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Nõo valla eelarve
kogumaht on
9,3 miljonit eurot

Kasuta
jäätmejaamade
teenust

Aasta 2022 on
kuulutatud
raamatukogude
teema-aastaks

UURI JÄRGI LK 2

TASUB TEADA LK 3

LOE LÄHEMALT LK 6

Jahimehejuttu karuaastal

Nii palju karusid kohtab ainult Ott Koppa trofeede galeriis.

toimetuse veerg
Läinud aasta veebruaris kuulutati välja Nõo valla juubeliaasta ja kogu
aasta vältel sai seda ümmargust sünnipäeva, kohati küll koroonapiirangute
kammitsais, tähistatud.
Mida siis meeldejäävat juubeliaastast kaasa võtta?
Märtsikuu algas Nõo kultuurimaja eestvõttel valminud toreda veebisarjaga „Tähesäras Nõo“, kus läbi kümne saate saime osa Nõo vallas tegutsevate
inimeste lugudest.
Hoopiski viljakama hoo sai sisse jutusaade Nõocast, kellel on kohe-kohe
valmimas 50. saade. Nõos sündinud taskuhäälingu formaadis jutusaate populaarsus on kiiresti kasvav nii maakonnas kui ka üleriigiliselt.
„Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“ Need sõnad on kuulsaks
kirjutanud Juhan Liiv enam kui sada aastat tagasi. Nii meenutasime meiegi
vallalehes ilmunud ajapeegli lugudes mälestusi Nõo valla inimestelt, kes olid
taasiseseisvuva Nõo valla sünni juures.
Toredaid mänge ja ühiseid pildigaleriisid sai loodud. Juubeliaasta üheks
tippsündmuseks oli suvel toimunud taasiseseisvumispäeva tähistamine
koos Nõo valla 30. sünnipäevaga.
Juubeliaasta logoga reklaame võis leida Nõo valla avalikust ruumist, aga
ka asutuste ustest sisse astudes. Kindlasti on lugejate hulgas neidki, kellel
õnnestus juubeliaastale pühendatud postmargiga kiri oma postkastist leida.
Täname kõiki, kes tulid kaasa juubeliaastale hoogu andma ja jagasid
meiega oma meenutusi, fotosid 30 aasta tagusest eluolust.
Juubeliaastal uuendati ja avati mitmeid vallarahva elukeskkonda mõjutavaid ruume, hooneid ja rajatisi, panustati arendustegevusesse. Oma
juubelit tähistasid Nõo koolid ja lasteaed Krõll, sündisid uued projektid nii
hariduse, spordi kui ka kultuuri valdkonnas.
Ajaga kuhjuvad kogemused, mälestused ja lood. Ajaga sünnib ajalugu.
Ah kui palju toredaid meenutusi…
Oleme juba rohkem kui kuu aastas 2022 ja jaanuaris saime tähistada
raamatukogude teema-aasta algust. Käesolevast aastast on raamatukogus
muudatused, kuid sellest saate lugeda pikemalt lk 6.
Sel aastal tähistab oma 50. juubelit Nõo Muusikakool. Kultuurimaja
alustab koguperefilmide näitamist ja kuus korra tuleb külla teater. Samuti
astume juba pikema sammuga Euroopa kultuuripealinna aasta suunas, võtame vastu kosilasi, aga ka ise kosjas käies, et ikka kultuuriprojektid saaksid
väärikad ja kaasatud naabrid Eestist ning välismaalt. Veebruarikuu keskpaigas kutsub Tartu 2024 kõiki tähistama Euroopa kultuuripealinna programmi
sündi enneolematu jääreiviga Tartu Raekoja uisuplatsil, kus tutvustatakse
esimesi ametlikke programmi kuuluvaid sündmusi, mis pakuvad meile eelolevatel aastatel erilisi elamusi ning muudavad kunstide kaudu maailma.
Tähistame ka Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva, kuid esmakordselt on toimumas 24. veebruari päikesetõusul lipu heiskamine Nõo kiriku esisel platsil.
Vabariigi sünnipäev on eestlaste jaoks olnud pidupäev, millega käivad
käsikäes ikka need armsad tavad ja paras annus patriotismi. Pole mingi saladus, et meie armsal väikeriigil on olnud kirju minevik. Aastakümneid pole
me näiteks tema sünnipäeva avalikult tähistada saanud. Praegu ei takista
meid miski. Meil on oma riik. Me peame pidu!
LIIA SIREL
avalike suhete spetsialist

Varmo Savimägi teab, et jahipidamisele lisaks tuleb täita veel paljusid
kohustusi riigi ees. Pildil on Varmo koos perega. Fotod: erakogu

2022. aasta on Eestis kuulutatud
karuaastaks ja see avatakse pidulikult rahvusvahelisel karupäeval, 23.
märtsil Tallinna loomaaias.
Aasta loom on loomaliigile antav aunimetus, mille valimist Eestis
korraldab MTÜ Aasta Loom koostöös
Eesti Terioloogia Seltsi, Eesti Looduskaitse Seltsi ja Eesti Jahimeeste
Seltsiga.
Aasta looma on valitud alates
2013. aastast.
Eesti Terioloogia Seltsi esimees
Oliver Kalda kommenteerib karu e
pruunkaru (Ursus arctos) valimist
järgmiselt: „Suurkiskjatega kooseksisteerimine vajab nendega arvestamist, et vältida liigseid konﬂikte. Selleks peame aga Eesti karude eluolu
paremini mõistma ning neid teadmisi üldsusega jagama.“
Karu arvukus on Eestis viimased
15 aastat olnud tõusutrendis ning
asurkonna seisundit võib pidada
väga heaks. Eesti Jahimeeste Seltsi
2021. aasta aastaaruande järgi elab
Eestis peaaegu 1000 isendit.

Varmo Savimägi ja
Nõo jahiselts
Praegusel südatalvel karu muidugi magab, aga karujuttu ja jahimehejuttu üldisemalt ajasime Nõo
jahiseltsi esimehe Varmo Savimägiga (40).
Põlvast pärit Varmo arvab, et
tema päris jahimehepisiku oma vanaisalt, kellega ta juba maast madalast Värska kandi Matsuri küla
metsades kaasas käis ja juba siis loodusesse armus. „Muidugi ei küttinud
ma siis lapsena veel ühtegi looma ja
jahil ka ei osalenud!“ naerab Varmo.
Juba Põlva kooli 10. klassi päevilt
arenes Varmo sõprus praeguse kaasa
Piretiga, kellega nad on ühte jalga

käinud 24 aastat. Nad on rajanud
Nõkku armsa kodu, kus kasvab neli
toredat last — Ants (14), Märt (12),
kaksikud Ita ja Maia (5). Eelnevad
kümme aastat elas nende pere Vissi
külas.
Tõsiseks jahimeheks kujunemine võttis mehel muidugi aega. Jahitunnistus on Varmol aastast 2008.
Varmo alustas tegutsemist Värska
jahtkonnas, kus ta toimetab tänase
päevani.
Nõo jahiseltsi eesotsas seisab
Varmo kolmandat aastat. „Jahimeheks olemine on ühtpidi minu lemmikhobi ja võimalus viibida looduses, palju liikuda ja suhelda toredate
kaaslastega, samas ka kohustus täita
küttimislimiite, jälgida Nõo jahiseltsi
jahialal toimuvat ja vastavalt reageerida,“ hindab Varmo jahimeheks olemise erinevaid tahke.
Ettevõtjahingega Varmo ja abikaasa Pireti peamine tööpanus on
seotud puidufirmaga AMV Grupp,
mis projekteerib ja toodab katusekonstruktsioone, kus Varmo on
juhataja ning Piret töökeskkonnaspetsialist. „Firma nimi on tuletatud
poegade ja minu nime eestähtedest
— Ants, Märt, Varmo,“ valgustab
mees nime sünni tagamaid. Nii firma
kui firmajuht on pidevas arengus,
Varmol endal on lõpetamisel kõrgkoolid agronoomia ja ehitusinseneri
erialal.
Tänaseks on Varmo suutnud täita ühe oma pikaajalisema unistuse.
Ta on valmis ehitanud õdusa jahimaja, kus oma jahisõpradega plaane
pidada või saaki töödelda, jahimehejuttu rääkida ja muidu mõnusalt
aega veeta. Jahimaja ehitus seisab
ees ka Nõo jahiseltsil.
„Nõo jahiseltsi nimekirjas on 25
liiget, jahiretkedel käiakse peaaegu
igal nädalavahetusel.

Jahipidamine on nii hobi kui ka
kohustus. Igaüks osaleb just nii tihti,
kui parasjagu võimalik.
Jahimeestel on praegu vaja täita
metssigade küttimise plaan seoses
sigade Aafrika katku ohuga meie
metsades.
Meie jahiala suuruseks on 6690
hektarit, sealhulgas on ka asulad,
tegelik jahiala on veidi väiksem. Vältimaks metssigade taasnakatumist
sigade Aafrika katku tuleb hoida loomade asustustihedust, s.o üks isend
1000 ha jahimaa kohta. Nii et meie
jahimaal tohiks elutseda 6,6 metssiga. Sigade liikumist saame jälgida
rajakaamerate abiga ja piiramistega.
Tänase seisuga oleme sigade küttimislimiidiga ilusti hakkama saanud,“
valgustab Varmo jahimeeste tegemisi.
„Inimesed on ise pöördunud
abipalvega meie poole, kui aias on
korduvalt nähtud kärnas rebast või
kährikut. Ka liiklusõnnetuse tagajärjel
hukkunud ulukid tuleb ära koristada
kohalikel jahimeestel,“ loetleb Varmo
teisigi jahimeeste kohustusi ja ülesandeid.

Me ei taha karudega
metsas kohtuda
Ühel tõsisel jahimehel on kindlasti olnud kokkupuude ka karuga või
karudega, nii ka Varmol.
„See tõesti juhtus neli aastat tagasi. Ühel reedesel augustikuu hilisõhtul ja öösel, kui väljas oli juba pime.
Olin sõitnud Põlvamaale, et laupäeval
sõbra pulma minna, kui äkitsi tuli rajakaamerast pilt, kus selgus, et söödal
on karu.
Läksime siis, sõber püssiga, mina
n-ö käed taskus. Algul peatusime
põllul, karu ei näinud, oli söödalt lahkunud. Jäime varitsema põllule ja ootasime umbes pool tundi. Ja siis tuli
karu metsast välja. Sõber tegi lasu,
tabas karu ja see jooksis metsa tagasi. Tõime appi jahimehe asendamatu
abilise — koera. Karu oli peitnud
end tihedasse võpsikusse. Nähtavus
oli vaevalt paar meetrit. Muidugi oli
kergelt hirmus, võssa ei julgenud
minna. Ka koer tuli ikka ja jälle klähvides välja ja millalgi keeras lambiga
sõber valguse nii ära, et jäin täielikku
pimedusse. Samal ajal jooksis koer

võpsikust minu poole, kuid õnneks
ilma karuta. Katkestasime jälitamise
pimedas ja otsustasime oodata, kuni
valgeks läheb. Kui uuesti kella viie
ajal hommikul otsinguid jätkasime,
oli kõik vaikne. Karu oli surnud. See
oli 8-aastane emakaru, kes kaalus 178
kilo. Sõber sai uhke trofee, mis hinnati pronksi vääriliseks.“
„Karule, välja arvatud poegadega
emakarule, võib pidada varitsus- või
hiilimisjahti, ajujaht on keelatud,“ jagab Varmo lisaks infot.
„Mis puutub Nõo piirkonda, siis
siit käib karusid harva läbi. 2021.
aastal külastas üks karu Aiamaa söödaplatsi, käis kuus päeva ja siis liikus
edasi. Nõos on metsamassiivid väikesed ja võimalus täna metsas karuga
kokku saada on imeväike.
Mis puutub karude küttimisse,
siis on igale maakonnale antud oma
küttimislimiit. 2021. aastaks oli Tartumaale antud seitse luba. Terves vabariigis oli limiit 85 karu. 2020. aastal
kütiti 92 karu.“
Kui karude populatsioon mõnes
piirkonnas väga suureneb, siis on karud asunud ka rüüsteretkedele ja paljud mesindustalud on pidanud suuri
kahjusid kandma.
2021. aasta kevadel koostati 144
kahjujuhtumit (enim Järvamaal —
23, Harjumaal, Raplamaal ja Valgamaal — 19. Keskkonnaamet).
Mis siis oleks hea nipp, et metsas
mitte karuga kohtuda ja teda eemale
heidutada?
„Karu ise on pelglik ja hoiab eemale. Kui juba metsas oled, siis võta
tokike ja kolista sellega vastu teisi
puid või laula, häälitse valjult. Karu
kuuleb sind juba kaugelt ja läheb ära.
Teine lugu on muidugi, kui satud
emakaru ja poegade vahele või haavatud karu lähedusse, siin on võimatu ette ennustada ja kõik sõltub siis
paljudest asjaoludest.“
Oleme oma karujutuga siis jõudnud sinnamaale, et karud on Eestimaa uhkus, ilu ja jõud. Las nad toimetavad omasoodu oma peredega
meie metsalaantes, äratavad meis,
inimestes aukartust oma loodusväega. Vastastikuseid reegleid teades ja
arvestades on kooseksisteerimine
täiesti võimalik.
MILVI PENSA

NÕO

Nr 2 (287) / veebruar 2022

VALLA LEHT

vallavolikogus
Nõo Vallavolikogu selle aasta esimene istung toimus
20. jaanuaril. Mõjuvatel põhjustel puudus volikogu kaks liiget.
1. Nõo lasteaed Krõll põhimääruse
muutmine.
Tulenevalt kohanimede kasutamise
korrast oli vallavalitsus muutnud Kivi tänaJAANUS
JÄRVEOJA
va ruumikuju ning sellega seoses muutus
vallavolikogu
lasteaia Krõll aadress. See on nüüd Lasteaia
esimees
tn 2. Kuna asutuse aadress on põhimääruse kohustuslik osa, siis tuli volikogul põhimääruses sellekohane muudatus teha.
2. Nõo lasteaed Tõruke põhimääruse kinnitamine.
28.09.2021 võttis volikogu vastu otsuse, liita Tõravere lasteaed Tõruke ja Luke lasteaed Segasumma alates 1. märtsist 2022 juriidilises mõttes
üheks lasteaiaks. Liitmise tulemusena moodustuva asutuse nimeks saab
Nõo lasteaed Tõruke ning nüüd oli vajalik kehtestada selle põhimäärus.
Põhimääruse eelnõule oli eelnevalt oma heakskiidu andnud haridus- ja
kultuurikomisjon. Volikogu kinnitas lasteaia Tõruke põhimääruse.
3. Nõo valla 2022. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine.
Detsembrikuu istungil toimus eelarve esimene lugemine. Vahepeal
olid täpsustunud mõningad riigi poolt määratavad rahasummad ning
vallavalitsus oli teinud ettepanekuid eelarve muutmiseks. Eelarvekomisjon oli neid muudatusi eelnevalt arutanud, heaks kiitnud ja asunud seisukohale, et volikogu võiks eelarve vastu võtta. Pärast muudatuste tutvustamist ja küsimustele vastamist võttis volikogu vastu Nõo valla 2022. aasta
eelarve kogumahus 9 342 343 eurot.
4. Nõo valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti
Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
On juba tavapärane, et valda esindavad Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul ja volikogus vallavolikogu esimees ning vallavanem.
Nii otsustas volikogu ka seekord ja valla esindajateks üldkoosolekul määrati Jaanus Järveoja ja Maano Koemets ning nende asendajateks Krista
Kvarnström ja Anneli Vetka. Linnade ja Valdade Liidu volikogus esindab
valda Maano Koemets ja tema asendajaks on Anneli Vetka.
5. Menetluse algatamine kirjaliku nõusoleku andmiseks Kahna
karjääri laskepaiga rajamiseks.
Vallale oli laekunud Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi taotlus laskepaiga rajamiseks Kahna karjääri. Reguleerimata kujul on seal laskmisega tegeletud ka eelnevalt, nüüd oli taotleja soov see tegevus seadustada. Samas oli vallale laekunud karjääri läheduses elavate inimeste
ühisavaldus, kus nad esitasid oma soovi karjääris laskmine lõpetada.
Laskepaiga rajamise küsimuses oli vallavalitsus teinud volikogule ettepaneku korraldada avatud menetlus, mille käigus saaksid kõik osapooled oma seisukohad välja tuua ning volikogu seejärel teha oma otsuse.
Kohalike elanike esindajana osales istungil Avo Massa.
Ta kinnitas volikogule karjääri läheduses elavate inimeste vastumeelsust laskepaiga rajamise osas, kuna sellega on häiritud nende elukvaliteet
ja turvalisus. Volikogu juhatusele anti üle laskepaiga rajamise keelamist
nõudev avaldus, millel oli üle 75 allkirja.
Volikogu oli seisukohal, et kohalike elanike avaldus on otsustamisel
väga olulise kaaluga, kuid kõikide asjaolude hindamiseks on otstarbekas
avatud menetlus siiski läbi viia. Volikogu nii ka otsustas, kuid rõhutati, et
avatud menetluse algatamine ei tähenda laskepaiga rajamisega nõustumist.
6. Arvamuse andmine Laguja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
Keskkonnaamet oli pöördunud vallavalitsuse poole kirjaga Laguja
uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele arvamuse andmiseks.
Geoloogilise uuringu loa taotlejaks on Laguja külas Rästa-Kaalusoja kinnistu omanik K&V Arenduse OÜ. Uuringu eesmärk on ehitustöödeks ja
teedeehituseks vajaliku kruusa ja liiva aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi
ja kaevetingimuste selgitamine.
Volikogu nõustus geoloogiliste uuringute läbiviimisega.
7. Kinnisasja omandamise loa taotlusele seisukoha andmine.
Home Trade OÜ oli esitanud taotluse, milles palub volikogult luba
Uuta külas asuva Paadi kinnisasja omandamiseks. Kuna tegu on maatulundusmaaga ja Home Trade OÜ ei ole viimase kolme aasta jooksul tegelenud põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega ja
Paadi katastriüksuse koosseisus on üle 10 ha haritava maa kõlvikut, siis
pidi volikogu sellise kinnisasja omandamise protsessile andma hinnangu.
Volikogu nõustus kinnisasja omandamisega.
8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
Istungi lõpetuseks andis vallavanem Maano Koemets volikogule põhjaliku ülevaate kuu aja jooksul vallas tehtust ja toimunust ning ka sellest,
mis lähemal ajal ees ootamas.
Ettekande käigus vastas ta volikogu liikmete küsimustele.
Volikogu juhatus tutvustas alatiste komisjonide koosolekute toimumise põhimõtted ning kordas üle volikogu järgmise istungi toimumise
aja.

Järgmine volikogu istung toimub 17. veebruaril.

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

745 5108 513 9123
5342 5242
745 5303 505 6439
745 5335 513 9123
745 5475 505 6437
745 5004 525 8716
742 6144 5341 5700
745 5005 5191 4119
745 5332 505 1067
745 5332 5343 3648
745 5504 534 05828
745 5434 533 24845
745 5434
748 0639 524 2627
745 5002 513 9146
745 5360, 745 5003

Nõo Vallavolikogu võttis
vastu 2022. aasta eelarve
Nõo Vallavolikogu võttis jaanuarikuu istungil vastu
2022. aasta eelarve kogumahuga 9 342 343 eurot — suurenemine võrreldes eelmise aastaga
oli 6 %.
Nõo valla põhitegevuse tuludeks on kavandatud 7 359 243
eurot. Valla kõige suurema osatähtsusega tuluallikas on üksikisiku tulumaks. Vallavalitsus on
2022. aastaks on prognoosinud
tulumaksu kokku summas 4 649
400 — suurenemine võrreldes
eelmise aastaga 13 %.
Nõo valla elanike arv kasvas
eelmisel aastal 36 inimese võrra
— seisuga 01.01.2022 oli vallas
4 381 elanikku, 01.01.2021 oli elanike arv 4 345.
Põhitegevuse kuludeks on
planeeritud 7 142 953 eurot. Nõo
valla suurimaks kuluvaldkonnaks
on haridus, mis moodustab 51%
kuludest (koolid, lasteaiad, muusikakool), seejärel tulevad majandusvaldkond (teed, tänavad,
veevarustus, kalmistu, elamu- ja
kommunaalmajandus) 20%, va-

baaeg ja kultuur (sporditegevus,
noortekeskused, raamatukogud,
seltsitegevused jne) 13%, üldvalitsemine 7%, sotsiaalne kaitse
6% ja keskkonnakaitse 3%.
Valla tuleviku kavandamisel
on väga tähtis uuendada Nõo
valla arengukava. Arengukava
valmimine annab omakorda võimaluse alustada üldplaneeringu
koostamist.
Alates 01.01.2022 on valla
kolm raamatukogu ühendatud
ühtseks Nõo raamatukoguks
(Nõos on keskkogu ning Lukel ja
Nõgiarus harukogud).
Nõo Vallavolikogu on teinud
otsuse, et liita Tõravere lasteaed
Tõruke ja Luke lasteaed Segasumma alates 01.03.2022 üheks lasteaiaks. Liitmise tulemusel moodustuva asutuse nimeks saab Nõo
lasteaed Tõruke.
2022. aastal uuendatakse ja
avatakse vallarahva elukeskkonda mõjutavaid ruume, hooneid ja
rajatisi (panustatakse ca 1,8 miljonit eurot):
⬗
Nõo lasteaias Krõll toi-

mub mitmete rühmade renoveerimine, jätkub õueala arendamine,
⬗
Luke lasteaias Segasumma — vana aia eemaldamine
ja uue paigaldamine,
⬗
Tõravere lasteaias Tõruke renoveeritakse lasteaeda
ümbritsevad kõnniteed ja paigaldatakse ventilatsioonisüsteem,
⬗
Nõo Põhikoolis korrastatakse garderoobi ja pikapäevarüma ruume. Lahendatakse
sadevee ärajuhtimine hoone
ümbrusest,
⬗
Nõo kultuurimaja valgustuse kaasajastamine,
⬗
Nõo rannahalli kaasajastamine (Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme projekt),
⬗
Lukel Vanajärve 2 hoones asuvate munitsipaalpindade
renoveerimine,
⬗
Nõo noortekeskuse väliala/terrassi arendus,
⬗
Luke mõisaparki puurkaevu ja veetorustiku rajamine
ning jalgtee renoveerimine,
⬗
kalmistu peatee lõpuni
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eelarvest
ehitamine ja haljastuse rajamine,
⬗
tänavavalgustuse rekonstrueerimine,
⬗
valla teede parendamine (võimalikud objektid vastavalt
eelarvestrateegiale, Varimõisa ja
Allika tee rajamine),
⬗
Nõo Veskijärve parkla
rajamine,
⬗
Tõravere jalgtee väljaehitamine (Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme projekt),
⬗
hajaasustuse programmi vallapoolne rahastamine.
2022. aastal on planeeritud
kaasata laenuvahendeid summas
400 000 eurot uute investeeringute rahastamiseks: Veskijärve
äärde parkla rajamiseks ning Varimõisa ja Allika tee rajamiseks.
Eelarve ja seletuskirjaga saab
tutvuda valla kodulehel nvv.ee.

PILLE SÜGIS
ﬁnantsjuht

NÕO VALLA 2022. AASTA EELARVE
PÕHITEGEVUSE TULUD

7 359 243

Rannahall

Maksutulud

4 769 400

A.L.O.Crew Spordiklubi

Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

365 137
2 209 706
15 000
199 883

135 000
4 500

Noortekeskus

57 137

Huviharidus ja -tegevus

56 729

Kohaliku Omaalgatuse Fond

7 000

Projektide kaasfinantseerimised

7 700

TEGEVUSALADE KULUD KOKKU

8 962 859

Tipptegijate toetamine

6 500

sh PÕHITEGEVUSE KULUD

7 142 953

Vaba aja tegevused

37 100

361 384

Nõo raamatukogu

121 216
137 495

Antavad toetused
Muud tegevuskulud

6 781 569

Nõo kultuurimaja

sh INVESTEERIMISTEGEVUS (-)

1 819 906

Koduloomuuseum

Põhivara soetus (-)

1 684 567

Kärnerimaja

15 500

Vallaleht

46 307

Kirik

13 500

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
Finantskulud (-)
ÜLDVALITSEMINE

103 000
32 339
613 823

Valla- ja linnavolikogu

40 007

Valla- ja linnavalitsus

322 601

Reservfond
Muud üldised teenused

H.Prosti muuseum
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA

6 378

2 000
11 732

HARIDUS

4 594 034

71 300

Nõo lasteaed Krõll

1 156 259

124 746

Nõgiaru lasteaed

166 556

Liikmemaksud

22 830

Luke lasteaed Segasumma

147 526

Valitsussektori võla teenindamine

32 339

Tõravere lasteaed Tõruke

298 723

AVALIK KORD

45 384

Hariduskulud(lasteaiad)

Menetlejad

14 010

Nõo Põhikool (vald + riik)

Päästeteenused

21 000

Hariduskulud

158 440

Muu avalik kord

10 374

Nõo Muusikakool

286 975

MAJANDUS

1 426 062

Laste huviharidus

12 000

Maanteetransport

1 085 050

Õpilasveo eriliinid

800

60 000

Nõo Põhikooli toit

106 380

Detailplaneeringud
Teadus- ja arendustegevus muudes
majandusharudes

8 500

Muu majandus

272 512

KESKKONNAKAITSE

261 166

Jäätmekäitlus

53 389

Haljastus

207 777

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

360 086

Veevarustus

67 128

Tänavavalgustus

95 600

Meeri külakeskus

10 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Kalmistud

131 981
51 377

Hulkuvate loomadega seotud tegevused

4 000

TERVISHOID

1 300

Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused

1 000

Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine
KULTUUR, VABAAEG, SPORT

300
1 163 455

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

Nõo Spordikool

485 661

Volikogu esimees: jaanus.jarveoja@nrg.edu.ee tel: 503 0469

Jalgpalliklubi

12 000

Muu haridus
SOTSIAAL

185 760
2 030 634

43 981
497 549

Hooldajatoetus

37 000

Puuetega laste hooldajatoetus

34 000

Lapsehoiuteenus

14 312

Üldhooldekodud

63 380

Päevakeskus

31 643

Koduteenused

37 012

Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused

81 600

Sotsiaaltoetused
Töötute sotsiaalne kaitse
Toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse
FINANTSEERIMISTEGEVUS

102 485
480
6 925
88 712
20 516

Kohustuste võtmine (+)

400 000

Kohustuste tasumine (-)

-379 484

Likviidsete varade muutus

-1 383 217

EELARVE KOGUMAHT

9 342 343
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vallavalitsuses
Vallavalitsuse tegevusest jaanuarikuul
Vallavalitsus korraldas jaanuarikuus kokku 6 istungit.
Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused
on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga nvv.ee ja on nähtavad
volis.ee keskkonnas.
Sotsiaaltöö valdkonnas
otsustati
— maksta toetusi ja määrata
hooldamisi, võeti vastu taotlusi energiakulude hüvitamiseks ja maksti
välja energiatoetusi, lisaks tegutseti
eestkostetavate nimel ja lahendati
teisi kohaliku omavalitsuse pädevuses olevaid erinevate sotsiaaltöö
valdkondade küsimusi.
Haridusküsimustes otsustati
— kinnitada
* Nõo valla huvihariduse ja
huvitegevuse kava 01.01.2022 —
31.12.2022,
* Nõo Põhikooli Nõo valla hallatavate lasteaedade, muusikakooli
ja spordikooli õpetajate töötasude
suurused,
* väljapoole Nõo valda makstava
huvitegevuse osalustasu piirmäärad
(piirmäära suuruseks ühe huvitegevuses osaleja kohta on 125 € poolaasta eest);
— viia sisse muudatused Nõo
lasteaia Krõll põhimäärusesse;
— kehtestada ümberkorraldatava Nõo lasteaia Tõruke põhimäärus;
— anda Nõo Põhikoolile nõusolek kooli viimiseks distantsõppele
kuni 28.01.2022;
— kooskõlastada Nõo Kultuurimaja töötajate koosseis;
— muuta Nõo Vallavalitsuse
24.08.2020 korraldusega nr 392 kehtestatud Nõo Spordikooli tasuliste
teenuste hinnakirja suusa- ja uisuvarustuse laenutuse osa alljärgnevalt:
- suusakomplekt 3h 2.50 € (õpilane, üliõpilane, pensionär, erivajadusega inimene),
- suusakomplekt 3h 5 € (täiskasvanud),
- suusakomplekt päev 10 €,
- uisulaenutus 3h 1 € (õpilane,
täiskasvanud).
Finantsküsimustes otsustati
— teha täiendavad muudatused
2022. aasta eelarve eelnõus ja suunata dokument eelarvekomisjonile

omapoolse hinnangu andmiseks
ning vallavolikogu istungil teisele
lugemisele;
— eraldada Nõo valla 2021. aasta eelarve reservfondist toetust alljärgnevalt:
- Nõo Püha Laurentsiuse kiriku
majandamiskulude suurendamiseks
400 eurot,
- Meeri Seltsimaja majandamiskulude suurendamiseks 2 500 eurot,
- maanteetranspordi majandamiskulude suurendamiseks (lume- ja
libeduse tõrje) 9 200 eurot,
- Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutusele toetuste suurendamiseks 6 569 eurot;
— kinnitada
* Nõo valla 2022. aasta eelarve
põhitegevuse kuluartiklid tegevusalade lõikes,
* Nõo vallale kuuluvates vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolis, spordikoolis
ja muusikakoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta 2022. aastal.
Ehitusküsimustes otsustati
— anda ehitusluba
* ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Nõo
alevikus asuvatele Kvartsi tänav ja
Liiva tänav T1 katastriüksustele,
* Uuta külas asuvatele Hoburaua, Välja tee 1, Välja tee 2 ja Nõlva
tee 14 katastriüksustele üksikelamute püstitamiseks,
* ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Vissi
külas asuvatele katastriüksustele Päikese tänav, Vihma tänav, Pirnaku tee
L1, Pirnaku tee L2 ja Pirnaku tee L3,
* Nõgiaru külas asuvale Kasavere
katastriüksusele päikeseelektrijaama
rajamiseks,
* Uuta külas asuvale Vesiroosi katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Mitte algatada keskkonnamõju
hindamist, kuna eeltoodud tegevus-

Kasuta jäätmejaama
teenust
Juba aastaid on saanud Nõo
valla elanikud liigiti kogutud jäätmed viia Tartu linna jäätmejaama
aadressil Selli tn 19. Käesoleva aasta
alguses sõlmis Nõo vallavalitsus Tartu linnaga koostöölepingu ka teise
jäätmejaama kasutamiseks. Jäätmejaam asub aadressil Jaama tn 72 C.
Jäätmejaamade lahtioleku
ajad ja kontaktid

JAAMA 72 C, TARTU

avatud E–R 10–18 ja L–P 10–16.
Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960
(jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele).

SELLI TN 19 TARTU

avatud 1. oktoober kuni 31.
märts: E–R 10–18, L–P 10–16,
1. aprill kuni 30. september: E–R
10–19, L 10–18, P 10–16.
Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544
(jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele).

Elanikelt võetakse tasuta
vastu:

Ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm),
suurjäätmeid (mööbel),
elektroonikaromusid (telerid,
komplekssed külmikud jm, samuti
väikeelektroonikat
(taskulambid,
suitsuandurid jms)),
taaskasutatavaid jäätmeid
(vanapaber, metall, plast),
pakendijäätmeid,
töötlemata puitu,
plastijäätmeid (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse

märgistusega plasti, tasuta ei võeta
vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku,
autoosasid
jms),
autorehve (kuni 8 ilma veljeta
sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe
toojana käsitletakse ühte või mitut
ühiselt rehve üle andvaid isikuid:
näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe
toojana).

Elanikelt võetakse tasu eest
vastu:

biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (oksad kuni 2 meetri pikkused), 18 €/t,
bioloogiliselt mittelagunevaid
aia- ja haljastusjäätmeid, 108 €/t,
ehitusjäätmeid (sh aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti
krohvipuru jms), klaas, 108 €/t,
tekstiili, 18 €/t,
markeerimata plasti, 18 €/t,
eterniiti, 108 €/t,
Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks.
Eterniidi kohapeal purustamine ja
loopimine on keelatud, väiksemad
eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks
ehitusjäätmete kilekottidesse).
segaolmejäätmeid, 120 €/t,
mittekompleksseid külmikud,
12,60 € tk.
Endiselt on ööpäevaringselt
avatud jäätmepunkt Nõo alevikus
vallamaja vastas (Voika tn 14) oleval platsil. Sinna saab viia kõiki liiki
pakendijäätmeid, sõiduauto rehve
ning patareisid. Muid jäätmeliike
jäätmejaama viia ei saa ega tohi.

tega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja kavandatavad tegevused ei halvenda olemasolevat keskkonda;
— anda projekteerimistingimused
* Uuta külas asuvale Pedastiku
katastriüksusele üksikelamu projekteerimiseks,
* Nõo alevikus kaugküttetorustike rekonstrueerimise projekteerimiseks OÜ’le Soojatootja,
* Voika külas asuvale Aarike katastriüksusele üksikelamu projekteerimiseks,
* Vissi külas asuvale Variku katastriüksusele elektrisalvestusjaama
projekteerimiseks.
Mitte algatada keskkonnamõju
hindamist, kuna eeldatavalt ei kaasne eeltoodud tegevustega olulist
keskkonnamõju ja kavandatavad tegevused ei halvenda olemasolevat
keskkonda;
— keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest päikeseelektrijaama rajamiseks Nõgiaru külas
asuvale Vana–Valgeristi katastriüksusele, kuna kavandatav tegevus ei ole
kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga maakasutuse sihtotstarbe osas.
Keskkonnaküsimustes
otsustati
— kinnitada Hajaasustuse programmi raames eraldatud toetuse kasutamise projekti „Pärnaõie kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus”
aruanne;
— kooskõlastada Nõgiaru külla
Krassi ja Paju tee 4 kinnistutele rajatava puurkaevu asukohad.
Maaküsimustes otsustati
— muuta
* Nõo alevikus asuva Kivi tänava
ruumikuju ning nimetada muutmisel
vabaks jäänud tänavalõik Lasteaia
tänavaks. katastriüksuste senised
lähiaadressid muudetakse alljärgnevalt:
Kivi tn 6 uus lähiaadress on
Lasteaia tn 2,
Kivi tn 6a uus lähiaadress on
Lasteaia tn 2a,
Voika tn 12 uus lähiaadress on
Lasteaia tn 4,
* Keeri külas Kõrtsi–Alliku katastriüksuse koha-aadressi, mille käigus
tekivad katastriüksuste uuteks lähiaadressiteke Kõrtsi, Ületee ja Alliku,
* katastriüksuse koha-aadressi
Illi külas Sepa kinnistul ja määrata
uueks lähiaadressiks Jõekääru;
— kinnitada Nõo valla haldusterritooriumil paiknevatele maksus-

tamisele kuuluvatele maatükkidele
arvutatud maksustamishinnad. Maa
maksustamishinna aktidega on võimalik tutvuda Nõo vallavalitsuse
ehitus- ja majandusosakonnas ning
need väljastatakse soovi korral maamaksukohustuslastele;
— algatada Nõo vallas Uuta külas asuva Paadi maaüksuse detailplaneeringu koostamine;
— seada sundvaldus
* Nõo valla kasuks erateele, mis
paikneb Voika külas asuval Lokutaja–Andrese kinnisasjal. Sundvalduse seadmisega on Nõo vallal õigus
sundvalduse alal asuvat teed kasutada, remontida ja hooldada, paigaldada teele liikluskorraldusvahendeid
ning püstitada liiklusohutuse tagamiseks vajalikke rajatisi,
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks sundvaldus Vissi külas asuvatele Vapra
jalgtee ja Vapra tee kinnisasjadele,
* Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo
vallas Nõo alevikus asuvale Kalda tänav kinnisasjale
Sundvaldused seatakse elektrivõrgu omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja muul viisil
kasutamiseks elektrivarustuse tagamise eesmärgil avalikes huvides.
Üldküsimustes otsustati
— teha protokolliline otsus Nõo
valla arengukava koostamise algatamise kohta;
— sõlmida leping Nõo valla jäätmekava 2022–2027 koostamiseks
soodsaima pakkumise teinud ettevõttega, kelleks osutus OÜ Lemma;
— omandada Nõo vallale Tõravere alevikus asuvad katastriüksused
Tõravere jalgtee lõik 1 (pindala 382
m²) ja Tõravere jalgtee lõik 4 (pindala
67 m²), Tamme–Voika (pindala 3,56
ha), Tõravere jalgtee lõik 2 (pindala
752 m²) ja Tõravere jalgtee lõik 3 (561
m²). Katastriüksuste omandamine on
vajalik, et tagada Tõravere jalgrattaja jalgtee avalik kasutamine;
— kinnitada Nõo valla elanikuks
registreerimise kampaania tulemused ja moodustada loosimise korraldamiseks komisjon, kampaania raames korraldatud loosimise tulemuse
põhjal maksta välja toetused.
AIRA LAUL
vallasekretär

Avanes hajaasustuse
programmi taotlusvoor
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist
kuni 1. aprillini.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:
veevarustussüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid,
juurdepääsuteed,
autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja elab alaliselt vähemalt 1. jaanuarist 2022 hajaasutusega
piirkonnas asuvas majapidamises, millele ta toetust taotleb,
taotleja elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2022 ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb,
taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama
taotlejaga samadele nõuetele.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on
6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval
kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlbulikest kuludest. Kaastaotleja saab olla juhul, kui rajatakse näiteks veesüsteem (kaev) kahe majapidamise peale.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule
järgneva aasta 31. oktoobriks.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Nõo vallavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks. Juurde tuleb lisada vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist planeeritavatele tööde kohta. Taotlus esitada
allkirjastatuna paberil või digitaalselt.
Taotlusvormid ning toetusmeetme info leitav Nõo valla
kodulehelt nvv.kovtp.ee/hajaasustuse-programm ning Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
Lisainfo tel 5343 3648, e-post merike@nvv.ee
MERIKE KRUUSE
keskkonnaspetsialist

VALLA LEHT

räägi kaasa!
Nõo valla arengukava 2039
Hea Nõo valla elanik!
Alustame ühiselt Nõo valla uue arengukava koostamist.
Arengukava on omavalitsuse tegevuse alusdokument, mille põhjal kujundatakse valla eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved.
Lisaks sellele kinnitab arengukava omavalitsuse arengu põhisuunad ja sihid.
Nõo valla kehtiv arengukava jõustus 2013. aastal ja see vajab
uuendamist. Oleme otsustanud olemasoleva kava muutmise
asemel koostada uue arengukava. Selleks, et see peegeldaks paremini meie kõigi ühised ootuseid meie vallale ja elukeskkonnale,
palume teil vastata mõnele küsimusele.
Juhul kui soovite oma ettepanekule konkreetset vastust, siis jätke
meile ka enda kontakt.
Vastamiseks palun lõika käesolev nurk lehest välja ja jäta see kas
raamatukogusse, päevakeskusesse, Meeri seltsimajja, Nõo coopi
poes olevasse kasti või vallavalitsuse peaukse kõrval asuvasse
postkasti, hiljemalt 28. veebruariks.
Vastused võib saata ka e-postile piia@nvv.ee. Samuti on küsimustik täidetav veebis, mis on leitav valla kodulehelt nvv.ee.
Arengukava esimese versiooni avalikustamine toimub 2022. aasta suvel!
Suurima tänuga
Nõo Vallavalitsus
1. Kui rahul oled eluga Nõo vallas?
Palun tõmba ring ümber oma vastusele skaalal 1-10
Ei ole üldse rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Olen väga rahul
2. Mis Sinu arvates on meie vallas hästi? Millega oled rahul?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3. Mis Sinu arvates vajab meie vallas kõige rohkem arendamist
või paremaks muutmist? Milliseid ettepanekuid Sul selle jaoks on?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. Muid mõtteid, kommentaare või tähelepanekuid?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5. Juhul kui soovid, et vastaksime Sinu ettepanekutele, siis jäta
meile ka oma kontakt.
………………………………………………………………………

planeeringuteated
Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn
18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu
kohta arvamusi, millega Nõo Vallavalitsus täielikult ei arvestanud.
19.01.2022 toimunud arutelu tulemusel kõigi arvamuste osas
kompromissi ei saavutatud. Eriarvamusele jäädi tootmisala ja avaliku ruumi vahelise piirde tüübi osas. Arutelu protokoll on kättesaadav Nõo valla veebilehel nvv.kovtp.ee/detailplaneeringud. Detailplaneering esitatakse heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.
Nõo Vallavalitsus algatas 28.01.2022 korraldusega nr 44
Nõo vallas Uuta külas asuva Paadi maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja otsustas jätta detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata. Planeeringuala suuruseks on
12,46 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaasaegse, inimsõbraliku ja tervikliku elamukvartali kujundamine. Detailplaneering on
kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga. Algatamise korraldusega on
võimalik tutvuda Nõo vallavalitsuse dokumendiregistris.

Nõo Valla Lehe toimetus ootab
kaastöid ja kuulutusi hiljemalt

25. kuupäevaks e-postile
vallaleht@nvv.ee
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2021 aasta arvudes
01.01.2021.a. oli Nõo valla elanike arv 4345. Aasta jooksul saabus Nõo valda 326 elanikku, neist
välisriigist 20, Tartust 109 ja mujalt
Eestist 152. Sünde registreeriti 45
(poisse 25 , tüdrukuid 20). Saabumisega seotud elukohateateid oli
kokku 230.
2021. aasta jooksul lahkus vallast 290 inimest, neist välismaale 22,
Tartusse 66, ja mujale üle Eesti 159,
lisaks 43 surmajuhtumit (mehi 25,
naisi 18).
Vallasiseseid elukohavahetusi
tehti 73 korral.
Aasta jooksul sündis valda 45
last, neist 25 poissi ja 20 tüdrukut.
Augustis sündis üks paar kaksikuid
tüdrukuid. Kõige enam sündis lapsi
mais – 7, neist 5 poissi ja 2 tüdrukut, augustis – 5 last, 4 last sündis
veebruaris, juunis, septembris ja oktoobris. Erilisemad poisslaste nimed
olid Hagen, Remy, Lars, Ron, Enzo,
Säm, Eston, Vesse, Lukas, Brandon,
Brendon, Brennet, Luka Naidu, Samuel ja Ralf Cristian. Tütarlastele
pandi nimedeks Arabella, Esmee,
Amii, Freya, Tiffany, Eleen-Andrette,
Amanda, Emma ja Lenna.
1. jaanuaril 2022 oli vallas
4381 registreeritud elanikku,
sealhulgas mehi 2222 ja naisi 2159.
Nõo valla vanim elanik on naine, kes
on sündinud 1921. aasta maikuus.
Vanuseliselt jaguneb rahvastik
alljärgnevalt:
lapsed vanuses 0-6 aastat — 385
7-18 aastased — 673
tööealised 19-64 aastased —2582
eakate arv vanuses 65 aastat ja vanemad 741.

Asula

Elanike arv
01.01.2022

Aiamaa

97

Altmäe

31

Enno

14

Etsaste

50

Illi

189

Järiste

48

Keeri

47

Ketneri

10

Kolga

72

Kääni

43

Laguja

36

Luke

357

Meeri

358

Nõgiaru

245

Nõo

1712

Sassi

35

Tamsa

59

Tõravere

294

Unipiha

84

Uuta

69

Vissi

294

Voika

231

KOV
täpsusega*
KOKKU

6
4381

MAI KIRS * Elukoht registreeritud omavalitsuse
sekretär-registripidaja täpsusega

uudised ja teated
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Nõo Vallavolikogu on Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi taotluse alusel otsustanud algatada avatud menetluse
teemal Kirjaliku nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks
Kahna karjääri. Taotleja soovib rajada Luke külas asuvasse Kahna
karjääri maaüksusele laskepaiga, kasutustähtajaga loa saamisest
kuni 31.07.2026.
Volikogu otsuse eelnõu, seletuskirja ja taotluse avalik väljapanek ettepanekute, vastuväidete ja arvamuste andmiseks toimub ajavahemikul 7.–28. veebruar 2022.
Arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid oodatakse nimetatud
ajavahemikul Nõo valla e-posti aadressile vald@nvv.ee või tuua isiklikult vallamajja või saata posti teel Nõo vallavalitsusele aadressil
Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601.
3. märtsil 2022 algusega kell 16.00 korraldatakse Nõo vallamajas otsuse eelnõu ja taotluse avalik arutelu, millest on võimalik osa võtta kõigil asjast huvitatud isikutel.
Taotlus ja taotlusega seotud dokumendid, Nõo vallavolikogu
20.01.2022. a otsus nr 30 ja otsuse eelnõu ning seletuskiri on avalikult kättesaadavad Nõo valla veebilehel nvv.kovtp.ee/teated ja
vallamajas (tööajal).
NÕO VALLAVALITSUS

Tutvustame volikogu liikmeid
Jätkub rubriik: sõna saavad volikoguliikmed.
Meie praeguse volikogu 15-liikmeline koosseis on moodustunud juba mitmendat koosseisu kaasatöötavatest ja alles esimest korda valitutest tublidest ja aktiivsetest Nõo valla inimestest.
Hiljuti tegi vallalehe toimetuskolleegium ettepaneku anda vallalehe veergudel sõna kõikidele liikmetele, olenemata nende
kuuluvuse staažist.
Tänases vallalehes on meil võimalik teada saada, mida arvavad Nõo vallas elamise rõõmudest ja muredest volikoguliikmed
Taavi Merisalu ja Viktor Kors, milliseid omapoolseid nägemusi ja ettepanekuid nemad pakuvad.
Küsis MILVI PENSA

Viktor Kors (66), arengukomisjoni liige: „Nõo valla elanik olen 1984.
aastast, praegu elan oma perega Voika külas. Sündinud olen
Põlvamaal, koolis käinud Aravetel ja Amblas. Olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse
Akadeemia
agronoomia
erialal. Oma töömeheteed
alustasin peaagronoomina
Järvamaal Koeru vallas. Aastatel 1984–1992 olin ma Nõo
sovhoosi peaagronoom. 1992.
aastast kuni tänaseni olen tegelenud kartulikasvatuse ja -turustamisega
enda firmas Heveko Com OÜ.
Minu abikaasa töötab tervisepüramiidi tooteesindajana, mul on
kaks täiskasvanud poega ja tütar.
Vaba aeg kulub tehnikaspordile. 1987. aastast tegutseb kardiklubi, kus on sõitnud minu pojad ja kus praegu sõidavad kaks lapselast.
Mina olen klubi looja, mänedžer, tehnik, sponsor. Ise jälgin pidevalt
vormeli-, krossi- ja kardivõistluste ülekandeid. Veel olen muusikahuviline. Meil on abikaasaga pereansambel VivaLaVita, kus ma osalen
helitehnikuna. Noorpõlves mängisin trumme neljas koosseisus. Iron
Maiden on minu lemmikbänd ja nende basskitarrist on minu iidol.
Veidi oskan ka kitarri ja akordioni mängida.
Vallavolikogu töös osalen esimest korda. Minu suureks unistuseks
ja püüdluseks on, et Nõos järve ääres seisaks lähitulevikus multifunktsionaalne laululava vabaõhuürituste korraldamiseks. Et see oleks pilkupüüdev ja annaks nii oma kui väljastpoolt rahvale võimalusi kontserte, laulupidusid, laatasid jne korraldada. Laululava idee oli meil
ka valimisprogrammi sisse kirjutatud. Projekti käivitamiseks on vaja
varakult eeltööd teha, koostada ideekavad, eskiisprojekt, et rahaliste
võimaluste avanedes kohe tegutsema hakata.

Tartumaa veebipolitseinik on Alik Säde
Üha enam inimesi otsib politseiga kiiret kontakti just veebis ja
paraku on ka aina enam muresid
seotud internetis toimuvaga.
Seepärast tegutseb käesolevast aastast Tartu- ja Jõgevamaal
veebipolitseinik Alik Säde (pildil),
kelle ülesanne on aidata inimesi internetiavarustes tekkinud probleemide lahendamisel ning olla veebis
hüva nõu ja abiga kohal.
Alik on pikaaegse kogemusega
ja kogukonnale tuntud piirkonnapolitseinik, kes nüüd veebi üle on kolinud. „Kogukond vajab politseid appi
ka veebis, sest virtuaalkeskkondades
liikuva info maht ja ka mured kasvavad pidevalt. Paljud inimesed veedavad internetis märkimisväärse osa oma päevast ja on oluline, et politsei ka
veebis inimeste jaoks olemas oleks,“ räägib Alik.
Juba esimeste päevadega laekus veebipolitseinikule infot kaotatud
dokumentidest, kahtlasest sõidukist külateel või liiklushuligaanidest, aga
ka kiusamisest või väärkohtlemisest virtuaalruumis. „Selliste teadete puhul
teevad veebipolitseinikud tihedat koostööd teiste kolleegidega ja katsume murele kiire ja parima lahenduse leida. Küll aga panen südamele, et kui
keegi on ohus või vajab kiiret abi, siis on ainuõige helistada ikka hädaabinumbril 112,“ lausus veebipolitseinik.
Alik kutsub kõiki julgelt end Facebookist üles otsima ja nõu küsima.
Veebipolitseiniku poole saab pöörduda nii ülalkirjeldatud muredega, aga
ka juhtudel, kui soovid politseilt nõu, kui oled sattunud kiusamise ohvriks,
keegi teine esineb internetis sinu nime alt või kui soovid saata politseile
vihjet.
Süüteoteate esitamine käib endiselt läbi veebilehe politsei.ee/et/avaldus-politseile ning kui keegi on ohus ja vajab kiiret abi, siis helista viivitamata numbril 112.
Veebipolitseinik Alik Säde on leitav Facebookist:
facebook.com/Tartu.veebipolitseinik/

Nõo valla piirkonnapolitseinik on Annika Jukk
Nõo vallavalitsus ja OÜ Kivipartner sõlmisid lepingu Tõravere jalg- ja
jalgrattatee ehitamiseks. Lepingu kogumaksumuseks on 165 323 eurot. Tööde eesmärgiks on juurdepääsetavuse parandamine ja liiklusohutuse suurendamine. Kavandatav tee on umbes 800 meetrit pikk
ja mõeldud ühendamaks Tõravere aleviku keskust Nõo–Elva jalg- ja
jalgrattateega. Jalg- ja jalgrattatee ehitamist rahastatakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 80 000 euroga ning
tööde valmimise tähtaeg on mai lõpp. Foto: SVEN TARTO
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Jätkuvalt teenindab vallakodanikke tööpäeva raames ka piirkonnapolitseinik, kelle poole tuleb pöörduda juhtudel, mis mõjutavad kogukonna
turvalisust ja seadusekuulekust. Teavitada tuleb kindlasti juhtudest, milliste lahendamiseks on vajalik politseipoolne sekkumine ning mis isiku arvates võivad häirida kogukonna turvalist toimimist. Hädaabinumbril 112
helistada juhtudel, mis vajavad kiireloomulist politsei sekkumist.
Piirkonnapolitseiniku kontaktid on: tel 730 8540 või 5300 7283,
e-post annika.jukk@politsei.ee
(NVL)

Veel on vaja kaasajastada koolistaadion, mis seisab juba aastaid
väsinud ja kulunud moel.
Häirivaks pean meie tänavate valgustust. Praegused lambid tuleb
asendada LED-lampidega, mis annavad tugevama valguse.
Uusarenduste tõttu on raudteeäärne ala täis pinnasekoormaid ja
tehnikat. Aga tulevikus peab meie sissesõidutee Nõo alevikku tanklast kuni ringteeni saama Nõo visiitkaardiks.“
Taavi Merisalu (32), sotsiaalkomisjoni
ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige: „Olen teist koosseisu Nõo vallavolikogu liige. Ma elan Nõos, aga
lapsepõlv möödus peamiselt
Voika külas vanavanemate juures. Minu juured asuvad sügaval Nõos, sest olen vähemalt
kuuendat põlvkonda nõokas.
Võimalik, et põlvkondi on
Nõos rohkemgi elanud, aga
kaugemale kahjuks oma sugupuud ei tea.
Töötan Nõo spordikoolis
ja Tartu Myfitness spordiklubis
treenerina. Elan koos õpetajast
elukaaslase ja pisikese pereliikme
kass Mišaga.
Meile meeldib Nõos elada. Nõos
on linna vajaduspõhised mugavused olemas, aga tegelikult on tegemist vaikse, rahuliku ja turvalise alevikuga
ning inimesed on meeldivad ja kokkuhoidvad.
Volikoguliikmena on eesmärk samm-sammult Nõo vald veel paremaks elukohaks muuta. Asjad võtavad aega, aga loodetavasti mõni
algatatud mõte või idee on iduks, millest võib areneda midagi suurt.“
Taavi kohta saad rohkem teada kui kuulad NÕOCASTi #37. saadet.

Lindude gripp tuleb sel
aastal veelgi rängemalt
Lindude gripi hooaega arvestatakse sügisest kevadeni, mil toimub
lindude ränne. Möödunud 2020.–2021. aastate lindude gripi levik oli üks
suuremaid lindude gripi epideemiaid, mis kunagi Euroopas on olnud. 31.
Euroopa riigis suri või hukati ligi 23 miljonit kodulindu. Eelmise aasta oktoobrist kuni tänaseni on juba haigestunud või hukatud 12 miljonit kodulindu, mis näitab selgelt, et käesoleval aastal võib gripp kulgeda veelgi
raskemalt.
Eestis diagnoositi eelmisel aastal lindude gripp kokku 54 mets- ja veelinnul. Varasematel aastatel pole haigust Eestis tuvastatud. Samuti hukati
või hukkus lindude gripi tõttu Tartus, Lääne-Virumaal ja Harjumaal kokku
üle saja kodulinnu. Täna on viirus levimas paiksete metslindude hulgas,
mis tähendab seda, et keskkond on viirusega saastunud ja levik on ulatuslik. Seega ei kujuta ohtu üksnes lindude ränne, vaid täna on lindude
gripp püsivalt Eestis levinud ning just meie kohalike metslindude populatsioonis.
Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb vajadusel kasutada võrku,
katust vms eraldusvõimalusi ning linde tuleb sööta ja joota siseruumis
või varikatuse all. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde
kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes
peetavaid linde.
Linnugripi peamised sümptomid:
harja, lokutite ja näopiirkonna turse,
isutus, uimasus kõhulahtisus,
linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks,
munatoodangu järsk langus.
Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
väldi igasugust kokkupuudet metslindudega,
ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde,
enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning
vaheta riided ja jalanõud.
juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
Mida teha kui leiate surnud linnu:
teavita hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti
surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest veebirakenduse
linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja ka
pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil 605 4767.
Kodulinnu surmast teavita veterinaararsti, kellelt saad edasised
suunised.
PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET
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Jaanuarikuu Nõo noortekeskuses

Noored koos Annaga kokkamas. 2 x foto: BIRGIT HAAN

Jaanuar algas meie jaoks rõõmsalt, sest meiega liitus vabatahtlik
Anna. Annal on olnud üks ütlemata vahva kuu meie seltsis. Anna
kohta loe pikemalt kõrval olevast artiklist.
Lisaks Annale on meie juurde tee leidnud ka Rainer, kes soovis
Nõo noortekeskuses teha kogukonna praktikat, mis kestab kokku
15 tundi. Rainer on abistanud meid remonditöödes ja tegevusi planeerides, oma osavust on noormees näidanud uusi mängulaudu
tulevaste turniiride jaoks kokku monteerides. Kohe, kui oma tegevustega distantsil tagasi noortekeskusesse pääseme, hakkab Rainer
korraldama erinevaid turniire. Ootame kõiki lauajalgpallihuvilisi, piljardisõpru ja hokimeistreid noortekasse harjutama!
Jaanuar on olnud keeruline kuu, sest oleme pidanud paljud
tegevused ümber korraldama distantstegevusteks. Omamoodi on
see isegi tore, kuna nüüd on meil Nõo alevikus mitu Loquizi mängu peidetud ja sotsiaalmeediakanalite kaudu saame päris tihti koos
olla, et ühist aega nautida. Ka noorteaktiiv kogunes suumi vahendusel ja vaatas üle loodava põhimääruse.
Muudatustest noortekeskuses
Nõo noortekeskuse suure toa põranda vahetus on läinud edukalt ja ruum on taas kasutatav ning kolimise käigus on toimunud
mõningaid muudatusi. Samuti otsime oma uuele ruumile nime ja
ootame kõigi pakkumisi.
Ka lahtiolekuaegades oleme muudatusi teinud. Ootame noori E, T kell 13–18 ja K–R kell 14–19. Ajad on muutunud seetõttu,
et esmaspäeval ja teisipäeval on suunatud tegevused kuni 6. klassi
õpilastele ja kolmapäeval ning neljapäeval pakume tegevusi vanemate klasside õpilastele. Loomulikult võivad kõik noored tulla kohale kõikidel päevadel, lihtsalt oleme suuna võtnud sellele, et igale
vanuseklassile jaguks põnevaid tegevusi meie keskuses. Reeded on
meil „Nortsiperepäevad”, siis toimetame kõik koos.
Hea noor, tule ikka noortekeskusesse, pakume sulle võimalust
osa võtta meie tegevustest. Tulemas on palju projekte ja põnevaid
turniire, tule uudistama! Tublimaid ootavad alati preemiad!
Samuti ootavad sind Anna ja Rainer, et üheskoos midagi põnevat ette võtta. Ka noorsootöötajad tahavad teada, kuidas noortel
läheb, too meile häid mõtteid ning koos muudame Nõo vallas elu
põnevamaks!
HANNA-LIISA TAMM
noorsootöötaja

Nõo noortekeskusesse saabus vabatahtlik Venemaalt

Noortekeskuse juures tegutseb käesoleva aasta algusest vabatahtlikuna Anna Chernysheva, kes saabus Eestisse Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames Moskvast.
Anna peab ennast psühholoogia ja vabahariduse idee suureks fänniks. Tal on hea meel saada osa siinse kogukonna tegemistest, kogeda
teistsugust kultuuri, keelt ja elustiili. Maailmas ringi reisinuna võttis Anna
endaga kaasa põnevaid lugusid, mida Nõo noortega jagada, ja on ka ise
avatud uutele kogemustele, mida pakub Eesti.
Anna Chernysheva: „Olen Eestis olnud juba kuu aega ja ma tunnen
end siin tõeliselt mugavalt ja teretulnult. Ühtäkki selgus, et minu hingelaad on eestlaste omale väga lähedane, nii et tunnen end tõeliselt vabalt.
Osalesin Tallinnas toimunud välisvabatahtlike kohanemist toetaval
koolitusel, kus sain rohkem teada siinsest kultuurist ja elust. Mulle avaldab muljet, et Eesti valitsus peab oma kodanikke peamiseks prioriteediks. Tunnetan seda ühistranspordis, toidupoes ja lihtsalt tänaval kõndides. See paneb mind teie rahva üle tõeliselt uhkust tundma.
Nõo on ilus ja hubane koht, millel on oma maagiline atmosfäär.
Noored, kellega olen seni kohtunud, on väga seltsivad ja valmis kaasama mind oma lemmiktegevustesse. Hindan seda väga, sest tean, et neil
võib olla raske uue inimesega suhelda. Soovin luua nendega usalduslikke suhteid ja olla see, kelle poole nad saavad alati abi ja nõu saamiseks
pöörduda.
Nõo noortega on meil toimunud juba mitmed põnevad ühised ettevõtmised — kokkamine, lauamängupäevad, käsitöötoad ja õuetegevused. Ka mul on palju ideid edasisteks tegevusteks ja loodan, et need
meelitavad võimalikult palju noori.
Soovitan kindlasti jälgida noortekeskuse sotsiaalmeediat, et olla kursis kõigi tulevaste sündmustega.
Eesti keelt on päris keeruline õppida, kuid mind on toetanud kohalikud noored ja tuge saan ka agentuurilt. Minu lemmiksõnad ja väljendid
on „hästi tehtud“, „ma vajan su abi“ ja „liitu meiega“, need sõnad on meie
noortekeskuses kõige sagedamini kasutatavad. Naljakas oli ka teadmine,
et eestlased kasutavad oma kõnes mõningaid laene vene keelest, näiteks „апельсин“ (apelsin), „синий“ (sinine), „розовый“ (roosa), „ремонт“
(remont), „кино“ (kino).
Olen väga ootusärev, milliseks kujunevad minu tulemused ja edusammud, mida ma oma vabatahtlikutöö lõppedes Eestis olen saavutanud.
Rõõm on siin olla ja olen tänulik võimaluse üle oma silmaringi laiendada.
Kohtumiseni noortekeskuses!“

Külastasime varjupaiga asukaid

Kui lapsed läksid distantsõppele, siis koolis töö jätkus ja üheks
tööks oli ka esimese interaktiivse infotahvli paigaldus.
Kui asi toimib ja kasutajate arv kasvab, siis paigaldame neid
juurde.
Kergelt ja kiirelt saab infotahvlist ülevaate tunniplaanist, tundide
ja konsultatsiooni aegadest, huviringidest ning lisaks saab vaadata
nädalamenüüd. Pildil tutvustab
põhikooli direktor Ilona Tars uut
REEMET RUUBEN
seadet.
Nõo Põhikooli
huvijuht

Nõgiaru lasteaiapere
külastas loomade
varjupaika

Noortekeskuse vabatahtlikud Anna ja Rainer.

Nõo Põhikoolis
13. jaanuaril külastasid Nõo Põhikooli õpilasesinduse liikmed Valga loomade varjupaika ning viisid neile ligi 100 kilogrammi kassi- ja
koeratoitu, mis oli kogutud sügislaada ja jõululaada osavõtumaksuna. Kuna jõulunädalal ei toimunud viiruse leviku tõttu jõulupidusid,
siis lükkus edasi ka detsembrisse planeeritud varjupaiga külastus. Nii
saigi võetud plaani, teha külastus ära kohe pärast koolivaheaega, et
enne järgmist distantsõppe tulekut loomatoit ikka kohale toimetatud
saaks. Nõo Põhikooli õpilasesinduse liikmed Rasmus, Kätti, Romili,
Grete ja Caroly koos huvijuht Reemetiga laadisid toidukraami kooli
bussi, ning alustasid sõitu Valga poole.
Valgas tehti silmad suureks — kas tõesti nii palju kassi- ja koeratoitu? Ühiste jõududega sai ligi 10 banaanikastitäit toidukraami
aiakärudega soojadesse ruumidesse toimetatud. Pärast tutvusime
varjupaiga asukatega koeraaedikutes ja kassimajades. Aeg möödus
varjupaigas ruttu ning ära sõites lubasime järgmisel aastal kindlasti
tagasi tulla — siis loodetavasti detsembris, ikka jõulurõõmu tooma.

VALLA LEHT

Poes loomadele toitu valimas.

Kuigi loomi sel päeval näha ei õnnestunud, sai toit ikka üle antud.
20. jaanuaril külastasime Tartu koduta loomade varjupaika, et viia heategevuslaadal kogutud tulu eest kassidele ja koertele kingituseks toitu.
Varjupaiga töötajate soovil ostsime viimiseks erinevaid konservtoite.
Poes loomatoitu valimas käies, saime müüja meeldiva tähelepaneku osaliseks ja olime rõõmsad, et meie ettevõtmist hea sõnaga toetati. Lisaks oli
Laura kaasa võtnud oma isikliku kingikoti, milles leidus toidukraami kui ka
loomadele mänguasju ja pehmeid tekikesi.
Ettevalmistused tekitasid küll elevust, aga kahjuks meil sel päeval loomi külastada ei õnnestunud, sest kellaaeg ja töötajate päevakava seda ei
võimaldanud. Küll aga on meil kindel plaan minna lastega sinna tagasi, et
lähemalt tutvust teha sealsete asukatega.
Lastel on oluline mõista, millist rõõmu ja ka kohustust lemmiklooma
omamine tähendab ja kui kurb on loomakese elu, kui inimene temast lihtsalt loobub.
Aitäh toredatele valla inimestele, kes Nõgiaru lasteaia käsitööesemeid
heategevuslikult laadalt ostsid ja läbi selle loomade varjupaiga elanikke toetasid.
õpetajad IRA, KERLI ja HELI

piltuudis
Nõo Põhikooli noored viisid rõõmu varjupaiga asukatele.

Päästeameti ning vabatahtlike päästjate koostöö ja vastastikuse abi
hea näide on Päästeameti iga-aastane tehnika ja päästevarustuse üleandmine vabatahtlikele komandodele. Üle Eestimaa on vabatahtlike
päästekomandode kasutuses ca 180 sõidukit.
Sel aastal esitas taotluse 22 vabatahtlikku komandot ning Päästeamet
andis üle kaheksa kasutatud põhiautot, koos osalise päästevarustusega. Nõo Priitahtlik Päästeselts sai ühe päästesõiduki omanikuks, mis
annab neile veelgi paremad võimalused oma tegevuse tõhustamiseks.
Nõo vald on kasvava elanikkonnaga omavalitsus, mistõttu on suurenenud vajadus turvalisuse osas nii ennetus- kui ka päästetöödel.
Foto: KADI SARAPUU
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Muinasjuttude
helipesa
Rahvakultuuri püsimiseks on oluline arenguga kaasas käia ning hoida
muutustel kätt pulsil.
Nii loobki Eesti Rahvakultuuri Keskus eesti muinasjuttude sarja platvormile Spotify, et jagada meie endi rahvalugusid inimestega selles keskkonnas, mida praegu kasutatakse ning mille kaudu inimesed nende lugudeni
hõlpsalt jõuavad.
Esimesed avalikustatud muinasjuttu on sisse lugenud näitlejad Kait Kall
(Kuutõrvajad ja Kõnelevad linad), Ragne Veensalu (Kuninga väimees ja Seitse venda) ja Maili Metssalu (Murueide tütre õnn ja Kolm külma). Sarja alguskõlli on mänginud pärimusmuusik Juhan Suits.
„On väga oluline, et pereringis lugusid jutustatakse ja vanemad oma lastele unejutte loeksid. Tänapäeval on aga materjali, mida lugeda või jagada,
väga palju ning et meie muinasjutud unustusehõlma ei poeks, siis oleme
inspiratsiooniallikaks ja mõnusaks ühiskuulamiseks loonud muinasjuttude
sarja.
Selleks kasutame tänapäeva üht levinuimat vormi Spotify. Loodame, et
jõuame selle kaudu inimesteni, kes mujalt muinasjutte ei kuulaks. Olgu see
muinasjuttudele uudne ja mõnus pesa,“ tutvustab ettevõtmist Eesti Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi spetsialist Maili Metssalu.
Lisades, et kaasaegse platvormi ja salvestuste kaudu loodetakse innustada nii lugude kuulamist kui rääkimist, et muinasjutud ja jutuvestmine
meie kultuuris kestaks.
Spotify`sse hakatakse kuulamismaterjali järjest juurde lisama.
Eesti suulise pärandi üheks oluliseks osaks on nii lastele kui täiskasvanutele suunatud lood ja muinasjutud.
EESTI RAHVAKULTUURI KESKUS

Looduse- ja raamatuhuviline Karin Evik

Karin Evik võlus Nõo lasteaia Mesimummide rühma sumisejatele kapist
ridamisi põnevaid lugusid. Foto: VIRGE SARAPU

Olen uudishimulik ja lasen end
maailmal üllatada.

Raamatukogude aasta
tähistamine Nõos
Ühise üle-eestilise ettelugemisega kahest enim laenutatud Eesti autori
teosest avati 12. jaanuaril raamatukogude aasta. Kõiki ettelugemisi ühendas
üks ja sama tekstilõik Mudlumi teosest „Mitte ainult minu tädi Ellen“ ja Piret
Raua lasteraamatust „Tobias ja teine b“.
Nõo raamatukogus luges katkendi Mudlumi raamatust ette Nõo vallavanem Maano Koemets.
Ettelugemine toimus ka Nõo raamatukogu harukogude töötajate poolt
— Lukel kauplusauto juures ja Nõgiaru harukogus.
Nõo valla lasteaedades ja põhikoolis juhatasid raamatukogude aasta
sisse Tobias ja teine b.
Tõravere lasteaias oli lugejaks õpetaja Signe Kallas, Luke lasteaias luges
õpetaja Hiie Alajõe, Nõgiarus kuulasid põngerjad õpetaja Ira Veski esitlust
ja Nõo lasteaias nautisid väikesed Tõrukesed õpetaja Külliki Soo ettekannet.
Nõo Põhikooli direktor Ilona Tars kandis teksti koolipereni kooliraadio
vahendusel.
(NVL)

Milline on olnud sinu haridustee?
Kodust sain kaasa looduse- ja
raamatuhuvi, millel aitasid kasvada kaasteelised Lähte keskkoolist
ja Tartu Ülikooli bioloogiaosakonnast.

Aasta 2022 on kuulutatud
raamatukogude
teema-aastaks,
mille algust tähistati 12. jaanuari
keskpäeval üle-eestiliselt, k.a Nõo
vallas.
Käesolevast aastast on korraldatud ümber Nõo vallas raamatukogude tegevus. Varem tegutsenud kolme raamatukogu liitmise
teel on nüüdseks moodustunud
Nõo raamatukogu, mille keskkogu
asub Nõo alevikus ja harukogud
Luke ning Nõgiaru külas.
Nõo raamatukogu direktorina
töötab alates 10. jaanuarist Karin
Evik.
Vallaleht käis raamatukogu
uue juhiga tutvumas ja uurimas,
millised on raamatukogude aastal
tegevused Nõos.
Küsis LIIA SIREL

Luke lasteaias luges katkendi lasteraamatust õpetaja Hiie Alajõe.

Palun tutvusta ennast Nõo
valla rahvale.
Olen
botaanikuharidusega
raamatukoguhoidja, kes suurema
osa elust on veetnud Tartu vallas
elades ja raamatukogus töötades.

Milline on olnud sinu töine
karjäär?
Kahest suurest armastusest
(loodus ja raamatud) on töiselt
peale jäänud raamatud, olen 28
aastat oma elust töötanud raamatukoguhoidjana. Pärast ülikooli
töötasin Tallinnas, kuid elu linnas
oli vastukarva ja nii naasin oma
kodukohta raamatukoguhoidjana,
läbides kutsekoolituse.
Bioloogiharidus kulub raamatukogutöös vägagi ära, kasvõi näiteks lugejatele reise korraldades.
Algselt sai seda tehtud koos kolleegiga naaberraamatukogust ja
valdavalt lastele, hiljem üksi. Alati
käis marsruudi juurde mõni kaunis
koduaed. Nii kujunes aastate jooksul välja kindel seltskond, kellega
käisime mõisatest ja kultuuriga
seotud paikadest alates kuni Tartu
Veepuhastusjaama ja Saku Taimekasvatusinstituudini.
Projekte kirjutades ja sponsoreid leides rajasin kodukülla laste
mängu- ja spordiväljaku, panin
püsti külakiige ja kutsusin aastaid
kogukonda perepäeva pidama.
Olen olnud kaastegev mitmete
pika traditsiooniga maakondlike
lasteraamatupäevade korraldamises, lavastanud lastega näidendeid

ja teinud oma elu huvitavaks erinevaid väljakutseid vastu võttes. Kirglikult oma asja ajades on nimekad
sponsorid mulle nii mõnigi kord
abikäe ulatanud. Lühemat aega
olen tegutsenud Tallinna Botaanikaaias metoodikuna ning põgus
kokkupuude on ka Eesti Vabaõhumuuseumiga.
Mis sind oma ameti juures
võlub?
Elu keskel olemine, kokkupuude kas vahetult või raamatu kaudu
elu erinevate tahkude ja paljude
inimestega. Hiljutine lasteaiarühmaga suhtlemine päädis ühe pisikese tüdruku lahkumissõnadega:
„Eriti tähtsaid asju tuleb hoida ja
neid teistega jagada.“ No kas saab
midagi ilusamat öelda! Või näha
kõrvalt, kuidas seenior letilt oma
raamatuid võttes neid ootusärevusest särava pilguga vaatab, nautides juba ette Marju Lepajõe ja Jaan
Krossi mõttekäike. Seda jada võib
lõputult jätkata, iga päev on uus ja
huvitav. Ei tahaks kanda infotöötaja nime, pigem meeldib olla hoidja.
Millised on plaanid ja visioon
uues ametis?
Raamatukogu on universaalne
ja avatud kogukonnakeskus, nagu
katuseta labürint, mis avaneb maailma (Jan Kaus) pakkudes kõigile
midagi. See on paik, kus sõna muutub elavaks läbi erinevate vestlusringide, kohtumiste ja huvitegevuse. Kultuurivõrgustik saab kenasti
üksteist täiendades koos toimida.
Mis siis, et Tartu ja Elva on kiviviske
kaugusel. Keegi ei tohiks end tunda üksijäetuna ja mõelda tahaks
kõigi võimalike sihtgruppide peale.
Nõo rikkalik pärand ja kultuurielu
vajab alles avastamist. Tegelikult
loome me kõik koos oma raamatukogu, iga käiguga siia, iga päev.
2022. aasta on raamatukogude
aasta. Mida see sinu jaoks tähendab ja millised plaanid on Nõo raamatukogul sellega seonduvalt?
Nõo raamatukogu on alati
oma inimestega, see tähendab
valmisolekut lüüa kaasa erinevatel
sündmustel vestlusringi, töötoa või
näituse, raamatute väljapanekuga.
Näiteks märtsis kutsub meid külla
päevakeskus, kus räägime Tõnu
Õnnepalu ja Lars Myttingi tekstidele tuginedes ahjust ja kütmisest,
vaatame põnevate puuriitade pilte.
3. märtsil pajatame raamatukogus
„Ussi- ja püssirohu” teemal. Koostöös Nõo koduloomuuseumiga
ootame kollektsionääre jagama
oma aardeid teistegagi meie lukustatavates vitriinides. Veebruaris saab uudistada järjehoidjaid,
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saage
tuttavaks
märtsis ootame lugejate koduste
raamatukogude pärleid — palun
ärge hoidke küünalt vaka all ja
tooge meile oma huvitavamaid
raamatuid näha! Aprillis kaunistame ruume raamatuillustraatori
loominguga, mais saab näha lugudega kaltsuvaipu ja pleede, miniraamatuid jms.
Ootame teie fotosid koos sellest inspireeritud tekstiga, see ei
pea olema ilmtingimata omalooming. Juulis kohtume Luke mõisapargis baltisaksa kultuuri päeval
Tõnu Õnnepalu ja Ulrike Plathiga,
tegevust pakume ka lastele. Mõnel sumedal augustiööl kutsume
teid pikutama tähistaeva alla ja
kuulama sellest lugusid, et saada inspiratsiooni omaloomingu
konkursiks. Külla ootame koole ja
lasteaedu erinevatesse temaatilistesse programmidesse, maikuust
alustame laupäevaste lastehommikutega, kord kuus. Lastega tuleb
kohtuma Mika Keränen.
Väga tahaks teha vallamaja ümber luuleraja iseseisvaks
avastamiseks. Suvel võib raamatukoguhoidja kutsuda väiksema
seltskonnaga jalutama, et uurida
koos ravim- ja looduslikke toidutaimi. Teavet toimuva kohta leiate
lisaks tavapärastele allikatele ka
Facebookist raamatukogu kontolt.
Kuidas on ajas raamatukogu
kliendid muutunud?
Inimene jääb ikka selleks, kes
ta oma põhiolemuselt on. Lihtsalt
valikuid on rohkem. Kuigi jah, raamatukogu on alati ajastu peegelpilt.
Millised raamatud sulle endale meeldivad?
Sõltuvalt meeleolust loen ka
luulet, esseistikat, lasteraamatuid.
Nende viimaste valik on muutunud
eriti rikkalikuks.
Milline on sinu lugemissoovitus?
Kogupere lugemiseks sobib
Epp Petrone „Võlusõnad”. Vähemtuntud prantsuse kirjandust võiks
lugeda Indrek Koﬃ tõlkes, näiteks Chateaureynaud, G.-O. „Õnne
põik”. Eestlastest Mehis Heinsaar,
Tõnu Õnnepalu, Mihkel Mutt.
Millised on sinu hobid?
Looduses kondamine ja uute
kohtade avastamine. Põnevaid nukataguseid on meil küll ja veel, kus
võib boonusena kohata huvitavaid
kohalikke inimesi oma lugudega.
Viimasel ajal olen hakanud huvi
tundma muuseumi kui nähtuse
vastu.
Kohtumiseni raamatukogus!

Meeri küla liitus Arukate külade arenguprogrammiga

Tõravere lasteaia väikeste kuulajate tähelepanu köitis õpetaja Signe
Kallase ettekanne.

Meeri küla ümarlauakohtumisel lepiti kokku tulevikuplaanid ja kõige
olulisemad eesmärgid järgmiseks viieks aastaks. Tuge pakkus Arukate
külade programmi mentor Meel Valk. Foto: ANNELI SAAROJA

Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi
programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks.
Arukate külade kontseptsioon julgustab koostööle kohalikke
elanikke, et parandada kogukondade ja külade elukvaliteeti ning
võimalusi.
Lukel käis raamatukogu külas kauplusauto klientidel. Raamatukoguhoidja Margit Paap luges ette katkendi Mudlumi raamatust „Mitte ainult minu tädi Ellen“. Raamatul oli mullu 3571 laenutust.

Kokku osaleb programmis 24 küla või piirkonda üle Eesti, Tartumaalt on programmiga liitunud Luunja vald ja Meeri küla. Iga osalev
küla loob aruka küla strateegia, tegevuskava ja viib programmi raa-

mes ellu vähemalt ühe piloottegevuse. Kõike seda veab Tartumaa
Arendusselts, pakkudes strateegia koostamiseks igakülgset tuge ja
koolitusi. Samuti on igal külal mentor.
Eelmise aasta teises pooles liitus Arukate külade arenguprogrammiga ka Meeri küla.
Uute võimalustega kaasnevad ka kohustused. Loodud on aktiivgrupp, kes veab Meeri küla arengustrateegiat, viib läbi ümarlauakohtumisi ja küsitlusi.
26. jaanuaril toimus järjekordne kohtumine, kus räägiti Meeri
küla tulevikuplaanidest ja olulisematest eesmärkidest järgmisel viiel
aastal. Mõttelõnga juhtis Arukate külade projekti mentor Meel Valk.
Ümarlauakohtumisel arutleti esmalt Meeri küla tugevuste, nõrkuste, ohtude ja võimaluste üle. Valiti välja, mis kõnetab kõige rohkem, ja lisati juurde oma mõtteid.
Ühiselt lepiti kokku eesmärk, mis on ambitsioonikas, realistlik,
saavutatav, ja mõõdetav — Meeri külas on ühtehoidev ja aktiivne kogukond, külas väärtustatakse loodust ja looduses liikumist ning noortel on siin väga hea olla.
Kui sa soovid osaleda Meeri küla arengus, siis oled oodatud
meie kokkusaamistele.
Meeri küla tegemiste kohta leiad infot www.meerikas.eu.
Löö kampa!
MEERI KÜLA ARENGUSTRATEEGIA AKTIIVGRUPP
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Ilmunud on raamat Kalju Aigrost

Raamatu väikene esitlus Kalju Aigro tütre Helge kodus Tallinnas. Esireas vasakult: Villu Kibena, Helge Aigro, Krista Kvarnström, Villu taga avatud raamatuga Peeter Simm. Tagareas vasakult: Tiina Vernik, Jüri Aigro, Raul Vaiksoo, Peeter Lorents, Olev Räisa, Villu Praks, Ellu Eik. Foto: VILLU KIBENA
Eelmise aasta lõpus nägi ilmavalgust raamat „Meenutades Kalju Aigrot. Nõo legendaarne koolijuht tema
enda ja kaasaegsete mälestustes“. Soliidse väljanägemisega mahukas teos
(384 lehekülge) sisaldab Kalju Aigro
enda mälestusi ning tema kolleegide
ja paljude vilistlaste lugusid ja mõttekilde, mille võiks kokku võtta sõnadega — nõokas olemine ja Aigro aeg.
Vallalehe küsimustele vastavad
raamatu koostajad, Nõo kooli vilistlased Kai Toom ja Krista Kvarnström.
Kuidas sündis Kalju Aigro raamat? Millest sai alguse raamatu
väljaandmise idee?
Kai: Ühel ilusal päeval helistas
mulle reaalgümnaasiumi direktor
ja palus, et ma koostaksin kooli 335.
aastapäevaks fotonäituse Kalju Aigrost. Kuna tulemas oli Aigro 100.
sünniaastapäev, käis Jaanus Järveoja
välja ka tol hetkel tema sõnul lausa
utoopilise idee raamatu kohta. Haarasin sellest mõttest kohe kinni, kuna
koduloomuuseumis oli juba kuigipalju materjali direktor Aigro kohta
olemas, samuti olin sattunud lugema
Nõo Keskkooli 11. lennu vilistlaste
blogi, kus olid kirjas Aigro enda mälestused. Nii siis kõigepealt võtsimegi
ühendust 11. lennu blogijate ja muidugi ka Kalju Aigro pärijatega.
Palusin endale appi Nõo päevakeskuse juhataja Krista Kvarnströmi,
kes samuti ideest vaimustus. Ta võttis enda peale raamatu toimetaja
ülesanded, millest üks suuremaid oli
vilistlaste ja endiste õpetajate kontaktide otsimine ja nii nende kui ka
Aigro tütardega ühenduse pidamine.
Muidugi panime üheskoos ka raamatu sisu kokku. Ühtlasi tegi Krista ära
suure töö erinevatest audiomaterjalidest ja ajaleheartiklitest tekstide
mahakirjutamisel.
Raamatu koostamine sujus plaanipäraselt, küll aga tekkisid meil ettenägematud takistused töö vormistamisel. Õnneks nõustus kujundamise
ja küljendamise enda peale võtma Ivi
Piibeleht, kes oli varem küljendanud
ka kõik Martin Lipu raamatud. Oleme
väga tänulikud Ivile, kes seda tööd
suure pühendumise ja avatud südamega tegi, osutades aeg-ajalt ka sisulistele asjadele, mida me ise polnud
osanud tähele panna. Ja muidugi
suur tänu ka Tallinna Raamatutrükikoja inimestele, kes vaatamata neid
tabanud raskustele paberi hankimisel suutsid meie raamatu siiski vaid
väikese hilinemisega valmis saada.
Nagu hiljem selgus, oli siingi ühe Nõo
kooli vilistlase käsi mängus — Nõo
kooli lõpetanuid leidub tõesti igasugustel erialadel üle terve Eesti…
Krista: Kui Kai mind raamatu
toimetajaks palus, siis olin kõhklemata nõus, kuna Kalju Aigro on minu
jaoks alati olnud suurmees Eesti hari-

dusmaastikul ja sugugi mitte vähem
oluline kui omal ajal Hugo Treffner.
Polnuks Aigrot, ei oleks meil ka praegu siin kogu Nõole tuntust toonud
kooli. Mul polnud küll aimugi, milles
toimetajatöö seisneb, kuid pidin selle lennult selgeks saama, kuna enne
kui üldse sai hakata materjale kaante
vahele koguma, oli meil vaja Aigro
tütarde nõusolekut. Alustasingi siis
läbirääkimisi, mis kujunesid keerukamaks, kui olin osanud oodata. Nimelt
pidin suutma Skype`i vahendusel
õdedele tõestada, et sellest raamatust tuleb üks hoole ja armastusega
kokku kogutud elutöökirjeldus ja
mitte mõni kuiv ja igav brošüürikene. Asjale tuli kasuks, et olin Aigrote
kunagine naabritüdruk ja suutsin nii
neid kui ka iseennast veenda, et panen oma hinge selle raamatu jaoks
materjalide kogumisse ja sellest tuleb
üks lugemist väärt teos. Julgen öelda,
et nii ka läks ja seda me koos Kaiga
kogu südamest teha püüdsimegi.
Millest raamat räägib, mida
võib leida raamatust?
Kai: Nagu ütleb ka raamatu pealkiri, on tegemist meenutustega Kalju
Aigrost — legendaarsest Nõo koolijuhist tema enda ja kaasaegsete mälestustes. Ta on ka öelnud, et direktoril
võivad kasvõi kuldjalad olla, aga üksi
ei tee ta midagi. Ja nii ka selles raamatus on väga palju juttu tema kolleegidest, aga ka temaaegsest Nõo kooli
elust üldisemalt.
Krista: Lühidalt öeldes on seal
kogu Aigro elu — sünnist surmani.
Rõhuasetus on muidugi tema elutööl, Nõo kooli rajamisel ja koolis
töötamisel.
Raamat sisaldab Kalju Aigro
enda mälestusi ja tema lapsepõlveaastate infot. Kust hankisite sellekohast materjali?
Kai: Kalju Aigro oli kunagi juba
alustanud oma mälestuste kirjutamist. Kui varas oli tema kodust Tallinnas arvuti kaasa viinud, ei jäänud
talle kirjapandud materjalist midagi alles. Kuna sel ajal polnud tema
silmanägemine enam väga hea, ei
hakanud ta uuesti arvutisse kirjutama, vaid salvestas oma meenutused
magnetofonilintidele. Lood tema
lapsepõlvest, kooliaastatest ja sõjaajast oli lintidelt maha kirjutanud 11.
lennu vilistlane Tiina Vernik (Mölder),
kelle toimetatud ja ühtlustatud tekstid leidsime 11. lennu blogist. Lood
sõja lõpust, elust kodutalus pärast
sõda ja ülikooliõpingutest ning pere
loomisest saatis meile audiofailidena
samuti 11. lennu vilistlane Villu Praks,
need tekstid kirjutas lintidelt maha
Krista.
1990. aastal kirjutas toonane 11.
klassi õpilane Ingrid Hamer õpetaja
Agnes-Asta Marandi juhendamisel Kalju Aigro suuliste meenutuste
põhjal kodu-uurimusliku töö, millest

leidsime toredaid meenutusi lapsepõlvest. Neist on näha, et juba poisikesena oli Kalju ettevõtlik ja tulvil
nutikaid ideesid.
Kellelt lugusid kogusite ja kuidas see toimus? Kust õnnestus raamatusse pildimaterjali hankida?
Krista: Saime mitmesuguseid
materjale Aigro tütardelt: ajaleheartikleid ja Aigro kõnesid, samuti fotosid. Olen tänulik KUKU raadiole, kes
lubas meil täies mahus avaldada arhiivis olnud intervjuu Kalju Aigroga.
Seda lugu kirja pannes ja Aigro häält
kuulates oli tunne, et olen noorusajas
tagasi ja kohe astubki ta meie koduuksest sisse.
Raamatu koostamise aasta langes kokku Kalju Aigro 100. sünniaastapäevaga 6. augustil — seega „kaks
kärbest ühe hoobiga“. Võtsin ridarealt läbi kõigi Nõo kooli vilistlaste
nimekirjad ajani, mil Aigro Nõost lahkus, arutasime Kaiga ja osalt ka Aigro
tütardega läbi, kelle käest võiks raamatusse lugu paluda, ja guugeldasin
siis kõigi nende kontakte internetist.
Neid oli palju… Eeldasin, et kõik
nagunii ei vasta ja kõigi käes „sulg ei
lippa ka“, kuid aluseks oli — kõik, kes
tahavad kirjutada, seda ka saavad.
Tulgu siis raamat nii mahukas, kui ta
tuleb, ja kui valla ja NRG rahast selle
väljaandmiseks ei piisa, siis leiame
vilistlaste seast sponsoreid. Kõigi huvilisteni ma kindlasti ei jõudnud ja
paljude aadresse lihtsalt ei leidnud
— vabandan siinkohal nende ees, kes
samuti oleksid tahtnud sõna sekka
öelda, kuid kes siiski kõrvale jäid.
Niisiis oli mul juba hulk aadresse
seoses raamatuga üles otsitud ja kui
saatsin hiljem sadu kutseid 6. augustil toimunud Kalju Aigro 100. sünniaastapäeva tähistamisele, siis neid
vilistlasi väga-väga palju sinna ka kogunes — kuna õpilased armastasid
teda ja tema mälestus on kallis.
Mul on suur rõõm, et ka selle olulise tähtpäeva kajastamine on nüüd
meie raamatu kaante vahel, samuti
nimekiri kõigist Aigrole mälestusmonumendi püstitamiseks annetanud
inimestest.
Kai: Mõned lood on võetud ka
varem ilmunud kooli almanahhidest.
Piltide hankimine ei olnud just
väga lihtne. Või õigemini peaks ütlema, et neist valiku tegemine polnud
lihtne, kuna suuremal osal fotodest
puudus info neil jäädvustatud inimeste kohta. Pilte saatsid meile Aigro
tütred ja muidugi saime osa pilte ka
oma meenutusi saatnud vilistlastelt.
Päris palju vajalikke fotosid leidsin
aastate jooksul muuseumi ja vallalehe arhiivi kogunenud materjalide
seast. Ja Kristaga koos käisime ka
kooli arhiivist pilte otsimas. Ühtekokku leidsime väga palju huvitavaid
fotosid, aga paraku suuremat osa
neist kasutada ei saanud, kuna me ei

suutnud leida kedagi, kes neil olevad
inimesed oleks ära tundnud.
Kas raamatu materjale kokku
koondades oli endal ka üllatusmomente?
Krista: Jaa, rõõmsaks üllatuseks
oli see, et peaaegu kõik, kelle poole
pöördusin, kiitsid mõtte heaks ja ütlesid, et selle raamatu oleks ammu juba
pidanud koostama! Oli ka neid, kes
kurtsid, et nad ei oska ise kirjutada,
kuid on valmis oma meenutusi suuliselt jagama, kui keegi kirja paneks.
Nõnda siis tegimegi.
Mis osutus raamatu toimetamise juures kõige keerulisemaks?
Krista: See töö oli suuremas osas
puhas rõõm. Kõige ehmatavam oli
muidugi see, et pidime päevapealt
leidma uue inimese raamatut küljendama ja kujundama. Ja aega oli raamatu trükki andmiseks juba kriitiliselt
väheseks jäänud. Olen siiralt tänulik
Ivi Piibelehele, kes meie abipalvele
vastu tuli.
Rääkige mõni põnev lugu raamatu koostamisega seoses?
Kai: Kas nüüd just põnev, aga…
mulle meenus kohe, kuidas õige
mitmeid kordi sai 15. lennu vilistlasele filmirežissöör Peeter Simmile
üle korratud palvet oma kooliaega
meenutada, aga paraku ta selleni
ei jõudnudki. Otsisin siis üles 2000.
aasta algul filmivõtete ajal Nõos meie
vallalehe jaoks tehtud intervjuu, noppisin sellest välja Nõo kooliga seonduva ja seejärel küsisime Peetrilt, kas
nii sobiks. Kiirelt saabunud vastus
sisaldas vaid üht väikest parandust
ja kommentaari, et ega ta praegugi
midagi paremini kirjutada oskaks...
Ja nii ongi raamatus ära trükitud see
juba paarkümmend aastat tagasi kirja pandud lugu.
Krista: Tegelikult ütles Peeter
mulle uue loo kirjutamise kohta seda,
et tema lood on elust pakatavad, positiivsed ja seetõttu kaugeltki mitte
poliitkorrektsed.
Minu jaoks on kõige olulisem, et
sain seda raamatut toimetades juurde palju uusi tuttavaid endast vanemate vilistlaste seas. On ju teada, et
nooremaid õpilasi tavaliselt eriti hästi
ei tunta ja see, et ma nii otsatult palju
meili ja telefoni teel inimestega suhtlesin ja neid siis lõpuks ka 6. augustil
kohtasin, andis mulle hea sooja tunde südamesse. See, et nad kohale tulid — see, et nad hoolisid. Ka taaskohtumine ja sõpruse uuendamine Aigro
tütardega on minu jaoks oluline.
Tooge välja mõni põnev seik
või teave Kalju Aigro kohta, mida
ehk enamik inimesi tema kohta ei
tea.
Kai: Vilistlaste meenutusi lugedes sai selgeks, et mõnigi neist arvas,
et Kalju Aigro oli hariduselt keemik
või matemaatik. Mäletan isegi, et
keegi kirjutas, et kui tal oleks olnud

juriidiline haridus, siis oleks temast
võinud väga hea advokaat või jurist
saada. Tõde on see, et just õigusteadust ta Tartu ülikoolis õppiski ja
lõpetas oma juuraõpingud kaugõppeosakonnas 1955. aastal. Nõkku
õpetajaametisse sattus ta tänu sellele, et õppimise ajal oli perekonna
ülalpidamiseks sissetulekut vaja. Kui
ta läks haridusosakonnast õpetajakohta küsima, pakuti talle kusagil
kaugemal lausa direktorikohta, aga
ta valis Nõo kooli, kuna siit oli hea lähedal Tartusse ülikooli käia.
Krista: Nagu eespool mainitud,
olin ma Aigrote üleaedne. Kooliteed
õgvendades läksingi tihti kooli läbi
nende aia ning Aigro oli meil sagedane külaline. Mu ema oli Nõo kooli
õpetaja ja aeg-ajalt ikka oli Aigrol
vaja kooliasju arutada või mu isaga
mingeid tegemisi koos teha. Ei lugenud midagi, et isa oli mul olude sunnil saksa sõjaväkke mobiliseeritud ja
Aigro vene omasse — üheskoos nad
asju ajasid ja vahel pitsi haljast ka
seejuures kõrist alla saatsid. Ja olid
meil omal ajal ka kapsamaad kusagil
vene kiriku juures kõrvuti — olgugi et
Aigro kooli direktor oli, pidas temagi
lehma ja haris põllumaad, et lisaraha teenida. Tööd armastas ta teha ja
hindas kõrgelt neid, kes siidikäed ei
olnud. Ehitas ta ju majagi põhiliselt
oma kätega üles, nagu minu ja Kai
vanemadki seda tegid.
Kas tulemas on ka raamatu
esitlus, millal?
Krista: Võib öelda, et üks väikene esitlus on juba olnud. See oli Aigro
tütre Helge kodus, kuhu ta Tallinnas
elavaid vanemaid vilistlasi külla kutsus. Kõik ei saanud küll tulla, kuna
koroona või mõni muu tõbi kallal
oli, ja ilm juhtus ka nii kehv olema,
et näiteks Helve Särgava pidi halbade teeolude tõttu oma plaani katki
jätma ja tagasi koju pöörduma. Kuid
need, kes tulid, olid rõõmsad ja rahul
ning jagasime seal poole ööni kooliaegseid meenutusi. Saime teada ka
need eelpool mainitud Peeter Simmi „kaugeltki mitte poliitkorrektsed
lood“. Ruumis oli hõljumas see vana
hea NÕO VAIM ja koorus mitmeidki
mõtteid edasiste tegude ja koosviibimiste korraldamise suhtes.
Järgmise esitluse korraldame
Nõo päevakeskuses 14. veebruaril.
Kunas kool saab selle korraldada, on
esialgu teadmata, kuna koroona seab
omad piirangud suurematele kogunemistele.
Tänan Nõo valda ja NRG direktorit Jaanus Järveoja, kes otsustasid, et
kingime raamatu neile, kes selle jaoks
kaastööd tegid ja oma lood saatsid.
Olengi nüüd neist enamikule juba
raamatud kas posti teel saatnud või
ise kätte toimetanud ning direktor
Jaanus Järveoja on kooli poolt kingitud raamatud samuti üle andnud.
Te mõlemad olete Nõo kooli
vilistlased, meenutage enda kogemusest midagi kooli ja Aigroga
seotut, mida ehk raamatust ei leia.
Kai: Mulle tuli meelde, kuidas me
vahel ikka sattusime sama rongiga
Tartusse sõitma, see oli juba pärast
kooli lõpetamist. Juba kaugelt hõikas
ta oma kõlava ja üle vaguni kanduva häälega küsimuse: „Kas ikka veel
„poissmees“?“ Muidugi oli mul alati
veidi piinlik, kui kõigi pead pöördusid
vaatama, kellelt ta aru päris. Aga samas tundsin ka uhkust, et ta kunagi ei

piirdunud vaid möödaminnes pillatud tervitusega, vaid ikka jäi pikemalt
juttu ajama. Teda huvitas alati, kuidas
läheb tema õpilastel — ükskõik kas
endistel või tol hetkel veel Nõo koolis
õppivatel.
Krista: Neid seiku on palju. Kuid
eelkõige olen Airgrolt õppinud, et
õige asja eest seistes tuleb seda teha
viimse veretilgani. Nii nagu tegi tema
siia keskkooli rajades ja mitte hoolides igasugustest keeldudest ja käskudest. Tema kohta öeldi küll „valge
juut“ või seda, et „viskad ta uksest
välja, tuleb aknast sisse“ — kuid seda
ikka ja ainult oma kooli, selle õpilaste
ja töötajate hüvanguks. On uhke olla
tema õpilane.
Mida veel soovite öelda?
Kai: Ehk võiks lõpetuseks rääkida
sellest, mida minu jaoks tähendas või
mida mulle andis selle raamatu koostamine. Kõigepealt muidugi peaaegu
terve aasta jagu lõputuid töötunde
arvuti taga ja süütunnet, et mind koduste tööde-tegemiste jaoks justkui
olemaski polnud. Samas, suheldes
vilistlastega ja lugedes nende meenutusi, andis see töö mulle tohutul
hulgal positiivseid emotsioone ja jaksu oma isiklike muredega hakkamasaamiseks. Ja väga uhkeks tegi mind
teadmine, et olin mingil ajal ka ise
osaline kõiges selles, millest samuti
suure uhkustunde ja soojusega kirjutasid kunagised Nõo kooli õpilased
ja õpetajad. Igal neist — meist — oli
oma lugu rääkida, aga üks oli meil
kõigil ühine — me kõik olime ja oleme siiani hingelt NÕOKAD.
Krista: Ma kirjutan siia parem
paar kommentaari raamatu kätte
saanud vilistlastelt.
Kalle Kulbok: „Raamat on muljetavaldav. Nagu piibel kohe. Raamatu
lugemine tekitas tunde, et pean Kalju
hauale küünla panema. Mõeldud-tehtud.“
Jüri Saar: „Sain juubeliraamatu
ilusti kätte ja hakkasin kohe lugema. Ei
saanud enne pidama, kui viimane lehekülg oli läbi. Kalju Aigro raamat väärib suurimat kiitust ja on väärikas tähis
temale kui suurmehele. Nii sisu kui
vorm on välja kukkunud suurepäraselt.
Suur tänu kõigile, kelle pingutuste läbi
see raamat sündis.“
Ell Juurikas: „Olen lõpmata tänulik, et oled oma lähedastega nii SUURE
ja MÄRGILISE tööga hakkama saanud.
Milline vaev ja visadus. Välja on tulnud
imeline ürik. Kas mitte juba seegi, et me
siin omavahel vestleme (mina lõpetasin 1963 ja Sina 1977) ning et te Kaiga
(minu silmis mudilased) sellise töö ette
võtsite, ei räägi MEIE DIREKTORI suurusest. Levitan teadet raamatu ilmumisest ja kättesaadavusest ka koolikaaslastele. Kallistan!“
Enn Läänemets: „Sain raamatu
ennelõunal kätte. Olin meeldivalt üllatunud, et raamat nii mahukas on.
Pärast lõunasööki ei suutnud ma kiusatusele vastu panna ja hakkasin lehitsema, eest ja tagant, ilma süsteemita,
peamiselt selleks, et saada raamatust
ülevaade. Väga läks hinge kõik see raske elu keerulistel sõja-aastatel ja enne
ning pärast sõda. Ei salga, et poetasin
pisara, tegelikult mitu. Jääda pärast
selliseid vintsutusi inimeseks suure
algustähega – see on imetlusväärne.
Täna alustan lugemisega algusest
uuesti.“

Kalju Aigro mälestusraamatute müük toimub Nõo raamatukogu keskkogus, asukohaga Voika 23 Nõo alevik.
Raamatu hind on 25 eurot. Maksta saab kohapeal sularahas või ülekandega Nõo Vallavalitsuse arveldusarvele
EE8610 10102020385004.

Kui soovid tellida raamatut posti teel, siis lisandub ostule mulliümbriku hind ja saatmiskulu, kokku 4 eurot. Raamatut saab tellida
ainult Omniva pakiautomaati. Raamat väljastatakse pärast seda, kui
olete ülekande teinud. Pakke postitatakse nädalas korra, reedeti.
Posti teel raamatu soovijatel palume ühendust võtta tel 745 5237
või 510 2682 või saata e-kiri aadressil raamatukogu@nvv.ee koos
selle Omniva pakiautomaadi nime ja asukohaga, kuhu soovite oma
pakki saada.
Raamatukogu lahtioleku aegade väliselt saame jätta paki ka raamatukappi, mis asub vallamaja perearstikeskusepoolse ukse juures.
Ka selle soovi korral võta ühendust raamatukoguga ja teavita oma
soovist.

NÕO

Nr 2 (287) / veebruar 2022

VALLA LEHT

NÕO
PÄEVAKESKUSES
Tel 745 5134, 5301 8753

8

kuhu minna

7. veebruaril kell 13.00
REISIPÄEVIK
14. veebruaril kell 13.00
RAAMATUESITLUS
„Meenutades Kalju Aigrot“

12.02 kell 13 kogupereﬁlm „Martin ja võlumets“
kultuurimajas. Pilet 5 €, soodushind 4 €.

21. veebruaril kell 13.00
KOHTUMINE VALLAVANEMAGA

12.02 kell 13 NobeNõo discgolfi võistlus. Nõo Discgolfi
park.

28. veebruaril kell 13.00
FILMIPÄEV

12.02 kell 18 Luke mõisa ja Järiste Veinitalu õhtusöök
Luke mõisa kärnerimajas. Uute veinide esitlus. Hind 48 €.

7. märtsil kell 13.00
MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA

17.02 kell 19 lüüriline tragikomöödia „Natuke õrnust“
kultuurimajas. Pilet 7 €, soodushind 5 €.

8. märtsil kell 18.00
SÕIDAME TEATRISSE

23.02 kell 19 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
kultuurimajas. Esinevad Kaire Vilgats ja Paul Neitsov. Aasta
Tegu ja Aasta Tegija aunimetuse väljakuulutamine. Tasuta.

14. märtsil kell 13.00
Tõnu Õnnepalu ja Lars My�ngu
Mõtisklusi ahjust ja kütmisest

24.02 kell 07.22 lipu heiskamine Nõo kiriku esisel platsil.

Külas on Nõo raamatukogu
direktor Karin Evik

26.02 kell 13 NobeNõo discgolfi võistlus. Nõo Discgolfi
park.
Veebruarikuus on raamatukoguhoidja Merle Aasa (Kõrveküla rk) järjehoidjate näitus Nõo raamatukogu keskkogus.
Avatud rk lahtioleku aegadel.
03.03 kell 13 „Ussi- ja püssirohu“ teemaline vestlusring
Nõo raamatukogu keskkogus.

kuulutused ja teated
FIE Raivo Kägo likvideerib ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Autode kokkuost. Kiired tehingud, raha kohe kätte!
Tel 553 3060.
Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi hinda tel 552 7322.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Anikrus OÜ

Magusad tordid-koogid,
võileivatordid, söödavad tordipildid
Magusanumber 5662 7335, e-post anikrus.ou@gmail.com
Anne-Ly Koogikoda

Aadress: Meeri tn 17, Nõo, Tartumaa

annelykoogikoda.weebly.com

VEE- JA REOVEESÜSTEEMID
SEPTIKUD, BIOPUHASTID JA MAHUTID
VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
Koostame hajaasustus programmiks vajalikud
dokumendid ja esitame ehitis- ning kasutusteatise.
Info 5373 9556, info@redsom.ee
Koduleht www.redsom.ee

EELK NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE
KOGUDUSE TEATED
P, 13. veebr kl 11.00
T, 15. veebr kl 17.30
K, 16. veebr kl 12.00
R, 18. veebr kl 19.30
P, 20. veebr kl 11.00
N, 24. veebr kl 14.00!
P, 27. veebr 11.00
K, 2. märts kl 18.00
P, 6. märts kl 11.00
P, 13. märts kl 11.00
P, 13. märts kl 13.00
T, 15. märts kl 17.30
K, 16. märts kl 12.00
N, 17. märts kl 18.00
R, 18. märts kl 19.30

Jumalateenistus
Osadusgrupi tund kiriku käärkambris
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Iseseisvuspäeva jumalateenistus.
Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Kevadise leerikursuse algus kirikus. I avatund
Osadusgrupi tund kiriku käärkambris
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Kevadise leerikursuse algus kirikus. II avatund
Taizé-palvus kirikus

Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus),
5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee. Veebilehekülg nookirik.ee
Õpetaja kõnetunnid kiriku käärkambris K ja R, kl 9.30–11.30, N, kl 16.00–18.00
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Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA

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

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

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

tel 745 5334

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

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

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

www.nvv.ee/Nõo Valla Leht. TOIMETUS: Liia Sirel (tel 5191 4119, e-post liia@nvv.ee), Milvi Pensa (tel 5593 2007, e-post milvi.pensa@mail.ee).
Toimetuskolleegium: Krista Kvarnström, Aira Laul, Kai Toom ja Reemet Ruuben. Kaastöid ootame toimetusse hiljemalt iga kuu 25. kuupäeval.
Toimetuse aadress Voika 23, 61601 Nõo, e-post vallaleht@nvv.ee. Küljendatud Nõo Valla Lehe toimetuses, trükitud TT Print OÜ trükikojas. Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 1 €.

