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Tunnustati parimaid pedagooge

Suur tänu ja lugupidamine meie kahele suurele pedagoogide
perele õpetajate päeva puhul!
Allpool on meie lugejatel võimalus tunnustuse saanud õpetajate kohta rohkem teada saada. Just sellisena näevad nende õpetajate tööd ja suhtumist nende oma koolijuhid ja kolleegid.

Õpetajate päeva eel, 30. septembril tunnustasid Tartu linna ja maakonna juhid Tartu Ülikooli aulas toimunud pidulikul aktusel parimaid pedagooge, haridusjuhte ning hariduselu edendajaid. Tunnustuse pälvisid ka nii Nõo Põhikooli kui Nõo Reaalgümnaasiumi õpetajad: Ülle Juurik (vasakult kolmas) — Nõo
Reaalgümnaasiumi aasta õpetaja ja Tartumaa aasta gümnaasiumi õpetaja 2015; Kaja Kasak (vasakult neljas) — Nõo Reaalgümnaasiumi aasta klassijuhataja
ja Tartumaa aasta klassijuhataja 2015; Mairi Küberson (paremalt kuues) — Nõo Põhikooli loodusainete õpetaja, 9.b klassijuhataja, Tartumaa aasta õpetaja
2015; Rein Uusmaa — Nõo Põhikooli direktor, Tartumaa aasta õppeasutuse juht 2015 (vt lk 3). Õnnitleme ja täname kõiki tunnustuse saanud õpetajaid ja
koolijuhti! Fotod Tartu Maavalitsuse kodulehelt www@tartumaa.ee
Tartumaa haridustöötajate tänuüritusel Tartu Ülikooli aulas õnnitleb
maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Annely Võsaste Tartumaa aasta gümnaasiumi õpetajat 2015 Ülle Juurikut...

Ülle Juurik — Tartumaa
aasta gümnaasiumi õpetaja
Ülle Juurik on õpilaste, lastevanemate ja kolleegide poolt austatud ning pikka aega koolis tulemuslikult töötanud õpetaja, kelle tegevus
on oluliselt mõjutanud Nõo Reaalgümnaasiumi positiivset kuvandit.
Ta on Nõos õpetajana töötanud 47
aastat, olles korduvalt olnud ka klassijuhatajaks. Lisaks matemaatikale
on ta õpetanud koolis pikka aega ka
arvutiõpetust.
Suhtumises õpetajatöösse on
Ülle Juurik kohusetundlik ja põhjalik,
tehes oma tööd südamega ja kogu
hingest. Tema tunnid on alati väga
hästi ette valmistatud ja läbi viidud
viisil, mis loob õpilastele head eeldused aine omandamiseks. Õpetaja
tunde jälgides võib tõdeda, et tegemist on oma tööd armastava õpetajaga, kes valdab kõigis nüanssides
ainet, mida ta õpetab. Tema tundide
läbiviimist iseloomustab loomingulisus ja asjatundlikkus, mistõttu õpilased osalevad õppeprotsessis aktiivselt ja motiveeritult. Tema professionaalsus väljendub nii tunni tegevuste planeerimisel, läbiviimisel kui
ka individuaalsete konsultatsioonide
ja õpilaste juhendamise korraldamisel. Õpetaja suudab tähelepanu
pöörata nii tugevamatele kui ka
nõrgematele õpilastele. Tema kogemused lubavad iga teema juures välja
tuua asjaolud, mis erilist tähelepanu
nõuavad ning ta kasutab materjali edastamisel näitlikustamist ja
ülevaatlikke skeeme. Tunnis kasutab
ta nii õpilasi aktiviseerivaid meetodeid — rühma- ja paaristöid — kui
ka individuaalset ja diferentseeritud
õpetust. Olulisel kohal tema jaoks on
alati olnud õpilaste abistamine konsultatsioonitundides.
Õpetaja Juuriku edukust õpetamisel kinnitavad kooli sisehindamine
ja väga head tulemused riigieksamitel ning ainealastel konkurssidel.
Järjepideva ja süsteemse tööga on ta
innustanud oma õpilasi osalema erinevatel võistlustel. 2014./15. õppeaastal olid Tartu maakonna olüm-

piaadi parimad tema õpilased HelleMai Piirsoo ja Silver Juvanen, kes
esinesid edukalt ka 50ndal Viie kooli
kohtumisel. Varasematel aastatel on
tema õpilased osalenud edukalt ka
vabariiklikul olümpiaadil ning kuulunud Eesti esindusse rahvusvahelisel
olümpiaadil.
Õpilased hindavad kõrgelt Ülle
Juuriku tasakaalukust, heatahtlikkust
ja professionaalsust. Hea õpetajana
on ta hinnatud ka kolleegide hulgas
ning sageli küsitakse temalt nõu ja
abi. Noorte kolleegide juhendamisel on ta olnud aktiivne ja toetav,
mistõttu on temaga hea oma probleeme arutada. Eraldi äramärkimist
väärib tema vastutulelikkus selle aasta matemaatikatundide asendamisel
olukorras, kus tema noor kolleeg
väikese lapse haiguse tõttu korduvalt
töölt puuduma pidi.
NRG reaalainete ainesektsiooni
liikmena on õpetaja Juurik aktiivselt
osalenud kooli arendustegevuses
nii ainekavade koostamisel kui ka
koolisiseste ja maakondlike ürituste
organiseerimisel ja läbiviimisel. Märkimisväärne on Ülle Juuriku panus
kooli reaalainete süvaõppe ajaloo
uurimisel ja jäädvustamisel. Käesoleval õppeaastal tähistati Nõo Reaalgümnaasiumis reaalaainete süvaõppe 50. aastapäeva, kus tema ülesandeks oli ette valmistada õpilaste
ettekanne, mis loomulikult teostati
väga hästi ja meeldejäävalt. Lisaks
esitluste
ettevalmistamisele
oli
tema vastustada ja organiseerida ka
koolile väga oluliste stendiettekannete koostamine, mis suurepäraselt
teostati.

Kaja Kasak — Tartumaa
aasta klassijuhataja
Kaja Kasak on Nõo koolis (keskkoolis, reaalgümnaasiumis, põhikoolis) töötanud üle 35 aasta — algusaastatel arvutuskeskuses operaatorina, kuid suurema osa sellest ajast
arvutiõpetuse õpetajana. Tegemist
on väga hea, vilunud ja oma ainet

...ning Tartumaa aasta klassijuhatajat 2015 Kaja Kasakut.

süvitsi valdava õpetajaga, kelle tundi
tulevad õpilased huviga ja rõõmsal
meelel. Oskus kujundada asjalikku ja
huvitavat tööõhkkonda, kus on hea
koos tegutseda ja õppida, on õpetaja
Kaja Kasaku pädevuse tunnus.
Lisaks õpetamisele on ta aastaid
olnud põhikooli klassijuhataja, keda
tema õpilased on iseloomustanud
sõnadega ’suurepärane’ ja ’lemmikõpetaja’. Kolm aastat tagasi loobus ta
tööst põhikoolis ja keskendus tööle
reaalgümnaasiumis, mis ühtlasi oli
hea võimalus pakkuda talle ka klassijuhataja rolli gümnaasiumis. Tegu
oli väga erilises olukorras toimunud
muutusega, sest just sellel aastal tegutses Nõo RG seoses koolikompleksi
renoveerimisega Tartus ja klassijuhatajatel oli õpilaste kohanemisel eriti
suur ja keeruline osa. Kaja Kasak leidis
väga kiiresti ühise keele oma klassi
õpilastega ning sellel kevadel lõpetama hakkavast klassist on kujunenud
kollektiiv, kus on hea klassivaim ja kes
üldjuhul toetavad üksteist. Nimetud
ühtehoidmine ei teki iseenesest, vaid
on klassijuhataja põhjalik ja südamega tehtud töö tulemus, mille vilju
ta võib nüüd nautida.
Kui mõelda, milles on klassijuhataja Kaja Kasaku fenomen, siis on
selleks kindlasti suurepärane oskus
suhelda väga erinevate inimestega
nii, et tekib tunne, et oled talle oluline. Õpetaja Kaja Kasak on inimene,
kellele on hea ja kerge rääkida, sest ta
oskab kuulata ja mõistab ning toetab
vajadusel. Omaette märkimisväärsus

on õpetaja Kaja Kasaku tabavad, humoorikad ütlused ja positiivsus oma
õpilastega suhtlemisel, mistõttu ta
suudab jõuda iga õpilaseni ja tekitada neis tunde, et õpetaja hoolib
nende kordaminekutest. Sellise tulemuse saavutamisele on ta kaasa
aidanud mitteformaalsete klassiürituste korraldamisega, millest võiks
nimetada teatrikülastusi, n.ö kooliväliseid kohtumisi klassiga (näiteks
Luke mõisapargis, kus söödi pannkooke moosiga) või huvitavate lektorite kuulamist. Reeglina käivad nad
igal aastal klassiekskursioonil, kuigi
koolipoolset kohustust NRGs ekskursioonide osas ei kehti.
Muidugi on kolme aasta jooksul
tulnud ette ka olukordi, kus mõnel
õpilasel on tekkinud tõsiseid probleeme. Nende juhtumite arutamisel
on Kaja olnud väga tasakaalukas
ja mõistev ning väsimatult aineõpetajatega, ühiselamu kasvatajatega ja kooli juhtkonnaga koos töötades probleeme lahendades oma
õpilasi toetanud. Korrektselt on
alati täidetud ka need klassijuhataja
kohustused, mis eeldavad statistika
pidamist, aruandluse täitmist ja dokumentide korrashoidu. Kooli juhtkond, lapsevanemad ja õpilased on
Kaja Kasaku tegutsemisega klassijuhatajana väga rahul.
Tegemist on inimesega, kes südamest hoolib oma kolleegidest ja
oma õpilastest ning see hoolimine
väljendub kogu tema olekus, tema
tegevustes.

Maavanem Reno Laidre õnnitleb Tartumaa aasta õpetajat 2015 Mairi
Kübersoni.

Mairi Küberson —
Tartumaa aasta õpetaja
Mairi Küberson on pühendunud
õpetaja, kes paistab silma suure entusiasmi ja töökusega, tekitades õpilastes huvi looduainete vastu ning tubli
väitlejana arendab õpilaste silmaringi.
Õpetaja Mairi Küberson on looduainete (geograafia, loodusõpetus)
õpetajana töötanud Nõo koolis 1989.
aastast, kohe pärast ülikooliõpinguid.
Kogu selle aja jooksul on Mairi töötanud nii gümnaasiumi kui ka põhikooli
õpilastega. Mairi tunnid on sisutihedad, kaasahaaravad, rikastatud mitmete eluliste näidetega ja praktiliste
töödega. Tubli argumenteerijana ja
väitlejana motiveerib ta ka õpilasi
aktiivselt tunniteemadel kaasa rääkima. Mairi tunnis ei jää ükski laps
tähelepanuta, oskuslikult leiab ta igaühele omase lähenemisviisi. Õpilased
tunnetavad ja on kursis, et Mairi
üheks omaduseks on järjekindlus
ning seetõttu ei teki võimalust kõrvale hiilida või tunnitööd tegemata
jätta. Mairi õpilased on olnud edukad
olümpiaadidel ja konkurssidel.
Mairi peab oluliseks koostööd
kolleegidega ja teab, et ühistel ettevõtmisel on suurem tulemuslikkus,
seetõttu valmistab ta tublimaid
õpilasi olümpiaadideks ette koostöös
teiste loodusainete õpetajatega.
Geograafiaõpetajana on tal palju
kogemusi väljasõitude organiseerimisel ja läbiviimisel — seda kasutab ta

oskuslikult ära loodusalase hariduse
propageerimisel. Mairit kutsutakse
tihti kaasa klassiekskursioonidele giidiks.
Aktiivse õpetajana osaleb Mairi
alati kooli kui terviku arengut puudutavate küsimuste lahendamisel.
Kolleegina on Mairi abivalmis, alati
püüab leida esilekerkinud probleemidele lahenduse. Mairi osales
2012.–2015. aastatel kooli hoolekogu
tegevuses õpetajate esindajana,
omades head ülevaadet koolielust ka
lapsevanemana.
Õpilastega on tal hea kontakt,
seetõttu osaleb ta alati ülekoolilistel
üritustel koos õpilastega. Mitmel korral on Mairi ööbinud koos õpilastega
koolimajas ürituse Öö koolimajas
raames, löönud kaasa ülekoolilistel
tervisepäevadel, juhendanud väitlusringi jne.
Õpetaja Mairi Küberson väärib
igati tunnustust õpetajana pikaajalise
pühendumuse eest loodusalase hariduse arendajana Nõo koolis. Mairi on
õpetaja, kellele on tähtis iga õpilase
areng. Lisaks õpetajana töötamisele
on Mairi kolme väga andeka lapse
ema. Emana on ta alati toetanud oma
lapsi, kes õpivad Nõo Põhikoolis ja kes
on esindanud edukalt Nõo kooli väga
mitmetel konkurssidel ja olümpiaadidel. Tööka ja järjekindla inimesena
teeb Mairi õpetajatööd südamega ja
süstib seda ka oma õpilastesse.
(järge vt lk 3)

NÕO

Nõo valla eelarvestrateegia
2016–2019
Nõo Vallavolikogu võttis oma septembrikuisel istungil vastu Nõo valla eelarvestrateegia 2016–2019 (määrus nr 37
24.09.2015).
PILLE SÜGIS
Strateegia koostamist alustati aprillis,
finantsjuht
kui vallavalitsus andis teada, et ootab ettepanekuid planeeritavateks investeeringuteks aastatel 2016–2019. Nimetatud info
oli üleval Nõo valla koduleheküljel, facebookis ja ilmus ka maikuu vallalehes.
Erinevaid ettepanekute tegijaid oli 19 — volikogu erinevad komisjonid, allasutuste juhid, vallavalitsuse liikmed, III sektor. Kokku laekus 56 ettepanekut,
mille hulgas oli ka kattuvaid.

Ülevaade tänaseks vastuvõetud
Nõo valla eelarvestrateegiast 2016–2019.
PÕHITEGEVUSE TULUD
Tulude arvestamisel on aluseks võetud elanike arv seisuga 01.01.2015
— 3965. Viimastel aastatel on maksumaksjate arv olnud seni kasvavas trendis: 2014. aastal keskmiselt 1695, 2015. aastal 1733 (+38 inimest). Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt võib maksumaksjate arv hakkata vähenema 2016. aastast. Vallavalitsus prognoosib
keskmise palga kasvuks 2…4% aastas, tulumaksu kasvu prognoos strateegia perioodil on 4…5% aastas.
Strateegias on arvestatud, et alates 01.01.2016 tõusevad maamaksumäärad max määradeni 2,0 ja 2,5 (hetkel alates 01.01.2012 kehtivad määrad
1,8 ja 2,3).
Kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud kasvavad üldise kaupade
ja teenuste hindade kallinemise tasemel.
Riigieelarve tasandus- ja toetusfondi summad jäävad 2015. aasta tasemele.
PÕHITEGEVUSE KULUD
Personalikulude kasvuks on igal aastal planeeritud +5%.
Majandamiskulude osas on arvestatud kulude kasvuga tarbijahinnaindeksi võrra. Tarbijahinnaindeksi osas oleme arvestanud Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadprognoosis arvestatuga.
Antavate toetuste maht suureneb, sest alates 2016. aastast hakkame
maksma lapsetoetuse III osa 256 € lapse kohta.
INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara müük — strateegiasse on planeeritud vallavara realiseerimist
2016. aastaks summas 20 000 € ja 2017. aastaks 10 000 €.
Põhivara soetus — järgneva nelja aasta jooksul on investeeringute
tegemisel prioriteediks Nõo lasteaed Krõll. Planeeritud on katusevahetused
Tõravere lasteaias Tõruke ja Nõgiaru lasteaias. Luke lasteaias Segasumma on
kavas kõnniteede ja mänguväljakute uuendamine.
Kogu piirkonna jaoks on oluline PKT projekti raames Nõo–Elva kergliiklustee rajamine. Vald on esitanud projekti SA KIK Nõo raudteejaamast
kergliiklustee rajamiseks. Plaanis on välja ehitada Vissi küla ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteem, rajada uus jäätmejaam, parendada Nõo Veskijärve
ümbrust ja olemasolevaid mänguväljakuid, investeerida Luke mõisaparki,
koostada valla üldplaneering ja alustada Nõo keskväljaku detailplaneeringu
koostamist, alustada Kivilinna platsi projekteerimist ja rekonstrueerimist,
koostada meie katlamajadele soojamajanduse arengukavad. Eeltoodud
loend ei kajasta kaugeltki mitte kõiki planeeritavaid tegevusi.
Oluline on märkida, et üle poole investeeringutest on eelarvestrateegia
perioodi jooksul kavas teostada läbi erinevate toetuste.
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Planeeritaval strateegiaperioodil ei ole esialgu prognoositud laenu võtmist. Plaanis on hoida laenuvõimekus puhuks, kui on selgeks saanud, mis
saab täna veel Haridus- ja Teadusministeeriumile kuuluva vana õppehoonega, sest siis tekib olukord, kus Nõo vallal on korraga vaja investeerida tavapärasest suuremaid summasid.
Nõo valla eelarvestrateegiaga 2016–2019 saab tutvuda valla kodulehel
www.nvv.ee.

Kirjalik enampakkumine
Järve tn 2 kinnistu
võõrandamiseks
Nõo Vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise Nõo vallale kuuluva
kinnisasja võõrandamiseks.
Kirjalikul enampakkumisel soovitakse võõrandada Nõo alevikus Järve
tn 2 asuv kinnistu, pindala 1070 m2, sotsiaalmaa (alaliik ühiskondlike ehitiste
maa), alghinnaga 59 500 eurot.
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus Nõo Vallavalitsuse kantseleisse
aadressil Voika tn 23, Nõo alevik 61601, Tartumaa, hiljemalt 27. oktoobril
2015 kell 11.00. Hilinenud pakkumused saadetakse avamata tagasi.
Ümbrikule märkida kinnistu nimi, millele pakkumine tehakse.
Pakkumised avatakse 27. oktoobril 2015 algusega kell 11.10 Nõo vallamajas, ruumis nr 213.
Osavõtutasu suuruseks on 20 eurot ühe objekti kohta, mis tuleb maksta
vallavalitsuse raamatupidamises või kanda üle Nõo Vallavalitsuse kontole
EE861010102020385004 SEB-pangas hiljemalt 26. oktoobril 2015.
Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.
Täpsem informatsioon Nõo valla veebilehel aadressiga www.nvv.ee.
Aja objektiga tutvumiseks võib kokku leppida aadressil vald@nvv.ee või
telefonil 745 5108. Samast saab küsida lisainformatsiooni.

Nõo Vallavalitsuse telefonid ja vastuvõtuajad
Kantselei
Kantselei, vallavanem
Vallasekretär
Elanikeregister
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaalosakond
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513 9123
745 5108
745 5303
745 5335
745 5475
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 15.15–16.00 vallamajas.

Nõo Vallavolikogu istung toimus 24. septembril. Enne istungit
oli huvilistel võimalik külastada
Luke parki ja tutvuda seal asuvate
hoonete olukorraga ning saada
ülevaade SA Luke Mõis tegutsemisest.
Istungiks kinnitas volikogu
järgmise päevakorra:
1. Kokkuvõte Nõo Muusikakooli uue hoone valmimisest.
2. Nõo valla eelarvestrateegia
2016–2019 vastuvõtmine.
3. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine.
4. Kinnisasjade koormamine
reaalservituudiga.
5. Arutelu pagulaste vastuvõtmise küsimuses.
6. Vallavalitsuse informatsioon.
7. Kohalalgatatud küsimused.
1. Kokkuvõte Nõo Muusikakooli uue hoone valmimisest.
Ülevaate
ehitusprotsessist
andsid omanikujärelevalve esindaja Jüri Org ja vallavanem Rain
Sangernebo. Teatavasti alustas
hoone ehitamist ehitusfirma E&G,
kuid ühel hetkel tekkisid neil rahalised raskused. Jüri Orgi hinnangul
oli lepingu lõpetamine vajalik ja
õigeaegne. Õnneks ei tekkinud
ka väga suuri vaidlusi vahekokkuvõtte tegemisel ja arveldamisel.
Uue hanke tulemusel oli ehitusmaksumus esialgset pisut kõrgem,
kuid Lähte Ehitus tegi väga head
tööd ja nii valmis hoone ikkagi
tähtajaks. Umbes 13 000 eurot tuli
vallal veel täiendavaid kulusid ja
seda eelkõige seetõttu, et projektiga võrreldes tuli teha muudatusi
Päästeameti nõuete järgmiseks.
Aga lisaeelarvest tuleb leida võimalus suurendada muusikakooli
majanduskulude eelarvet, kuna
maja ekspluatatsioonikulu on
kindlasti kõrgem kui vanal majal.
Täpne vajadus selgub jooksvalt,
kui muusikakool on uues majas
mõnda aega tegutsenud. Kuid see
summa oleks kindlasti suurem,
kui ei oleks olnud häid toetajaid.

Toolide soetamiseks annetati rohkem kui 100 isiku poolt üle 5000
euro (annetada on veel jätkuvalt
võimalik, kuna planeerituga võrreldes on puudu veel 6 tooli raha)
ja Nõo Lihatööstus aitas sisustada
solfedžoklassi. Nüüd tuleb volikogul, vallavalitsusel ja muusikakoolil üheskoos mõelda uue maja
parima ärakasutamise peale.
2. Nõo valla eelarvestrateegia 2016–2019 vastuvõtmine.
Nõo valla eelarvestrateegia kujundamine algas juba kevadel ning
aja jooksul said oma ettepanekuid
esitada kõik soovijad. Vallavalitsus koostas seejärel strateegia
projekti ja seda arutati volikogu
eelarvekomisjonis. Augustikuu volikogu istungil tutvustas vallavalitsus eelarvestrateegiat ning seejärel suunati see avalikustamisele.
Eelarvestrateegia 2016–2019 avalikustamine toimus 31. augustist
13. septembrini ning selle käigus
rohkem ettepanekuid ei tehtud.
Volikogu otsustas vastu võtta Nõo
valla eelarvestrateegia aastateks
2016–2019.
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Vallavalitsus oli teinud ettepaneku taotleda transpordimaana munitsipaalomandisse valla
omandis olevate teede alused ning
nende teenindamiseks vajalikud
maaüksused. Otsuse eelnõu oli
ette valmistatud 11 teelõigu osas,
mis asuvad Keeri, Meeri, Nõgiaru ja
Järiste külas. Volikogu võttis vastu
otsuse „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“.
4. Kinnisasjade koormamine
reaalservituudiga.
Nõgiaru külas asuva kinnistu
omanik oli pöördunud vallavalitsuse poole ettepanekuga sõlmida
kokkulepe valla omandis olevate
Nõgiaru pargi ja korteriomandite
juurde kuuluva tee kasutamiseks
ja avalikult teelt tema kinnistule
juurdepääsu tagamiseks. Sellest
tulenevalt tegi vallavalitsus ettepaneku tagada Nõo tn 4a kinnis-

Vallavalitsuse tegevusest septembrikuul

Kokkuvõtlik ülevaade käesoleva aasta septembrikuus toimunud
vallavalitsuse istungitel otsustatust. Istungite protokollid ja avalikustamisele kuuluvad korraldused on avatavad Nõo valla veebilehel
aadressiga www.nvv.ee.
Ehitusvaldkonnas otsustati
— väljastada ehitusload:
* Kolga külas Metsa katastriüksusel asuva elamu laiendamiseks,
* Nõo alevikus Pärna tn 3 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks,
* Kääni külas asuvale Kasetiigi
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks;
— väljastada kasutusload:
* Vissi külas Vahe tee 38
elektriliitumiseks,
* Nõo alevikus Kivi tn 6 paikneva lasteaia osale — uued rühmaruumid,
* Nõo alevikus Tartu tn 14 asuvale püstitatud Nõo muusikakooli
uuele hoonele kasutamiseks muu
haridushoonena.
Maaküsimustes otsustati
— määrata ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurus,
piirid, lähiaadress ja sihtotstarve
11 teemaa maatükile;
— määrata Illi külas asuva
Tiidu katastriüksuse, pindalaga
4,7 ha, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa, jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed

ja sihtotstarbed (Tiidu ~17 923 m²,
elamumaa, ja Tiidupõllu ~2,51 ha,
maatulundusmaa);
— määrata Illi külas asuva
Tõnnovi katastriüksuse, pindalaga
4,06 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed (Tõnnovi ~3,01 ha,
Tõnnovilaane ~5564 m², Tõnnovimetsa ~4946 m², kõik maatulundusmaad);
— määrata Illi külas asuva
Raave katastriüksuse, pindalaga
25 931 m², sihtotstarbega maatulundusmaa, jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste nimed
ja sihtotstarbed (Raave ~18 535
m², Tiigikalda ~2609 m², Männisalu ~2961 m², Põhja ~2413 m²);
— määrata lähiaadressid ja/
või maa sihtotstarve:
* Nõo vallas Nõgiaru külas
asuvale maa-alale, pindalaga
~3,70 ha, lähiaadressiks Teeserva
ja sihtotstarbeks maatulundusmaa. Nõustuda taotlustest vaba
maa, lähiaadressiga Teeserva,
maakasutuse sihtotstarbega maatulundusmaa, riigi omandisse jätmisega riigi maareservina,
* Nõo vallas Nõgiaru külas asuvale maa-alale, pindalaga ~1,80

Elektroonikajäätmete kogumine

Nõo Vallavalitsus teatab, et oktoobrikuus on võimalik ära anda
suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler. Huvilistel palume hiljemalt 26. oktoobriks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber. Oktoobrikuu lõpus anname kõigile
huvilistele teada kogumisringi toimumise täpse kuupäeva. Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on
suuremale veokile tagatud ligipääs.
Lisaks kogumisringidele saab aastaringselt elektroonikajäätmeid tuua
Nõo alevikus Voika tn 20 asuva OÜ NRTK tankla juures olevasse merekonteinerisse. Konteineri võtme saab tankla lahtiolekuaegadel tankla teenindajalt.
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vallavolikogus
asja omanikule vallale kuuluva
Nõo tn 4 asuva tee ja Nõgiaru pargi
kaudu ligipääs omaniku kinnistule.
Volikogu otsustas võtta vastu otsuse „Kinnistuste koormamine
reaalservituudiga“.
5. Arutelu pagulaste vastuvõtmise küsimuses.
Augusti lõpus pöördus sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna pagulasteemaga seotud informatsiooni saamiseks vallajuhtide
poole. Nõo valla poolt vastas kirjale vallavanem. Küsimuse päevakohalisust arvestades lülitati kirjale vastuse tutvustamine ja teema
arutamine ka volikogu päevakorda. Volikogu esimees Jaanus
Järveoja andis oma ettekandes
ülevaate pagulaste küsimusega
seoses. Ta tutvustas teemaga seotud mõisteid, põgenike ja pagulastega seotud statistikat ning tõi
välja mõned olulisemad juriidilised
aspektid.
Rain Sangernebo rääkis lühidalt ministri kirjale vastamisest. Ta
tõi välja asjaolu, et ajakirjandus on
omavalitsustele saadetud kirja ja
nendele vastamise taustal andnud
avalikkusele eksitavat infot, justkui ei oleks omavalitsused nõus
pagulasi vastu võtma. Kohalikelt
omavalitsustelt küsiti kirjas, milline
on nende esmane valmisolek
pagulaste vastuvõtmiseks ning
meie (ja suure osa teiste valdade)
vastuse sisuks oli, et vallal ei ole
pakkuda normaalset elamispinda
ja puuduvad vabad lasteaiakohad.
Järgnenud arutelu käigus kerkisid
pagulasküsimusega seotud oluliste lisaprobleemidena veel keeleteema ja tööhõive korraldamine.
6. Vallavalitsuse informatsioon.
Vallavalitsus andis ülevaate
kahe istungi vahelisel ajal toimunud olulisematest sündmustest

ja vallavalitsuse tegevusest. Sotsiaalnõunik Ene Mölter tutvustas
lasteaedade uusi hoolekogusid ja
andis ülevaate valla tervisprofiili
koostamisest. Vallavanem andis
teada, et tulumaksu laekumine on
ületanud prognoose ja ka varade
müügist on laekunud rohkem kui
planeeritud, aga see kulub suuresti
ära muusikakooli lisakuludeks ja
Vissi küla juurde rajatava jalakäijate tunneli vallapoolse osaluse
tagamiseks. Seoses tarneprobleemidega venib pisut pikemaks Nõo
katlamaja renoveerimine, kuid
kütteperioodi alustamist see ei
mõjuta ning lähiajal on võimalik
nii Nõos kui ka Tõraveres kasutada
kütmiseks ka hakkepuitu.
7. Kohalalgatatud küsimused.
Toimus arutelu teehoolduse ja
selle kvaliteedi osas. Lepiti kokku,
et üksikasjade täpsustamiseks
suheldakse teehooldajaga ning
toimub kohtumine kas majanduskomisjoni koosolekul või volikogu istungil.
Seoses valda tutvustavate
kaartide amortiseerumisega on
tellitud uued ja need peaks paari
kuu jooksul üles saama.
Soovi korral saavad kõik huvilised istungi materjalidega tutvuda valla kodulehe vahendusel.
Nõo Vallavolikogu järgmine
istung toimub 29. oktoobril.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu
esimees

vallavalitsuses
ha, lähiaadressiga Toominga, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
* Nõo vallas Nõgiaru külas
asuvale maa-alale, pindalaga
~5,31 ha, lähiaadressiga Kõrvi,
sihtotstarbeks maatulundusmaa,
* Nõo vallas Nõgiaru külas asuvale maa-alale, pindalaga ~1,99
ha, lähiaadressiga Tartu tn 9a, sihtotstarbeks maatulundusmaa,
* Nõo vallas Nõo alevikus asuvale maa-alale, pindalaga ~0,98
ha, lähiaadressiga Mäe tn 2, sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Keskkonnalastes küsimustes otsustati
— lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdajaid:
* Meeri küla, Silva vkt 4,
* Voika küla, Lepaoja vkt 12,
* Vissi küla, Veskitamme vkt
10,
* Laguja küla, Üleoja,
* Voika küla, Tõru vkt 5,
* Nõgiaru küla, Ela kinnistu,
* Vissi küla, Hommiku 10.
Üldküsimustes otsustati
— eraldada:
* Nõo Sulgpalliklubile 500 eurot klubi liikme maailmameistri-

võistlustel osalemise osaliseks
toetamiseks;
* MTÜ´le Nõo Päästeselts Nõo
noorte Eesti Tuletõrjespordi Mängudel osalemise osaliseks katteks
180 eurot;
— viia läbi uus enampakkumine Järve tn 2 kinnistu võõrandamiseks. Pakkumiste esitamise
aeg 27.10.2015 kell 11.00, pakkumised avatakse samal päeval
kell 11.10. Täpsem informatsioon
kõrvalolevalt kuulutuselt.
Lisaks tegeldi kodanike avalduste ja küsimuste lahendamisega erinevates valdkondades, valmistati ette volikogu istungi materjalid, sh korraldati eelarvestrateegia avalikustamine, tegeldi
vallavara haldamise küsimustega
ning lahendati muid kohaliku
omavalitsuse asutuse pädevusse
kuuluvaid ülesandeid.

AIRA LAUL
vallasekretär

Suurjäätmete üleandmine
Suuremõõtmeliste jäätmete üleandmine on kõigile Nõo valla jäätmevaldajatele tasuta.
Üleandmiseks tuleb esitada Eesti Keskkonnateenused AS-le tellimus telefonil 1919 või meili teel tartu@keskkonnateenused.ee ning leppida kokku
jäätmete äraviimise koht ja aeg. Suurjäätmed on tavajäätmed, mis oma kuju
või suuruse tõttu ei mahu jäätmete kogumismahutisse või on ohtlikud jäätmeveokile. Sellisteks jäätmeteks on näiteks diivanid, lauad, toolid, kardinapuud,
madratsid, vaibad. Suurjäätmete hulka ei kuulu ehitus- ja lammutusjäätmed
ning probleemtooted (koduelektroonika, akud, rehvid jms). Suurjäätmete
vedu saab tellida vastavalt vajadusele.
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5. oktoober — õpetajate päev

persoon

Tartumaa haridustöötajate tänuüritusel Tartu Ülikooli aulas õnnitleb
maavanem Reno Laidre Tartumaa aasta õppeasutuse juhti Rein Uusmaad. Foto Tartu Maavalitsuse kodulehelt www@tartumaa.ee

Kui ma õpetajate päeva eel
staažika koolijuhi Jaanus Järveojaga
(52) pidupäevajuttu ajasin ja tema
käest küsisin, et kui elu pakuks talle
materiaalse sõltumatuse, siis millise elukutse kasuks ta otsustaks, oli
pärast mõttepausi vastus olemas:
„Ma oleksin matemaatika õpetaja.
Nõo Reaalgümnaasiumis.“ Imetlusväärne. Järelikult on mees oma senist
teed kahetsuseta käinud ja peab
sama liini jätkamist ainuõigeks.
„Mis on sind nii pikka aega kooli
ligi hoidnud?“
„Õpilased. Lapsed. Noored.“
Olgu öeldud, et järgmisel aastal
saab Jaanus Järveojal Nõo koolis
töötatud 30 aastat. Aga Jaanust
teame ikka energilise, heatujulise ja
nooruslikuna, mis sest, et aastad on
temagi juustesse juba hõbeniite
poetanud. Tema enda nooruslikkus
ja elurõõm on teinud temast hinnatud ja lugupeetud õpetaja õpilaste
seas ja arvestatava ning toetava juhi
oma kolleegide seas.
„Ah, ja kui veel ratast saaks rohkem sõita!“ õhkab Jaanus jutujätkuks
ja siinkohal räägime tema jalgrattasõidukirest ja paljudest läbitud maratonidest.
„Kas sa kunagi ära ka väsid?“
usutlen vestluskaaslast.
On kindlasti Jaanuski aeg-ajalt
väsinud, aga ta suudab end kiiresti
koguda. Sest nii palju on kogu aeg
avastada ja teha. Elu lükkab tagant.

Tunnustati parimaid
pedagooge
Algus vt lk 1

Rein Uusmaa — koolijuht, kes innustab
meid särava kolleegi ja juhina
Rein Uusmaa on koolijuht, keda iseloomustavad märksõnad ‘innovaatiline’, ‘ettevõtlik’, ‘järjepidev’ ja ‘õiglane inimene’, kes vaatamata oma
noorusele on arendanud Nõo Põhikooli üheks edumeelsemaks Tartu maakonna põhikooliks.
Rein Uusmaa on Nõo Põhikooli juhtinud alates 2006. aasta sügisest.
Kogu selle lühikese aja jooksul on ta olnud juht, kes on oma kooli heaks väsimatult kirjutanud projekte, leidnud vahendeid, kuidas arendada koolikeskkonda kaasaegsemaks ja tervislikumaks. Tema juhtimise ajal on kooli töökeskkond väga palju muutunud, sest kasutusel on uus võimla, renoveeritud
on rõivistu, vana koolimaja aknad on välja vahetatud, laiendatud sööklaruume ja renoveeritud uus maja. Lisaks pidevale ehitustegevuse juhtimisele
on suur osa energiat kulutatud ka innovaatiliste ideede rakendamisel —
arvutiklassi ja kaasaegsete näitvahenditega varustatud klassiruumide rajamine.
Koolijuhi töö on väga vastutusrikas ja töörohke, kuid vaatamata sellele
leiab Rein aega ja energiat leida või kirjutada ise kooli jaoks olulisi projekte,
millesse on kaasatud kogu kooli meeskond. Projektidest võiks nimetada
kooli juhtkonna meeskonna- ja juhtimisoskuste arendamise 1,5 a projekti,
mille taotlemiseks kandideerisime ja osutusime valituks vabariigis. Suurepärased on olnud projektid kooli pedagoogilise personali koostöö, meeskonnatöö, ühtsete väärtuste ja õpetamis- ning juhtimisoskuste arendamiseks. Tänu nendele projektidele on õpetajaskond kujunenud ühtseks ja
aktiivseks meeskonnaks, kes on oma oskuste-teadmiste-hoiakute poolest
eeskujuks paljudele maakonna õpetajatele.
Tähelepanuväärne on Rein Uusmaa alati korrektne välimus ja suurepärane viisakas suhtlemisstiil õpilaste ja kolleegidega. Meie direktor on hea
eeskuju nii õpilastele kui ka oma kolleegidele. Tegemist on väga hea juhiga,
kes suudab sind rahulikult kuulata, vajadusel toetada ja mõista, aga kui
vaja, olla õiglane, ent kindlate põhimõtetega negatiivsete otsuste vastuvõtmisel.
Sihikindel ja kindlaid põhimõtteid järgiv suhtlemisstiil on kindlasti abiks
kooli väärikal ja targal juhtimisel. Samas võib tõdeda, et inimlikkus ja avatud
meel on märksõnad, mis teevad suhtlemise Rein Uusmaaga meeldivaks ja
lihtsaks. Oma koolipere nimel on ta valmis igasugusteks esinemisteks, nii
soliidseteks kooli esinduskõnedeks kui ka muhedaks jõuluvanaks jõuluõhtul
— loomingulisusest ja säravast esinemisest temal juba oskusi puudu ei
tule.
Tartu maakonnas kuulub Rein Uusmaa koolijuhtide ühenduse juhatusse ja on seal oma kindlameelse olekuga eest vedanud suuremahulisi koolitusprogramme, sõna sekka öelnud koolikorralduslike küsimuste
arutlustes ning olnud osavõtlik maakonnaüritustel. Tema osavõtule võib
alati loota, kui on vaja kusagil midagi esindada või esineda nii maakonnas
kui ka vabariigis. Ikka on Rein see, kes võtab osa õpetajate võrkpallilahingutest ja läbib jalgrattaga Eestimaa teid või rõõmustab kolleege tantsupõrandal oma suurepärase peotantsu oskusega.
Rein Uusmaa on koolijuht, kes innustab meid särava, tegusa, aktiivse,
rõõmsameelse ja hea huumorimeelega inimesena, kolleegina ja juhina.

piltuudis

Augusti lõpus valmis Nõo pargi rekonstrueerimise esimese osana kivisillutisega kõnnitee koos kahe istumiskohaga.
Tööd Nõo pargis jätkuvad järgmisel aastal teise kõnnitee ja istumiskohtade korrastamisega.

Juba lapsepõlvest peale
koolist läbi imbunud
Me kõik otsime elus oma teed.
Selle alguses teavad väga vähesed
täpselt, mida nad otsivad ja kuhu
välja jõuda tahavad. Pealegi teeb elu
ootamatuid keerdkäike. Jaanus Järveojal läks algus üpris ootuspäraselt.
Jaanus on pärit Kongutast. Tema
isa Kalju oli loomaarst, kes juba 10
aastat puhkab maamullas. Ema
Helju oli Konguta algkooli juhataja
ja õpetaja, hiljem üle 21 aasta Nõos
algklasside õpetaja. Praegu elab ema
Elvas. Vend Toomas (54) on SA Tartu
Sport juhataja, vend Tarmo (56) on
kaugsõiduautojuht.
„Mäletan ennast pidevalt koolilaste seltskonnas. Konguta algkoollastekodus jäid ka n.ö kodulapsed
pärast koolipäeva koolimajja, veetsime õhtuti üheskoos aega, olin koolist läbi imbunud,“ kangastuvad Jaanusele lapsepõlvepildid.
Ta ise lõpetas samuti Konguta
algkooli. Edasi käis Jaanus Elva keskkoolis. 1986. aastal lõpetas ta Tartu
Ülikooli
rakendusmatemaatikuna.
Eriala valis ta sellise, kuna matemaatika meeldis, aga õpetajana tööle ei
tahtnud asuda.

Programmeerijast ja
õpetajast koolidirektoriks
Pärast ülikooli lõpetamist suunati Jaanus Nõo Keskkooli. Ta asus
tööle arvutikeskuses insener-programmeerijana, olles 23-aastane.
Kaks aastat hiljem, 1988. aastal
oli ta õpilastega Leningradis konkursil. Ja siis sai ta koolist telefonikõne.
Selgus, et kooli legendaarne matemaatikaõpetaja Harry Keerutaja oli
ootamatult surnud ja Jaanusele tehti
ettepanek asuda tema asemele.
„See oli õppeaasta keskel, kuskil
märtsis-aprillis. Vaadati, kas ma saan
hakkama või ei. Sain ka endale klassijuhatamise, 10.b klassi. Katastroofi
ei juhtunud, pälvisin usalduse ja nii
minust õpetaja saigi. See toimus Enn
Liba direktoriks olemise aegu.
Neli aastat hiljem, 1992. aastal
kandideerisin ma maavalitsuse sotsiaalnõuniku Enn Liba soovitusel
koolidirektoriks ja maavanema otsusega mind ka kinnitati. Pikki aastaid
andsin ma paralleelselt koolijuhtimisega ka matemaatika tunde. Aga
2012./13. õppeaastal, kui meie
gümnaasium tegutses Tartu linna
kuues hoones, loobusin ma tundide
andmisest, sest koormus läks liiga
suureks. Ja nüüd ei ole tunde uuesti
hakanud andma. Aga ma tunnen
sellest puudust.“
Koolidirektori
vastutusrikast
koormat asus Jaanus kandma 29aastasena ja on tänaseks 23 aastat
juhtinud kooli, mis 1994. aastal sai
riigikooli staatuse.

VALLA LEHT

Jaanus Järveoja:

„Kooli ligi hoiavad mind noored”

Perekond Järveoja Poola reisil Malborki lossi ees

1999. aastal. 2015. aasta veebruaris
tähistasid nad juba hõbepulmi, oma
abielu 25. aastapäeva. Helje on samuti pärit pedagoogide perest: tema
isa oli Lähte kooli kauaaegne direktor
ning ema sama kooli õpetaja. Helje
töötab Nõo põhikoolis matemaatika
õpetajana, Nõo koolis nüüd juba 30
aastat.
„Meie arutame kodus ka kooliasju ja ma kuulan heameelega Helje
tähelepanekuid. On võimatu, et me
kooliprobleemid kodus tabuks kuulutame. Helje nõu on erapooletu,
ta on ju teise kooli õpetaja,“ hindab
Jaanus positiivselt abikaasa kaasarääkimise osatähtsust. „Kuid loomulikult on tööalaseid teemasid, millest
kodus rääkida ei saa.“
Heljel ja Jaanusel on kolm last:
Siim (25), kes töötab autotehnikuna ja kellel on lõpetamisel Lennuakadeemia; Liis (22), kes õpib Tartu
Ülikooli kehakultuuri osakonna
magistrantuuris; Mikk (21), kes õpib
Maaülikoolis majandust. Pojad elavad vanematekodus, tütar elukaaslasega elavad eraldi.
Suured lapsed juba, nendin
mina.
„Jah, eks hakkab juba tasapisi
kogunema!“ Nende elutarkust ja
töösaavutusi, arvan kõrvalt. „Mälestusi!“ muheleb isa hoopis teise
nurga alt vaagides ja arvab, et tema
lapsed on kasvanud mõistlikeks ja
edasipüüdlikeks inimesteks, kelle
kasvatamine on olnud vanematele
väikeste murede kõrval üks suur
rõõm.

Spordile pühendunud pere

Jaanus Järveoja Haanja 100 km sõidul
Tema juhtida on vabariigi üks
mainekamaid gümnaasiume, kooli
populaarsus ja võimekus ei ole oma
sära kaotanud. Koolile annavad näo
ja sisu tema õpilased, aga vähemtähtsad ei ole õpetajad, kes asjatundlikult ja südamega õpilasi suunavad
ja juhendavad, ning juht, kes kõike
oskuslikult koordineerib.
Jaanus näebki saavutuste taga
suurepärast meeskonnatööd ja on
väga tänulik oma kolleegidele, ilma
kelleta ei toimuks midagi.
„20 aastat oli meie unistuseks
saada uus koolimaja. See realiseerus
2013. aastal ja me oleme väga tänulikud kõigile osapooltele eesotsas
tookordse haridusministri Tõnis Lukasega,“ avaldab koolidirektor uue
koolimaja valmimise üle heameelt.
„Meie kooli lahutamatuks osaks
on õpilaskodu. Lisaks õpetamisele
peame olema emaks-isaks rohkem
kui 200-le noorele, kes siin nädala
sees elavad. Kindlasti tekitab see
aeg-ajalt lisaprobleeme, mis teistel
gümnaasiumidel puuduvad, kuid
õpilaskodu olemasolu on hädavajalik
ja ega need probleemidki ületamatud ole.“
Jaanus ei halvusta tänapäeva
noori.
„Nad on noored nagu noored
ikka, uljad, vempe täis. Kõik tuleb
omal ajal, ka täiskasvanuks saamine.“

Töö vallavolikogu
esimehena
Vaba aega Jaanusel suurt ei
olegi. Sest ülesandeid ja hobisid on
parasjagu. Juba üle 20 aasta on
Jaanus kuulunud valla volikokku,
kolmes viimases koosseisus on ta
täitnud volikogu esimehe ülesandeid ja käesoleval ajal osaleb kolme
komisjoni töös.
„Vallaelu läheb kindlasti mulle
väga korda. Kõige olulisemaks pean
ma kooli- ja lasteasutuste võrgu

kaasajastamist ja neisse investeerimist ja mitte sellepärast, et ma ise
olen kooliinimene, vaid lihtsalt suhtun tulevikku orienteeritult.“
Volikogu töös tuleb sageli ette
pingeid ja põrkuvad inimeste erinevad arusaamad, kuid hea ettepanek
tuleb realiseerida sõltumata sellest,
kes selle esitas.
„Mulle meeldivad inimesed, kes
oskavad oma seisukohti põhjendada ja teevad seda tasakaalukalt.
Kui mulle suudetakse oma seisukoht
veenvalt ära tõestada, siis olen ma
valmis oma seisukohti ümber kujundama,“ kommenteerib volikogu esimees oma tööstiili ja põhimõtteid.
Jaanust teatakse väga kiire taibu
ja osava sõnaseadamise kohapealt.
Võiks arvata, et tal tulevad head mõtted iseenesest ja ta ei näe kunagi
vaeva kõnede ettevalmistamisega.
„Näen ikka küll! (Naerab.) Vast
väiksemate ülesastumiste puhul tuleb kõik ühe hooga. Aga vastutusrikkamad esinemised mõtlen alati läbi
ja valmistun hoolega. Ja eesmärk ei
ole kellegi meelt lahutada, vaid oluline sõnumi edasi anda ja kuulajates
vastukaja tekitada.“
Jaanuse päev algab traditsiooniliselt uudiste ärakuulamise ja ennast
olulisemate
päevasündmustega
kurssi viimisega.
„Neti- ja leheuudised on kui
sõõm õhku minu jaoks!“ Ta on ka
suur ajaloohuviline ja tema lugemiseelistuseks on elulooraamatud ja
populaarteaduslikud ajakirjad, vaieldamatuks lemmikuks on „Imeline
ajalugu“. Siinkohal on ta väga tänulik
oma pereliikmetele, kes talle sünnipäevaks selle ajakirja aastatellimuse
kinkisid.

Matemaatikutest
abielupaar
Jaanuse hubane kodu asub Nõos,
mille ta rajas koos abikaasa Heljega

Nende pere on harjunud väga
palju aega koos veetma ning sageli
toimub see sportides. Spordipisikust
on aastaid haaratud olnud nii lapsed
kui ema-isa.
„Oma esimese Tartu jalgrattamaratoni läbisin 1999. aastal, nüüdseks olen kaasa teinud 16-l maratonil.
Helje on maratonil osalenud 6 korda
ja ka alati pikal distantsil.
Ka oleme mõlemad osalenud
umbes kümnel Tartu suusamaratonil.
Veel kuulume Heljega 1986. aastast Nõo õpetajate võrkpalliklubisse,
kus mängime üks kord nädalas. Üle
20 aasta oleme esindanud Nõo kooli
vabariiklikel õpetajate võrkpalli- ja
korvpallivõistlustel.
Lapsed on aktiivselt tegelenud
sulgpalliga. Noorteklassis võitsid
hulgaliselt medaleid nii Mikk kui ka
Liis. Täiskasvanute seas on Mikk võitnud Eesti meistrivõistlustelt kolm
medalit.
Sportlik vaim saadab meid ka
suguvõsa üritustel. Igal koosolemisel
pakub võõrustaja pere välja oma
võistlused, viktoriini ja korraldab ka
autasustamise.
Meil on traditsiooniks kujunenud uue aasta esimesel päeval kokku
saada ja teha sporti. Toimub kahe
suguvõsa (Järveoja versus Ansper,
Helje lähisugulased — MP) vaheline
võrkpallimatš. Seda juba 15-ndat
aastat järjest. Hullud — võidakse
meie kohta öelda! Aga meie jaoks on
see omamoodi väljakutse, mis sest,
et kiiksuga!“ naerab Jaanus.
Koolidirektori roll on vastutusrikas ja eeldab inimeselt suurt vastupidamis- ja kohusetunnet. Koolidirektori otsustusvõimest ja tarkusest sõltub kooli hea käekäik. Koolidirektor
on avaliku elu tegelane ja ta on 24/7
oma rahva vaateväljas.
Jaanus Järveoja on end nende
aastatega vääriliselt tõestanud ja
suutnud oma pühendumuse ja energiaga ka kõige kõrgemad barjäärid
ületada. Oma avatud ja positiivse
ellusuhtumisega on ta olnud teenäitajaks nii kooli- kui vallaelus. Tema
sõnadel on olnud kaalu, millega on
arvestatud nii kohalikus haridus- ja
majanduselus kui teistes valdkondades.
Nõo Reaalgümnaasium tähistab
järgmisel aastal oma 330. sünnipäeva, koolidirektor Jaanus Järveoja
aga 30. tööaasta täitumist Nõo koolis. Ees ootab pingeline, aga põnev
aasta. Koolidirektoril on plaanid juba
edenemas. Aitäh Sulle, Jaanus, ja —
jõudu!
MILVI PENSA
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Madix Teritus OÜ Meeril
teeb saagidega imet

Eesti Koolinoorte Tuletõrjespordi Mängudel edukalt esinenud Nõo
koolide õpilased, paremal serval juhendaja Ragnar Sarapuu

Nõokad olid koolinoorte
tuletõrjespordi
mängudel edukad
Eesti Koolinoorte Tuletõrjespordi Mängud toimusid 10. septembril Türi staadionil.
Sel aastal osales 4., 8. ja 11. klassidest 46
võistkonda, kokku ca 300 õpilast erinevatest
koolidest üle Eesti.
Tänavu esimest korda osalesid Nõo
Päästeseltsi eestvedamisel ja juhendamisel
ka Nõo Põhikool kahe ning Nõo Reaalgümnaasium ühe võistkonnaga.
Hea meel on siinkohal tunnustada meie
tublisid võistkondi.
11. klass: I koht ja Eesti Meister 2015 — Nõo Reaalgümnaasium
(Kristjan Käos, Sten Leinasaar, Martin Järv, Sander Põhjala, Laura Johanson,
Kaidi Kruusement).
8. klass: III koht — Nõo Põhikool (Raul Pastak, Karl Viia, Markus Heideman, Olar Vool, Solveig Paju, Eneli Mossin, Laura-Maria Meltsas, DorisAnete Praakle).
4. klass: III koht — Nõo Põhikool (Arjette Valkenklau, Isabel-Lisete
Laane, Kelli Kõivik, Angela Laas, Jakob Vares, Johannes-Cristjan Viira, Rasmus Kivak, Karl-Artur Kors).
Soovime palju õnne väga eduka esinemise eest!

Järgmise aasta 8. septembril toimuvad uued võistlused, kus tuleb
kindlasti kõrgeid kohti kaitsma minna.
Täname Päästeametit, Paide Vabatahtlikku Tuletõrje Seltsi ja Türi Vabatahtlikku Tuletõrje Ühingut hästi korraldatud võistluste eest!
Täname toetajaid: Nõo Vallavalitsus, Nõo Põhikool, Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Bussikeskus, RS Oils OÜ, Bizol Eesti, E-REX OÜ, Fifaa AS T-Shirt
Store.
Ragnar Sarapuu
treener ja juhendaja,
Nõo Päästeselts

tasub teada
Jäätmete põletamine ei ole
sorteerimisele hea alternatiiv
Suvehooaja lõpus koduaias või suvilas lõket tehes visatakse lõkkesse
puitmaterjali kõrval ka kõiksugu muid pealtnäha süütuid materjale.
Jäätmete põletamine koduahjus või lõkkes saastab keskkonda ja on tervisele ohtlik.
Eesti Pakendiringluse juhatuse esimehe Aivo Kanguse sõnul on prügi
põletamine lõkkes ebamõistlik. „Kuigi näiteks piimapaki viskamine ahju või
lõkkesse tundub ohutu, on see mulje petlik. Põletamise käigus eraldub atmosfääri erinevaid ohtlikke elemente, sh ka raskmetalle ja dioksiine, mis jäävad hiljem pinnasesse,” räägib Kangus. Tema sõnul tohib jäätmeid põletada
vaid spetsiaalselt selleks rajatud prügipõletusjaamades, kus suitsugaaside
puhastamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiliselt keerukaid filtreid, mis
erinevat sorti saasteaineid kinni püüavad.
“Mööda ei tohiks vaadata ka sellest, et näiteks pakendid on väärtuslik
toormaterjal, millest saaks uusi tooteid. Jäätmete väärtust on selgelt teadvustanud ka Euroopa Liit — aastaks 2020 peab 50% olmejäätmetes sisalduvatest jäätmetest olema uutes toodetes taaskasutatud. Seega selle asemel, et
see toore lihtsalt korstnasse lasta, võiks teel suvilast linna pakendid kilekotiga selleks ette nähtud konteinerisse viia,” selgitas Kangus. Infot sorteeritud
jäätmete kogumispunktide kohta leiab kodulehelt pakendiringlus.ee.
Ohtlikud ained, mis põletamisel tekivad, on väga püsivad. „Näiteks
peenardele langenud tuhaga „vürtsitatud” mullas kasvanud maasikate
kaudu jõuavad ohtlikud saasteained ka meie organismi, kuhu samuti pikemaks püsima jäävad. Paljud põletamisel tekkivad ained on vähkitekitava
mõjuga, ent riske on teisigi,” hoiatab Kangus.
Kehtib lihtne reegel, et lõkkes on ohutu põletada vaid immutamata
puitu ja katmata paberit. „Seega näiteks erinevate värvide või kaitsevahenditega töödeldud ehitusjäätmed tuleks lõkkest eemal hoida ning lõkkesse
ei ole kohta ka tetrapakil. Tulehakatuseks võib kasutada näiteks munareste,”
soovitab Kangus.
Jäätmete põletamise kahjulikku mõju arvesse võttes tuleb seega jäätmed käidelda keskkonnasõbralikul moel. See tähendab, et jäätmed tuleb
sorteerida ja suunata taaskasutusse, mitte lasta kasulikel materjalidel muutuda ohuks tervisele ja elukeskkonnale.
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon, mis kogub
pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud
jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas toodetakse pakenditest tooraine uute toodete valmistamiseks. Osa toormest kasutatakse ära Eestis, ent kõigi jäätmete taaskasutamise võimekust siin
paraku ei ole, mistõttu läheb osa pakenditest ümbertöötluseks välismaale.

Oktoobri algul tähistatakse traditsiooniliselt
ettevõtlusnädalat.
Käesoleva aasta 5.–9. oktoobril toimusid ülevabariigiliselt erinevad üritused, kus kohtuti paljude ettevõtjatega ja arutleti laiemalt ettevõtluse
teemadel.
Vallalehes on samuti traditsiooniks saanud tutvustada meie kohalikke tublisid ettevõtjaid, kes väga
erinevates valdkondades on oma äri
püsti pannud. Seekordses materjalis
valgustame üht omanäolist ettevõtet, mis asub Meeri külas kaarhalli
kinnistul.
Vallaleht kohtus Madix Terituse
OÜ juhataja Nadežda Masjukovaga
(36) tema hubases kabinetis kaarhalli teisel korrusel. Peab kohe ütlema, et kaarhalli sees avanev pilt üllatas. Tegemist on soliidse tootmistsehhiga, kus erinevate osakondade
kaupa seisavad rasked tööpingid.
Kõikjal oli näha askeldavaid tunkedes
töömehi.
„Me tulime Nõkku 2012. aastal.
Kui maakler meile seda kohta pakkus, ei tahtnud me sellest alguses
kuuldagi. Aga kui kohal olime ära
käinud, sattusime paigast lausa vaimustusse,“ meenutab juhataja.
Ta toonitab väga asjalikku ja
koostöövalmis suhtumist ja toimetamist vallaga ja maaosakonnajuhataja
Aarne Timmiga.
Madix Teritus OÜ tegutseb tegelikult juba 2001. aastast. Ettevõte
osutab teenust saeveskitele, palkja suvemajade tootjatele, mööbli
valmistajatele jt. Teenused hõlmavad
nii saagide hooldus- ja remonditöid
kui ka uute saagide valmistamist tellimustööna.
„Alustasime ühe töölisega Tartus
rendipinnal,“ kommenteerib ettevõtte juhataja. „Aastate jooksul oleme tunduvalt laienenud. Meil olid
erinevad rendipinnad mööda Tartut
laiali, aga rendihinnad on olnud
kõrged ja seetõttu hakkasime oma
isiklikku pinda otsima. Praegu on
meie kollektiivis 23 inimest, nendest
18 on otseselt tootmisega seotud.
Meie töötajad on peaaegu kõik pärit
Tartust. Ainult abiraamatupidaja, kes
on ametis teist aastat, on pärit Meerilt ja just oktoobri alguses asus operaatorina tööle kohalik meesterahvas.
Meie töötajate vanuseline koosseis on suhteliselt noor: 22-st inimesest kõige vanem on 43-aastane. Ja
üldkokkuvõttes ainult üks töötaja on
üle 60. Meie kollektiivis on neli eestlast ja 19 venelast, meie infovahetus käib peamiselt vene keeles, aga
see ei ole meile takistuseks saanud.
Meie arutlused, vaidlused on kindlasti emotsionaalsed ja rohkem temperamenti täis, aga kõik toimub asja
huvides ja me jõuame alati õigete
lahendusteni.
Olen uhke meie selgroo üle: meil
on üle kümne inimese, kes on meie
ettevõttes töötanud üle kümne aasta. Tänan ja austan neid ja loodan, et
meie koostöö on veel pikaajaline.“
Vahepeal heliseb telefon, juhataja palub vabandust ja räägib klientidega. Ka tulevad töömehed ja
konsulteerivad tööasjus. Noor naine
suhtleb väga heas eesti keeles ja on
lugupidav nii klientidega kui alluvatega.
Firma tänapäeva valgustades on
Nadežda Masjukova väga positiivselt
häälestatud.
„Me oleme väga rahul, et me Nõk-

ku tulime. Siin on kõik meie üksused
koos. Meie struktuur jaguneb neljaks
osakonnaks: ketassaagide osakond
(hooldamine, remont, uustootmine,
sama kõikides osakondades — MP),
puidufreeside ja treimisosakond, lintsaagide osakond, hakk- ja sileterade
osakond. Lisaks veel kantselei.
Meie klientideks on peamiselt
suured saeveskid jpt. Üldse on meil
aktiivseid kliente umbes 450. Nendest 50% on Eesti kliendid, 40%
Läti-Leedu, 10% muudest Euroopa
riikidest.
Osutame oma teenuseid kliendile võimalikult mugavalt. Meil on
töös kolm suurt bussi, mis on iga
päev marsruudil ja mis korjavad tellimusi kokku. Näiteks Leedu ring,
mis on 1700 km, on 2-päevane ja
selle raames täidetakse 10 tellimust.
Väikekliendid käivad ka ise kohale.
Toormaterjali (saekehad jne) ostame Saksamaalt, Prantsusmaalt jm.
Meil on erinevaid koostööpartnereid, kelle juures me oleme õppimas käinud ja kes on ka meie juures
kohal käinud: Türgist, Prantsusmaalt
jne.
Meie logo oli pikka aega ninasarvik (loom, kes kunagi tagurpidi ei käi,
selgitas juhataja — MP). Aga seda oli
laseriga raske toodetele peale kanda
ja sellest aastast on meil uus logo —
saeketas. Selle logoga märgistame
kõik oma tellitud uustoodangu.
Oleme kindlasti orienteeritud
firma edasisele arengule. Meie 2014.
aasta käive oli 1 200 000 eurot. Sel
aastal on juurdekasv olemas.
Kui varasematel aastatel oli
meie probleemiks ruumipuudus, siis
nüüd kimbutab meid tööjõupuudus.
Vajame meistrimehi. Oskustöölisi
õpetame me kohapeal välja, aga see
võtab vähemalt aasta ja mitte kõik ei
ole kahjuks sobilikud.“

800 ruutmeetrit
tootmispinda
Arendusosakonna juhataja Sergei Baškirov kutsub külalise ringkäigule mööda tootmiskompleksi.
Suurel, 800 m2-sel tootmispinnal asuvad neli osakonda kui suured konveierid, kus toimub saagide olukorra
hindamine, töötlemine, järelkontroll
ja pakkimine. Iga üksuse töö eest
vastutab tootmismeister. Ühes osas
on ladu, kus väljastamist ootavad
erinevad tellimustööd. Juurdeehitises asub lintsaagide osakond. Selle
põrand on taotluslikult valmistatud
puidust, et õrn lehtmetall vigastusi
ei saaks.
Ühes mustade kileseintega ja
spetsiaalse valgusega laboris kontrollib töötaja saeketaste kõverust,
teeb märke ja rihtimise ja punnimisega annab saekehale vajaliku kuju või
sirgendab seda. Töös olev saekeha
mehe käte vahel on 20 kg raskune.
Siis asub mees ketast vastava haamriga töötlema. Sädemed lendavad.
Väga täpne ja vastutusrohke töö.
Terves tsehhis valitseb tõsine
tööõhkkond. Mehed seisavad oma
tööpinkide taga ja toimetavad omaette, kes mida. Kokku on selliseid
tööpinke 35.
„Ega selliseid oskusi kutsekoolides jm ei õpetata, me ise peame
välja õpetama,“ kommenteerib arengujuht.
Mees on väga rahul, et tootmine
Nõkku toodi. Ja juhataja on asjalik.

pane tähele!
Aeg on end ja lapsi gripi vastu vaktsineerida.
Kaitsesüsti saab teha Nõos perearstide juures. Eelnevalt
palume helistada telefonidel 7455 188 (perearst Tiiu Kaasik) või
7455 187 (perearst Tiiu Tootsi).

Doonoripäev
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5.–11. oktoober —
ettevõtlusnädal

Madix Teritus OÜ kollektiiv

Madix Teritus OÜ juhataja Nadežda Masjukova

Võimaldab ka oma töötajatele tasuta
transpordi ja toitlustamise.

Õpetajaharidusega
naine juhib
See, et sellise igas mõttes mehise
ettevõtte eesotsas on blondiinist
kaunitar, on kindlasti hämmastav.
Naised on ju reeglina ettevaatlikud,
aremad, tavalisest vähem ettevõtlikumad jne. Aga kuidas kunagi.
„Madix Terituse kutsus ellu minu
mees Andrei 14 aastat tagasi. Olen
algusest peale firma tegevuste ligi
olnud. Aga pärat mehe surma seitse
aastat tagasi asusin ise firmat juhtima. Tegelikult olen ma lõpetanud
Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena
õpetajana. Koolis ma pole töötanud,
õppisin edasi neli kuud Paikuse Politseikoolis, et saada noorsoopolitseinikuks, kuid pereelus toimusid muutused ja asusin abikaasa asemele.
Nende aastatega olen omandanud selle ettevõtte spetsiifika, suudan kaasa rääkida spetsialistide tasemel. Olen ennast täiendanud erinevatel messidel, konverentsidel. See
töö pakub mulle pinget ja rahuldust.
Töö meestekollektiivis on mindki
omamoodi mehelikumaks muutnud:
olen otsekohesem, konkreetsem,
täpsem, julgem, sõnakam. Aga teisalt on minu naiselik vaist aidanud
paremini mehi mõista, näha nende
probleemide tausta, leida kompromisse jne. Paigalolek on minu jaoks
valulik, siis on tunne, et midagi on
valesti. Kui ei tea, mida edasi teha, siis
ma teen alati sammu edasi.

Alguses oli minu kõige suuremaks hirmuks riskide võtmine ja ületamine. Nüüd olen ma juba rohkem
karastunud ja riskide võtmine käib
eluga kaasas.“
„Ka minu hobi on mehelik —
raskejõustik!“ annab noor naine ise
vihje. Nadežda kabinetis on tema
poja Danili (14) fotod, hulgaliselt diplomeid ja medaleid tõstmisvõistlustelt. Poeg on kahekordne Eesti noorte
meister oma kehakaalus ja mitmete
(U15) rekordite omanik. Selgub, et
ema hobi on lahutamatult seotud
poja sportlasekarjääriga. 2011. aastal
asutas Nadežda Tartus koos kolleegi
Igor Baškiroviga spordiklubi Jõud
Junior. Igor ise on juba üle 10 aasta
treeninud ja on 7-kordne Eesti meister tõstmises.
„Ma käin sageli pojaga võistlustel kaasas. Olengi selline mehelike spordialade fän: varem meeldis
mulle väga ise mootorrattaga sõita!“
muheleb naine oma harrastuste
peale. Küllap sport on paljuski aidanud Nadeždat ennast ületada ja ka
tema tööelu on seeläbi saanud kindlust ja otsustusvõimet juurde.
Tore on teada saada, et Meerile on Madix Teritus OÜ näol tugevasti kanda kinnitanud väga töökas
ja tõsine ettevõte, kelle ridades on
väärt spetsialistid ja kelle eesotsas
seisab energiline ja ambitsioonikas
naisjuht.
Tere tulemast meie Nõo valla
ettevõtjate perre!
MILVI PENSA

Arvutiõpetuse nädal
Nõo Reaalgümnaasiumis

Seoses Nõo Reaalgümnaasiumis toimuva arvutiõpetuse nädalaga pakume
valla elanikele võimalust osaleda fototöötluse lühikursusel,
mis toimub teisipäeval, 13. oktoobril 2015 kl 18.00–20.00
NRG suures arvutiklassis, ruumis 315.
Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on huvi või vajadus oma digifotode
töötlemiseks (suuremaks/väiksemaks, osa väljalõikamine,
heleduse/kontrasti/värviküllastuse muutmine, pildi detailide parandamine,
teksti lisamine, eriefektide kasutamine jpm).

Nõo Reaalgümnaasiumis 10. novembril kell 9–12.

Koolitusel kasutatakse vabavaralist programmi, mille paigaldamise kohta
antakse osalejatele infoleht juhistega.

Ootame ka väljastpoolt kooli verd anda soovijaid,
eelkõige Nõo valla inimesi.

Õpetajateks on NRG õpilased, õppijaid abistab ka õpetaja Kaja Kasak.
Osavõtuks palume end registreerida meiliaadressil kaja@nrg.tartu.ee
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1. oktoober —
rahvusvaheline muusikapäev

Hetki noorte ringreisist Tartumaal — 4. oktoobril Luunjas

Nõo Muusikakooli noor muusik 2015 Robin Murumets saksofoni
4. klassist. Foto: KAI TOOM

Avatud noorsootöö Nõo Noortekeskuses
17. septembril võõrustas
Nõo Noortekeskus Tartumaa
Noorsootöötajaid Eesti Avatud
Noortekeskuse Ühenduse poolt
ellu kutsutud ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Avatud noorsootöö
arendamine
noortekeskustes“
raames toimuvas Tartumaa noorsootöö laboris. Laboris aitas avatud noorsootöö meetodit lahti
mõtestada koolitaja Kristi Jüristo
ja kindlasti andsid sellele oma
panuse ka kõik osalejad erinevatest Tartumaa noortekeskustest.

Nõo Muusikakooli noor muusik 2015 Melanie Olesk on lõpetanud Nõo
muusikakooli klaveri erialal ja sellel õppeaastal lõpetab tšellol. Tiitli annab üle muusikakooli direktor Ailen Soe. Foto: KAI TOOM

Muusikakoolipere
tähistas Rahvusvahelist
Muusikapäeva
Koostöös Elleri muusikakooliga oli
see juba 4. aasta, mil tähistasime ühiskontserdiga 1. oktoobril Rahvusvahelist
Muusikapäeva. Tänavu toimus aga esmaAILEN SOE
kordselt kaks kontserti ühe päeva jook- Nõo Muusikakooli
sul — esimene põhikooliõpilastele ja
direktor
teine hoopis teise kavaga gümnaasiumiõpilastele. Eesmärgiks oli, et esinejad oleksid kuulajatega samaealised.
Vabariiklikus kontserdikavas osaleme kolmandat aastat. Juba aprillikuus
vahetasime kirju Muusikapäev 2015 projekti assistendi Kaisa Takisega, et
täpsustada, kes, kus ja millal esineb. Saime taas nõusoleku ka Elleri koolilt.
Septembri alguses täpsustasime kava, et trükkida kuulutusi.
Kuna septembris uue koolihoone avamise ajal oli Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson Ameerikas, siis leppisime eelnevalt augustis kokku, et ilus
oleks maja sisseõnnistamine läbi viia muusikapäeval. Mart Jaanson on ju
tuntud muusikainimene ja helilooja. Palusime, et kirikuõpetaja-muusik ka
ise midagi mängiks ning nii see ilus vaimulik ühislaul „Õnnista ja hoia“ Mart
Jaansoni klaverisaatel pärast õnnistamissõnu kontserdi alguses kõlaski.
Nagu eelpool mainitud, alustasime kell 13.00 uue koolihoone saalis
maja õnnistamise tseremooniaga, mille juures viibisid peale muusikakooli
rahva külalisesinejad, põhikooliõpilased ja Nõo valla esindus. Sujuvalt pärast
vaimulikku ühislaulu alustasime kontserdiga. Esinesid väikesed õpilased
Elleri kooli noorte osakonnast ja Nõo muusikakoolist. Vaatamata vanusele
oli kava ikka täispikkusega. Kõlasid erinevate ajastute palad klaverile,
tšellole, viiulile, akordionile nii üksikesinejate kui ansamblite esituses. Lõpetuseks tänasime kommikarpidega mõlema kooli õpilasi. Hingetõmbeaega
kahe kontserdi vahele eriti ei jäänudki, sest juba tulid suured ellerlased, et
saaliproovi teha. Nemad tõid külakostiks kaasa klaveri-, viiuli-, akordioni-,
kitarripalu ja soololaule. Kuulajateks olid põhiliselt Nõo Reaalgümnaasiumi
segakoori noored. Kontserdid olid lahkelt avatud kõikidele nõokatele. Esimene kontsert läks täissaalile ja vaja läks lisatoolegi, teisel kontserdil kell
15.00 oli kuulajaid vähem. Ühe päeva jaoks oli koormus siiski liiga suur ja
arvame, et järgmisel aastal piirdume ühe kontserdiga.
Muusikakoolil on ilus traditsioon muusikapäeval välja kuulutada oma
noor muusik. Selleks teevad õpetajad eelnevalt argumenteeritud valikuid. „Nõo Muusikakooli noor muusik 2015“ tiitli pälvisid: Robin Murumets
saksofoni 4. klassist — kes on hoolas, püüdlik, kohusetundlik, töökas, esineb
palju, igati tubli noormees— ja Melanie Olesk — neiu, kes muusikapalade
valikul seab ise endale väljakutseid. Ta on lõpetanud Nõo muusikakooli
klaveri erialal ja sellel õppeaastal lõpetab tšellol. Melanie on meid kaudselt
esindanud ka Jaapanis, kui käis seal gümnaasiumi vahetusõpilaseks.
Tänan kõiki kuulajaid ja kohtumiseni järgmisel aastal samal ajal!

Mis see avatud noorsootöö
meetod siis on ja miks ma oma
kirjutist sellega alustan?
Annan kohe ka vastuse, aga
ütlen enne veel põhjuse. Jõudsin laboris meeldiva äratundmiseni, et sellises vaimus mina
noortekeskuse tööd olengi püüdnud juhtida ning juba on vahvaid
tulemusi ka näha.
Avatud noorsootöö meetod
on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise vahend, mille korral tegevus:
q on avatud igale noorele,
seadmata eeltingimusi tema
tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele
võimalustele;
q kaasab aktiivselt noori tegevuste algatamisse ning arendamisse;
q võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust
talle sobival kodu- ja kooliväli-

sel ajal, seades esikohale noore
omaalgatuse arendamise ja luues
tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste
omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.
Allikas:
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus
Kui 2008. aastal Nõos tööle
asudes tahtsin ise aktivist olla ja
kõik ära korraldada, siis nüüd olen
õppinud rohkem noortele võimalusi andma ning see on hakanud ka vilja kandnud — mitte kõik
noored ei tule noortekeskusesse
enam pelgalt n.ö teenust tarbima, vaid loovad ka ise väärtusi.
Noortekeskuses on tekkinud vahva aktiivgrupp, kes ise erinevaid
sündmusi algatavad ja julgustavad teisi noori oma ideid ellu
viima. Selleks on meil siin seina
peal ka „Soovide puu“, mille võrale oma soov (mõni tegevus,
sündmus, väljasõit, mis võiks
noortekeskuses aset leida) riputada. Tähele tuleb muidugi panna
seda, et seejuures on klausel —
ise tuleb soovi täitumisele kaasa
aidata, oma abikäe ulatan kindlasti ka mina ja noorteaktiivi
noored. Nii et ei tasu peljata —
kõik saavad hakkama ja tulemust
oskavad noored sel juhul ka palju
rohkem hinnata. Mõnus mitteformaalse õppimise kogemus.
Milliseid ideid noored ellu
on viinud?

Kooliaeg on käes
Käes on sügis ja koolilapsed
jällegi üheskoos tarkusi kogumas. Nõo ja Laguja laste-noorte
pühapäevakool alustas oma
tegevusega juba suvel. Augusti
lõpus oli oodata Lagujasse meie
häid sõpru ja sponsoreid Soome
misjoniseltsist „Külvaja”. Kuidas
külalisi vastu võtta, kui lapsed
suve jooksul mööda Eestimaad
laiali pudenenud? Eks tuli teha
üks laager sõprusest ja sõpradest. Laagrilisi ei kogunenud
eriti palju — kümmekond last
ja kamp noori ka, kes tulid appi
lastega tegelema, köögis aitama
ja ka ise laagri tegevustest osa
võtma. Abiks oli ka kolm kirikuõpetajat, kes veidi sarnaste nimedega. Mart Nõost laulis lastega ja
rääkis piiblilugu, Margus Valgast
rääkis eriti põnevalt ja haaravalt.
Marko Otepäält oli aga väga
oodatud, sest eelmise aasta teises laagris teda ei olnud, oli
raskesti haige.
Lisaks piiblitundidele sai jällegi kõvasti meisterdatud. Kõik
said enda maalitud kotid, kuhu

sai panna isetehtud šokolaadija liivakaarte, kenaks maalitud
joogiklaasid, mida saab kasutada ka küünlaalusena. Vilditööd,
punupaelad, nii papiratta kui
ka kangaga, kes vähegi viitsis
nokitseda. Meisterdada oli vaja
aga tunduvalt rohkem. Valmistasime sõpradele ilusaid kingitusi,
neid oli tulemas kakskümmend
viis. Samas oli juba nädala pärast
tulemas esimene küladepäev,
kus tahtsime ka oma käsitööga
silma paista. Nii valmistasid nobedate näppudega lapsed ka
näituseks ja loterii jaoks kaunist
käsitööd. Esimese laagripäeva
lõpus tegime väikese matka Koru
tallu, kus sai palava ilmaga vees
sulistada. Õhtulõkke ääres sai
laulda ja grillvorstid meeldisid
kõigile. Külalistele esinemiseks
õppisime kaks väikest näidendit
Taanielist ja tema sõpradest.
Laagripäevad möödusid väga kiiresti ja pühapäeval olime
kõik koos Nõo kirikus. Osalesime
teenistusel ja esinesime näidenditega.

Kevadel võtsid Kätlin Ilves ja
Vanessa Vahtel nõuks Nõos teeme
ära talgupäeva ajal noorte talgud
korraldada. Suvise koolivaheaja
lõpus toimus noortekeskuses
Mona Marii Piilbaki eestvedamisel
„FilmiÖÖ ja Öödisko“ ning juba
planeeritakse koos sõbrannadega uut.
Septembri lõpus korraldas
Christina Värno koolis huvitegevuse laata, millest saate antud
lehenumbris ka veidi pikemalt
lugeda. Ka noortekeskus osales
koos noorteaktiiviga huvitegevuse laadal. Aitäh, Christina, vahva
võimaluse eest! 
Huvitegevusega
seoses
kuulutame välja 10. novembrini kestva noorte foto- ja
videokonkursi teemal „Minu
hobid, huvid, vaba aeg“.
Konkursile ootame fotosid ja
videoklippe sellest, mil viisil oma
vaba aega sisustad, millised on
sinu hobid või huvialad väljaspool formaalõpet ehk pärast koolitunde. See võib olla jäädvustus
sellest, mida teed trennis, huviringis või vabal ajal koos kaaslastega
või täiesti üksi kodus. See võib
olla seotud spordi, muusika,
kunsti, käsitöö, loometegevuse,
kokkamise, matkamise, mängimise või muu seesugusega
— leia ainult viis oma tegevuse parimaks jäädvustamiseks
ning osale konkursil. Täpsemad konkursi tingimused leiad:
www.n6onoor.webs.com lehelt.

Noorte
ringreis
Tartumaal
Sel aastal on Tartumaa
noortekeskused koostööprojekti
„Kaheksa noortekeskuse koostööpusle“ raames mööda Tartumaad ringi rändamas ning
septembris-oktoobris oli Nõo
noortel võimalus järjekordsetest
väljasõitudest osa saada. 18.
septembril käisime Kallastel
tutvumas sealsete noorte ja
nende tegemistega. Külastasime Kallaste linna muuseumit ja
noortekeskust ning imetlesime
vaateid Peipsi järvele.
4. oktoobril osalesime ringsõidu raames Luunja Matkamängus — mõnus pühapäevane
jalutuskäik põnevate, silmaringi
avardavate ülesannetega. Aitäh
kõigile noorte ringreisidel osalenutele ning korraldajatele.
Järgmine
peatus
toob
Tartumaa noored külla Nõo
Noortekeskusele — 15. novembril toimub koostöös põnevate
koostööpartneritega Nõos noorte käsitöö- ja kunstipäev. Lisainfo
juba õige pea. 
Värvikirevat sügise jätku
soovides ja kohtumiseni noortekeskuses,

egle hänilane
noorsootöötaja

pühapäevakoolis
Küladepäeval meeldisid meie
laste meisterdused inimestele
väga. Alguses oldi rohkem õues
loomi ja lilli vaatamas ning head
ja paremat maitsmas. Imehea oli
kohalik kitsejuust, mis viis lausa
keele alla!!! Pimeduse saabudes
tuldi tasapisi koolimajja, kus
lauad meisterdajaid ootamas.
Lõpuks oli meisterdajaid igat
masti — suuri ja väikesi. Rahvas
ootas tuletantsu, mis pidi toimuma südaööl. Tantsijad sõitsid
kohale Tallinnast ja — lausa ime,
leidsid meid kergesti üles. Esimene Laguja külade päev lõppes
vägevalt mõnusa muusika ja
vehklevate tõrvikute saatel.
Nädala pärast oli Laguja
koolimaja õu jällegi rahvast
täis. Seekord olid kohale jõudnud meie head sõbrad. Ilm oli
imeline, isegi liiga palav. Laotasime tekid õuele, vanematele
inimestele tõime toolid ja pidu
võis alata. Kuigi mõned osatäitjad olid vahetunud, saime näidendiga kenasti hakkama. Esitasime sõpradele ka kaks laulu,

neist üks oli vana hea lastelaul
„Kus on minu koduke?”
Koolimajas vaatasid sõbrad
laste tööde näitust ja üheskoos
sai head ja paremat põske pista.
Veidi kurb oli, kui suur buss hämaruse saabudes koolimaja
parklast minema vuras. Uus kohtumine soome sõpradega ootab
meid ees juba järgmise aasta
maikuus.
Oktoobrikuu toob lapsed
jälle kokku, et üheskoos Piiblit
uurida, kokata, laulda, meisterdada ja teha kõike head ja põnevat. Nõo noortekeskusesse ootan
lapsi-noori iga kuu 2. ja 4. reedel
kell 16.00, Laguja koolimajja iga
kuu 1. ja 3. laupäeval kell 15.00.
Mõnusat kooli- ja pühapäevakooliaega!

IMBI TANILSOO
pühapäevakooli
õpetaja
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päevakeskuses

Sissesõit Piirissaare sadamasse. Foto: KRISTA KVARNSTRÖM

Päevakeskusega Piirissaares,
Paides ja mujalgi veel…
Suvi läks lennates ja ongi käes kirjulehine sügis. Aeg saak salve panna ja
kel endal seda napib, on hea võimalus
KRISTA
laadale sõita ja varusid täiendada. LüübKVARNSTRÖM
nitsa on selline tore koht, kus kala- ja
Nõo Päevakeskuse
sibulalaatasid korraldatakse ja kuna
juhataja
Peipsi-äärset sibulat endiselt kiidetakse,
siis meiegi käisime taaskord Lüübnitsa laadasaginas osalemas.
Mis sibulatesse puutub, siis Piirissaarel oli hea võimalus oma silmaga
vaadata, kuidas seda Peipsi ääres kasvatatakse. Hirmkõrged kuhjatised tundusid need sibulapeenrad olevat ja sügiskoristuse biojäätmed laotati kompostiks kenasti sinna peenarde vahele väetiseks, et tuleva aasta saak ikka
parem oleks.
Piirissaare on selline omapärane väike saar, mida kohalike sõnul „meeste
saareks“ kutsutakse. Seda kinnitas meile laevamees Robert, kes meile nii
maitsvat kalasuppi kui ka suitsutatud koha on pakkunud. Kalasuppi sõime,
muide, laeval „Koidula“, kui esimest korda saarele üritasime minna. Ja ürituseks see tol korral jäigi, kuna just tol hommikul, kui meil kindel plaan sinna
sõita oli, avastati laeval leke ja reisi ei toimunudki. Võisime vaid kauguses
saare kontuuri vaadata ja pidime leppima sellega, et teel koju Mehikoorma
kalatsehhist head ja taskukohast Peipsi kala kaasa saime osta. Kuid ega me
jonni jätnud ja teisel korral me jõudsime ikka kohale ning meiega koos samal
laeval sõitis saare peale ka kauplus-buss ehk „lahvka“, nagu maarahvas seda
kutsuma on harjunud. Juhtus nii, et käies läbi saare kolm üsnagi rohtu- ja
võssakasvanud külakest, jõudsime me ikka sinna, kus poebusski parajasti
oli. Tellimused olid nii täpselt vormistatud, et leiba ja muud toidukraami
oli arvestatud vaid kohalike jaoks ja meile sealt midagi ei müüdud. Nii me
siis sõimegi kala ja maitsvat kooki, rüüpasime Roberti keedetud teed peale
ja kuulasime tema jutte kaugetest mereteedest, kus ta seilanud on, ning
kodusest saare-elust, kuhu ta hoolimata suure maailma ahvatlustest jälle
tagasi pöördunud on. Hea ongi, et noori mehi saarele tagasi tuleb, muidu
hääbuks sealne elu ju sootuks, ja küllap need naisedki tasapisi saare võlusid
ükskord jälle hindama hakkavad. Eks probleemiks, nagu igal pool mujalgi,
on töökohtade puudumine. Loomapidamine on ju välja surnud ning mehedki suures osas võõrsil ehitustöid tegemas.
Järvamaa päeva alustasime Kilplaste külast ja lõbu ning äratundmisrõõmu kunagi loetud juttudest me nüüd nautida saimegi. Tore koht ja
väga kenasti eksponeeritud. Seal oleks tahtnud kauemgi aega veeta ning
ka seal kõrval asuvat Vabadussõjale pühendatud muuseumi põhjalikumalt
silmitseda, kuid nagu ikka, oli meil päevakava üsna tihe ja juba me kiirustasimegi Paekivilinna Paidesse, kus meil oli kokku lepitud aeg Paide Vallimäel,
endise ordulinnuse varemete vahel asuvas Ajakeskuses Wittenstein. See
suurepärane muuseum annab ülevaate Eestimaa ajaloost, kus kaheksal korrusel on võimalus rännata ajamasinaga läbi kõikide ajastute muinasajast
tänapäevani. Suurepärane väljapanek, soovitan kõigile seda külastada!
Peamine põhjus, miks me just sel päeval otsustasime Paidet külastada,
oli aga hoopis teine. 22. september sai just seetõttu välja valitud, et siis
tähistatakse riikliku tähtpäevana vastupanuvõitluse päeva ja ka Otto Tiefi
valitsuse päeva. EELK Paide Püha Risti kirikus toimus Eesti riigivanemate
mälestusjumalateenistus peapiiskop Urmas Viilma osavõtul, kes õnnistas
mälestustahvli Järvamaa metsavendadele. Metsavendade raskest elust rääkis Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimees Arnold Ojaste, kes ise
14 aastas end metsades oli varjanud. Kohal oli ka Konstantin Pätsi muuseumi
esimees Trivimi Velliste, kelle sõnade kohaselt just sel septembrikuu päeval
mälestatakse riigivanemaid ja süüdatakse juba 9-ndat aastat 16 nimelist
küünalt — üks iga manalas viibiva riigivanema-riigipea mälestuseks. Ajalugu
peab mäletama…
Oli tore päev ja nagu ikka, pääsesime ka vihmasabina eest just õigel ajal
varjule. Ja nüüd on aeg taas tubaste tegevuste juurde pöörduda.
Külastasime meie vallale uhkuseks olevat muusikakooli, kus meile maja
tutvustati ja ka mõned muusikapalad ette kanti. Kõik ju ei saanud maja pidulikule avamisele tulla ja hea on see, et see maja nüüd vallarahvale avatud on
ja kontserdielamusigi juba rahvusvahelisel muusikapäeval pakkus.
Ja taas hakkame jagama reisimuljeid, korraldama loenguid, käima teatris
ning ka üks laadale sõit on veel plaanis. Lindora laat on ju selline harukordne
nähtus, mis olenemata nädalapäevast ikka ja alati 28.oktoobril toimub. Sinna lähme jälle meiegi, sest seal on see „miski“, mida mujal ei ole.
Ilusat sügist teile kõigile!

lasteaialood

Nõo valla lasteaedade
direktorite nõupidamine
Neljapäeval, 1. oktoobril kohtusid Nõo valla nelja lasteaia (Tõravere, Nõgiaru, Luke, Nõo) direktorid Nõo lasteaias Krõll. Päevakorra
KRISTI VOORE
põhiteemad olid veebipõhise doNõo lasteaed Krõll
kumendiregistri kasutuselevõtuks
direktor
kokkuleppe sõlmimine ja registrisse
kantavate dokumentide loetelu koostamine.
Järgmine direktorite nõupidamine toimub novembris Nõgiaru lasteaias.

6

EELK Nõo koguduse suvi 2015
Meie armas vallaleht on oma
viimastes numbrites kajastanud
mitmeid EELK Nõo koguduse
tegemisi. Suur tänu selle eest!
Küllap on aga nende „uudisekünnise“ ületamise põhjus ikka selles,
et need on sündinud koostööna
koguduseväliste inimestega. Meenutagem kasvõi 3. juunil koos
kooli- ja vallamaja rahvaga peetud
meeleolukat lipupäeva ja kontserti või juulis-augustis kirikuaias
toimunud suuremahulisi torutöid,
mida juhtis meie vallas väga lugupeetud hr Vello Brett.
Järgnevalt mõni sõna ka neist
läinud suve väärt üritustest, mis
rõõmustasid kirikurahvast, kuid
mille toimumist laiemalt ehk ei
märgatud.
19. juunil esines Nõo kiriku
meesansambel Tartu Ülikooli aulas.
Sellesse auväärsesse paika kutsus
ansambli ülikooli usuteaduskond,
kes usaldas meie laulumeestele
teaduskonna lõpuaktuse kaunistamise.
27. juunil osales koguduse
segakoor koos EELK Tartu Peetri koguduse segakooriga EAÕK
Kaarepere koguduse surnuaiapühal. Koos Kaarepere kogudusega
oli kutsujaks Peetri koguduse segakoori laulja Georg Allik, kelle isa
on teeninud Kaarepere õigeusu
koguduse preestrina. Pärast jumalateenistust peeti kiriku ees ühiselt piknikku.
30. juunil algas meie kirikus
tänavune Teeliste kirikute projekt.
Kogudus hoidis kirikuuksi lahti
esmaspäevast laupäevani kuni
augusti lõpuni. Kirikus asuvast
külalisteraamatust võib leida tänulikke ja kauneid sissekandeid. Aitäh
kõigile külastajaile, eriti aga neile
koguduseliikmeile, kes leidsid aega
kirikut valvata!
2.–5. juulini toimus Tartus Eesti
luterliku kiriku suursündmus, EELK
kirikupäev ja vaimulik laulupidu.
Pidu Tartu laululaval läks väga
hästi korda, sest ilm oli imeilus ja
lauljaid-pillimehi rohkesti. Peost
võttis osa muidugi ka meie koguduse segakoor eesotsas dirigent
Ragne Meieriga.
14.–16. juulil toimus RMK
Soontaga laagriplatsil EELK Valga
praostkonna 18. noortelaager.
Meie kogudusest osales laagris
12 last ja 6 täiskasvanut. Laager
läks hästi korda, sest Issand kinkis
meile keset jahedat ja üsna sajust
juulikuud head ilma ning nii lapsed
kui täiskasvanud andsid üksteisest
hoolimisel oma parima.

V Hans Wühneri päevast osavõtjad Keeri külas Wühneri tamme juures. Foto: Mart Jaanson

19. juuli peajumalateenistusel
tähistati leeri mälestuspäeva. Oma
leeriõnnistamist tuli meenutama
üle kümne inimese. Oli neid, kelle
tähtsast päevast möödus 60 aastat,
aga ka 25. ja 10. leeri-aastapäeva
tähistavaid
koguduseliikmeid.
Pärast jumalateenistust joodi ühiselt kirikukohvi.
28.–29. juulil toimus koguduse
bussiekskursioon Mulgimaale. Külastati Helme, Taagepera, Karksi,
Halliste, Mõisaküla, Kõpu, Paistu,
Tarvastu ja Riidaja luterlikke kirikuid/kabeleid, Abja-Paluoja nelipühi kirikut ning Hans Wühneri ja
Martin Lipuga seotud paiku. Kohtuti paljude huvitavate inimestega. Lahket öömaja pakkus meie
reisiseltskonnale oma pastoraadis
EELK Tarvastu kogudus ja õpetaja
Elve Bender.
10.–15. augustini võõrustas
meie kogudus kõiki soovijaid oma
traditsioonilisel kuulutusnädalal.
Toimus kolm jumalateenistust (jutlustasid Tartu praostkonna praost
Ants Tooming, Keila koguduse
õpetaja Marek Roots ja Viljandi
Pauluse koguduse õpetaja Allan
Praats) ning kolm kontserti (esinesid sopran Eve Vahter koos kontsertmeister Jorma Tootsiga, Tartu
ansambel Servimus Dominum
ning gospellaulja Margit Prantsus).
Lisaks kaunistasid jumalateenistusi
oma mänguga külalisorganistid
Mari Tooming ja Anu Röömel ning
lauluga Elva naiskoor Kaja ja Nõo
kiriku meesansambel.

Sügisannid purki
Meeri moodi
12. septembri varahommikust saati käis Meeri Seltsimaja
õuel ja majas vilgas tegevus.
Välikatla all lõõmas tuli, elektriline juurviljariivija töötas täistuuMARJU DOMAŠKINA
ridel ja nobedad Tartu Pereliidu
Meeri KAS liige
ja Naiskodukaitse ning Meeri
küla naised/mehed muudkui pesid purke ja puhastasid ning hakkisid,
praadisid ja keetsid. Nõnda hiliste õhtutundideni välja. Paljude annetajate toel kogutud juur- ja puuviljadest saime 341 purki erinevaid
hoidiseid, mis olid mõeldud suurperede ja väiksema toimetulekuga
inimeste sügis- talvise toidulaua rikastamiseks.
Ühise heategevusürituse raames valmis 3 erinevat supipõhja,
3 salatit ja õunamoos. Esmajärjekorras on paslik veelkord tänada
lahkeid toetajaid, kes tooraine- ja toomisvahenditega varustasid.
Need on Naiskodukaitse, Tartu Pereliit, Juurviljaait, Lõunakeskuse
Taluturg, Verevi Aed, Erko Roosma, Kuusiku talu, Margit Kade, Riina
Aadusoo, Aime Paavel, Järve Aiand, Anne Saal, Malle Roomet, Linda
Org, Endla Laius, Eve Jõgi, Hele Nurme, Andres Tamm, Jaan Tohu,
Mait Kütt jt. Teiseks tänu vabast tahtest kokku tulnud inimestele, kelle
ühistöö tulemus kõnetab vägagi. Isegi nõnda, et võiks olla 2015. aasta
valla heategevusürituste kategoorias nähtaval kohal.

Ülemisel fotol: Porgandeid puhastamas.
Alumisel fotol: Ja lauake aina täitub...

Koguduse segakoor 4. juulil vaimuliku laulupeo rongkäigus rõõmsalt
marssimas. Foto: Tiit Kuusemaa

16. augustil kogunes u 30 inimest Nõo valla Keeri külla perekond Kuusiku külalislahke talu
õuele V Hans Wühneri päevale.
Issand oli kinkinud suurepärase
ilma. Esines Nõo kiriku meesansambel ja Meeri seltsimaja naisansambel, peeti kõnesid (õp Mart
Jaanson ja Ingmar Laasimer) ning
pakuti maitsvat toitu (Anne Saal
ja Malle Roomet abilistega). Päev
lõppes küünla süütamisega Nõo
kalmistul Hans Wühneri haual.
30. augustil pidas õp Mart
Jaanson jumalateenistuse EELK
Toronto Peetri kirikus ja eestlaste
hooldekodus Ehatares. Õp Jaanson koos perega kohtus paljude
vanade tuttavatega, kellest mit-

mel on sõpru ka Eestis, sh Nõo
kihelkonnas. Anname siinkohal
edasi kõigi Kanada-eestlaste tervitused meie vallarahvale!
Nõnda võib öelda, et ka sel
suvel sai kirikurahvas rõõmustada
paljude kordaläinud ürituste üle.
Andku kõigeväeline Issand meile
ka eelolevaks sügise- ja talveajaks
palju rõõmu ja koostöövaimu!

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse
õpetaja

külaseltside tegemisi
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ECU Teamil oli
võistlusrohke suvi
2.–5. oktoobril Tallinnas toimunud
International Horse Showl käis võistlusi jälgimas ka Nõo Ratsaklubi treener
Kristina Arme oma tublide noorte ratsanikega, kes said osalemiseks Eesti
Ratsaliidu poolt kingitud sõbrapääsmed. See oli neile omamoodi tunnustuseks tubli esinemise eest terve pika
hooaja vältel.
„Meie klubi võistlejad osalesid suvel
kokku 15-l rahvuslikul võistlusel ja tegid
üle saja stardi,“ kommenteerib Kristina
Arme. „Augustis käisime ka Valmieras
võistlemas,“ rõhutab treener lisaks.
Kristina Arme
Võistlustel käimine on paras ettevõtmine. ECU Tallidel on isiklik hobuveok ja treiler, millega kokku saab vajadusel transportida kuni 8 hobust.
ECU Tallide juurde loodi Nõo Ratsaklubi juba 2011. aasta alguses.
Tänasega kuulub klubisse umbes 50 liiget.
2015. aasta jaanuaris aga moodustati omakorda ECU Team, mis
koondab endas 5 väga aktiivset ja pühendunud noorratsanikku vanuses
11–15 aastat, kelle treeningkoormus on väga tihe ja kes on orienteeritud
võistlustel osalemiseks ja seda peamiselt takistussõidus.
ECU Team oli esimest korda väljas Veskimetsas sõbrapäeval. Suvel
osaleti erinevatel rahvuslikel võistlustel kooli- ja takistussõidus, ponivõistlustel ja kolmevõistlustel.
„Meie võistlejad olid edukad ja pöördusid alati paari auhinnarosetiga
tagasi,“ on treeneril hea meel.
„ECU Teamis treenivad Adeli Pidilimov (11) ja Ariel Hiir (15) Rannust,
Kristina Sööt (15) Elvast, Kärol Valvik (14) ja Kätriin Valvik (12) Tartust.
Need tüdrukud treenivad viis korda nädalas treeneri käe all, lisaks
veel üks kord omal käel. ECU Teami tüdrukud treenivad ja võistlevad ECU
Tallide tunnihobustel.
Kristina Arme toonitab ka nende vanemate väga suurt rolli. „Lapsevanemad on meiega alati võistlustel kaasas, nad aitavad transpordiga,
hooldavad hobuseid. Samuti löövad nad kaasa kohalike võistluste organiseerimisel, toetavad auhindadega jms. Ja üldse on teamis väga
pühendunud lapsed ja vanemad, kuldaväärt inimesed. Nad hoiavad väga
oma hobuseid ja ilma nende toetuseta ei saavutaks me midagi!“
ECU Teami võistlejad on kõik järgusportlased, kes omavad juba II–III
kategooria järku nii kooli- kui takistussõidus.
Ilma rohelise kaardita ei saa rahvuslikel võistlustel osaleda.
„Ratsaniku karjääris rohelise kaardi (horseman ship) omamine võrdub
autojuhil juhilubade olemasoluga,“ selgitab treener.
„Ratsaliit on andnud välja oma juhtnöörid ja ettepanekud eksami
sooritamiseks. Meie oleme oma klubis rohelise kaardi saamiseks välja
töötanud veelgi põhjalikuma nõudmiste ja oskuste kava. Kaardi taotlemine hõlmab üheksa tundi teooriat, kirjalikku eksamit ja praktilist
koolisõidu eksamit. Nõutud oskused annavad algtaseme kategooria.
Praegu on meie klubis asunud rohelist kaarti taotlema seitse last vanuses
9–11 aastat,“ valgustab treener.
Kristina Arme tunneb heameelt, et Nõo Ratsaklubi nelja tegevusaasta jooksul on tema organiseeritud kursuste kaudu saanud rohelise
kaardi omanikuks üle 70 ratsutaja. Kristina Armel on õigus ise eksamit
vastu võtta, tal on rahvusvahelise treeneri II kategooria kvalifikatsioon ja
Eesti Olümpiakomitee IV kategooria treeneritase.

spordiveerg
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sünnipäevalapsed

Ecu Teami tüdrukud. Vasakult: Kärol Valvik (14) Variisal, Adeli Pidilimov (11)
ponil Herbert, Kristina Sööt (15) Oktettil, Kätriin Valvik (12) Artikul, puudub
Ariel Hiir (15) Vaingueril.

„Ma olen eksamil range ega lase latti alla,“ toonitab Kristina Arme.
Aga ECU Teami tegemistega paralleelselt oli suvi ka muidu töö- ja
võistlusrohke.
„Me planeerisime selleks suveks esmakordselt ECU Tallide karikavõistlused. I karikavõistlused toimusid aprillis-mais kooli- ja takistussõidus, siis oli üle 100 stardi. Juulis korraldasime Eesti meistrivõistlused
ponidele ja noorte hobuste tšempionaadi kolmevõistluses. Augustis ja
septembri lõpus olid II etapp ja finaalvõistlused.
Sügisepoole oli vähem osavõtjaid, sest suuri võistlusi toimub üheaegselt väga palju ja võistlejad ei jõua igale poole,“ hindas Kristina Arme
võistlustest osavõttu.
„Ürituse ettevalmistamine on aga rahade ja paljude muude probleemidega seotud, seetõttu kaalume, kas järgmisel aastal selliseid võistlusi nii palju korraldame.“
Klubi ja treener Kristina Arme tänavad Nõo Vallavalitsust, kes toetas
rahaliselt Nõo Ratsaklubi karikavõistlusi kahel korral nii kooli- kui takistussõidus.
Eraldi soovib Kristina Arme tunnustada klubiliikmeid, kes treenivad
küll teiste treenerite käe all teistes tallides, kuid võistlevad ECU Tallide
nime all: need on Ülle Voolane, Andres Zirk, Annika Veerpalu ja Pille
Parm.
„Nad on tulemuste kohapealt väga tublid! Meile on see ka kindlasti
plussiks!“
„Veel toimus meil kolm viiepäevast ratsutamislaagrit. Laagri tegevustesse mahtus kaks tundi sõitu, teooriatunnid, hobuste hooldamine.
Laagrilisi viidi Veskijärve ujuma, õhtuti toimusid mitmesugused mängud
jne. Meie laagris oli osalejaid ka Soomest.
Nüüd algab ratsamaailmas indoors-periood (siseperiood). Hakkame
maneežis treenima ja järgnevateks võistlusteks valmistuma. Me võime
oma saavutustega rahule jääda. 2014. aasta seisuga olime tulemuste järgi
32-st ratsaklubist 12-ndal kohal. Püüame edasi.“
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Palju õnne!

Suri Nõo valla vanim elanik
Elu on kohtumiste ja
lahkumiste ahel,
tee sünni ja surma vahel.
Nende vahele jääb Saatus,
halb või hea...
Millal on viimane vaatus,
ette õnneks ei tea...

MILVI PENSA

„Mälestuste tund”,
Miia Muuga, 1995

Teostame valdadele, linnadele, eraisikutele
Esmaspäeval, 5. oktoobril suri
Luke külas meie valla vanim elanik
Marta-Johanna Viks, kes maikuu 20.
kuupäeval tähistas oma 102. sünnipäeva.

— ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses,
— vanade puude ohtlike okste eemaldamist,
— ohtlike puude raiet kalmistutel,
— puude seisukorra ja elujõu hindamist,
— töid kõrgustes, kasutades korvtõstukit,
— võsaraiet, trimmerdamist, muru niitmist.
Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.

Müüa lõhutud

Tel 5810 9846, kontaktisik Tanel Pajo
e-post pajolus@gmail.com, puuderaie.info@gmail.com

E–R 10–18
L ettetellimisel

kase ja lepa
küttepuud

Nõo vallamajas
Voika 23 I korrus
7 455 334

hinnaga alates:
kask 29 €/m³ ja lepp 25 €/m³,
kask 30 cm, 40 l/võrk 2,20 €/tk

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

NÕO HAMBARAVI

Tartu ja Elva piires
alates 6 m³ vedu TASUTA!
Tel 5684 4554.

ISS EESTI AS pakub tööd

puhastusteenindajale
Nõo Reaalgümnaasiumisse.
CV saata e-postile louna@ee.issworld.com,
info tel 731 4370.
Ostan suurema maatüki (võib ka metsa-ja põllumaa)
Tartumaal. Tel 5669 3622.

• 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) Nõos, tel 745 5616.
Oleme avatud ka Tartus Uus 13c-64, tel 740 3355.
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EELK Nõo Püha Laurentsiuse
koguduse teated
K, 14. okt kl 12.00
N, 15. okt kl 16.00
R, 16. okt kl 12.00
R, 16. okt kl 19.30
P, 18. okt kl 11.00
P, 25. okt kl 11.00
T, 27. okt kl 15.30
L, 31. okt kl 11.00
P, 1. nov kl 11.00
P, 8. nov kl 11.00
K, 11. nov kl 11.00
N, 12. nov kl 16.00
P, 15. nov kl 11.00
N, 19. nov kl 16.00
R, 20. nov kl 12.00
R, 20. nov kl 19.30
P, 22. nov kl 11.00
		
T, 24. nov kl 15.30
		

Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Misjonipüha jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Usupuhastuspüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Isadepäeva perejumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus.
Nõgiaru piibliring 15!

Alanud on sügisene leerikursus, millega saab veel liituda.
Info koguduse õpetajalt.

KOOLIVAHEAEG MEERI SELTSIMAJAS

SEGAKOORI HARJUTUSED ESMASPÄEVITI
kell 18.00 Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo)

19.–23. oktoober 2015
Esmaspäevast reedeni kell 11.00–14.00

PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo)
kuu 2. ja 4. REEDEL kell 16.00. Algus 9. oktoobril.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5 Luke) REEDETI ja LAUPÄEVITI.
Jälgige reklaami!
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

Nõo PäevakeskuseS
13. oktoobril kell 14.00

”LAULAME KOOS!”

Külas on Volli Valkenklau.

* „Ehitame maja, ehitame maja, kena väikse maja“ — Võtame ette ühe tõsise puutöö.
* „Hiiretips läks putru keetma, pani paja tulele...“ — Valmistame maitsva lõunasöögi.
* „Terve olla väga hea, seda, sõber, meeles pea“ — Paneme proovile oma jõu ja osavuse.
* „Meistrimehed oleme, tööd me hästi tunneme...“ — Tutvume paberi võlumaaga.
* „Lapsed ühe mütsi alla, nüüd võib mängud lasta valla...“ — Mängime erinevaid
lauamänge.

Nädalakavas võib ette tulla muudatusi.
Osalustasu 10€ nädal või 3€ päev.
Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine tel 5666 9036 (Katrin)

20. oktoobril kell 12.00

SÕIDAME KUBIJA SPAASSE
28. oktoobril kell 8.00

SÕIDAME LINDORA LAADALE
30. oktoobril kell 18.00

”SINATRAGA KUU PEALE”

Rakvere teatri etendus Rannu rahvamajas
3. novembril kell 14.00

FILMIPÄEV

8. novembril kell 15.00

SÕIDAME KARLOVA TEATRISSE.
”ROMEO JA JULIA”

Tel 745 5134, 5804 9730.

Nõo PäevakeskuseS
18. novembril kell 18.00
päevakeskuse tantsurühma

ELULÕNG

Paju Pagar OÜ
ETTETELLIMISEGA 48 H
Magusad ja soolased kringlid * Magusad tordid ja võileivatordid
Prinditud suhkrupildid * Juuretisega kodused rukkileivad

Tellimine tel 5558 1450, pajupagar@neti.ee
Paju 11, Nõo alev https://www.facebook.com/pajupagar
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15. sünnipäeva
tähistamine

Abi kinnisvaratehingutes
Teie kohalik kutseline maakler
Sweet Home OÜ, 5383 0881 Diana

Magusaid maitseelamusi pakub Nõos

Anne-Ly Koogikoda
(Anikrus OÜ).
Pilte valminud tortidest saab vaadata Facebookis.
Lisaks tortidele võimalik tellida söödavaid tordipilte.

Magusateks kontaktideks:
anikrus.ou@gmail.com, tel 5662 7335.
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