marjatort. Kõrval asuva varjualuse all toimetas aga
Järiste veinitalu peremees, kes oli
lauale sättinud oma talus toodetud
veini ja siidri. Ka romantiliste tüllist
lehvivate seintega lava oli valmis ja
ootas esinejad.
Õhtu oli päikeseline ja soe, ega
rahvaski lasknud end kaua oodata.
Tasapisi hakkas peoplatsi poole tulema inimesi igast ilmakaarest, leidsin
end mõttelt — nad lendavad mesipuu poole…
20. augustil 1991 kell 23.03 võeti
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu istungil
vastu otsus taastada Eesti riigi iseseisvus. See kõik juhtus 28 aastat tagasi
ning seda päeva meie kogukond täna

tähistama tuligi, meile armsaks saanud peopaigas, Nõo veskijärve ääres.
Piduliku õhtu avas tervitusega
volikogu liige ja vallaelukomisjoni
esimees Jaanus Järveoja: „Iga riik on
nii tugev, kui tugev on tema kogukond ja sellepärast tulebki igal suvel
pakkuda kogukonnale võimalust vähemalt kord ühel rahvapeol kokku
saada. Hoidkem oma Eestit, hoidkem
Eesti kultuuri ja traditsioone, siis on
kindel, et ühel hetkel on meie vabaduses elatud aeg pikem kui okupatsiooni all. Ja võtame eesmärgiks, et
see vabaduse all elatud aeg saab olema kordades pikem.“
Vallaelukomisjoni esimehe avakõne tekitas minus meeliülendava
tunde ja taas tabasin end mõttelt,
et eestlane olla on ikka maru uhke ja
hää.
Järgmisena sai sõna peokõne
ettekandmiseks meie rahvale juba

mitmete lugude ja pajatustega tuttav Nõo kihelkonna inimene Juhani
Püttsepp.
„On ilus päev kirmaski pidamiseks — suve pidu Lõuna-Eestis, siin
väikses, vaikses kandis lõunapool
Emajõge,“ lausus ta.
Ma ei olnud kunagi nii mõelnudki, et ka meie Nõos elame omal moel
Emajõe ääres. See tähtis jõgi on seotud mööda oma üht haru Ulila ehk
Elva jõega, mis omakorda ühendab
Nõo oja, sain ma kõnemehelt teada.
Eeskõneleja kiitis toredat võimalust kokku tulla, kaunist ilma
imetleda, üksteist ja ehk teineteistki
uudistada, lõõritada, kõõrutada, võib
olla mõtteski kaarutada, kablutada,
vanu lugusid meenutada ja uusi laule
õppida.
„Kirmaskeid ehk kirikulaatu on
Nõos peetud hiljemalt 14. sajandi
lõpust kuni Rootsi aja lõpuni, seda
kinnitavad suvised arheoloogilised

väljakaevamised Nõo kiriku ees.
Mõned mündid kukkusid maamehe
mullaste, raskest tööst kohmetunud
sõrmede vahelt samasse paika juba
13. sajandil. Veel varem pudenes samasse paika kuljus naisterahva rinnaehtest — muinasajal. Sellest teame,
et elatud on siin ammu ja sajandid on
siin kiiresti tõtanud ning peoplatsigi
nihutanud kiriku eest vallamaja taha
paisjärve äärde,“ rääkis mõttelõnga ajalooradadele viiv sõnameister,
jätkates: „Kuid selleltki peoplatsilt
paistab meie oma sügava ajalooga
kirikutorn, kiriku kellameeski näeb
kirikutorni tippu ronides ning luugid heledale valgusele avatuks lüües
seda järve ja siin pidu pidavaid inimesi. Ta näeb ka Tõravere hõbedast kuplit ja peagi valmivat bensiinijaama,
koolimaja katust, valmivat kergliiklusteed, mõnda lilleklumpi või amplit, Coopi poodi…“
No mis kõik sealt kirikutornist ka

ei paista... Taas leidsin end mõttelt, et
mina olen ju see inimene, kes ei ole
veel Nõo kiriku kellatornis käinudki.
Lubasin endale, et selle ronimise võtan ma ette esimesel võimalusel.
Nõo oli, on ja jääb! — nii kõlas
loosung, kui me kaks aastat tagasi
ühiselt Nõo iseseisvuse eest võitlesime. „Kuid mis see siis ikkagi jääb?
Seda on hea enda käest aeg-ajalt üle
küsida. Mis või kes on see igavene
Nõo?“ pani sõnasepp taas rahva nuputama.
Minu jaoks on selleks meie oma
Nõo rahvas, meie kogukond, meie
ühtehoidmine, ühistegemine, meie
traditsioonid, meie tunne… — küll
on ikka mõttepärle kaasa veeretama
panev kõne, tabasin end taas mõtisklemast.
Ja kõnemees jätkas: „Täna on igapäevaselt Tartu vahet saalijaid meie
hulgas palju, aga täpselt 100 aastat
tagasi, esimese maailmasõja ja saksa
okupatsiooni aastatel oli olukord, kui
sa Tartu tahtsid minna, pidid esmalt
jalutama Luke mõisasse, sealt luba
nõutama, et sa võiksid Nõos rongi
peale istuda ja Tartu sõita. Et Eesti iseseisvus, mille sakslased arvasid just
kui mängukanni kerge vaevaga hävitada, püsima jäi, see on ajalooline
väärtus, kirjutas toona 1919. aastal
oma elulooraamatusse Nõo pastor
Martin Lipp.“
Huvitav, kui palju neid inimesi tol
korral Tartu suunal sõitmas oli? Täna
sõidame me Tartusse tasuta bussiga
või oranži porgandrongiga ja Lukele
ikka auto või jalgrattaga imelisi suveüritusi nautima…
„Sõjad ja revolutsioonid on
Nõod küll kõigutanud, kuid Nõo kirik
ja Nõo kant on mingi ime läbi püsima jäänud. Kinnitagem kanda selles
helges kandis,“ ütles lõpetuseks Nõo
kihelkonna mees Juhani Püttsepp.
Läbi kaamerasilma vaadates
märkasin, kui rahvarohkeks on pidu
vahepeal kasvanud. Kohale oli tuldud peredega. Laste seltskonnad lustisid järve kaldal, neid saatmas eemal
istuvate vanemate valvsad pilgud.
Leidsin end taas juurdlemas… on ju

Nõo valla rahva arv iga aastaga kasvanud. Nõo on parim paik elamiseks
ja laste kasvatamiseks, nii et tõepoolest, tulge ja jääge siin paikseks.
Päeva pidulik osa jätkus tunnustuste jagamisega.
Selle aasta suvel toimus Tallinnas juubelitantsu- ja laulupidu „Minu
arm“. Ligi 70 omavalitsuse hulgas oli
Nõo vald see, kust kõik peole kandideerinud tantsu- ja laulurühmad ka
peole valituks osutusid.
Vallaelukomisjoni esimees Jaanus Järveoja ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka
andsid üle tänuavalduse laulu- ja
tantsukollektiivide
juhendajatele.
Nõo valla tantsu- ja laulutraditsioonide hoidmise ja edasikandmise eest
ning juubelilaulu- ja tantsupeol Nõo
esindamise eest said tänukirjad:
Marje Metsis – segakoor Vega
juhendaja,
Anne Kasesalu-Roops – Nõo
kooli kooride juhendaja,
Anne Jürimäe – reaalgümnaasiumi segarühma juhendaja,
Heljo-Made Ruul – naisrühma
Madelin juhendaja,
Piret Pruus – naisrühma Tähetar
juhendaja,
Ingrid Hamer – Triiniksi tantsijate juhendaja,
Tairi Paumets – Tõravere võimlemisrühma juhendaja.
Valla kultuurispetsialisti Viivi
Kütti tänati juubelilaulu- ja tantsupeo tule teekonna korraldamise ja
väega tule saatmise eest tema teel
läbi Nõo valla.
Kui pidulik osa lõppenud, astusid lavale Birgit Sarrap ja Mikk Saar
ansambliga The Swingers. Nende esitatud särtsakate laulurütmide saatel
kasvas ka peokülaliste tantsulust.
Taasiseseisvumispäeva tähistamine ja kogukonna kokkusaamine oli
kahtlemata selle aasta üks suursündmustest, soe ja tore-vahva koosolemise aeg.
Kohtumiseni järgmisel kogukonnapeol!
LIIA SIREL

Järiste külamängudel
särasid noored tegijad
Nii võib öelda küll. 17. augustil
Järiste külas ja Järiste rahva organiseerimisel läbi viidud XVII Nõo
kihelkonna külade mängudel olid
kandvates rollides eelkõige noored.
Esimest korda vastutas Järiste
küla mängude korraldamise eest
2013. aastal. Tookordne eestvedaja
Hedi Joost ohkas seekord kergendatult: „Mul kohe murekoorem langes,
kui pojad nüüd suurema vastutuse
enda kanda võtsid.“
Nii oligi noorem poeg HeigoElmar (24) mängude üldkorraldaja
ja päevajuht. Tema vend Tauri-Viljar
(25) aga aitas kõiges nõu ja jõuga
kaasa ning oli nii slacklinetöötoa
korraldaja kui showga esineja. Suures meeskonnas lõi kaasa peaaegu
20 inimest, suurem osa neist vendade Vahesaarte sugulased ja sõbrad,
koolikaaslased, naabrid.
„Me tunneme ja teame üksteist,
usaldame. Nii ei olnud kartust, et
keegi alt veab,“ põhjendas Heigo
meeskonna valikut.
Mängud ise algasid traditsiooniliselt keskpäeval võistkondade
rivistusega ja külaliste tervitustega.
Seekord soovis sportlikku ja sõbralikku jõukatsumist valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Anneli
Vetka.
Osalejate rivis oli 11 küla — Nõo
vallast Keeri, Meeri, Laguja, Nõgiaru,
Luke, Kolga-Unipiha, Aiamaa, Järiste, naabervaldadest Rõhu, Rahinge,
Külitse.
Võistlusi oli kokku seitsmel
alal: nutitelk, teatevõistlus, discgolf,
slackline ja žongleerimine, vibulaskmine, sulgpall ning jalka-golf. Kõik
sujus parasjagu tempokalt ja võist-

konnad liikusid järgemööda ühelt
võistlusalalt teisele.
Kella kahe ajal tehti võitlustes
paus, et rahvas saaks keha kinnitada. Ehtne talupojatoit —mulgipuder koos seakõrnete ja hapukoorega
viis lausa keele alla. Pirukaidki pakuti
lisaks.
Mängude jätkudes täienes ka
võistkondade punktiseis. Peab ütlema, et higistamist ja nahast väljapugemist oli parasjagu — osavust ja
kannatlikkust läks vaja näiteks jalkagolfis. See improviseeritud võistlus
meeldis osalistele kõige rohkem.
Alguses ei saanud arugi, mida võistlejad seal pikas rohus madistavad.
Aga rajameistrid olid trimmeriga
rajad sisse ajanud, augud süvendanud ja neisse nüüd jalgpalli sihtides
golfimängu jäljendatigi.
Tõsist süvenemist ja täpsust
läks vaja vibuvõistlustel, kus kohtunikuna tegutses Aiamaalt pärit
Märt Oona (24), kes ise kuulub juba
2016. aastast Eesti vibusportlaste
täiskasvanute koondisesse ja on
2020. aasta suveolümpiamängude
kandidaat. Huvitavaks ja kasulikuks
võimaluseks oli sel korral rahvale
välja pakutud võimalus vestelda
rahvusarhiivi töötaja Kaia Ivaskiga,
kes jagas soovijatele näpunäiteid
sugupuu uurimise valdkonnast ning
julgustas ühtlasi arhiivi kodulehekülge aktiivselt kasutama.
Oma küla peab ikka pildil
olema!
Rahva seas ringi liikudes pärisin,
mis on see miski, mis ikka ja jälle rahva külamängudele toob.
Nõgiaru muhedad mehed Ardi,

Arved, ja Siim, kes juba päikeselõõsast punetasid, olid vägagi üksmeelsed: „Kuidas siis nii saab, et meid ei
ole pildil. Nõgiarut ei oleks siis nagu
olemaski! Meie oleme nagu B-koondis, aga ikkagi olemas. Meie A-koondis on põhiliselt välismaal.“ Sellega
mõtlesid mehed oma noori ja olid
parasjagu õnnetud, et noorem põlvkond ongi vahelt justkui kadunud.
Ja omajagu riukalikku, ent siiski sõbralikku ärategemist pidasid mehed
ka silmas, see pidi asja juurde käima:
„No eluaeg oleme vaadanud, kui
kannul Luke ja Meeri meil on. Ega
me võita ei taha, aga alla anda ka ei
taha,“ ning lõkerdasid naerda.
Kolga küla sportliku esinduse
moodustas seekord ema Kadi Lehesaar koos tütarde Relika, Veronika ja
Kirsikaga ning poeg Lauriga.
„Soovime ikka traditsiooni jätkata ja küla esindada. On olnud lõbus ja mõnus päev.“
Keerilt pärit Priit ja Eda Põldma
koos tütar Grethe Eliisega tulid esimest korda sellistele külamängudele uudishimust. Tuttavad olid lihtsalt
helistanud ja agiteerinud välja tulema. Kõik pereliikmed olid rõõmsad,
et nad said koos veeta ühe toreda
suvepäeva.
Rõhu külast osales mängudel
perekond Tiido: isa Tiit, ema Anu, tütar Aveli ja poeg Toivo.
Nad kiitsid väga mängude head
organiseerimist, alade mitmekesisust ja täpses ajagraafikus püsimist.
Nii üks kui teine külaseltskond
kuulutaski, et Järistelt helistati ja
kokkulepe saavutati individuaalse
pöördumise kombel.
Poole viieks oli võistluspin-

Esiplaanil Järiste küla noored žongleerimist harjutamas: 3x foto: HEIGO-ELMAR VAHESAAR

ge maas. Nüüd oli järjekord meie
superkangelase, slackline’i maailmameistri Tauri-Viljar Vahesaare käes,
kes vaatajatele oma võistluskunsti
näitas ja hulljulgeid trikke sooritas.
Paljudki mehemürakad raputasid
sellise esituse peale pead ja aplaus
oli vägev.
Kulminatsiooniks kujunes muidugi autasustamine, kus väga paljudele võistlejatele tunnustust jagati.
Tänu tihedale rebimisele ja visale
sportlikule pühendumisele tõusis
seekord esikohale Luke võistkond.
Õnnitleme! Olgu mainitud, et mängude võitjameeskond on järgmisel
aastal korraldaja rollis ehk 18. Nõo
kihelkonna külade mängud leiavad
aset Lukel.

Küsivad pilgud teatevõistluse stardis — võistlus koosnes paljudest erinevatest alaülesannetest, mille meeldejätmine oli tõsine katsumus :)

Korraldajad tänavad kõiki mängudel osalenud külasid ja toetajaid:
Nõo vald, Eesti Kultuurkapital, Nõo
Lihavürst, Rannahall, Luke Juustuvabrik OÜ, Järiste küla, Slackline.
ee, Vapramäe pubi, Soolo Catering,
Premia, Vapramäe Forell, Saare-Anni
talu, Cautes AS jt.
MILVI PENSA

Rahinge, Külitse, Keeri ja Rõhu külade esindajad auhinda vastu võtmas.
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Esimese malevakogemuse
sai kümme Nõo valla noort

VVV SA sünnipäevamatk
suveniire jms. Lastele jätkus erinevaid väljakutseid küll maalilaudade
taga, küll kaartide meisterdamisel,
liivaga kujundamisel jne. Lapsi oli
juhendamas Kaire Luksepp. Loodusmajja võis samuti sisse astuda. Siin
sai jälgida erinevaid loodusfilme, külastada teisel korrusel avatud näitust.
Fassaadil olid väljas suured pannood
sihtasutuse 20. aasta tegevusnäitajatega.

Nõo ja Kastre valla malevlased enda tehtud malevalippudega.
Sel aastal said Nõo noored võimaluse osaleda malevas, mille viis läbi
Nõo noortekeskus koostöös Kastre vallaga.
„Malev on projektipõhine ettevõtmine, mida toetab Eesti Noorsootöökeskus, kuhu esitasime ühise koostööprojekti Kastre vallaga ning saime ka
rahastuse malevasuve ühistegevuste läbiviimiseks. Malev annab noortele
võimaluse töötamiseks ning taskuraha teenimiseks, pakkudes lisaks neljatunnisele tööpäevale ka seltskondlikku tegevust ning harivaid karjäärialaseid töötubasid,“ rääkis noorsootööspetsialist Egle Haljassaar.
Malevale pakkus tööd kohalik omavalitsus — noored said teha lihtsamaid heakorratöid erinevatel objektidel ja valla hallatavates asutustes.
„Malevasse said kandideerida noored vanuses 13–17 eluaastat. Toimus
eelnev registreerimine, kus kandideerija pidi kirjeldama, miks ta tahab malevasse tulla. Registreerunutega toimus kohtumine töövestluse vormis, läbi
mille said noored ka tööle kandideerimise kogemuse. Vestluse käigus langes
välja nii mõnigi soovija, kes tundis, et malev ei ole siiski tema jaoks,“ lisas
noorsootööspetsialist.
Maleva avapäeval kohtusid mõlema valla noored Nõo noortekeskuses.
Esimesel kohtumisel saadi tuttavaks ning räägiti sellest, mis noori malevanädalal ees ootab.
Kohtumine malevlastega
Kohtusin noorte malevlastega nende teisel tööpäeval Nõo muusikakoolis.
Muusikakoolile lähenedes kostus juba eemalt mõnusat jutusuminat.
Leidsin neli vahvat tüdrukut muusikakoja ees aknaid pesemas. Noored olid
lõbusas meeleolus ja rääkisid, et neile on see esimene malevakogemus ja
siin meeldib neile väga. 14-aastane Laura Michelle leidis Nõo noortemaleva
toimumise info facebookist ja ajas n-ö rahva kokku.
Juba varem omavahel tuttavad Laura Michelle, Annabel (15), Annabel
(13) ja Andra (15) räägivad, et lisaks tööle saab neil malevas ka palju nalja ja eriti meeldivad neile tööpäeva lõpus toimuvad silmaringi avardavad
toredad töötoad. Noored peavad malevas kõige meeldivamaks seltskonda
ja ühiselt töö tegemist. Oluline on ka tööst saadud tasu, aga mida selle raha
eest osta plaanitakse, tüdrukud hetkel veel öelda ei osanud. Leitud on ka
uusi sõpru ja omandatud uusi tööalaseid oskusi. Hommikul tulevad noored
hea tujuga ja reipalt kell üheksa algavasse töömalevasse.
Muusikakooli sisenedes kohtusin kolme toole tassiva noormehega.
Mihkel (15), Robin (15) ja Richard (13) said maleva toimumisest teada vanematelt, kes leidsid sellekohase info samuti facebookist. Poisid peavad maleva
juures oluliseks sõpradega koos olemist ning töö tegemist ja raha teenimist.
Noormehed rääkisid, et neil on olemas ka varasem töökogemus, kuid siin
õpitakse lisaks ka tiimitöö oskusi.
Kahe tööpäeva jooksul on jõutud juba rohida, prügi korjata, muusikakooli ruume tühjaks tõsta, rannas kergemaid koristustöid teostada.
Elektrikitarri õppiv Mihkel (15), soovib osta teenitud raha eest akustilisi
efekte andvad kitarri pedaalid.
Malevas meeldib ka noormeestele ja hea meelega osaletakse järgmiselgi aastal.
Mihkel Voldemar (14) ja Kristofer (13), kes toimetasid muusikakooli klaasuksi pesta, rääkisid, et on malevas teinud juba päris põnevaid asju.
Meeldejääv on malevalipu tegemine, samuti tuleb mõelda välja maleva laul.
Mihkel Voldemar tegeleb muusikaga ja tööst teenitud tasu eest on
noormehel plaanis osta elektrikitarr. Kõige raskemaks peab ta malevasse tuleku juures hommikust varajast ärkamist.
Kristoferil on olemas varasem töökogemus Lukel toimunud kohvikute
päevast. „Malevas teenitud raha kogun, et osta arvuti,“ lausus noormees.
Poisid malevast uusi sõpru hetkel leidnud ei ole, kuna tunnevad kõiki ja
on varem juba noortekas kohtunud. Küll aga on saanud nad uusi tööalaseid
teadmisi.
Pärastlõunal toimusid noori ühendavad tegevused — Nõo muusikakooli saalis harjutati nädalavahetusel toimuvaks talendišõuks ja ees ootas
muusikatöötuba, mida juhendas Pelle Põldma.
Selliselt möödus malevlaste viis vahvat tööpäeva, hommikupoolikul
tehti tööd ja malevapäevade pärastlõunat täitsid töötoad, meeskonnatööharjutused, ettevalmistused nädalavahetusel toimuvaks lõpuürituseks
Järvselja jahilossis.
Malevasuvi lõppes kokkuvõtete tegemise ja tänukirjade jagamisega.
„Maleva viimasel päeval toimunud tagasisideringis said noored
avaldada arvamust, mis neile malevas meeldis ja mis võiks olla teisti. Välja
toodi palju positiivset, aga ka mõned üksluised töised tegevused, mis noortele igavana tundusid. Üldiselt jäid noored malevaga rahule,“ rääkis Egle
Haljassaar.
Küsimusele, miks osaleda malevas, vastas Egle: „Malev annab hea ülevaate noortele sellest, milline tööelu välja näeb, kasvatab vastutust ja muidugi saab raha teenida ning leida uusi tutvusi.
Tänan inimesi, kes märkasid noorte malevlaste tegutsemist Nõo aleviku
vahel ja olid lahked pakkuma töötegijatele õunu või vett ning tundsid ka
muret, kuidas meil läheb.“
Malevakogemus pani noori mõtlema keskkonna puhtana hoidmisele.
Lubati mitte enam prahti maha visata või korjata prügi nähes see üles, sest
näiteks suitsukonide korjamine oli üsna tüütu ning prahised hekialused ja
teeääred on koledad vaadata.
Kohtumiseni uuel malevasuvel!
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Gea Järvela (vasakult), Annereet Paatsi ja Triinu Pertels matkapäevast kokkuvõtteid tegemas. Foto: MILVI PENSA
Nii palju rahvast kui 10. augusti
keskpäeva paiku Vapramäe Loodusmaja juurest Vapramäe nõlvadele
uitama läks, ei ole iidne mägi hulgal
ajal kogenud. Kell kaksteist andsid
sihtasutuse eestvedajad Gea Järvela, Triinu Pertels ja Annereet Paatsi
stardi VVV SA 20. aasta sünnipäeva
matkale. Pikaajalisi tõsiseid tegijaid
oli tulnud tänama vallavolikogu esimees Krista Kvarnström.
Kõik loodusesõbrad said rajale
asudes kaasa orienteerumiskaardi
koos juhistega ja pererahva heade
soovide ning vapilooma Vapu õlalepatsutusega.
„Rajale planeerisime 23 punkti.
Igas punktis on väike ülesanne, mis
hõlmab loodusega seonduvat üldisemalt ja ka lisaülesanne sihtasutuse
enda tegevuse kohta,“ selgitas üks
rajapanija Gea Järvela.
Mitmete tundide jooksul oli Vapramägi kui üks kihav sipelgapesa. Radadel liikus suuremaid ja väiksemaid

gruppe, koos lastega ja ka lapsevankritega, aga ka üksikuitajaid.
Üksikulgemise kasuks otsustasin
ka mina. Nii mõnus oli aeg lihtsalt
maha võtta, jalutada mööda vilu
metsaalust, sest lagendikel valitses
sellel päeval kesksuve kuumus. Ümberringi iidsed puud oma imeliste
võradega lummasid ja äratasid aukartust, veidi isegi hirmu. Tavalisel
päeval ei oleks ma küll ihuüksinda
söandanud niimoodi metsasügavuses jalutada, mõtlesin omaette. Aga
sellel päeval lausa nautisin looduse
ülevust, hingasin sisse metsa lõhnu
ja kuulatasin erinevaid hääli. Ja ikka
ja jälle kogesin elevust, kui siin-seal
keegi vastu trehvas ja terekest noogutas, olgu siis tuttav või võhivõõras.
Selline omapere tunne valitses matkarahva seas kogu selle toreda päeva
jooksul.
Mis puutub orienteerumisse, siis
rahval oli ikka tõsi taga. „Meil oli rajal
ligi kakssada inimest. Raja pikkuseks

oli veidi üle viie kilomeetri ja väga
paljud läbisid selle enam vähem
kahe tunni jooksul,“ võttis toimkond
päeva lõpus seisud kokku.
Rajal ootas üllatusi kuhjaga. Tore
välikohvik oli rajatud kõrgendikule,
kus aastaid tagasi, nimelt 1924. aastal toimus ka Nõo kihelkonna esimene laulupidu. Kohvikumenüüsse
kuulusid paljude retkejuhtide endi
küpsetatud maitsvad saiad ja koogid,
mille põnevaid retsepte perenaised
lahkelt jagasid.
Matkajad said siin kehakosutusega kõrvuti ka klassikalist muusikat nautida, sest täistundidel astusid üles flöödi- ja viiulimängijad
Elva muusikakoolist ning Roosaare
pereansambel.
Teises välikohvikus jõe ääres said
matkajad aga ise varda otsa torgatud
taignast saiakesi küpsetada. Loodusmaja juures loteriitelgi all võisid soovijad endale lunastada mälestuseks
sihtasutuse rahva poolt valmistatud

Loodushuvi tuleb tekitada
maast madalast
Matkasõpradena olid tulnud
tuttavatele radadele ka endised nõokad, Inga ja Urmas Tartes, kes tuletasid meelde, kuidas nad koolilastena
Vapramäe nõlvadelt suuskadega alla
kihutasid. Loodusega on suur sinasõber Urmas, kes on ka sihtasutuses
aastaid fotokonkursi „Märka mind!“
žüriiliige olnud.
„Tänuväärne on see panus, mida
teevad VVV SA inimesed loodushuvi
tekitamisel ja loodusalaste teadmiste
arendamisel. Loodusmaja tõstab oluliselt piirkonna tuntust,“ tõdes Urmas
Tartes.
Ja nagu kinnituseks, et loodushuvi tuleb maast madalast tekitada, saime jutule ka vanaisa Indreku
ja vanaema Mariga Tõraverest, kes
olid matkamas kuule ja kahe poole
aastaste põnnidega. Vanavanemad
arvasid, et on tore koos lastega looduses viibida.
Finišis ja jälle loodusmaja juures tagasi ootas kõiki uhke tordilaud
koos karastava limonaadiga.
Sellel päeval olid väga erinevates ülesannetes ametis retkejuhid Evelin Toom, Eevi Volmer, Siiri
Kaarna, Lauri Toim, Taive Pärnmäe,
kellega koostöö on sujunud juba algusaastatest peale. Suur tänu neile
ja kõikidele teistele retkejuhtidele
südamega tehtud töö eest.
Suurüritust toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja VVV SA.
Karastusjoogiga toetas A. Le Coq.
MILVI PENSA

Liivimaa pianistide ja viiuldajate suvekool
4. augusti lõunast täitus Nõo
Muusikakool noorte õppimishimuliste pianistide ja viiuldajatega. Algas
esimene suvekool, milles said osaleda Liivimaa muusikakoolide õpilased. Lapsi tuli Nõost, Tartust, Antslast,
Otepäält, Varalt ja Viljandist, vanuses
10–16. Ühtekokku 31 noort muusikut, kellest 12 õpivad Nõo Muusikakoolis. Õpetajateks Kai Ratassepp,
Mati Mikalai, Joonatan Jürgenson,
Tereza Shmerling-Heinsaar ja Kristel
Eeroja-Põldoja.
Algasid päevad täis erialatunde, ansambleid ja muid põnevaid
tegevusi. Vanemuise teatri balletirepetiitori Rufina Noore juhendamisel
õppisid tantsima nii lapsed kui ka
õpetajad. Ikka selleks, et oskaks paremini esitada lugusid, mis tantsudega
seotud. Oli nii menuetti, gavotti kui
ka kantritantsu.
Ka teisi kuulates õpib. 6. augustil
andis Nõo kirikus kontserdi Karijärve
keelpilliorkester, mida meil oli rõõm
külastada. Selle orkestri kavades käib
alati pillimäng ja laul käsikäes. On ju
teada, et maailma vanim instrument
ongi inimhääl ja hea pillimees laulab
mängides mõttes kogu aeg kaasa.
Alatskivi lossi külastus oli nii inspireeriv, et nii mõnigi laps proovis

sealset klaverit ja esitas sellel oma
lugusid.
Loomulikult pidi iga laps pärast
erialatunde veel ka iseseisvalt harjutama. Õnneks olid laagris ka Nõo
klaveriõpetajad Katrin Mägi ja Margit
Keeman, kes olid selle tegevuse juures igati toeks. Arusaadav ju, et suvi
ja sõbrad, huvitavad tegevused. Hea,
kui keegi meelde tuletab, et ole nüüd
hea ja mine harjutama ka.
Ja oligi käes lõppkontserdi päev.
Saal rahvast täis, esinesid peaaegu
kõik lapsed ja ka õpetajad. Kaks tundi
kaunist muusikat. Tänukirjad ja rõõmupisarad. Ja teadmine, et see üritus
peab jätkuma.
Kirjutada võiks veel paljudest
asjadest, aga asugem nüüd tänamise
juurde.
Kõigepealt Palu puhkekeskus,
kus hommikuti maitsev puder ja
õhtuti veerõõmud ning looduse nautimine. Aitäh!
Aitäh Nõo noortekeskusele, kes
aitas sisustada laste vaba aega „Muudetud raamatu töötoaga“ ja Slackline
hop-on hop-off töötoaga.
Suur tänu Soolo kohvik, Nõo
vallavalitsus, Aigar Brett, perekond
Kask, Alari Põldoja.
Ja kõige suurem tänu Nõo Muu-

1. oktoober on Muusikapäev
Algamas on järjekordne rahvusvaheline muusikapäev, mis viib Eestimaa
eri paikadesse üle saja kontserdi. See aasta erineb mullustest muusikapidudest selle poolest, et muusikud võtavad igas maakonnas fookusesse ühe pilli.
Tartumaal on see pill orel.
Eesti orelitraditsioon elab ja hingab. Ilmselt mängib siin kaasa asjaolu, et
orelit on meil mängitud ammustest aegadest ja traditsioonil on korralikud
juured all. Eestlaste hulgast on tulnud ka mitmeid orelimeistreid, eriti 19. sajandil. Ja loomulikult olid mitmed meie varajased heliloojad ühtlasi organistid,
näiteks Mart Saar, Konstantin Türnpu ja Artur Kapp.
Et orelitraditsioon mitte kuhugi kaduda ei plaani, näitab ka Muusikapäev.
Võib üsna julgesti väita, et Tartumaale tulevad kokku vaieldamatult Eesti parimad organistid. Muusikapäeva avab Tartu Jaani kirikus Toomas Trass, päeva

Viimane hommik Palu puhkekeskuses ja väike tänuesinemine perenaine
Ulvile.
sikakooli direktorile Kätlin Virgole,
kes selle hullumeelse ideega — tulla
suvel tööle — kohe haakus ja usinasti projekte kirjutama hakkas. Olgem
ausad — ükski asi ei sünni ilma rahalise toetuseta.
Lõpetuseks tahaks tuua välja
mõtte, mille lõppkontserdil ütles
välja klaveripedagoog Mati Mikalai.
Nõo Muusikakool on väga ilus maja,
koos toreda meeskonnaga. Saal on

hea akustikaga ja klaver korralik,
aga aeg oleks värskendada ka neid
klavereid, mille peal igapäevast tööd
tehakse.
Mõte on õige ja küllap leiame
ka lahendusi, kuidas olukorda parandada. Kallis Nõo rahvas, õige pea
hakkame selles suunas tegutsema.
Jälgige reklaami!
Kristel Eeroja-Põldoja

jätkab Võnnu kirikus Ulla Krigul, Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirikus kuuleb Aare-Paul Lattikut, Äksi kirikus esineb Kristel Aer, Tartu Maarja kirikus esineb organist Kaisa Kuslapuu koos viiuldaja Helin Pihlapiga, Nõo Püha
Laurentsiuse kirikus kuuleb kell 12.00 Anna Humalat.
Õhtu lõpus kogunevad organistid kokku Vanemuise kontserdimajja, et
panna Muusikapäevale väärikas punkt.
Mis on Rahvusvaheline muusikapäev?
Muusikapäeva traditsiooni algatas 1975. aastal maailmakuulus viiuldaja
Yehudi Menuhin, kes tahtis maailma muusika abil kaunimaks muuta.
Eestis tähistatakse Muusikapäeva Eesti Muusika Nõukogu eestvedamisel
alates 2002. aastast, mispuhul jagatakse sel päeval muusikapreemiaid ning
korraldatakse tasuta kontserte eri paigus üle terve Eestimaa.
Uuri kava lähemalt www.muusikapaev.ee.
(NVL)
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Uued õpetajad Nõo Põhikoolis
HELJU SARAPUU —
klassiõpetaja
Olen Nõo Põhikooli klassiõpetaja, kellele on usaldatud alates 2019.
aasta sügisest 1c klassi väikesed ning
kahtlemata usinad ja tublid õpilased.
Olen õnnelik, et saan nõokana aidata
kaasa sellele, mis võiks tagada meie
valla jätkusuutlikkuse — järelkasvu
õpetamise. Loodan süstida lastesse killukese kõike seda, mis mind
ennastki paelub: rõõm lugemisest,
folkloor, tants, kohalik kultuurilugu
ning palju muud. Tunnen end uue
õppeaasta hakul, justkui läheksin ise
esmakordselt esimesse klassi, ning kaudselt on see ka tõsi.
Varem olen töötanud klassiõpetajana Vastseliina Gümnaasiumis ja viimati
Tartu Erakoolis Peedul. Ootan elevusega uue õppeaasta algust ning loodan,
et koostöös lastevanematega suudame teha selle meeldejäävaks kõigile, kuid
ennekõike meie väikestele koolijütsidele. Head uue õppeaasta algust!
LAURA KALDJÄRV —
matemaatika õpetaja
Sellest õppeaastast töötan Nõo
Põhikoolis matemaatikaõpetajana.
Olen pärit Saaremaalt ja lõpetanud
Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Sel kevadel lõpetasin Tartu Ülikoolis matemaatika eriala ning sügisest alustan
õppimist magistriõppes matemaatika-informaatikaõpetaja erialal. Vabal
ajal meeldib mulle lugeda ja kokata.
LIINA MALVA —
eripedagoog
Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis
eripedagoogika bakalaureuseõppe
ja kasvatusteaduste magistriõppe,
hetkel õpin doktoriõppes. Viimased
viis aastat töötasin Tartu Ülikoolis
haridusteaduste instituudis nooremteadurina.
Ülikoolitöö kõrvalt jõudsin aga
ringiga tagasi eripedagoogika juurde, alustades paralleelselt ka eripedagoogika magistriõpinguid.
Kogemusi olen kogunud Tartu
Katolikus Hariduskeskuses eripedagoogina ning Tartu Ülikooli Lastekliinikus haiglaõpetaja praktikandina. Eelmisel aastal tegin aga praktikat Nõo Põhikoolis ning olen rõõmus, et sel aastal
saan päriselt kooli meeskonnaga ka liituda. Töö ja õpingute kõrval hoian pead
selgena jooksmise, suusatamise ning spordifotograafia abil.
MARIS TOOMIK —
matemaatika õpetaja
Minu juured ulatuvad Võrumaale, kus sai lõpetatud nii põhikool kui
gümnaasium. Ülikooliõpingud tõid
mu 2005. aastal Tartusse. Magistrikraadi sain 2010. aastal Tartu Ülikooli
matemaatika-informaatikateaduskonnas, kus õppisin matemaatika-informaatikaõpetajaks.
Oma õpetajateed alustasin juba
2007. aastal, mil asusin õpingute
kõrval tööle Ülenurme Gümnaasiumi. Seal töötasin kuni selle aasta
augustini. 2012. aastal olin osalise
koormusega tööl ka Sillaotsa koolis.
Oma töös väärtustan koostööd ning

õpetajatööd teen südamega.
Loodan palju meeldivaid emotsioone kogeda ka Nõo Põhikoolis.

MERIKE PEDASTE —
muusikaõpetaja
Olen muusikaõpetaja, helilooja
ja dirigent Tartust. Muusikat olen loonud alates lastelauludest kuni väiksemate sümfooniliste teosteni.
Dirigendina olen kätt saanud
proovida nii kooride, puhkpilliorkestrite kui ka sümfooniaorkestrite ees.
2018. sügisel lõin Tartus ka uue lasteorkestri, mille esinemistest võtavad
osa ka lapsevanemad.

lühiuudised
 Filmivõtted Tamsa külas
Tamsa külas Kindralimäe lähistel algavad 10. septembrist filmivõtted.
Taani, Belgia ja Eesti koostöös valmiv väärtfilmi „Erna läheb sõtta” jutustab
Esimese maailmasõja ajal Taanis Jüütimaal elanud vaprast naisest, kes poja
kaitsmiseks võtab ette raske teekonna Taanist läbi Saksamaa Prantsusmaa rindele. Filmis toimub pöördeline lahingustseen Saksa-Prantsuse rindel, mida filmitakse Nõo vallas Tamsa külas.
Lahingustseenide filmimise tarbeks on rajatud Tamsale ka kaevikud.
Filmivõtted kestavad 20. septembrini 2019. Filmi tootjad on Nimbus
Taanist ja Nafta Films Eestist.

SVETLANA SALMIYANOVA —
vene keele õpetaja
Olen sündinud Venemaal, täpsemalt Marimaal. Eestisse jõudsin
1991. aastal pärast keskkooli lõpetamist.
Olin üks neist soomi-ugri sugulasrahva noortest, kes õppis Eesti kõrgkoolis meie riikidevahelise
lepingu alusel. Lõpetasin Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas eesti
keele võõrkeelena erialal. Töötasin
Mari Riiklikus Ülikoolis soome-ugri
keelte kateedris, kus õpetasin eesti
keelt sugulasrahvakeelena mari filoloogidele.
Minu õnneks pakuti mulle õpetada eesti keelt veelgi suuremas mahus —
ka ajaloo kateedri üliõpilastele.
Ülikoolis edasitöötamiseks vajasin teaduskraadi, mida plaanisin saada
Tartu Ülikoolis. Nii tõi minu elutee mind tagasi Eestisse. Doktoriõppe viimastel aastatel Eestis hakkasin paralleelselt õpetama eesti koolides vene keelt
võõrkeelena.
Nii ma siis kvalifitseerusin ümber eesti keele õpetamisest vene keele
õpetamisele. Võõrkeele õpetamisel aitab mind lisaks vastavale haridusele ka
oma, ütleme, suhteliselt küpses eas, võõrkeele omandamise kogemus.
MART LILLELEHT —
informaatikaõpetaja
Olen pakkunud IT-alast tuge
ettevõtetele, koolidele ja eraisikutele, töökogemus IT-valdkonnas
on alates 1995. aastast. Informaatikaõpetajana saan rakendada oma
erialaseid teadmisi ning kogemusi.
Pean eriti oluliseks tööd noortega ja
nende IT-valdkonna oskuste täiendamist.
Soovin panustada kohaliku
kooli arendamisse ja olla oma teadmistega kasulik just oma kodukohas. Vabal ajal meeldib tegeleda
muusika ja spordiga.
ASTRID-TIIA TIIDEBERG —
ajaloo õpetaja
Olen käesolevast õppeaastast
Nõo Põhikoolis ajalooõpetaja. Lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolase, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ning olen töötanud
Viljandimaal ja Tartu linnas — Tartu
Kunstigümnaasiumis, Tartu Variku
koolis ja Tartu Erakoolis. Vabal ajal
meeldib mulle väga reisida ning tegeleda maastikuarhitektuuriga.
JARMO TAEL —
ühiskonnaõpetuse õpetaja
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana 2015. aastal. Käesoleval õppeaastal alustan oma kuuendat
tööaastat Nõo Põhikoolis ühiskonnaõpetuse õpetajana. Selle kõrvalt
annan ka paar tundi ajalugu ning
töötan Kambja koolis ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetajana. Oma
hobideks võin nimetada võrkpalli
ja koorilaulu. Õpetajatöös pooldan
avatud suhtlemist ja rõõmsat meelt.
KRISTINA SABRE —
keemia ja loodusainete
õpetaja
Olen Tartu Ülikoolis omandanud loodusteaduste magistrikraadi
ning sain keemiaõpetaja ettevalmistuse. Pidev soov õppida ja ennast
täiendada viis mind ka klassi- ning
füüsikaõpetaja koolitustele. Olen
õpetajana töötanud 15 aastat.
Vaba aja veedan ma meeleldi
oma perega. Lisaks armastan reisida
ja muusikaga tegeleda. Ootan põnevusega oma esimest õppeaastat
Nõo Põhikoolis.

 Esimesse klassi mineva lapse toetust
saab taotleda kuni 30. septembrini
Tuletame meelde, et Nõo vallavalitsus maksab esimesse klassi minevale
lapsele toetust. Makstava toetuse suurus on 40 eurot.
Toetust saab taotleda lapsevanem või muu last kasvatav isik, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi.
Nii lapse kui toetust taotleva isiku elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema 1. augusti seisuga Nõo vallas.
Toetust saab taotleda kuni 30. septembrini. Vormikohane avaldus on
leitav Nõo valla veebilehel: https://nvv.kovtp.ee/ranitsatoetus.
Toetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse erandkorras välja
sularahas hiljemalt 15. oktoobriks.
Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka
e-post: anneli@nvv.ee või tel 748 0639.

VALLA LEHT

Saksamaal Stralsundi
Kõrgkooli suveakadeemias

Seltskond rongiga teel Stralsundist Berliini. Foto: MARI ARUVÄLI
Stralsundi Kõrgkool Saksamaal korraldas 22.–25. juulil suveakadeemia,
mis oli mõeldud gümnaasiumiõpilastele ja kuhu said kandideerida ka Eesti,
Läti ja Leedu õpilased.
Kuna Stralsundi Kõrgkooli õppesuundadeks on elektrotehnika, informaatika, masinaehitus ja majandus, siis oli Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste
hulgas mitmeid huvilisi. Kahele meie õpilasele — Liisi Bergmannile ja Teet
Andreas Salvanile — naerataski õnn ja nad valiti välja Eestit esindama.
Lätit esindas üks ja Leedut kaks õpilast, kellega kohtusime Berliinis, et
sõita ühise rühmana Stralsundi. Rühma saatjad õpetajad olid Eve Aruväli ja
Mari Aruväli.
Liisi Bergmann: „Ma kandideerisin Stralsundi Kõrgkooli suveakadeemiasse, et saada uusi kogemusi, sõpru ja mälestusi. Ma ei oodanud algul
sellest käigust eriti midagi, kuigi pärast, kui Stralsundi kohale jõudsin, sain
aru, et tegin õige otsuse ja jäin endale kindlaks, et kandideerida Stralsundi
Kõrgkooli suveakadeemiasse. Peale minu ja Teedu oli ka üks lätlane, kaks leedukat ja üksteist sakslast. Seal keelekeskkonnas olemine arendas minu saksa
keele oskust ja sain endale ka mõned uued tuttavad. Need loengud, kus ma
käisin (robootikast, majandusest, masinaehitusest, informaatikast), olid nii
lahedad, et praegu on mõte sinna kõrgkooli kahe aasta pärast kandideerida.
Pärast loenguid toimusid väga lahedad ühistegevused Rügeni saarel olevas
seikluspargis ning kõrgkooli lähedal asuvas rannas.
Mõttes mõlgub järgmisel suvel ka kuhugi analoogilisse suveakadeemiasse kandideerida, et saada veelgi rohkem huvitavaid kogemusi.“
Teet Andreas Salvan: „Kandideerisin sellesse projekti, kuna see tundus
hea võimalus tutvuda põneva Saksamaa piirkonnaga ning kõrgkooliga, mis
keskendub just nendele erialadele, millest ma huvitatud olen. Kuna Stralsundi Kõrgkool maksis ise meie reisi eest, ei olnud ühtegi põhjust, miks projektis mitte osaleda.
Minu ootused projektist ja tegelikkus suuresti ühtisid. Päevasel ajal
kuulasime loenguid ja osalesime erinevates töötubades, pärast neid olid
ühised tegevused. Muuhulgas kuulasime kohalike õppejõudude loenguid
majanduse, IT, robootika, energeetika ja muude valdkondade kohta, kõigi
nende teemade juurde anti meile ka mingi praktiline ülesanne või näidati
reaalselt toimivaid lahendusi. Eriti meeldis mulle, kui meile näidati Stralsundi Kõrgkooli ökonoomseks sõiduks loodud võistlusautot, selle erinevaid osi,
mootorit, elektroonikat jne.
Minu arvates oli Hochschule Stralsund Sommerakademie väga põnev
kogemus ja plaanin kindlasti ka edaspidi sarnastest võimalustest kinni haarata.“
EVE ARUVÄLI

Õppereis Rumeeniasse
Nõo lasteaia Erasmus+ projekt
„I´m Really Proud of My Country“
korraldusmeeskonna kolmas kohtumine toimus Rumeenias, umbes
Tartu-suuruse linna Targoviste lasteaias nr 1, mis asub pooleteisttunnise autosõidu kaugusel pealinnast Bukarestist. Nõo lasteaia esindajatena osalesid kohtumisel õpetaja Külliki ja
direktor Kristi.
Külalistele korraldati emotsionaalne vastuvõtt traditsioonilise soolasaiaga armsate rahvariietes tumedapäiste Rumeenia mudilaste poolt. Palju
elamusi pakkusid Rumeenia laste esituses kõigi projektis osalevate maade
(Kreeka, Türgi, Leedu, Hispaania, Eesti, Rumeenia) rahvatantsud.
Kogu 8-rühmaline lasteaed tegutseb „Hea alguse“ metoodikat järgides.
Lasteaias käib 223 last, igas rühmas kuni 32 last. Õppetegevused toimuvad
tegevuskeskustes, laps valib ise, millises seitsmest keskusest ta soovib osaleda.
Külastuse käigus vaatlesime õppetegevusi, mis viidi läbi mitmeid erinevaid meetodeid kasutades, ja jälgisime laste tegutsemist tegevuskeskustes.
Vaadeldud õppetegevused olid valdavalt üles ehitatud Targoviste ja Rumeenia ajalugu tutvustades — kodukoha tutvustus.
Kohtumisel korraldati osalejatele erinevaid töötubasid — nii valmisid
Rumeenia rahvuslikud jalanõud, maitseainete purk, klaasmagnet, lõnganukk. Lõbusaid emotsioone tekitas osalejate ühistööna portreede valmimine.
Targovistes külastasime kunstikooli, trüki- ja paberi-, kunsti- ja ajaloomuuseumi. Samuti tutvusime linna peamise vaatamisväärsuse kindlusetorniga. Kohtumise pidulikumaks hetkeks kujunes Targoviste linnapea vastuvõtt.
Ühe päeva tegevused toimusid Rumeenia pealinnas Bukarestis. Kustumatu mulje jättis külade muuseum, kus on eksponeeritud Rumeenia riigi
erinevatest ajastutest ja maakondadest pärinevad elamud. Lõõgastav oli
laevasõit järvel.
Iga osaleva riigi lapsed olid eelnevalt lasteaias arvutiprogramme kasutades joonistanud pilte oma maa vaatamisväärsustest. Nõo lasteaias joonistasid töid tahvelarvutitega Mängukrõllide rühma lapsed. Kohtumisele tuli esitada viis tööd igast riigist. Rahvusvahelise žürii hääletuse tulemusel selgus
parim töö igast riigist. Nõo lasteaia Krõll töödest pälvis tunnustuse Kaspari
joonistus „Tartu Ülikool“.
Päevad olid pikad ja tegevused silmaringi avardavad.
Järgmine projekti „I´m Really Proud of My Country“ kohtumine toimub
oktoobrikuus Kreeta lasteaias.
Projekti rahastatakse SA Archimedes vahendusel Euroopa Liidu programmi „Erasmus+“ vahenditest.
Külliki Soo ja Kristi Voore
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Nõo vabatahtlikud
sõlmisid Päästeametiga
päästetööde lepingu
Nõo Priitahtlik Päästeselts ja Päästeamet allkirjastasid 1. augustil päästetööde lepingu, mis tähendab, et Nõo päästeseltsi vabatahtlikud on operatiivvalves ja reageerivad väljakutsetele 15 minuti jooksul.
Täna on päästeseltsil valmisolek toetada kutselisi päästjaid paakautoga Nõost 25 km raadiuses toimuvatel päästesündmustel. Suuremate ja
ressursimahukamate sündmuste korral reageeritakse ka kaugemale kui 25
km.
Esimene väljasõit päästesündmusele toimus 11. augustil Unipiha külla, kus põles kuivati. Kohale jõuti seitse minut pärast väljakutse saamist.
„Päästetööde lepingu saamiseks peavad olema täidetud mitmed
kriteeriumid — vabatahtlikud päästjad peavad olema saanud nõuetele
vastava väljaõppe ja tunnustuse, olemas peab olema varustusega päästeauto, tööriistad, tulekustutusriided, raadiosaatjad, garaaž auto hoidmiseks jms. Meie meeskonnas on 14 vabatahtlikku, kellest viis tegutsevad
aktiivselt ja on valmis päästesündmustele reageerima,“ rääkis päästeseltsi
eestvedaja Kadi Sarapuu.
Päästeseltsis toimetavad inimesed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel,
siia kuuluvad aktiivsed päästevaldkonda tundvad inimesed, kelle eesmärk
on tagada oma kogukonna turvalisus.
Käesolev suvi on olnud Nõo vabatahtlikele aktiivne, on käidud turvamas üritustel, tehtud nõustamis- ja ennetustööd, jagatud laagrinoortele
vajalikke teadmisi, kuidas käituda hädaolukorras.
„Eelmise aasta teine ja selle aasta esimene pool on olnud meie jaoks
murrangulised ka kohaliku ja kogukondliku elu edendavate institutsioonidega suhtlemisel. Meie tegemisi ja püüdlusi on märgatud ning tunnustatud „Kogukondliku turvalisuse toetusvooru“ ja „Kohaliku Omaalgatuse
Programmi“ (KOP) korraldajate poolt. 2018. aasta „Kogukondliku turvalisuse toetusvooru“ rahastuse kaasabil soetasime seltsile efektiivsema ja
tulemuslikuma ennetustöö jaoks tulekustutussimulaatori. 2019. aasta
kevadise KOPi toetusvooru rahastuse kaasabil hankisime oma paakauto
varustusse ujuvpumba ning kulu- ja maastikupõlengute ohjamiseks neli
tulekustutusluuda. Anname endast 110%, et seda usaldust ning toetust
õigustada ja koostööd jätkata,“ lisas Kadi Sarapuu lootusrikkalt tuleviku
plaane vaagides.
Nõo Priitahtlik Päästeselts ootab endaga liituma uusi liikmeid ja kutsub ka üles toetajaid abi osutama. Abi ei pea alati olema rahaline — sageli
piisab heast tahtest ja soovist panustada oma aega, vahendeid või mittevajalikke esemeid. Samuti võib abi olla ka ettevõtete oma toodangust.
Kui sind kõnetas üleskutse saada vabatahtlikuks või toetajaks, siis võta
ühendust Nõo Priitahtliku Päästeseltsiga.
Üheskoos muudame kodukoha veelgi turvalisemaks.
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Päevakeskuse suvi
Suvi on reisimise aeg ja nagu
meil päevakeskuse rahvaga tavaks
on saanud, nii kasutame meiegi kena
sooja aega selleks, et võimalikult
palju väljas olla ja kauni Eestimaaga
tutvuda.
Suve hakul külastasime Kambja
vallas olevat Andre Farmi, kus lahke
pererahvas meile oma tegemistest
rääkis. Selgus, et nende ajalugu
ulatub juba vaarisade aega ja tänane peremees Aivar Alviste on talus
viienda põlvkonna esindaja. Täis
imestust, vaatasime, kuidas lehmad
ise lüpsiplatsile läksid ja Lely lüpsirobotitel tegutseda lasksid. Mis tähendas siis seda, et robot otsustas, kas oli
õige aeg lüpsiks või pidi loom veel
kannatust varuma. Selgus, et tänapäevaste tarkade seadmetega saab
ka lehma tervislikku olukorda ilma
ise kohal viibimata hinnata. Oli nende tehnikaimedega siis kuidas oli,
kõige tähtsam tundus olevat siiski
see, et loomad olid hoolitsetud ja rahulolevad. Mind küll pisut kurvastas,
et nad kunagi päikesevalgust ei näe
ega rammusat värsket rohtu süüa ei
saa, kuid just nõnda pidi seda kõige
parema maitsega juustu saama. Pererahval olid leivakorvidki loomade
jaoks valmis pandud ja meil lubati
neid sõbralikke piimaandjaid käest
toita.
Andre Juustufarmi toodang on
leidnud ka rahvusvahelist tunnustust
ning saime meiegi neid imelisi juuste
degusteerida ja talupoest kaasa osta.
Jõudu pererahvale nende tegemistes!
Igal aastal käime vähemasti paaril korral Peipsi ääres, kuna see lihtsalt on nii tore paik. Juuli algul avati
endises samovaride ja vanausuliste
muuseumi hoones Tiheda külas Peipsimaa muuseum ja vaevalt nädal
hiljem me seda paika juba külastasime. Giid tutvustas meile vanausuliste
elu ja kombeid ning rääkis sealtkandist pärit maailmakuulsa ikoonimaa-

lija Pimen Sofronovi elukäigust ning
loomingust. Muuseum korraldab ka
ikoonimaalimise, tee valmistamise
ja kirikuslaavi lugemise õpitubasid.
Muuseumi aknast avaneb „miljonivaade“ Peipsi järvele, mille randa on
ehitatud uhke kõlakoda. Sama piletiga saime külastada ka naabermajas
olevat Peipsi järve elu tuba, kus kalanduse ning kalapüügi kohta palju
informatsiooni pakuti.
Sel suvel sai ka Avinurmes ära
käidud. Lisaks ilusale vanale kirikule
on Avinurmes nüüd ka uus ja uhke
Puiduait. See paik on Jõgevamaal
omamoodi turismikeskuseks, kus
tutvustatakse kohalikku käsitööd.
Avinurme kant on ju kuulus oma
tünnide ja laastukorvide poolest,
mille valmistamise oskusi on isalt
pojale juba pikka aega edasi antud.
Kohalikus keelepruugis kutsutakse
puunõusid „riistadeks“. Puiduaidas
korraldatakse käsitöö õpitubasid,
pakutakse kõhutäidet ning mõistagi saab kauneid käsitööesemeid
ka kaasa osta. Ja veel ühe huvitava asjaga on Avinurmes hakkama
saadud — nimelt on taastatud umbes 180-meetrine lõik kunagisest
kitsarööpmelisest Sonda-Mustvee
raudteest. Kõik on nii nagu vanasti:
taastatud on raudteesild ning veerem, mis koosneb vedurist, kohvik-,
looma- ja platvormvagunist ning
suslast. Loomavagunis avanes kurb
pilt ajast, mil inimesi taoliste vagunitega Siberisse veeti ja punase mütsiga rongijuht rääkis meile veidi ka
tollastest sündmustest Avinurmes.
Rongisõit oli täpselt selline, nagu
seda lapsepõlvest mäletame: kilina
ja kolinaga see rong seal sõitis ning
jaama ka lõpuks jõudis.
Erilise elamuse saime Rannapungerjal looduslodjaga sõites. Juba
sõidu algus oli pisut ekstreemne: reisijad pidid püstloodis redeleid mööda ülemisele tekile turnima. Kuigi
meeskond lahkelt aitas, hoidsin ma

EELK Nõo koguduse suvi

Leerilapsed koos õpetajaga pärast leeriõnnistamist Nõo kirikuaias.

Peagi lõppev suvi on olnud ilma
poolest meeldivalt mitmekesine.
Sama mitmekesine on olnud ka EELK
Nõo koguduse suvi. Järgnevalt mõned nopped koguduse tegemistest.
Täpsemalt saab kõige kohta lugeda
koguduse sõnumilehest Rahutegija,
mille huviline leiab koguduse kodulehelt nookirik.ee või paberkandjana
kirikust.
9. juuni, nelipüha peajumalateenistusel said leeriõnnistuse neli uut
koguduseliiget ning ristiti üks laps.
Samuti tänati EELK peapiiskopi allkirjastatud tänukirjaga meie koguduse
tublisid kaastöölisi Eva Keernikku,
Sigrid Piirit, Malle Roometit, Aita Rossit, Kai Toomi ja Anne Saali.
12. juunil toimus maalilises Elva
jõe käärus Mosina Metsamaja juures
meie kihelkonna piibliringide hooaja
lõpetamine. Esindatud olid Külaaseme, Luke, Meeri, Nõgiaru ja Nõo
piibliringid, samuti pühapäevakooli-

lapsed. Õp Mart Jaanson pidas vabas
õhus armulauaga jumalateenistuse,
toimus viktoriin ja nauditi toiduosadust.
18. juunist kuni 17. augustini
hoidsid koguduse liikmed nädala
viiel päeval avatuna meie keskaegse
kiriku uksed.
20. juunil hakkas meie kiriku
esisel platsil uhkelt lehvima lipuvardasse heisatud Eesti rahvuslipp.
Lipuvarda paigaldas kiriku kinnistu
haljastus- ja teetööde raames ettevõtja Vello Brett. Jäägu see lipp
sümboliseerima Nõo koguduse kui
Jumala riigi saatkonna ja Nõo Vallavalitsuse kui ilmaliku riigi esindaja
head koostööd!
21. juuni hommikul osales meie
kogudus juubelilaulu- ja tantsupeo
tule vastuvõtmisel ning edasiandmisel Nõo vallas ja kihelkonnas. Kell
9.30 jõudis laulupeotuli Nõo surnuaia juurde, kus sellest süüdati mäles-
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tusküünlad üheksale Nõo surnuaial
puhkavale Nõo kandi kultuuri- ja
muusikainimesele: Helju Mikkelile,
Ilmar Oonale, Agnes-Asta Marandile, Martin Lipule, Hans Wühnerile,
Theodor Roosilehele ning Hendrik,
Karl ja Aleksander Pehkale. Surnuaias võttis laulupeotule teiste hulgas
vastu õp Mart Jaanson. Seejärel liikus
tuli meie kiriku esisele platsile, kus
tseremoonia käigus esines ka Nõo
kiriku meesansambel ning õnnistussõnad lausus õp Mart Jaanson. 21.
juunil andis Tartu laulupeo 150. sünnipäeva ürituste õnnestumiseks oma
panuse ka Nõo kiriku meesansambel. Osaleti kolmel ajastukontserdil,
mis leidsid aset kell 16, 18 ja 20 vastavalt Tartu Laulupeomuuseumi aias,
Raadi Lennuangaaris ja Tartu Ülikooli
staadionil. Pidulikust avajumalateenistusest sama päeva keskpäeval
võttis EELK Valga praostkonna praostina osa ka õp Mart Jaanson.

30. juunil korraldas meie kogudus Nõo kalmistul iga-aastase surnuaiapüha jumalateenistuse, teenis
õp Mart Jaanson. Ilm oli väga ilus ja
mõnikümmend välijumalateenistusest osavõtjat moodustasid kokkuhoidva koguduse. Nagu ikka, teenis
muusikaga kaasa Tartu puhkpilliansambel.
16.–18. juulil pidas meie Valga
praostkond traditsioonilist noortelaagrit, sedapuhku juba 22. korda.
Laager leidis aset, nagu ikka, RMK
Soontaga telkimisalal ja selle teema
oli „Turvaliselt varju all“. Tänavu olid
meie praostkonna esindusel külas
ka Viljandi praostkonna noored koos
juhendajatega. Nõo kogudust esindasid viis täiskasvanut ja kolm last.
19. juulil pidas õp Mart Jaanson
ebahariliku jumalateenistuse. See
toimus nimelt Nõo alevikus vaibapuhastusettevõtte AS Berendsen
Textile Service’i kompleksis. Jumalateenistusel osalesid ettevõtte töötajad. Pärast jumalateenistust õnnistas
õp Jaanson ettevõtte hoonelaiendusega seotud uued ruumid.
21. juuli peajumalateenistusel
peeti meie koguduses iga-aastast
leeri mälestuspäeva. Oma kunagist
leeripäeva olid tulnud meenutama
kuus inimest. Neist kolmel täitus leeriõnnistamisest 60 aastat, kahel 50
aastat ja ühel 10 aastat.
22.–23. juulil toimus meie koguduse igasuvine bussiekskursioon,
sedapuhku Viljandi praostkonna
põhjapoolsemaisse kogudustesse.
Erandlikuks sihtpunktiks oli siiski
Mulgimaal asuv Halliste kogudus,
kes on sel aastal meie koguduse
eestpalvekogudus ja keda ekskursiooni käigus otsustati külastada.
Halliste kirikus ja lähedalasuvas Kulla leerimajas ekskursioon lõppeski
— toimus palvus ja südamlik koosviibimine Halliste koguduse rahvaga. Enne aga külastati EAÕK Lalsi

Lüübnitsa laada lookas sibulaletid. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM
ikkagi hinge kinni meie reisiseltskonna pärast. Kõik läks siiski hästi ja kuigi
madala veetaseme pärast erilist sõitu ei toimunudki ja lotja ritvade abil
edasi nügiti, oli see ikkagi elamus.
Ja kui veel head Peipsi rääbist koju
kaasa sai ostetud, oligi tuju väikesest
vihmasabinast hoolimata hea.
Avatud Talude Päeval otsustasime seekord kaugemale sõita
ja külastasime Viljandimaa talusid.
Enamik meist on lillearmastajad ja
huviaednikud ning sihikule said võetud eelkõige iluaedade omanikud.
Jõudsime ära käia nii Kaevandi-, Nõrga- kui Risttee talu taimeaedades.
Nii mõnigi meist tühjendas seal oma
rahakotti just samuti nagu kevadel
Lätimaa aianditeski —kuidas siis jätta ostmata, kui just see lill veel peenrast puudu on. Ega me muidugi vaid
iluaedadega piirdunud — kui kord
kodust välja sõidetud, siis ikka „täie
raha eest“ ja vaatasime ka alpakasid
Pärdi talus, maitsesime mahe-piimatooteid Pajumäe talus, mekkisime
õlut Mulgi pruulikojas ja päeva lõpus
ostsime Võrtsjärve ääres FIE Uuno
Piiri talust kalagi endile koju kaasa.
Päev läks täie ette ja küll on tore, et
selliseid päevi korraldatakse.
Käisime ka kolmepäevasel Hiiumaa reisil ning tegime saarele tiiru

peale. Ilmaga vedas, nagu ikka, ja
saarest jäid vaid head mälestused
meelde mõlkuma.
Lüübnitsa laat oli niivõrd vahva, et otsustasime seda igal aastal
külastama hakata — nagu me juba
aastaid Lindora laadal käime. Mõne
aastaga on Lüübnitsa laat väga
suureks kasvanud ja tunnustama
peab korraldajaid, kes mitte lihtsalt
mütsiga lööma ei lähe, vaid palju ka
kultuuriprogrammi panustavad. Sel
aastal olid külalisesinejad Pihkvast,
kes täismahus suurepärase tantsuetenduse pakkusid. Ja muidugi ka
Nedsaja küla bänd! Ostsime mõistagi
ka sibulaid — et kohalikku elu toetada, siis mitte laadaplatsilt, vaid otse
taluõue pealt ja tunduvalt odavamalt
ka, muide.
Ees ootab pikem sõit Rumeeniasse ja sügise saabudes algavad
jälle päevkeskuse majas toimuvad
loengud, muusika- ja joogatunnid
ning palju muudki huvitavat. Tulge
külla!

KRISTA
KVARNSTRÖM
Nõo Päevakeskuse
juhataja

EELK Nõo koguduses
kirikut, Kolga-Jaani ja Põltsamaa luterlikke kirikuid, Põltsamaa Jordani
nelipühi kirikut, Pilistvere luterlikku
kirikut, Roman Toi sünnipaika Kiriveres, EAÕK Arussaare kirikut, Jaan
Tõnissoni sünnikodu Tänassilmas,
Suure-Jaani ja Viljandi Jaani luterlikke kirikuid. Ööbiti Võrtsjärve ääres
Vaibla puhkekeskuses.
2.–4. augustil viibis Nõo kiriku
meesansambel kontsertreisil Hiiumaal. Ansambliga koos reisis ka ansambli asutajaliige, meie koguduse
pikaaegne organist ja koorijuht Agnes Laasimer. Mehed andsid kontserdi Käina kiriku varemeis ja Kassari
kabelis, samuti teeniti lauluga kaasa
peajumalateenistustel Käina kogudusemajas ja Emmaste kirikus.
5.–10. augustil leidis meie kirikus aset üks meie koguduse aasta
tähtsamaid ettevõtmisi — koguduse kuulutusnädal. Seekord oli kuulutusnädala teemaks valitud „Märtrid
ja prohvetid“. Toimus kaks jumalateenistust. 5. augustil jutlustas EELK
Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja
Marek Roots, orelimänguga teenisid
kaasa sama koguduse organist Anna
Humal ja tema õpilane Triinu Prants.
10. augustil, koguduse nimepäeval
aga jutlustas esimene naispraost
EELK ajaloos, Järva-Jaani koguduse
õpetaja assessor Katrin-Helena Melder. Nimepäeva jumalateenistusel
laulis meie koguduse sopran Katre
Kruuse. 6. augustil andis meie kirikus vahva kontserdi „Puhu tuul“ Karijärve Keelpilliorkester, 9. augustil
aga esines kirikus Nõo kiriku meesansambel koos organist Miina-Liisa
Kuusemaa ja Puhja kammerkooriga
Dionysius. Viimatimainitud kontsert
oli mõeldud tänuna kõigile, kes on
alates 2013. aastast annetanud meie
kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise heaks. Lisaks jumalateenistustele
ja muusikale sai kuulutusnädalal
kuulda ka akadeemilisemaid käsit-

lusi. 7. augustil kõneles piibliteadlane Vallo Ehasalu prohvetlusest, 8.
augustil aga tegi kirikuloolane Priit
Rohtmets põneva sissevaate meie
koguduseellu 1930. ja 1940. aastail.
Loomulikult joodi kõigi kuulutusnädala õhtute lõpuks ka kirikukohvi.
11. augustil toimus 9. korda
Hans Wühneri päev. Nagu ikka, algas päev peajumalateenistusega
meie kirikus ja jätkus pärastlõunal
rahvapeoga Keeri külas Kuusikute
taluõuel. Rahvapeol esines esimest
korda Tartu puhkpilliansambel, kes
lõi tujuküllase õhkkonna. Esines ka
Nõo kiriku meesansambel. Õp Mart
Jaanson luges ette Mart Laari kirjutise Hans Wühnerist ja Martin Lipu
avaldamata luuletusi luges Ingmar
Laasimer. Meeri Elurõõm pakkus
maitsvat kehakinnitust. Päev lõppes
traditsioonilise küünalde süütamisega Nõo kalmistul.
24. augustil toimus Elvas Verevi
järve ranna lähistel Elva Elamusfestival. Rikkaliku väljapanekuga osales
ka meie Valga praostkonna esindus,
viis kas osaliselt või tervikuna Elva
valla territooriumil asuvat kogudust:
Elva, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu kogudused. Pakuti vaimulikku kirjandust, piibliõpet nii täiskasvanuile kui
lastele, meisterdamist ja tutvustati
kogudusi. Meie kogudust esindasid
koguduse õpetaja ja Valga praostkonna praost Mart Jaanson ning pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo.
Ilm oli suurepärane ja ettevõtmisest
jäi kõigile osalenuile väga hea mulje!
Selline oli Nõo koguduse suvi.
Ent järgneb sügis- ja talvehooaeg,
mil kogudusel on samuti palju pakkuda. Jälgige reklaami ja saage osa!
Õnnistussooviga
kihelkonna rahvale.

kogu

Nõo

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja
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Maal elamise päev Nõo vallas 28. septembril
Maal elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on kutsuda maale elama veelgi rohkem tegusaid ja särasilmseid inimesi.
Laupäeval, 28. septembril avavad kõigile huvilistele oma uksed
Nõo valla 18 asutust ajavahemikul kell 11–16.
Sel päeval ootavad sind külla Nõo vallavalitsus, põhikool, muusikakool, kultuurimaja, päevakeskus, spordihoone, noortekeskus, lasteaed Krõll, Nõo Reaalgümnaasium, Meeri seltsimaja,
Nõo Hooldekodu, Viinamärdi talu, Luke juustuvabrik, Nõo Priitahtlik Päästeselts, Tartu Observatoorium Tõraveres, Nõo Püha
Laurentsiuse kirik, MTÜ Luke mõis ning VVV SA — kohad, mis kujundavad elukeskkonda maal.
Loetletud asutused tutvustavad oma tegevusi, toimuvad erinevad kultuuriprogrammid, töötoad, kontserdid, laadad ja palju muudki põnevat.
Vallamajas asub päeva staap (infopunkt) ja on avatud Nõo tervisemeeskonna, Nõo lihatööstuse ja kinnisvaravõimaluste soetamist
tutvustavad boksid. Vaadata saab näitust ja tutvuda käsitööliste toodanguga.
Ootame külla nii maaelust huvitatud linnainimesi kui ka vallakodanikke, et tutvustada siin pakutavaid teenuseid, potentsiaalseid
töökohti, elukohti, kultuurielu, seltsitegevusi jm. Tahame näidata kõigile, mis meil maal on head!
Asukohtade ülesleidmiseks ja seal pakutavate tegevustega tutvumiseks on abiks Maal elamise päeva interaktiivne kaardirakendus,
mis on leitav veebilehelt: www.maalelamisepaev.ee.
Maal elamise päeval saad vabalt suhelda kohaliku kogukonna
sädeinimestega ning kaaluda, kas just Nõo vallas võiks olla sinu kodu.
Tule ja kae oma silmaga, kuidas maal elatakse!

Minuti kirjutised #98 ja #103
Eile meenus üks kooliaegne lugu, kui käisin keskkoolis. See oli hea aeg.
Ma polnud parim õpilane, aga seltskond, kes meil oli, hoidis kokku ja ma
nautisin seda vaikust ning väiksust.
Seal ma sain aru, et mis ma siis olen… või, noh, hakkasin sellest aru saama.
Ükskord ma küsisin tunnist välja, et minna tualetti. Meie klass oli ühes
koridori otsas ja tualetid teises. Trepist veel alla minna. Ma läksin rahulikult.
Ei kiirustanud, sest vaikne oli.
Jõudsin tualeti ukse lahti teha, kui üks väike poiss lõpetas oma kuubikus
ja suundus käsi pesema.
Oluline on, et seal rippus tavaline käterätik. Kraanikausside kõrval.
Käed pesnud... või noh... nagu tema vanused poisid ikka, siis ta lihtsalt
libistas korra vee alt käed läbi. Kuivatas käed ja lõpetuseks nuuskas ilusti ja
sügavalt oma nina tühjaks sinna samasse käterätti.
„Sinna ma käsi ei kuivata!“ tegin endale mõttes märkuse ja suundusin
urineerima. Pikka pissi polnud, sest eesmärk oli pigem nautida tundide ajal
olevat vaikust kui reaalset häda.
Astusin kuubikust välja ja keerasin vee jooksma, kui järsku löödi uks lahti. Uksel seisis teine väike poiss. Näost higine, punane ja hingeldav.
„Kehalisest,“ tegin endale mõttes märkuse ja olin uhke. „Janno, ma arvan, et sul on tulevikku kriminaalpolitseis.“
Enne kui ma ennast mõttes tänada jõudsin selle komplimendi eest, jõudis poiss selle sama käterätini ja tõmbas sellega üle näo. Põhjalikult, et kõik
higi ikka maha saaks, ja pani ajama.
„Ära ütle midagi,“ ütlesin endale mõttes ja jalutasin, märjad käed taskus,
tagasi bioloogiasse.
Ma unustan palju. On asju mu elus, mida ma ei suudagi meeles pidada. Tobedaid asju, nagu kuidas kasutada pesumasinat. See on keeruline mu
jaoks. Sahtlid, nupud, sümbolid, pulbrid ja muud…
Ma ei oska.
Vanasti olid need tobedad sukapüksid. Need, millel olid triibud. Ma ei
suutnud kunagi aru saada, mitu triipu ees ja mitu taga pidi olema. Miks on
ühe ilmselgelt lolli lapse jaoks asjad keeruliseks aetud?
Ükskord ma pissisin need püksid täis. Ikka korralikult täis, sest mulle
meeldib põhjalik olla. Ega tolle aja lapsel nii väga tegevust ka polnudki. Oli
valida, kas kuskilt alla kukkuda või end täis pissida.
Seal ma siis olin, oma pissiste sukapükstega, ja tädi üritas mind kinni
püüda, et saaks need ära vahetada.
Ma lõin käega ja ütlesin: „Ah… küll ära kuivab!“
Mis iseenesest oli tõsi ja — ma julgeks öelda, et väga praktiline elutõde.
Aga kolmkümmend aastat hiljem… täiesti ootamatutes kohtades, on
kellelgi ikka meeles seda seltskonnas rääkida ja meelde tuletada.
JANNO PUUSEPP

piltuudis

Nõo vallamaja I korrusel iluteenuseid pakkuv salong on läbinud uuenduskuuri ja on nüüd veelgi avaram ning hubasem. Juuksurid ja kosmeetik ootavad nii vanu kui uusi kliente. Foto: LIIA SIREL

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

		

tel 745 5334

VVV Matkasarja jalgrattamatk

28. septembril 2019 kell 11.00-15.00

Koguneme Vitipalu Suure-Umbjärve puhkekohta.
Matk ei ole kindla algusajaga, tulla võib eelpool toodud
ajavahemikus. Viimased tulijad pääsevad rajale
ca 1 h enne lõpuaega (ehk 14.00).

14. september kell 11.00 VVV õppepäev „Seened“
Kogunemine kell 10.45 Vitipalus, Viti järve matkaraja parklas.
Kaasa võtta korv ning seenenuga.
Juhendab mükoloog Kadri Pärtel. Retke kestus ca 3 tundi

Üritustele registreerimine tel 525 4172, e-post triinu@vvvs.ee.

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

tel 5662 6383

Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Geellakkimine
Jumestus
Parafiiniravi kätele
Depilatsioon
Kõrva- ja ninaaugu
tegemine
Kinkekaardid
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teated
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
e-post info@est-land.ee

q

q Korstnapühkija. Ka maakohtades. Oma redel kaasas,
ametliku korrasoleku akti vormistamine. Tel 5191 6605.
q Õunamahla pressimine.
Tel 501 8431.
q Müüa turbaga laagerdunud hobusesõnnikut.
Transpordi võimalus.
Tel 501 8431.

Nõo PäevakeskuseS
		
		
		

EELK Nõo Püha
Laurentsiuse
koguduse teated

E, 9. sept kl 14.00
Piiblitund Nõo hooldekodus
K, 11. sept kl 18.00 Nõo kiriku meesansambli kontsert Elva kirikus
L, 14. sept kl 12.00 EELK Valga praostkonna piiblipüha Harglas
P, 15. sept kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 22. sept kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
L, 28. sept kl 11.00–16.00 üle-eestilise Maal elamise päeva üritused kirikus
P, 29. sept kl 11.00 Mihklipäeva jumalateenistus. Armulaud
T, 1. okt kl 12.00
Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert-õpituba kirikus
T, 1. okt kl 15.30
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
L, 5. okt kl 19.47
Valguse festivali kontsert kirikus
P, 6. okt kl 11.00
Jumalateenistus. Armulaud
P, 6. okt kl 13.00
Sügisese leerikursuse algus kirikus
T, 8. okt kl 14.00
Piiblitund Nõo hooldekodus
P, 13. okt kl 11.00
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
		
Laulab koguduse segakoor
K, 16. okt kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
R, 18. okt kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
R, 18. okt kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
P, 20. okt kl 11.00
Jumalateenistus. Armulaud
P, 27. okt kl 11.00
Misjonipüha jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
N, 31. okt kl 18.00 Usupuhastuspüha jumalateenistus

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

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris kolmapäeval ja reedel
kl 9.30–11.30, neljapäeval kl 16.00–18.00
Pühapäeval, 6. oktoobril 2019 kell 13.00
algab Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
EELK Nõo koguduse

SÜGISENE LEERIKURSUS.
Tutvutakse Piibliga ja kiriku õpetusega. Oodatud on nii
noored kui ka vanad. Info koguduse õpetajalt (vt kirikuteated).

20. septembril kell 17.00

SÕIDAME VILJANDI TEATRISSE
24. septembril kell 13.00

TAGASIVAADE SUVELE
28. septembril kell 11.00-16.00
ootame kõiki avatud ustega

“MAAL ELAMISE PÄEV NÕO VALLAS”
1. oktoobril kell 13.00

FILMIPÄEV

22. oktoobril kell 13.00

REISIPÄEVIK RUMEENIAST
28. oktoobril kell 9.00

SÕIDAME LINDORA LAADALE
Tel 745 5134, 5301 8753.
		

		
		

		

Nõo Päevakeskuses alustab
Nõo vallas puudega last kasvatavate
emade naiselikkuse kursus.

METSKÜLA TALU võtab rendile
põllumaad! Hind kokkuleppel.
Tel 5332 5127 Karl Bussov

Kokkusaamised toimuvad: 15 ja 29 september,
13 ja 27 oktoober kl 10.00.
Kohtume kokku viiel korral 2019. aasta jooksul.

Etteregistreerimine kuni 11. septembrini

(kohtade arv on piiratud). Omaosalus 5 eurot kord.

Info: Kadi Puusepp 5561 8781.

NÕO HAMBARAVI
q Hammaste ravi, proteesimine ja kirurgia.
q Alla 19a laste hambaravi eest tasub haigekassa.
q Pensionäridele (k.a töövõimetuspensionärid)
haigekassa soodustus 260 € proteesitöödelt.
q Täiskasvanute hambaravihüvitis.

dr Kauts, dr Tull, dr Laaniste
Voika 23 (vallamajas) Nõos, tel 745 5616.

Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.
			

Jumalateenistused
Nõo Püha Kolmainu kirikus
(Vana-Nõo 20)

toimuvad iga kuu teisel
pühapäeval.
Info tel 5354 2776
(preester Timoteos).
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ETTETELLIMISEGA

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

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