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Head 2015. aastat!
Oleme juba harjunud,
et igal aastal pööratakse
erilist tähelepanu teatud
objektidele, tegevustele
või nähtustele. Näiteks on
kuulutatud 2015. aasta loomaks metssiga, linnuks viu,
puuks türnpuu ja paakspuu.
Eesti Leivaliit on 2015. aasta nimetanud rukkiaastaks
ja
Kultuuriministeerium
muusika-aastaks. ÜRO on
aga 2015. aasta kuulutanud valguse aastaks.
On mitmeid asju, mille
olemasolu on meile midagi
nii iseenesest mõistetavat,
et mõtleme neile märksa
vähem kui peaks — süda,
riiklik iseseisvus, armsad lähedased… Küll aga paneme tähele, kui
see midagi puudub, töötab halvasti või on seda vähe. Ka valgus
kuulub samasse kategooriasse. Meie, põhjamaalased, igatseme
pikkadel talvekuudel päikesepaiste järele. Ikka on seda vähe. Aga
positiivne on see, et uuel aastal muutuvad päevad juba pikemaks
ja Päike hakkab üha sagedamini end näitama. Reeglina tõuseb
sellest tulenevalt inimeste tuju ning paraneb ka töötahe. Aga muidugi ei tohi selles osas loota vaid Päikesele. Meie kõigi võimuses
on tegutseda nii, et meie perel, aga ka vallal ning riigil läheks uuel
aastal paremini kui mullu. Ning kui läheb hästi, siis märgata ja
aidata neid, kellel nii hästi ei lähe. Loodame, et alanud aastal majanduslik olukord paraneb ning tunneli otsast hakkab paistma üha
laiem valgusvihk!
Igal juhul on valguse aasta meie valla jaoks tähelepanuväärne.
See on võimalus uhkust tunda ja kõigile meelde tuletada, et just
Nõo vallas (Tõraveres) on Eesti suurimad asjatundjad kosmosevalguse osas. See on võimalus kasutada observatooriumi staatust
ja teadmisi ning suurema osa inimeste valguselembust meie valla
ühtsustunde, aga ka tuntuse tõstmiseks, osaledes aktiivselt valguse aasta tähistamisel.
Et hariduse andmist on sageli võrreldud ülekantud tähenduses valgustamisega, siis on meil põhjust valguse aastal rõõmu
tunda edusammude üle selles valdkonnas. Meie koolid on juba
saanud parema keskkonna ja vald on võtnud suuna Nõo lasteaia
renoveerimisele. Ning on eriti tähelepanuväärne, et just muusikaaastal valmib meie muusikakooli uus maja!
Ja lõpuks, 2015. aasta on ka valimiste aasta. Head valijad! Ärge
laske end pimestada säravast valgusshowst (valmiskampaaniast),
vaid kaaluge põhjalikult, kes võiks meie piirkonda Riigikogus kõige
paremini esindada.
Lugupeetud Nõo valla kodanikud, lehelugejad!
Nõo vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel soovin, et teil kõigil
oleks ees ootamas huvitav, teguderohke ning õnnelik aasta!
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EELK Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson kaitses doktoritöö lk 4
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Hõbelusikapäev vallamajas lk 5
Nõo Päästeselts kutsub aktiivseid inimesi endaga ühinema lk 5

Tartumaa Spordiliidu
2014. aasta parimad sportlased
Spordiaasta pidulik lõpetamine koos Kultuurkapitali spordi aastapreemiate
ja Tartumaa paremate sportlaste nimetamisega toimus 16. detsembril Luunja
Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Paljude tublide sportlaste ja nende treenerite hulgas tunnustati järgmisi
meie valla sportlasi ja õpetajaid:
Sulgpallis:
Robert Kasela — EMV pronks paarismängus
Kristin Kuuba — EMV kuld paarismängus, 3-kordne medalivõitja, Eesti
koondislane
Marcus Lõo — Eesti U15 MV noortemeister paarismängus, Eesti noorte
koondislane U15
Tunnustati nende tublit treenerit Mart Mäeranda.
Kehalise kasvatuse õpetajatest pälvisid tunnustuse Ann Mardla Nõo Põhikoolist ja Aino Randver ning Tatjana Joosep Elva Gümnaasiumist.
Õnnitleme!

Nõo Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Ann Mardla töötab koolis alates
1991. aastast. Ta annab kehalise kasvatuse tunde 1.–9. klassidele. Lisaks sellele
juhendab Ann Mardla rahvastepalli treeninguid 1.–5. klassi lastele.
Iga-aastaselt on ta aidanud organiseerida piirkondlikke rahvastepalli- ja
võrkpallivõistlusi erinevatele vanuserühmadele. Selle suure töö eest on Tartumaa Koolispordiliit 2014. aastal teda tunnustanudki kui üht parimat kehalise
kasvatuse õpetajat. Veel hinnatakse teda kui aktiivset osalejat kehalise kasvatajate õpetajate ainesektsiooni töös, kus Ann Mardla on mitmel korral esinenud
ettekannetega.
Ann Mardla ise on aktiivne sportlane. Võimeka sulgpallurina kaheksakümnendatel aastatel osales ta sageli vabariiklikel võistlustel ja ta on tulnud mitmekordseks Eesti meistriks.
Ann Mardla panustab ka kohaliku kogukonna sportlikku liikumisse. Viis
aastat juhendas ta pensionäride võimlemisrühma Nõo Päevakeskuses. (NVL)

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

Treener Mart Mäerand oma tublide õpilastega —
Kristin Kuuba, Robert Kasela ja Marcus Lõo.

Nõo Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Ann Mardla
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vallavolikogus
Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu esimees

Nõo vallavolikogu 2014. aasta viimane istung toimus 8. detsembril. Istungi päevakorras olid järgmised teemad:
1. Nõo Spordihoone põhimääruse muutmine.

Seoses Nõo Spordihoone aadressi muutumisega (tulenevalt Hariduse tänava ühe osa nimetamisest Kaljo Aigro tänavaks), oli vajalik vastav muudatus
sisse viia ka põhimäärusesse. Et spordihoone tegevuse korralduslikus osas
põhimõttelisi muudatusi toimunud ei ole, siis muutiski volikogu Nõo Spordihoone põhimääruses vaid aadressi.

2. Nõo Põhikooli põhimääruse kehtestamine.

Ka Nõo Põhikooli põhimääruse muutmise üheks põhjuseks oli aadressi
muutmine (kool asub nüüd samuti Kalju Aigro tänaval), kuid kooli juhtkond pidas vajalikuks uuendada dokumenti ka seoses muudatustega Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Põhimääruse eelnõu oli läbi töötanud kooli
hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindus ning pärast vallavalitsuse poolt
tehtud täpsustusi arutas põhimäärust ka vallaelukomisjon. Enne istungit tegid oma ettepanekuid ka volikoguliikmed, mida otsustati ka arvestada. Kuna
parandustega oli päri ka kooli juhtkond, otsustas volikogu kehtestada Nõo PK
uue põhimääruse.

3. Komisjoni moodustamine Aasta Tegija/Aasta Tegu valimiseks.

Volikogu poolt 2014. aastal vastuvõetud tunnustamise korras on sätestatud, et Aasta Tegija/Aasta Tegu valimise komisjoni määrab volikogu. Kuna vastava tegevusvaldkonnaga tegeleb vallaelukomisjon, siis otsusta volikogu antud
küsimuse otsustamise anda just selle komisjoni pädevusse. Ühtlasi tuletati
meelde, et kandidaate konkursile saab esitada 15. jaanuarini.

4. Nõo valla 2014. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.

Aasta lõpus tuleb volikogul eelarvesse lisada sihtotstarbeliselt laekunud
eraldised, mida on saanud vald ja allasutused. Samuti tuleb lisaeelarvega
täpsustada summad, mida täpselt ei saa aasta alguses planeerida (nt arvud
lasteaias, koolis ja hooldekodus, riigilt saadav toimetulekutoetus) või on allasutus teinud põhjendatud ettepaneku muudatuse tegemiseks asutuse eelarve piires. Kuulanud ära vallavalitsuse selgitused, kiitis volikogu III lisaeelarve
vastuvõtmise heaks.

5. Nõo Valla 2015. aasta eelarve I lugemine.

Volikogu novembrikuu istungil tutvustati valla 2015. aasta eelarve koostamise põhimõtteid ning projekt edastati volikogu liikmetele 1. detsembril.
Nagu ikka, oli vahepeal selgunud täiendavaid asjaolusid eelarvega seoses
(sealhulgas riigipoolse toetuse vähenemine võrreldes esialgsete lootustega),
kuid see ei takistanud eelarve esimest lugemist. Juba eelarvestrateegias võeti
suund personalikulude suurendamisele, et valla eelarvest töötasu saavate
inimeste palk oleks konkurentsivõimelisem. Keskmine palgatõus asutuste
lõikes saab olema 5%, kuid töötasufond suureneb mullusega võrreldes ligi
10% võrra, kuna volikogu on teinud või tegemas otsuseid mõnede täiendavate ametikohtade osas (lasteaias ja koolis). Lisaks ei saa eelarvega seoses
märkimata jätta muusikakooli ehitamise kulusid ja veel mitmete kuluartiklite
suurenemist (suurenevad näiteks õpilaskulu kohamaks ja elektri võrguteenuse
tasu). Kulude ja tulude tasakaalu võimaldab saavutada tulumaksu 2,5%-line
suurenemine ja varasemate aastatega võrreldes märksa suuremahulisem valla
ülesannete täitmiseks mittevajalike varade müük. Pärast arutelu otsustas volikogu esimese lugemise lõpetada. Eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine on
planeeritud volikogu jaanuarikuu istungile.

6. Järelevalveametniku ametikoha loomine Nõo vallavalitsuse
struktuuris.

Volikogu varasematel istungitel on räägitud vajadusest luua vallavalitsuse
struktuuris kohalikule omavalitsusele seadustega pandud järelevalveülesannete täitmiseks järelevalveametniku ametikoht. Kohalikul omavalitsusel on ka
seni olnud järelevalvekohustused, mis suures osas tulenesid väärteomenetluse seadustiku ja mitmete eriseadustega antud regulatsioonidest. Varem sai
vald nii mõnegi ülesande täitmisel loota ka politseinikele, kuid seoses politseireformiga seda võimalust enam ei ole.
Sellest tulenevalt tegi vallavalitsus ettepaneku luua korrakaitseametniku
ametikoht koormusega 0,4. Peame läbirääkimisi ka naaberomavalitsustega,
kellel on samuti plaanis vastav ametikoht moodustada ning siis võiks üks ja
sama töötaja saada suurema koormuse mitmes omavalituses töötades. Volikogu kiitis korrakaitseametniku ametikoha loomise heaks.

7. Ülevaade Nõo Vallavolikogu eelarvekomisjoni ja vallaelukomisjoni tegevusest.

Volikogu juures tegutseb viis alatist komisjoni ning vastavalt töökorrale
tuleb komisjoni esimehel kord aastas anda volikogule ülevaade tehtud tööst.
Eelarvekomisjoni tööst tegi ülevaate Jaanus Järveoja ning vallaelukomisjoni
tööst Marika Saar. Kolme komisjoni tegevust tutvustatakse volikogule jaanuariistungil.

8. Vallavalitsuse informatsioon.

Vallavanem Rain Sangernebo andis ülevaate olulisematest sündmustest ja tegevustest kahe istungi vahelisel perioodil. Muuhulgas sai volikogu
ülevaate üksikisiku tulumaksu laekumisest ning infot kohtumisest Haridusja Teadusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS esindajatega, kus arutati vana
koolimajaga seonduvat. Samuti oli jutuks põlenud Tamsa maja taastamine ja
katlamaja kohalikule küttele ümberehitamine.
Soovi korral saavad kõik huvilised istungi materjalidega tutvuda valla
kodulehe vahendusel.
Nõo Vallavolikogu järgmine istung toimub 22. jaanuaril.

Nõo Vallavalitsuse telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
513 9123
Kantselei, vallavanem
745 5108
Vallasekretär
745 5303
Elanikeregister
745 5335
Sotsiaalosakonna juhataja 745 5475
Sotsiaalosakond
745 5004

Maaosakonna juhataja
745 5504
Maaosakond
745 5434
Keskkonnaosakond
745 5332
Finantsjuht
745 5002
Raamatupidamine
745 5360, 745 5003

Vastuvõtuajad: T kl 9–12 ja 13–16; R kl 9–12
Vallavolikogu esimehe vastuvõtuaeg teisipäeval
kl 15.45–16.30 vallamajas.

Vallavalitsuse tegevusest detsembrikuus
Aasta 2014 on küll juba läbi, kuid kindlasti tehakse sellest mitmelgi elualal
veel kokkuvõtteid. Allolevas leheloos antakse kokkuvõtlik ülevaade detsembrikuus toimunud vallavalitsuse istungitel otsustatust. Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel aadressiga
www.nvv.ee.
Ehitusvaldkonnas otsustati
— väljastada kirjalikud nõusolekud:
* Laguja külas Vallimäe katastriüksusele puurkaevu püstitamiseks,
* Nõgiaru külas Paju tee 6 asuvale
kinnisasjale väikeehitise (autovarjualune) püstitamiseks;
— väljastada projekteerimistingimused:
* Tamsa külas kinnisasjal Tamsa
farm, kuna Tamsa Agro soovib püstitada ja laiendada sööda- ja silohoidlat.
Võetud kaitseala valitseja seisukoht,
* Tõravere alevikus Observatooriumi tn nr 21 asuva kinnistu peakaitsme suurendamiseks vajaliku elektripaigaldise projekteerimiseks,
* Järiste külas asuvale Märdi kinnistule masinakuuri projekteerimiseks;
— väljastada kasutusload:

* Järiste külas püstitatud elektripaigaldisele kasutamiseks elektrijaotusvõrguna,
* Vissi külas Veskitamme väikekoht 7 kinnistul asuvale ehitisele kasutamiseks üksikelamuna;
— väljastada ehitusload:
* Nõo alevikus Voika tn 12 asuva
ehitise laiendamiseks, osaliseks rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks,
* Nõo alevikus Tuule tn 13 asuvale kinnisasjale üksikelamu püstitamiseks,
* Kolga külas asuvale Viira katastriüksusele kasvuhoone püstitamiseks.
Maaküsimustes otsustati
— anda seisukoht maa ostueesõigusega erastamise kohta Ketneri
külas ja määrata katastriüksuse lähiaadressiks Ojakalda.
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vallavalitsuses
Keskkonnaalastes
küsimustes
otsustati
— kinnitada kahe isiku poolt
esitatud aruanded Hajaasustuse programmi raames eraldatud raha kasutamiseks;
— lugeda korraldatud jäätmeveost vabastatuks isikuid, kelle eluvõi tegutsemiskoht ei ole Nõo vallas.
Üldküsimustes otsustati
— sõlmida leping OÜ-ga Dolostar
talihooldustöödeks selleks lepingus
määratud piirkonnas Nõo valla haldusterritooriumil;
— eraldada Nõo valla reservfondist:
* 600 eurot Meeri Seltsimaja majanduskulude suurendamiseks,
* 1600 eurot Veevarustuse eraldiste suurendamiseks (tasuda omafinantseering II osamakse „Vissi 2“
ehk Nõo valla, Vissi küla joogivee- ja
reoveesüsteemide rajamine sihtfinantseeringu lepingust,

* 2280 eurot Haljastuse kapitalikulude suurendamiseks;
— vähendada ja suurendada
2014. aasta eelarves alaeelarvete
siseselt kulusid vastavalt põhjendatud
taotlustele.
Lisaks tegeldi kodanike avalduste
lahendamisega erinevates valdkondades, valmistati volikogule esitamiseks ette Nõo valla 2015. aasta
eelarve eelnõu ja teisi detsembrikuus
arutusel olnud küsimusi, võeti arvelduslaenu pakkumised pankadelt,
lahendati elamispinnaprobleeme ja
muid kodanike poolt tõstatatud probleeme ning tegeldi teistegi vallavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannetega.

AIRA LAUL
vallasekretär

probleem
Mitmete vallaelanike jaoks on probleemiks kujunenud muudatused liinibusside sõidugraafikus.
AIRA LAUL
Muudatused on tingitud sellest, et
01. jaanuarist 2015 jõustus Tartu Maavallasekretär
valitsuse hankeleping Gobus´iga.
Hanke korraldamise käigus sai vallavalitsus omalt poolt teha mitmeid
ettepanekuid, et juhtida maavalitsuse tähelepanu rahva tegelikele vajadustele. Kuuldavasti neid ettepanekuid on hankes arvestatud. Näiteks ei
pea Laguja kandist Nõkku kooli sõitvad lapsed nüüd enam kaasa sõitma
Unipiha ringil.
Murelikuks teeb, et piirkondades, kus väidetavalt oli igapäevaselt
vähe sõitjaid (st senine sõidustatistika soosis liini kaotamist), on tekkinud
päris mitmed segadust tekitavad olukorrad.
Probleemiga tasub kindlasti pöörduda otse maavalitsuse
poole. Maavalitsuses tegeleb bussiliinide küsimusega Anne Vodi —
Anne.Vodi@tartu.maavalitsus.ee, telefon730 5253.
Kogume ka vallavalitsuses kõik inimeste edastatud tähelepanekud ja
esitame need jaanuari lõpus maavalitsusele.
Loodame, et niimoodi ühisel jõul kõik ikkagi paika loksub meie valla
inimesi kõige enam rahuldaval moel.

Uus kord töövõimetuslehe
menetlemisel
Uuest aastast ei pea töötaja pärast haigust viima tööandjale
paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel
hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.
2014. aasta lõpuni olid elektrooniline töövõimetusleht (e-TVL) ja paberil
töövõimetusleht kasutusel paralleelselt. Alates 01. jaanuarist 2015 ei anna
arst enam inimesele pärast haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes
paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed tööandjale riigiportaali
kaudu elektroonselt.
Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma
arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega muutub
töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks ning täienduste tegemisteks avatuks. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht
on lõpetatud ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et tööandja
saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada. Kui
tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille
käigus arvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude
kohta laekuva info alusel haigekassa poolt väljamakstava hüvitise suurus ning
teostatakse ülekanne töötaja arvelduskontole. Ülekanne tehakse üldjuhul
järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev, selle peamiseks põhjuseks on töötaja arvelduskonto
andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga
inimene ka ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kõik hüvitised kantakse ühele kontole
Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada igakordselt oma arvelduskonto andmeid. See tähendab seda, et
hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid üks arvelduskonto, st kõik rahalised hüvitised (töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised,
ravimihüvitised jne) kantakse ühele ja samale — viimati esitatud kontole.
Oma kontoandmeid on võimalik kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites
haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle haigekassale, kas ekirja teel digitaalselt allkirjastatuna (info@haigekassa.ee) või posti teel. Kui
on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele
arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale
esitab.
Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto numbrit
kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee või helistades haigekassa infotelefonil
16363.
Tänu uuele teenusele on töövõimetushüvitiste menetlemine muutunud
oluliselt efektiivsemaks ning hüvitiste maksmine kiiremaks. Uue süsteemi vajalikkuse ja kasulikkuse tõestuseks on seegi, et hetkeks, kui elektroonilisele
töövõimetuslehele täielikuks üleminekuks oli jäänud veel ligi üks kuu, laekus
haigekassale juba üle 80% töövõimetuslehtedest elektrooniliselt.
Eesti Haigekassa

Nõo Põhikool pakub tööd
majandusjuhatajale (1,0 ametikohta)
Kandideerima ootame inimest, kes:
• on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
• omab ehitusalaseid teadmisi ja oskusi;
• on teadlik haridusasutustele kehtivatest nõuetest;
• omab eelnevat töökogemust;
• on võimeline töötama meeskonnas ja juhendama teisi
töötajaid;
• omab juhiluba;
• oskab kasutada arvutit (Word, Excel, internet);
• on oma isikuomadustega õpilastele eeskujuks.
Peamised tööülesanded:
• vastutab Nõo Põhikooli kasutuses olevate hoonete, ruumide
ja inventari säilitamise ning heaperemeheliku kasutamise
ja alatise korrasoleku eest;
• organiseerib inventari ja ruumide õigeaegset remonti;
• organiseerib alluvate tööd (majandusjuhatajale allub
teenindav personal);
• jälgib ja vajadusel tagab Nõo Põhikooli vastavuse
tööohutuse, tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele;
• organiseerib Nõo Põhikooli valve.
Avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad on
oodatud kuni 06.02.2015.a. aadressil Kalju Aigro 3, Nõo, Tartumaa
või e-meilile noopk@noopk.ee.
Infot saab telefonil 528 8734.

Siseministeerium soovitab
Riigikogu valimisteks
tellida e-valijakaardi
Valimiste eel saadab riik igale hääleõigust omavale Eesti kodanikule valijakaardi infoga selle kohta, kus, kuidas ja millal valida. Siseministeerium soovitab
tavapärase paberil saadetava valijakaardi asemel tellida endale elektrooniline
ehk e-valijakaart.
„Nii nagu me deklareerime makse elektrooniliselt, maksame arveid internetipangas ja allkirjastame dokumente digitaalselt, võiks ka valijakaart olla
elektrooniline kõigi nende jaoks, kelle suur osa igapäevatoimingutest on niigi
internetis,“ ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja
Enel Pungas. „E-valijakaardiga on võimalik valimisteks oluline info saada mugavalt oma e-posti aadressile. Sealjuures ei tähenda see, et e-valijakaardi
tellinud peaksid elektrooniliselt valima. Valimise viisi otsustab iga valija ise,“
selgitas Pungas.
Et saada e-valijakaart 1. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks, tuleb
see tellida eesti.ee leheküljelt hiljemalt 29. jaanuaril. Need, kes on e-valijakaardi tellinud juba varasemalt, ei pea seda uuesti tegema. Tellimus jääb kehtima ka kõikideks järgnevateks valimisteks.
E-valijakaardi tellimine võtab aega vaid mõne hetke ja selleks on vaja
www.eesti.ee/portaal/valimised.eabi leheküljele ID-kaardi, mobiil-ID abil või
internetipanga kaudu siseneda. Hääletama minnes ei ole vaja valijakaarti
kaasa võtta.
Enne valimisi tuleks üle vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed. Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 30. päeval enne valimisi. Kehtivaid elukoha andmeid saab kontrollida riigiportaalis aadressil
www.eesti.ee/portaal/rrteenus.paring_enda_andmete. Juhul kui elukohaandmed on muutunud, saab seal samas esitada elektroonilise elukohateate
oma uue aadressiga. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või
linnavalitsusele kohapeal.
Valijate nimekiri riigikogu valimisteks koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal 30. jaanuari 2015 seisuga ning valijakaartide saatmist alustatakse
3. veebruarist. Riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil 2015. Eelhääletamine
ja e-hääletamine algab 19. veebruaril.
Lisainfo:
Enel Pungas, siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna
juhataja, tel 612 5163, enel.pungas@siseministeerium.ee
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persoon
Metssea-aastal metsa
metssigu söötma!
Mida need jahimehed küll praegu
metsas teevad, võiksime arutleda.
„Teadagi — toidame loomi!“ vastaks
üks õige jahimees. Sama lausus ka
elupõline jahimees Jaan Šults (66)
Keeri külast Vana-Pööri talust, kui vallaleht Jaanil viimati külas käis.
Jaan oli just tulnud metssigu söötmast. Kodutalust umbes 100 meetrit
eemal on tal üks küllalt suur plats
lumest puhtaks aetud ja sinna viib ta iga
päev head-paremat: enamasti teravilja, pühade puhul ka tammetõrusid ja
õunu. Jaan pillub kamaluga tervavilja
laiali, et ka nooremad ja nõrgemad
sead pääseksid löögile. Söögile kutsub
Jaan sigu vastu plastämbrit kella lüües,
nad on sellega harjunud.
„Inimese häälega ei taha neid harjutada, see oleks vast liiast!“ naerab
jahimees. Ja söödab ta neid loomaarmastusest (mitte saamahimust), et
kärssninadel oleks kergem talve üle
elada. Muidugi söödab ta teisigi metsaelanikke.
Tavaliselt koguneb sööma umbes
10 metssiga. Aga kord oli neid lausa
20 ja selle vaatepildi jäädvustas Jaan
fotokaameraga.
Toredal kombel on metssea-teema
ka laiemalt pildil. Eesti Loodusuurijate
Seltsi ettepanekul on ju 2015. aasta
kuulutatud metssea-aastaks eesmärgiga seda looma põhjalikumalt tutvustada.
Jahimehejuttu ajame samuti põhjusega. 2014. aastal täitus Jaan Šultsil
40 aastat Nõgiaru jahiseltsi esimehena. Tartu Jahindusklubi 20 seltsi seas
on ta staažikamaid esimehi. Nüüd arvas mees, et edasi võiksid seda ametit
pidada nooremad mehed.

Jaan põlvneb elupõliste
metsavahtide perest
Võtame Jaaniga istet värvi järele
lõhnavas uusehitises tema kodutalu
vahetus läheduses. See on uus jahimaja, millest ammu unistati. „Teistel
olid jahimajad olemas, meil oma ulualune puudus.“ Majaga tutvume hiljem.
Kõigepealt kerib Jaan ise oma
mälestused lahti.
Nende isa ostis selle talukoha
1957. aastal. Nende pere on pärit Jõgevamaalt Laiuselt. Jaani ema ja isa
ning vend on juba maamullas. Jaani
praegune Vana-Pööri talu olevat vanasti olnud Luke mõisa paruni von
Knorringi jahilkäimise ja kalastamise
residentsiks. On ju läheduses suured
metsamassiivid ja Keeri järv.
„Huvist looduse ja jahinduse
vastu olen eelkõige tänulik oma isale,
kes töötas kogu elu metsavahina. Hari-

Jaan Šults — elupõline jahimees
duse omandamisel olin valiku ees: kas
muusika või metsandus. Isa soovitusel
valisin metsanduse. Olen lõpetanud
Jõgeva
Metsamajandustehnikumi
1968. aastal.
Juba 1966. aastast kuulun Nõgiaru jahisektsiooni. 1971. aastal pakkus
tollane Nõgiaru sovhoosi direktor Ülo
Saag mulle metsaülema kohta, kuna
minu eelkäija oli jäänud pensionile.
Võtsin pakkumise vastu ja töötasin
aastaid metsaülemana. 1974. aastal
haigestus jahisektsiooni esimees tõsiselt ja uute valimiste järel osutusin
valituks mina.
Vahepeal olid liidetud nii Nõgiaru
kui Nõo jahisektsioon, kuid nii suure
meeskonna juhtimine ja koostoimimine ei õigustanud end ja mõne aja
pärast tegutsesime jälle eraldi üksustena.
Juhatuse valimised on toimunud
iga kolme aasta tagant, mehed on
mind järjepidevalt esimeheks tagasi
valinud. Seekord otsustasin, et aitab.
Uuele esimehele soovin aga kindlasti
kogemuste pagasiga toeks olla.
Eesti Vabariigi aastatel olen elatist
teeninud FIE-na, arendades põllumajandust, metsamajandust, kalandust.
Minu omandis on 100 hektarit põlluja metsamaad, kutselist kalapüüki
teostan Keeri järvel.
Põllumeheharidust mul ei ole, aga
eks elu ise on õpetanud.“

Mets on turvaline
Mis on siis see, mis teeb ühest
mehest metsamehe-jahimehe?
„Olen maast madalast kuni tänaseni tundnud, et mets on turvaline.
Linnas käies ei valda sind sellised
tunded. Metsas on omad hääled, lõhnad. Kindlasti on kogenud metsamees
tavajalutajast ühe sammu võrra ees
— ta oskab terasemalt ümbrust tähele
panna, analüüsida.
Mets on võrratu laadija. Mitte
alati ei pea jahimees naasema pärast
jahti, „lihatükk taskus“, loeb mõnus
väsimus ja emotsioon!
Jahimehed on ka kindlasti säästva
looduskeskonna reguleerijad ja hoidjad ulukite arvukuse osas.
Nõgiaru jahisektsiooni hallatav
territoorium on suur: selle piiriks on
ühelt poolt Viljandi maantee, teiselt
poolt Valga-Tartu raudtee.
Vaatlusjälgede põhjal võib hinnata, et meie piirkonnas elutseb praegu
umbes 10 põtra, 30 metssiga, 80 kitse,
vähesel määral ka jäneseid. Oma
metssigade söötmispaiga läheduses
saan pidevalt binokliga jälgida kitsede,
rebaste ja kährikute toimetamist.
Hunte meie mail paikselt ei elutse,
kuigi neid on siit läbi jooksmas nähtud.

Rahvas räägib, et millalgi jäi siinkandis
üks hunt auto alla.
Inimesed ikka kardavad metsloomi ja arvavad, et nad on ohtlikud.
Üldjuhul metsloom ise kardab inimest. Aga ta muutub ohtlikuks, kui ta
on haavatud või tal on pojad. Siis võib
isegi jänes kallale karata! Hirmu puhul
kasvavad küüned ka jahimehele, kui
tal on vaja raevunud looma eest puu
otsa pageda!
Minul õnneks ei ole nii ränki olukordi kujunenud. Kord seisin küll ühe
haavatud metsseaga silmitsi, aga
jõudsin ta enne maha lasta!“

Nõgiaru jahiseltsi
staažikad liikmed
„Meie jahisektsioon on staažikas,
see loodi juba kuuekümnendate aastate alguses. Praegu on meil aktiivseid
liikmeid 34 jahimeest. Meie raudvaraks on elupõlised jahimehed Aadu
Priks (87), Mart Tamm (76), Valvo Võru
(75), Rein Tootsi (77) ja Mart Lepik (82).
Mart Lepik on olnud minu esmane
juhendaja ja õpetaja, samuti Mardi
isa Bernhard. Meie seltsi jahimehed
on väga kokku kasvanud. Lisaks regulaarsetele koosolekutele kohtume ka
perekonniti erinevatel jahimeestele
mõeldud üritustel. Jahimehejutud ja
nali, ilma selleta ei kujuta meie kogunemisi ette.
Jahimehed — need on üks omapärane rahvas. Jahimees on jahimees
oma haua ääreni. Kui keha ei jõuagi
enam metsaradadele, siis hing ihkab
sinna ometigi!“ õhkab Jaan kindlas
teadmises.

Pulli eest osteti
esimene akordion
Mida teeb metsamees siis, kui ta
metsas ei ole? Ja põllud ja kalapüük ka
hetkel ei tõmba?
„Võtan akordioni kätte ja mängin
oma lõbuks. Akordionimängu harrastan juba lapsest saati. Isa müüs pulli
maha ja siis osteti mulle esimene akordion. Nende aastate jooksul on mul
neid pille päris mitu olnud. Sovhoosikolhoosiaastatel oli meil meestega
lausa üks punt: viiul, trumm, akordion,
saksofon, kitarr, kontrabass. Käisime
isegi pidudel ja sünnipäevadel mängimas. Mängima õppinud ei ole ma
tegelikult kusagil, olen kõik kuulamise
teel omandanud. Nii mõnigi kord kui
kuulen raadiost ilusat meloodiat, tulen
koju ja hakkan proovima. Õnnestub!
Üks minu põhiteadmine on: kui
närvis oled, mine vee peale! Kas spinningu või sikuskaga. Vesi maandab.
Vesi kutsub — vähemalt korra aastas
pean merele saama, kuigi ka Peipsi on
juba midagi! Vee peal suudan end jälle
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ära laadida.
Ja kindlasti olen tänulik nende
hetkede eest, kui olen koos oma
lähedastega ja on, keda oodata. Poeg
Tarmo (38) elab oma perega Nõgiarus,
pojatütar Helena õpib Nõo põhikooli
6. klassis, pojapoeg Joosep (6) alles
läheb kooli.
Poeg lõpetab sellel aastal Maaülikooli kaugõppes, tema diplomitöö rajaneb Keeri järve kalavarude uurimisele. Meil on, millest pojaga rääkida.
Tore on, et elu läheb edasi.“

Uus jahimaja
Jahiseltsil seisab ees uhke üritus.
Nimelt on neil nüüd päris oma jahimaja ja selle pidulik avamine toimub
jaanuarikuu lõpus. Jaan Šults on tulemusega väga rahul — oma ulualune
ikkagi!
„Kümmekond aastat tagasi ostsin
ma naabriks oleva Ilbu talu hooned.
Ilbu talu on esimese vabariigi aegu
olnud Keeri külas suurima elumajaga
talu. See on hiljem olnud ka koolimajaks ja külarahva kokku käimise kohaks. Varasemast hiilgusest oli aga väga
vähe järel.
Kaks aastat tagasi leidsin ma endale mõtte- ja teokaaslase, kellega
koos jahimaja ideele hoo sisse puhusime.“
Vana maja vundamendile on tänaseks kerkinud uus kahekorruseline
hoone. Esimesel korrusel on avar vaheseinaga eraldatav puhkeruum, 60ruutmeetriline maast laeni akendega
seminariruum, puupliidiga avar köök,
avar soome sauna kompleks, WC.
Teisel korrusel on 9 magamistuba ja
pesuruum WC-ga.
Majas on osaliselt säilitatud vanu
palkseinu, et anda majale ajahõngu.
Ühele seinale kinnitatakse karunahk. See on Jaani trofee tema esimesest karujahist 1978. aastal.
Maja ees ja taga on väliterrassid.
Veel asub väljas kuivatist ümberehitatud majapidamishoones ulukite ümbertöötlemiseks mõeldud avar ruum,
kus lakke kinnitatud talile saab looma
üles tõmmata ja seejärel töödelda.
Vesi on käepärast, jne.
Selle kompleksi puhul on küll igakülgselt läbi mõeldud, kuidas jahimeeste/kalameeste kõikvõimalikele
soovidele vastu tulla.
„Ma panin sellesse majja kõik
oma säästud.“ Mees hindab ise, et see
oli ikka üks hull ettevõtmine.
„Me ootame siia mõnusalt aega
veetma ka kõiki teisi loodusesõpru,
kes hoolivad vaikusest ja rahust. Ja
oma külarahvale on maja samuti avatud!“ ootab Jaan Šults lahkelt külastajaid uude jahimajja.

Jahimees Jaan Šults uue jahimaja ees. Foto: MILVI PENSA

Metssead söömas. Foto: JAAN ŠULTS
Majas on võimalik läbi viia igasuguseid üritusi.
Hakka või ise jahimeheks, muigasin Jaan Šultsiga hüvasti jättes. Nii
köitvalt, hingestatult, loodust põhjalikult ja armastusega kirjeldades andis
mees aimu oma jahimeheks olemisest ja jahimehe elulaadist. Tõsine ja
asjalik elulaad kahtlemata. Jaani näol

on kindlasti tegu väga põhjaliku ja
peene loodustajuga inimesega, kelles
on talletunud aastatepikkune väärt
kogemus. Jätkugu tal ikka teravat kuulmist ja kerget jalga seal metsaradadel
uitamiseks ja metsasaladuste avastamiseks. See mees käib metsas metsa
enda pärast.
MILVI PENSA

Sense OÜ kogub tuntust passiivmajade ehituse turul
Energiatõhusate majade
ehitamine aktualiseerub

Energiatõhusate majade ehitamine tõuseb iga aastaga järjest rohkem
päevakorda, sest küte neelab olulise
osa majandamise eelarvest. Ka on
Euroopa Liidu direktiividest tulenevalt
kohustus kõikide uuselamute püstitamise puhul viia majad nullenergialähedase tarbimise piirini.
Selgub, et Nõo vallas on juba
2007. aastast üks firma tasa ja targu
oma tegevust arendanud, et nüüdseks energiatõhusa ehituse turul juba
julgelt kaasa rääkida.
Vallamaja vastas üle tee asub renoveeritud ehitushoone Sense logoga.
Vallaleht käis uurimas, kuidas on firmas asjad edenenud ja millega tänasel
päeval tegeldakse.
Firma tegevusest ja plaanidest
rääkis Sense OÜ üks aktsionär ja juhatuse liige Tarmo Tamm (44). Veel
on Sense OÜ aktsionärideks Kuldar
Leis OÜ Rododendron kaudu (ka Eesti
Passiivmajade Liidu juhatuse esimees)
ja Tõnu Mauring, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja. Kõigil kolmel on 33,3%-line aktsiaosalus. Tarmo
Tamm on veel ka looduslikke ehitusmaterjale tootva firma Safran OÜ ja
kvaliteetaknaid tootva SmartWin Eesti OÜ ning Eesti Nanotehnoloogiate
Arenduskeskuse AS-i osanik.
Seega on Sense ehitusse koondunud arvestatav teadus- ja majandusmeeste potentsiaal. Lisaks nendele on
töösse kaasatud palju kodu- ja välis-

maiseid koostööpartnereid.
Pikka aega Ülenurmel ja praegu
Tartus elav Tarmo Tamm on lõpetanud Eesti Maaülikooli maaehituse alal
1984. aastal insenerina.
Tal on erinevate tööstuste ülesehituse kogemus, sh Ösel Foods, Puls
ja erinevate piimatööstuste saneerimised ning nõustamised.

Nõos toodetakse passiivmajade puitelemendid
„Oleme juba kümme aastat passiivmajade ehitusteemadega tegelnud. Sellest pool aega on kindlalt erinevatele uuringutele ja katsetustele
kulunud. Meil on tänaseks olemas
märkimisväärne
inseneriteadmiste
pagas, nii siin kui välismaal,“ märgib
Tarmo Tamm sissejuhatuseks.
„2005. aastal asutasime ülikooli
juurde passiivmajade uurimise labori
Passive House OÜ. See töö on olnud
unikaalne, teadus- ja uurimismahukas.
Meie uuringud nii Tartu Ülikoolis kui
Tallinna Tehnikaülikoolis on kinnitanud, et me oleme õigel teel.
2007. aastal ostis Safran OÜ Nõos
Voika tänaval ehitushoone. Asusime
tootma savikrohve. Meil on seadmed
olemas ka savivärvide tootmiseks,
plaanime sellega kevadel algust teha.
Tootmisega paralleelselt oleme
hoonet renoveerinud: vahetatud on
aknad, osaliselt uksed. 2012. aastal
sai katus uue katte, välja on vahetatud
elektri- ja signalisatsioonisüsteemid.
Passiivmajade tootmist arendav

OÜ Sense on asutatud 2011. aasta
mais. Samal aastal käivitasime ka Eesti
esimese passiivmaja ehituse — Kuldar
Leisi maja Põlvas — mis 2013. aastal
sai esimese passiivmaja sertifikaadi
(nõuetele vastavus Saksa standardite
järgi).
2014. aastat võime nimetada
stardiaastaks, kus aktiviseerisime ehitustegevust. Suvel andsime käiku juba
teise passiivmaja Tartu lähedal Õssul,
mis samuti omab sertifikaati.
Sense majad on passiivmaja metoodika musternäited.
Tootmise efektiivsuse tõstmiseks
Sense Factory OÜ raames on meil
Nõos olemas suur 1300-ruutmeetriline tootmishall, kus sisetingimustes
saame valmistada tasaelemente —
puidust seina- ja katusepaneele.
Tootmisega paralleelselt tegeleme
Nõos arendustegevusega. Siin luuakse
projekteerijate ja arhitektide poolt
uute hoonete kontseptsioon. Juba arhitektuuriliste lahenduste loomisfaasis
tehakse hoonele erinevaid simulatsioonilahendusi ja arvutusi. Need kõik
viime hiljem objekti peal ellu.
Meie põhifirmas Sense Building
OÜ-s on koos tütarfirmadega tööl kokku umbes 30 inimest, seda neljas asukohas: Nõos, Tartus, Tallinnas, Pärnus.
Passiivmajade turul polegi hetkel
kedagi teist Eestis. Oleme ainsad, kes
on tõestanud temaatika valdamist.
Meie firma 2014. aasta käive oli
umbes üks miljon eurot. Järgmiseks
aastaks prognoosime selle kasvu 1,5
miljoni euro võrra.

Käibe kasvu loodame saavutada
ekspordi kaudu. Oleme uurinud Rootsi, Norra pasiivmajade ehitusturge ja
arvame, et huvi meie toodete vastu on
olemas.
Meie passiivmajade loojate ja ehitajatena oleme veendunud, et passiivmajad on parimad maailmas. Nad on
parimad oma energiasäästlikkuse ja
mugavusparameetrite näitajate koha
pealt.
Eelnevate põlvkondade aegu oli
levinud traditsioon, kus isad pärandasid oma teadmisi poegadele ja nii
ehitati aastasadu. Teadusrevolutsiooni
pealetungiga on vananenud arusaamad pea peale pööratud ja aeg on asju
ümber vaadata.
Passiivmajade edulugu — see on
mõistuse võidukäik! Miks me peaksime oma elamiste kütmiseks nii palju
raha kulutama. Näiteks sakslastel moodustavad energiakulud 2–10% kogukuludest, meil Eestis aga makstakse
palgast küttele kordades rohkem.“

Nõo vald hoolib
uutest ettevõtjatest
„Kaugematest plaanidest ei ole
veel võimalik konkreetsemalt rääkida.
Loodame ikka parimat. 2015. aasta
kevadel soovime Nõos alustada ka
SmartWin akende tootmisega. Hetkel
on meie tööjõuvajadus rahuldatud.
Eks hooajatöödel vajaneb ka rohkem
töökäsi ja küllap siis me ka märku anname.
Oleme oma tegemisi tutvustanud

Sense meeskond passiivmaja sertifikaadiga. Keskel istub (sertifikaadiga) Tarmo
Tamm.
vallas. Ja ka teiste valdade juhid on
meie tegevuse vastu huvi tundnud.
Oleme rõõmsad, et meid on märgatud ja et meie vastu on heasoovlikkust üles näidatud. Psühholoogiliselt
ja emotsionaalselt on väga oluline,
kui ettevõtja vajadusi arvestatakse ja
erinevaid probleeme lahendada aidatakse.
Kindlasti meie firma areneb ja
keegi ei tea, millised on meie vajadused 3–5 aasta pärast.
Oleme ikka avatud erinevatel valla
ümarlaudadel ja üritustel kaasa rääkima. Uued tegijad toovad uusi mõtteid,
lisavad uusi vaatenurki.
Panustame omalt poolt meeldivasse koostöösse.“

Tasub teada:
Passiivmaja on väga hea soojapidavusega hoonekarp, kus on suured
aknad lõuna poole, külmasillavabad

konstruktsioonid, kvaliteetsed aknad,
väga hea tõhus ventilatsioon. Küttevajadus ei tohi olla rohkem kui 15 kWh
m2 kohta aastas, mis on Eesti keskmisest ca 10 korda vähem. Tartu külje all
Õssus valminud maja mõõdetud küttekulud 2014. aastal koos sooja veega
on 235 eurot AASTAS!
Euroopa esimene sertifikaadi
pälvinud passiivmaja ehitati Saksamaal Darmstadtis 1991. aastal.
Sertifikaate väljastavad sõltumatud sertifitseerijad ettevõtted või teadusasutused Saksamaal, Austrias, Inglismaal jm.
Kuldar Leisi maja Põlvas oli esimene passiivmaja Eestis, millele anti
20.04.2014. rahvusvaheline sertifikaat.
Euroopas on juba üle 60 000 sertifitseeritud majapidamise.
MILVI PENSA
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Krõlli lasteaias saab
eripedagoogi käest abi

Värske doktor Jaanson. Foto: Urmas Nõmmik

Mart Jaanson kaitses
doktoritöö
Nikaia-Konstantinoopoli
usutunnistuse teemal
18. detsembril kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö
EELK Nõo koguduse õpetaja ning Valga praostkonna abipraost Mart Jaanson. Koos lisadega 367-leheküljeline doktoritöö kannab pealkirja „NikaiaKonstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline,
teoloogiline ja muusikaline liigendamine“ ja see ilmus usuteaduskonna
dissertatsioonide sarja 30. köitena.
Uurimus on katse analüüsida ühte kiriku- ja muusikaloo olulisemat teksti
kolme distsipliini, grammatika, teoloogia ja muusika vaatenurgast. Täpsemalt
on vaatluse alla on võetud usutunnistuse ladinakeelne normtekst (NCL), mis
esineb alates 15. sajandist roomakatoliku kiriku ametlikes trükiväljaannetes
ja mille alusel on läbi muusikaloo komponeeritud hulgaliselt muusikateoseid, missa Credo-osi. Töö eesmärk on koostada abivahend NCL-i paremaks
mõistmiseks. Töö meetodiks on hermeneutiline viis liigendada NCL eri distsipliinide vaatenurgast tähenduslikeks üksusteks.
Doktoritöö on üles ehitatud neljast peatükist. Esimeses peatükis antakse
ülevaade Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse kui enne 451. aasta Chalkedoni oikumeenilist kirikukogu kreekakeelse ja -meelsena sündinud teksti
päritolust, selle tõlkimisest ladina keelde ja selle järkjärgulisest kujunemisest praegu roomakatoliku kirikus kasutatavaks normtekstiks. Teises peatükis avatakse NCL-li foneetilisest, morfosemantilisest, süntaktilisest ja stilistilisest vaatepunktist. Rõhutatud tähelepanu pühendatakse NCL-i kolomeetrilisele analüüsile. Kolmandas peatükis liigendatakse NCL-li teoloogiliselt. Peatüki esimeses alapeatükis vaadeldakse levinumaid viise, kuidas on
NCL-li liigendatud süstemaatilises teoloogias. Analoogia alusel pakutakse
välja ka muid liigendusvõimalusi. Teises alapeatükis aga tuuakse välja NCL-i
liigendusi praktilises teoloogias — eri ajastute roomakatoliku kiriku liturgias. Neljandas peatükis käsitletakse NCL-i muusikalist liigendamist: seda,
kuidas on võimalik muusikaliste parameetrite varal NCL-li liigendada ning
kuidas võib selle teksti grammatilisest ja teoloogilisest liigendamisest abi
olla muusikaanalüüsis. Näiteteosteks on valitud Arvo Pärdi kolm NCL-ile
komponeeritud teost: Missa syllabica (1977) ja Berliner Messe (1990/2002)
Credo-osad ning Summa (1977).
Doktoritöö juhendajad on dotsent Urmas Petti Tartu Ülikoolist ja professor Mart Humal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Oponentideks olid
professor Toomas Siitan Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ning dr Tarmo
Toom Ameerika Katoliku Ülikoolist.
Silmapaistvalt interdistsiplinaarses ja hoolikas doktoritöös saavad kokku Jaansoni sügav huvi nii muusika kui ka teoloogia vastu, millele lisandub
filoloogiline pädevus. Sellele kohaselt kulges disputatsioon Tartu Ülikooli
Kunstimuuseumis elavalt.
Ajakiri KIRIK & TEOLOOGIA, kjt.ee
Tartu Ülikooli usuteaduskond, us.ut.ee

Juba septembri algusest on Nõo
lasteaias Krõll tööl eripedagoog Helen
Luigla (40). Tugispetsialistide töölevõtmine sõltub konkreetse omavalitsuse
suhtumisest ja võimekusest ja nende
massilise arvukusega tavalasteaedades kiidelda ei saa. Helen ise oskab
Tartu maakonnast mainida vaid Kambja lasteaeda, kelle eripedagoogiga ta
toredas koostöös on.
Möödas on esimene poolaasta.
Nüüd on juba sobilik aeg uurida, kuidas Helen on ennast uuel tööpostil
sisse seadnud, milliste mureprobleemidega ta on pidanud kokku puutuma
ja mil määral temast kui erialaspetsialistist nii lastevanematele kui lasteaednikele tuge on olnud.
Heleni töökabinet asub esimesel
korrusel kohe peaukse läheduses,
direktori endises kabinetis. Nüüd asuvad siin riiulid mänguasjadega, stend
õppevahenditega, ruumis on veel
teisigi suuremaid ja väiksemaid mänguasju. Ühesõnaga — see on tuba,
kus põngerjad saavad lahke ja sõbraliku tädiga segamatult rääkida ja mängida. Just Heleni sõbralik ja soe olek
äratab minuski usaldust ja valmisolekut toredaks koosolemiseks.
Helen! Kuidas sa oled oma töö
korraldanud?
Olengi tahtnud selline hea ja
naerusuine tädi olla, et lastesse rahu
ja tasakaalu süstida. Eeldused selleks
loob loomupärane aeglasem kõnemaneer ja mitte tagant kiirustav juhendamine. Lapsele on emotsionaalne
kontakt kõige tähtsam. Pealetükkiv
jutuvada hirmutab lapse ära.
Ligi pooleaastase n.ö testimisperioodi järel on minu juures hakanud
regulaarselt käima paarkümmend last
meie 150-st lapsest.
Iga laps viibib minu juures 30
minutit vastavalt tegevusplaanile vähemalt kolm korda nädalas. Minu
eesmärk on arendada ja lihvida nende
toimetulekuoskusi, arendada tunnetustegevust, sotsiaalseid oskusi jne.
Juba õppeaasta alguses viibisin
ma kõikide rühmade lastevanemate
koosolekutel, tutvustasin ennast ning
julgustasin vanemaid küsimuste tekkimisel enda poole pöörduma.
Kogemus on selline, et lapsevanem ei tule enamasti ise nõu ega

abi otsima. Ilmselt on põhjus selles,
et ei olda veel harjutud eripedagoogi
olemasoluga lasteaias ning samuti ei
ole minu tegevuse tulemused nii lühikese ajaga veel kõlapinda saanud.
Tavaliselt pöördub vanem esmalt
perearsti poole, kes siis omakorda
vajadusel suunab erialaarsti (psühholoogi, psühhiaatri) vastuvõtule.
Meie lasteaias on kõige esmasteks märkajateks olnud meie tublid
õpetajad, kellel on tohutu kogemuste pagas. Koostöös õpetajatega oleme lapse võimeid koos testinud,
andnud võimaluse lapsevanemale
saada tagasisidet ja seejärel olengi
alustanud selle lapsega individuaalset
tegelemist.
Millistest juhendmaterjalidest sa
oma töös lähtud?
Eestis pole veel vastavat väikelaste
(1,5–3-aastased) ealiste oskuste testi
välja töötatud. Isikliku praktika käigus
on vajalikud uurimisülesanded välja
kujunenud. Töö käigus vaatan lapse
üldist tegutsemist, jälgin, kas see on
eakohane.
Tartu Ülikool käivitas projekti tunnustatud vene pedagoogikaprofessori
Jelena Strebleva poolt väljatöötatud
uurimismetoodika
kohandamiseks
Eesti 2–7-aastaste laste tunnetustegevuse hindamiseks.
Ka mina osalen selles projektis
oma magistritööga, mille raames ma
pean uurima eelmainitud uurimismetoodika sobivust 2–3-aastaste laste
osas — kas ülesannete korraldused on
üheselt mõistetavad ja kas testis kasutatavad mänguasjad inspireerivad
lapsi ootuspäraselt tegutsema. Olen
testinud 54 last vanuses 2–3 aastat
erinevates lasteaedades — Pärnus,
Saaremaal, Elvas, Põltsamaal.
On väga oluline märgata meie
väikelaste eripärasid juba nende väga
varajases eas.
Näiteks kinnitab Jelena Strebleva,
et kuni 75% ulatuses on võimalus riskilastel arenguprobleeme vähendada,
kui lapsega jõuaks hakata tegelema
võimalikult varases eas.
Milliseid tähelepanekuid sa oma
praeguses töös rõhutaksid?
Kindlasti tuleb meil kõigil arvestada sellega, et meie praegused lapsed
on erinevad lastest 2–3 põlvkonda ja
enam tagasi. Muutunud on ühiskond,

lasteaialood

Nõo lasteaia Krõll eripedagoog Helen Luigla. Foto MILVI PENSA

võimalused, materiaalne baas. See
omakorda seab õpetajaid uute ülesannete ette.
Igal lapsel on erinevaid „sopistusi“, ühtegi last ei saa mõõta lausstandardi abil, näiteks on väga raske
olemasolevate uurimisülesannetega
välja selgitada spetsiifilist eriandekust
varases eas.
Mis puutub meeskonnatöösse
õpetajatega, siis alates oktoobrist
olen läbi viinud häälikuõpetuse tegevusi kooliminejate rühmades ning
edaspidi plaanin ka teistes rühmades
aktiivsemalt rühmategevuses osaleda, kus koostöös õpetajate ja õpetaja
abidega organiseerime diferentseeritud õpet.
Lastevanematele ütlen julgustuseks, et nad võiksid häbenemata minu
juurde tulla oma kahtlusi ja mõtteid
jagama. Peaasi, et nad on oma last
märganud ja tema probleemi teadvustanud. Ja tegelikult ei olegi lapsel
probleemi, see on lihtsalt tema õppimata oskus (Ben Forman, „Põngerja
õpetus“).

Enamik lastest õpib ja omandab
asju lennult. Teiste jaoks on aga vaja
teadmisi-oskusi n.ö „sisse sööta“. See
nõuab visadust ja järjekindlust nii
õpetajatelt kui lapsevanematelt. Iseenesest siiski erivajadused üle ei lähe.
Hetkel saan öelda, et minu töö on
alles alguses. Järjest koguneb infot,
millega edasi liikuda. Ma tunnen suurt
vastutust, et mitte öelda missiooni
kujundada eripedagoogi tegevusstandard meie lasteaias.“
Helen Luigla on lõpetanud Tartu
Ülikooli eripedagoogina ja õpib praegu magistriõppes.
Helen on nõokas 2006. aastast,
pärit on ta Tallinnast. Aastatel 2007–
2011 töötas ta Nõo Põhikoolis parandusõppe õpetajana.
Heleni abikaasa Toomas töötab
Elvas põllumajandusega seotud firmas Scandagra Eesti AS IT-spetsialistina. Neil on 3 tütart — 11-, 10- ja
3-aastane.
MILVI PENSA

Õpi- ja kasvukeskkond Nõo lasteaias Krõll
Jaanuari seisuga käib Nõo lasteaias koos lastehoiurühma lastega kokku 150 last. Soovijaid oleks
veelgi. Lasteaia toimimise nimel
tegutseb 34 töötajat, kes püüdlevad igapäevaselt parema homse
poole selles keskkonnas, kus me
täna oleme.
Psüühiline keskkond ei vaja
rahalisi investeeringuid, pigem panustamist inimlikkusesse — iga
täiskasvanu soovi märgata, sekkuda,
abistada, toetada, hoolida, suhelda,
kuulata, tunnustada, naeratada…
ja olla oma suhtumisega eeskujuks
lapsele.
Materiaalne keskkond, kus igapäevatoimetusi toimetame, on
psüühilise keskkonna kõrval paratamatult samuti oluline, seda nii lapse,

lapsevanema kui töötaja jaoks.
Kõik me näeme ja teame, et
Nõo lasteaia füüsiline õpi- ja kasvukeskkond vajab kaasajastamist,
kohati karjuvalt. Seetõttu rõõmustab meid teadmine, et EAS-i Regionaalsete Investeeringutoetuste
fondist eraldati Nõo vallale vahendid käesoleval aastal uue rühmaruumi väljaehitamiseks Nõo lasteaias, muidugi eeldab teostus valla
omaosalust. Uue rühmaruumi väljaehitamise eesmärk on tagada
kohad soovijatele ja kõigi rühmade
koondamine ühte hoonesse.
Jaanuarist tõusis lapsevanema
poolt kaetav lasteaia osalustasu
määr 20 euroni kuus, lastehoiurühmas 17 euroni. Lapsevanemate
panus laiendab lasteaia õpi- ja

kasvukeskkonna parendamise võimalusi.
Siiski on valla suurima lasteaia hoone kasutuskõlbulikkuse tagamiseks vajalike mahukamate
investeeringute loetelu pikk: rühmade kööginurgad, tualettide remont, õueala arendamine ja palju,
palju muud.
Jaksu kõigile alanud aastaks
Oleme tänulikud vallavalitsusele märkamise, teadvustamise ja püstitatud eesmärkide täitmisel!
seni tehtu eest ning lootusrikkad
edaspidise suhtes.
Nõo valla eelarvestrateegias
on märgitud lähiaja prioriteedina
investeeringud Nõo lasteaia hoone
parendamisse. Seatud prioriteedi
KRISTI VOORE
täitmise nimel tulebki nüüd ja kohe
Nõo
lasteaed Krõll
tegutseda, sest Nõo lasteaed on olõppealajuhataja
nud ootel rohkem kui kaua.

Jõuluooteaeg raamatukogus
Jõuluooteaeg raamatukogus tõi rõõmu nii osalejatele kui tegijatele. Kõigil
neljal advendil oli nii väikestel kui suurtel tegemist küllaga. Advendiküünalde
säras rääkisime jõuluvana ja päkapikkude kiiretest ja askeldusterohketest päevadest enne laste juurede jõudmist, lugesime jõulujutte ja meisterdasime jõulu-,
kuuse- ja lauakaunistusi.
Laste poolt üheks peamiseks küsimuseks oli, kuidas Jõuluvana põdrad ikka
lendavad. Jõuluvana arvas, et kõiki saladusi ei tohi ära rääkida.
Jõuluvana kuulas ära laste kingisoovid. Sellel aastal sooviti päris mikrofoni,
kabemängu, puldiga võidusõiduautot, robot-prussakat, eriti koleda häälega koera, valget, kollaste tuttidega päris papagoid ja palju muudki.
Raamatukogus käidi koos vanaemadega, kogu perega või suuremad lapsed
üksinda. Kõige väiksemad külastajad olid 3-kuune pisipõnn, aastane Robin ja 1,5aastane Rasmus. Kokku käis neljal laupäeval peaaegu 60 suurt ja väikest.
Raamatukogus olid väljas ka jõuluteemalised raamatunäitused nii lastele kui
täiskasvanutele ja sealt võis valida endale meelepärase raamatu ja koju kaasa
laenutada.
Üritust toetas Eesti Kultuurkapital.
Soovime kõigile suurtele ja väikestele raamatukogu külastajatele rõõmurohket 2015. aastat.
Kaja Lilla ja Helle Voore
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Jõuluvana ja päkapikkude juhendamisel meisterdasid lapsed jõulu-, kuuse- ja
lauakaunistusi. Foto: MAARJA ENNO

Üks nooremaid advendihommikul osalejaid oli aastane Robin.
Foto: RAUNO VOORE
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hõbelusikapäev
12. detsembril toimus Nõo kulltuurimaja saalis nn hõbelusikapäev —
väikeste vallakodanike sünni pidulik tähistamine. Lõppenud aasta jooksul sündinud titade vanematele andis hõbelusika üle vallavanem Rain Sangernebo.
Väikese kontserdiga astusid pisipõnnide ja nende emade-isade ees lavale Nõo
Muusikakooli väikesed muusikud.
(NVL)
Tüdrukud:
Lenna Soots — 31.01.2014, Aliis Press — 14.01.2014, Marleen Kosso —
01.02.2014, Krisette Kerro — 03.03.2014, Asta Tikkar— 31.03.2014, Olivia May
Scott — 15.05.2014, Nora Urvast — 26.05.2014, Marilyn Kirs — 05.06.2014,
Loviise Tamm-Raudver — 07.06.2014, Marta Kriisa — 11.06.2014, Emiilia-Mirell
Ivaste — 09.07.2014, Nellie Karro — 02.08.2014, Karoliine Ritson — 04.08.2014,
Nele Rahnel — 14.08.2014, Karola Sepp — 17.08.2014, Hanna-Mia Müür
— 23.08.2014, Melissa Kristella Purkas — 27.08.2014, Eliisa Maret Ilves —
30.08.2014, Greete Kütt — 04.09.2014, Klara Alba Nurme — 12.09.2014, Emma
Metsson — 12.09.2014, Carolin Rikk — 08.11.2013
Poisid:
Richard Rogenbaum — 22.11.2013, Andrias Pari — 06.01.2014, Erik Richard
Sults — 14.03.2014, Martin Klaas — 22.03.2014, Henri Kubri — 05.04.2014,
Tristan Laurson — 06.04.2014, Rico Pai — 12.05.2014, Ekke Marten Vill —
09.06.2014, Kert Vilimäe — 10.06.2014, Gert Libov — 20.06.2014, Glen Marcus Saar — 04.07.2014, Trevor Mattias Laine — 05.08.2014, Artur Pretto —
09.10.2014, Kristofer Kroll — 23.10.2014, Joonas Tigane — 27.10.2014

noortekeskuses
Jõulukuu noortekeskuses
Jõulukuu oli siginat-saginat täis ja
veidi sellest jätkus ka noortekeskusesse.
Enne jõule, 2.–19. detsembrini oli võimalik iga päev osa võtta erinevatest
jõulumeisterdamise töötubadest —
näiteks tegime koos soolataignast
kuuseehteid, vanadest küünlajääkidest
süüteroose ja uusi küünlaid, kingikarpe,
okstest kaunistusi, jõulukaarte ning
palju muud põnevat. Vaheaja esimesel
päeval sai koos ka kaunis piparkoogimaja valmis ehitatud. Eks näha ole, kas
alanud aastal raatsime selle ära süüa.
Piparkoogimaja
Koolivaheaeg oli sel aastal küll
pühade poolt päris ära tükeldatud,
aga sellegipoolest saime mahti põnevaid tegevusi ette võtta — käisime Aura
Veepargis sulistamas ja Ahhaa Teaduskeskuses dinosauruseid uudistamas
ning vaatasime noortekeskuses popkorni krõbistades filmi. Vaheaja viimasel
reedel oli plaanis ka kelgumäele minna (Tartu Seikluspargi tuubirajale), ent ilmataat mängis selleks ajaks vempu — sulatas lume kõik ära. Kui nüüd pikemalt
külma peab, siis võtame kelgumäe vallutamise paari nädala jooksul siiski ette
— jälgi kindlasti infot noortekeskuse kodulehelt: www.n6onoor.webs.com või
Facebookis: Nõo Noortekeskus.
Lustakat alanud aastat!

egle hänilane
noorsootöötaja

Avatakse õppestipendiumi
taotlusvoor,
fondi suurus on 50 000 eurot
MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks eestkosteperes, hooldusperes,
turva- või asenduskodus elavatele noortele. Stipendiumi saavad
taotleda ka noored emad.
Stipendiumifondi suuruseks 2015. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2. veebruar.
Stipendium on mõeldud:
• õppemaksu tasumiseks,
• õppevahendite soetamiseks ja/või
• igakuiseks isemajandamiseks,
• lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).
MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „Igakuise 7000
annetaja toel on fond aidanud vanemliku hooleta noortel oma haridusteed
alustada või jätkata, sest hea haridus vähendab alla vaesuspiiri langemist ja
parandab noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel. 2014. aastal andis
heategevusfond välja 108 õppestipendiumit.“
Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.
Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes,
hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada
või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või
kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda noored emad, kes on eestkosteperes,
hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. eluaastat,
on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks:
http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium
Lisainfo:
Merike Villard
MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht
+ 372 665 5615
+372 506 0953
merike.villard@heategevusfond.ee
stipendium@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee
www.facebook.com/heategevusfond

Hõbelusikapäeval osalenud pisipõnnid emade-isadega. Foto: KAI TOOM

Nõo Päästeselts kutsub aktiivseid inimesi
endaga ühinema
Juba 2014. aasta 25. jaanuarist
on Nõo vallas registreeritud MTÜ
Nõo Päästeselts, kuhu tänase seisuga
kuulub 4 liiget. Eestvedajaks on juba
staažikas vabatahtlik päästja Ragnar
Sarapuu (33), Nõost pärit eraettevõtja, ja lisaks temale veel Urmas, Janek
ja Andres.
Mehed on varem oma tegemisi
valgustanud sotsiaalmeedia kaudu
(vt Facebook/Nõo Päästeselts ja Nõo
vald). Vallalehe veergudel saame põhjalikumalt teada, mis ajendas Nõos
seltsi looma ja mida on seltsi töös aktuaalset.
Ragnar Sarapuu! Kuidas Sinust
sai vabatahtlik päästja?
Põlise Nõo poisina võeti mind
1999. aastal Tallinnasse sõjaväkke.
Edasi elasin ja töötasingi Tallinnas. 2005. aastal soetasin elamukrundi Neeme külas, 2006. aastal
ehitasin maja üles. Neemel elasime
perega kuni 2013. aastani, mil kolisin
Nõkku.
Neeme külas elamise perioodil kogesin elulist vajadust kiire ja
käepärase päästevõimekuse järele.
Neeme küla on mereäärne suurte
metsamassiividega kaluriküla Ihasalu
poolsaare tipus, sinna viib ainult üks
üheteistkümne kilomeetri pikkune
tee ja kõige ligema, kutselise Muuga
komando kohalejõudmiseks kulub ca
25 minutit. Talveoludes läheks aega
kaks korda rohkem.
Nii otsustasimegi naabrimeestega
2009. aastal luua kohaliku vabatahtliku päästeseltsi. Tegutsen võimalusel Neeme vee- ja tuleohutusseltsis
praegugi edasi (Neemel on Ragnari
suvekodu). Neeme päästeseltsi kuulus kõrgaegadel 16 liiget, praegu on
tegevad 5 liiget.
Neeme vabatahtliku päästeseltsi
tegevuse raames organiseerisime näiteks igal aastal koos kutselistega
Neeme koolis ja lasteaias näitliku
evakuatsiooniõppuse koos veekustutusega. Millalgi hiljem kujunes lasteaias reaalne tulekahjuoht ja meie
vabatahtlikud päästjad jõudsid kohale
kolme minutiga. Lasteaiatöötajad tunnistasid, kui palju oli abi eelnevast õppusest.
Kuidas sündis Nõo Päästeseltsi
idee?
Idee oli olemas juba 2013. aastal
ja seda Neeme külas tegutsemise
loogilise jätkuna. Kogemused on ju
olemas. Veendumus asja vajalikkusest
samuti.
Nõo vallas likvideeriti kutseline
komando 2004. aastal. Tänasel päeval
teenindavad valda küll Tartu, Tõrvandi, Elva päästekomandod, kuid käejala-juures abikomando vabatahtliku
päästeseltsi näol on kindlasti arvestatav lisajõud kohaliku kogukonna turvalisuse tõstmisel.
Väljaõpetatud vabatahtliku päästjana kutsun kõiki selliseid Nõo ja ka
lähinaabruste inimesi, kes tunnevad,
et suudavad vajalikul hetkel hädasolijatele appi minna, meiega ühinema.
Kohalik abi jõuab sündmuskohale kiiremini ja paljudki elud võivad seeläbi
kindlamini päästetud saada.

Ragnar Sarapuu ja Rõngu Vabatahtlikult Päästeseltsilt saadud päästeauto Scania

Millised on senini olnud seltsi
ettevõtmised?
2014. aasta suvest kuulume juba
Päästeliitu. Päästeametiga suhtleme
veel kokkulepete tasemel ja koostöölepingu saame vormistada siis, kui
vastame oma tegevusega nõutud
tingimustele. Selleks on seltsi liikmelisus, minimaalselt 10 inimest, tehnika
ja pritsikuuri olemasolu.
Praegu on meil aktiivliikmeid
ainult neli. Meie suur ootus on leida
juurde tublisid ja aktiivseid vabatahtlikke.
2014. aasta lõpus soetasime
endile päästeauto Scania, mille loovutas meile Rõngu Vabatahtlik Päästeselts, kuna nendel avanes võimalus
hankida uuem auto.
Veel on meile kinnitatud maakasutusõigus Nõo Lihatööstuse ja Berendsen AS-i tagusele maa-alale, kuhu
2015. aasta sügiseks kerkib masinakuur. Euroopa Liidu rahafondidest
taotleme raha selle ehitamiseks.
Kes võiksid olla need inimesed,
keda vabatahtlikena ootate oma
päästeseltsiga ühinema? Kuidas töö
toimub?
Tegemist on vabatahtliku liikumisega ja seetõttu on otsustused iga
inimese enda vaba valik, nii kuidas
sise- ja missioonitunne ütleb.
Näiteks enda puhul võin öelda, et
tunnen ennast lihtsalt hästi, kui saan
kedagi hädas aidata.
Tulla võivad kõik alates 18. eluaastast, edasi on vanus piiramatu.
Füüsiline võimekus on eelduseks. Iga
seltsiga liituja käest nõutakse tervisetõendit, seda võib asendada ka
mootorsõiduki juhi tõend, mille kehtivusaeg ei ületa viit aastat.

Meie valvetöö hakkab olema
24/7 põhimõttel mobiilside info rakendamise abil ja Päästeameti poolt
eraldatud raadiosaatjatega. Oleksime
üksteisele kättesaadavad ja sõlmiksime valvekorrad nii, kuidas kellelgi
parasjagu aeg võimaldab.
Kindlasti ei ole meie seltsi tegevuse ainus eesmärk õnnetuste tagajärgedega tegelemine. Soovime igakülgselt tõsta elanikkonna teadlikkust tule- ja veeohutuse alal, seda
erinevaid sihtgruppe silmas pidades.
Näiteks võib meid kohale kutsuda
erinevate loengute või näidisõppuste
läbiviimiseks, aga ka majapidamistesse
kütte- ja elektrisüsteemide olukorra
hindamiseks. Soovime heatahtliku
juhendamise ja õpetamisega anda
elanikkonnale suuremat turvatunnet.
Milline on vabatahtlike päästjate
väljaõpe?
Kõik päästjad peavad läbima
Päästeameti poolt korraldatava väljaõppe kutseliste komandode juures.
Esmatasandi väljaõpe on 16 tundi,
järgmine 36 tundi. Väljaõppe läbinud
saavad tunnistuse ja ka vabatahtliku
päästja plastikkaardi.
Toonitan, et Nõo Päästeseltsi
päästeoperatsioonidega tahame jõuda nii vee- ja tulekahju- kui ka liiklusõnnetusteni, milleks 2015. aasta kevadest on volitused andnud Päästeamet.
Selleks läbime eelnevad koolitused ja
omandame ka vastava varustuse.
Vabatahtlikud saavad osaleda erinevatel foorumitel, samuti korraldatakse päästjatele nii piirkondlikke kui
vabariiklikke üritusi, suvepäevi jne,
millele ka vabatahtlikke kutsutakse.
Kõikidele vabatahtlikele päästjatele kehtivad sotsiaalsed garantiid ter-

visekahjustuste korral.
Kuidas peab toimima õnnetusse
sattunu — kas ta helistab kohalikku
päästeseltsi või numbrile 112?
Reeglina tuleb helistada kohe
numbrile 112! Häirekeskuse töötaja
annab info edasi nii kohalikule päästeseltsile kui lähemale kutselisele
komandole. Siin on kohalikul päästeseltsil võimalus kiiremini kohale jõuda
ja see on suur abi.
Kui tegemist on kohalike väiksemate probleemidega, näiteks tormis
murdunud puuga vms, siis võib otse
helistada kohalikku päästeseltsi.
Selle tänuväärse tegevusega on
kindlasti liituda soovijaid! Kuidas on
võimalik teiega ühendust saada?
Ragnar Sarapuu:
telefon 557 4946 (Nõo Päästeselts), ragnar.sarapuu@outlook.com.
Infot saab hankida ka järgmistelt
aadressidelt:
www.paasteliit.ee
www.rescue.ee/vabatahtlikud

Lisa: Eestis oli 2014. aasta novembri seisuga 873 abipolitseinikku
ning 109 lepingu alusel päästeteenust
pakkuvat vabatahtlikku päästekomandot, mis ühendab umbes 1500 vabatahtlikku päästjat.
Kutselised ja vabatahtlikud päästjad moodustavad ühe, teineteist täiendava päästevõrgustiku, mis kokkutõmbumise asemel pidevalt laieneb,
ütles päästeameti peadirektor Kuno
Tammearu Leisis toimunud iga-aastasel Priitahtlike pritsimeeste foorumil
2014. aasta juunis.
MILVI PENSA
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VEEBRUARIKUU
sünnipäevalapsed

Elmar Mets		
Endla Soidla		
Aino-Melanie Narusk
Aleksandra Vahter
Juta Lilla		
Jaan Einasto		
Harri Leosk		
Vaike-Emeline Svjatskaja
Lembit Olesk		
Ilse Lauri		
Aino Alvre		
Arved-Ervin Sapar
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Tiia Soo			
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Valentina Kallas		
Salme Ainso		
Helgi Arst		
Endla Laius		
Jaan Tigane		
Õie Kamenjuk		
Linda Pluum		
Heldur Teorein		
Liivia Valgerist		
Enn Juppets		
Hille Raid		
Liivi Tiits		
Helvi Kukk		
Kalju Kivirand		
Silvia Kull		
Vaike Luud		
Rein Peeb		
Jüri-Kalle Raid		
Vladimir Filippov		
Tiiu Valgepea		
Tiina Sooro		
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Nõo PäevakeskuseS
20. jaanuaril kell 14.00

MÜÜTIDEST JA MÜTOLOOGIAST
27. jaanuaril kell 14.00

FILMIPÄEV

28. jaanuaril kell 18.00
Ugala teatri etendus ”MEE HIND”
Rannu Rahvamajas
5. veebruaril kell 18.00
”Vanemuise” teatri etendus

”ÕHTU STRAUSSIGA”
10. veebruaril kell 14.00

MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA
12. veebruaril kell 18.00
Vana Baskini teatri etendus ”ÕNNENUMBRID”
Rannu Rahvamajas
17. veebruaril kell 14.00

VASTLAPÄEV

Tel 745 5134, 5804 9730.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
P, 18. jaan kl 11.00
P, 25. jaan kl 11.00
P, 1. veebr kl 11.00
P, 8. veebr kl 11.00
P, 15. veebr kl 11.00
K, 18. veebr kl 18.00
P, 22. veebr kl 11.00
T, 24. veebr kl 12.00

Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Iseseisvuspäeva jumalateenistus.
Laulab koguduse segakoor

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30
PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal
KOLMAPÄEVAL kell 12.00
PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00
PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu kolmandal REEDEL kell 12.00
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL
kell 16.00
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5 Luke) REEDEL, 23.01.15,
06.02.15 ja 20.02.15 kell 17.00
TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30
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
Koguduse õpetaja Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis),
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

Õpetaja kõnetund kiriku käärkambris
kolmapäeval ja reedel kl 9.30–11.30

www.facebook.com/evelypeterson

NÕO HAMBARAVI
• Hammaste ravi, proteesimine, igemeravi, kirurgia.
• Lastele kuni 19a hammaste ravi tasuta.
• Täiskasvanutele soodustused kliendikaardiga nii ravi- kui
proteesitöödelt.
• Pensionäridele (k.a töövõimetuspensionärid) haigekassa
soodustus 255,65 € proteesitöödelt.
• Vanadus- või töövõimetuspensionäridele hambaravi hüvitus
19,18 € aastas.
• Rasedatele ja alla 1a lapsega emadele haigekassa soodustus
28,77 €.

Oleme avatud E–R 9.00–17.00
dr Kauts, dr Tull

Voika 23 (vallamajas), Nõo, tel 745 5616
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.

Soolo kohvik Nõos
ootab tööle teenindajat, kokka.
Info tel 526 5567.
TV ja SAT-TV antennide müük ja paigaldus.
Digiboxide müük, paigaldus ja remont.
Tel 5666 3185.
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E–R 10–18
L ettetellimisel
Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

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